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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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ŠPELA DRAŠLER, 
nagrajenka Občine 
Bistrica ob Sotli:

Na svet glej s široko 
odprtimi očmi
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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Jakopinom

10  Kultura
14  Športno Posavje
17  Kam v Posavju
20  Nagradna 

križanka

Utonili v Savi, v spominih ne
BLANCA – 3. julija pred petimi leti je ob spustu preko preliv-
nih polj hidroelektrarne Blanca, tedaj še v izgradnji, ugasni-
lo 13 življenj. Njim v spomin so se včeraj popoldne svojci, 
predstavniki občin Sevnica in Krško, podjetja Infra ter osta-
li poklonili pri spomeniku pri HE Blanca. Spomnimo: na po-
budo tedanjega župana Kristijana Janca se je 3. julija 2008 
v popoldanskih urah na plovbo po reki Savi od Boštanja do 
Brestanice podalo skupno 31 udeležencev, 27 predstavnikov 
občin Sevnica in Krško ter uslužbencev podjetja Infra v šti-
rih kanujih in štiri osebe v spremljajočem čolnu. Po nesre-
či enega izmed kanujev kmalu po začetku plovbe v steber 
mostu na Radni so pot nadaljevali trije kanuji z 21 osebami. 
Dva čolna, na katerih je bilo skupno 14 oseb, sta v naspro-
tju z dogovorom, da ustavijo pred blanško hidroelektrarno 
in jo obhodijo po brežini, zaveslala preko prelivnih polj, kjer 
je kanuja s posadkama posrkalo v sifon. Nesrečo je prežive-
la le ena oseba, tragično preminulo trinajsterico pa so se-
stavljali: Kristijan Janc, Marjan Kogovšek, Mihael Metelko, 
Vladimir Ribič, Janko Zemljak, Vojka Alif, Rudi Dobnik, Ma-
teja Konajzler, Bojan Lipovšek, Aleš Logar, Bogoslav Peklar, 
Branko Safić in Mitja Špilek.   B. M. 

29.junija je potekalo sreča-
nje članov MK Castle riders 
in njihovih hrvaških kole-
gov MK Fugitives iz Samobo-
ra. Kolono motoristov so pri-
čakali predsednik MK Castle 
Riders Ervin Frigelj, predse-
dnik KS Jesenice na Dolenj-
skem Jože Tomše ter številni 
motoristi in krajani, ki so po-
stavili tudi stojnico z doma-
čimi dobrotami in si izmenja-
li zastave.

Na prvi julijski dan pa so ko-
njerejcem iz Samobora in 
Krapine evropsko dobrodo-
šlico zaželeli tudi člani Slo-
venskega združenja rejcev 
konj pasme posavec s pred-
sednikom Antonom Simo-
niškom in Združenja rejcev 
konj slovenske hladnokrvne 
pasme. Konjske vprege, na 
katerih so sedeli tudi člani 

S Hrvati so se veselili tudi Posavci 

Slovenski konjerejci so hrvaškim kolegom predali evrop-
sko zastavo, izmenjali pa so si tudi darila.

SLOVENSKA VAS – Hrvaška je 1. julija postala 28. polnopravna država člani-
ca EU, ob tej priložnosti pa so na slovenski strani pripravili različne spreje-
me, med drugim tudi na mejnem prehodu Slovenska vas – Bregana, kjer so se 
zbrali motoristi in konjerejci.

folklorne skupine DKD Svo-
boda Senovo, so se najprej 
srečale na slovenski strani 
in po kratkem postanku, na 
katerem ni manjkalo glas-
be in plesa ter domačih do-

brot, prečkale mejni prehod 
in pot nadaljevale do Bobovi-
ce, dela Samobora, kjer so se 
skupaj poveselili in nazdravi-
li ob vstopu naše južne sose-
de v EU. R. Retelj

SLOVENIJA, POSAVJE – V javnosti je pred časom precej od-
mevala napoved ministra za notranje zadeve dr. Gregorja 
Viranta, da se bo vlada v okviru reformnih ukrepov loti-
la tudi reorganizacije lokalne samouprave oz. zmanjševa-
nja števila občin. 212 občin, kolikor jih imamo trenutno 
v Sloveniji, je po mnenju ministra Viranta preveč, zato bo 
najpozneje do septembra pripravil predlog, po katerem 
bi število občin zmanjšali vsaj za polovico oz. na največ 
100. Preverili smo, kaj o tem menijo v treh manjših posa-
vskih občinah, ki bi jih napovedano združevanje, v koli-
kor bi do njega prišlo, najverjetneje neposredno zadelo.

Bistriški župan Franjo Debelak meni, da je ta odločitev v ce-
loti politična. „Argumenti za ukinjanje skoraj polovice slo-
venskih občin so zelo trhli in ne prestanejo kakšne pogloblje-
ne strokovne presoje, saj smo v javnosti hitro ugotovili, kako 
je zastavljeni cilj prihranka hitro kopnel. Še posebej, če se 
pri tem upošteva, da gre v večini primerov za občine na po-
deželju, ki so zaradi podobnih ‚urbanih‘ idej dolgo raz vojno 
zaostajale. To je bil zanesljivo eden od glavnih razlogov za 
odločitev ljudi, ki so se na referendumih odločali za samo-
stojne občine,“ je povedal za naš časopis. „Če bi se ti po-
litiki vsaj malo potrudili ter spoznali delo in utrip majhnih 
občin, bi zanesljivo nekoliko bolj trezno, predvsem pa str-
pno pristopili k takšnim projektom,“ je še dodal, prepričan, 
da smo priča ponovnemu poskusu centralizacije, ki bo „ob-
robne“ kraje zopet postavila na „drugi tir“. Dodal je še, da 
si želi treznega in poglobljenega razmisleka, preden se tako 
zahteven projekt začne izvajati.

Tudi kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek meni, da je 
Virantov predlog nastal brez kakršnih koli analiz. „To je kra-
tenje pravic ljudem do lokalne samouprave, ki je zajamče-
na tudi na podlagi ustave,“ je povedal za naš medij. Na pod-
lagi svojih izkušenj je prepričan, da so manjše občine bolj 
uspešne kot velike, saj bolj skrbijo zlasti za obrobne pode-
želske kraje. Meni, da je kostanjeviška občina v sedmih le-
tih delovanja upravičila svoj obstoj, saj so v tem času z le 
petčlansko občinsko upravo izvedli številne velike investici-
je. Na vprašanje, v katero ‚smer‘ bi se Kostanjevica na Krki 
združevala, v kolikor bi se morala, pravi: „Menim, da imamo 
s Posavjem še najbolj aktivne in žive povezave, čeprav gra-
vitiramo tudi proti Dolenjski. Moje osebno mnenje je, da je 
v tem primeru najbolj realno pričakovati ponovno združitev 
s Krškim.“ Združevanje občin ne bi prineslo prihrankov, saj 
bi glavarina ostala enaka, je prepričan, opozarja pa na pro-
blem neenakomerne zadolžitve občin - kostanjeviška je na-
mreč med redkimi brez dolgov.

„Rušenje ali spreminjanje trenutno najbolj stabilnega se-
gmenta v državi – lokalnih skupnosti je po moji oceni neresno 

Združevanje občin

Varčevanje ali centralizacija?

Špela Drašler in Metoda Den-
žič sta občinski priznanji pre-
jeli za zasluge na področju kul-
ture in predvsem glasbe, obe 
sta namreč zborovodkinji, s 
priznanjem Občine Bistrica ob 
Sotli pa je bila za svojo požr-
tvovalnost nagrajena tudi bi-
striška Karitas. Denarne nagra-
de so se razveselili v Kulturnem 
društvu in PGD Bistrica ob So-
tli; prvo je pomemben ustvar-
jalec družbenega dogajanja 
v Šempetru in izven, gasilsko 
društvo s 117-letnim obstojem 
pa bo denar lahko porabilo za 
nakup prepotrebne opreme za 
intervencije. Slavnostne seje 
so se udeležili tudi predstav-

Bistrica ob Sotli praznovala 
BISTRICA OB SOTLI – 28., 29. in 30. junija je bilo v Šempetru znova zelo ži-
vahno, saj so s številnimi prireditvami obeležili občinski praznik. Po odprtju 
in blagoslovu stare sušilnice hmelja oziroma kulturnega doma je sledil ogled 
razstave ročnih del žena iz društva kmetic Ajda ter zbirke fotografij in roč-
nih del Ljudmile Jan, nato pa so se gostje udeležili še slavnostne seje, na ka-
teri so podelili občinska priznanja in denarne nagrade letošnjim nagrajencem 
– Metodi Denžič, Špeli Drašler, Karitas Bistrica ob Sotli, Kulturnemu društvu 
Bistrica ob Sotli in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bistrica ob Sotli. 

niki posavskih občin, med dru-
gimi Rafaela Pintarič iz rade-
ške, Srečko Ocvirk iz sevniške, 
Vladka Kežman iz brežiške, 
Melita Čopar iz krške občine, 
iz občine Kozje je zbrane poz-
dravil Dušan Kocman, iz obči-
ne Podčetrtek Peter Misja, ve-
čji obisk je bil tudi iz obmejnih 
hrvaških občin, prireditvi pa so 
prisostvovali med drugim go-
stje iz Nemčije in Avstrije ter 
pobratenega Heimschuha. Žu-
pan Franjo Debelak se je v go-
voru za prisotnost in podporo 
zahvalil vsem zbranim in na-

štel letošnje občinske pridobi-
tve – od obnovljenega kultur-
nega doma, rastlinske čistilne 
naprave Trebče, do obnovljene 
Bratuševe domačije in Gabron-
ke, energetske sanacije osnov-
ne šole in ostalih dosežkov, ki 
jih je občinska uprava dosegla 
brez dodatnega zadolževanja. 

Zvečer je vse mlade in mla-
de po srcu zabaval BoSorok, ki 
so ga letos izpeljali mlajši čla-
ni Mladinskega društva Bistri-
ca ob Sotli, ki se vse aktivneje 

Župan Franjo Debelak in direktor KZ Šmarje Vinko But pri 
slavnostnem odprtju dela Kulturnega doma
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SEVNICA - V Vinski kleti Mastnak je 13. junija potekal usta-
novni zbor članov Pozitivne Slovenije, na katerem so izvo-
lili funkcionarje za delo v občinskem odboru.

»Radi bi aktivno sodelovali pri razvijanju okolja, v katerem 
živimo. Najprej se bomo lotili programa in nato povečanja 
članstva, podlaga pa bo naše dobro delovanje,« je povedal 
izvoljeni predsednik občinskega odbora PS Sevnica Matjaž 
Čamernik. »Delovali bomo lokalno in hkrati aktivno sodelo-
vali tudi s poslansko skupino PS,« je dejala podpredsednica 
Martina Resnik Filipčič. Za podpredsednika je bil izvoljen 

še Aleš Sirk, regijski koordinator PS za Dolenjsko, Zasavje, 
Posavje in Belo krajino, sicer nekdanji profesionalni roko-
metaš. »Želimo si sprememb in pri tem je ključno delovati 
aktivno, gostilniške debate ne vodijo nikamor. Občinski od-
bor Sevnica se bo priključil regijskemu odboru Posavje in po-
trudili se bomo, da bo ta regija spet oživela,« je izpostavil.
»Ko v Beli krajini zaupajo nekomu iz Sevnice, potem veste, 
da je ta nekdo v redu,« je malo za šalo in malo za res Sir-
kovo pozicijo regijskega koordinatorja komentirala Rena-
ta Brunskole, poslanka in predsednica regijskega odbora PS 
Bela krajina. »Moramo se podpirati in delovati skupaj. Upam, 
da vam bom čez dobro leto lahko prišla čestitat za izvolitev 
na županski stolček. Vi, ki delate na terenu, ste pomembni, 
ves čas ste v stiku z ljudmi, slišite jih in jim dajete upanje. 
Združiti moramo znanje vsakega posameznika, moramo se 
povezati. Rezultati štejejo,« je dodala. Generalni sekretar 
– direktor PS Vasja Butina pa je spregovoril o pomembnosti 
lokalnih odborov: »To je pogoj, da lahko stranka dobro de-
luje. Do konca leta želimo imeti vzpostavljenih 100 lokalnih 
odborov.« Vir: Pozitivna Slovenija 

V Sevnici sprejeli rebalans B 
SEVNICA - V konferenčni dvorani na sevniškem gradu je 19. 
junija zasedal sevniški občinski svet in sprejel vse predla-
gane predloge, med drugim tudi rebalans B letošnjega ob-
činskega proračuna.

Sprejet je bil odlok o gospodarskih javnih službah v občini 
Sevnica, ki celovito ureja področje gospodarskih javnih služb 
in je usklajen z zakonskimi spremembami (med drugim pri-
naša spremembe pri določitvi izvajalcev javnih služb ter pri 
poimenovanjih, določitvi novih in izločitvi javnih služb, ki 
niso več v pristojnosti občine). Sprejet je bil tudi dopolnjen 
osnutek sprememb in dopolnitev odloka o občinskem pro-
storskem načrtu občine Sevnica, ki ga bo tudi v prihodnje 
potrebno prilagajati bivanjskemu prostoru ter željam in po-
trebam prebivalk in prebivalcev. 

Pri predstavitvi izvajanja proračuna za letošnje leto je direk-
tor občinske uprave Zvone Košmerl dejal, da je poslovno leto 
v polnem teku, da se načrtovani projekti izvajajo in da je le-
tošnji proračun izvedljiv. Pojasnil je še, da je bil razpis za pro-
jekt Posavska špajza, v katerem sodeluje šest posavskih občin, 
zavrnjen, vendar bo sledila ponovna prijava. Zaradi varčevalnih 
ukrepov, ki jih vpeljuje Vlada, se jeseni morda še ne bo zače-
la izgradnja nove osnovne šole v Tržišču. V razpravi je Tomaža 
Lisca zanimala konkretna cena izvajanja zimske službe, ki je 
bila zaradi letošnje zime višja od načrtovanih sredstev, in za-
četek gradnje stadiona, ki naj bi se začela šele v prihodnjem 
letu. Rebalans B letošnjega proračuna je bil nato sprejet.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki potrdili uradno pre-
čiščeno besedilo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 
Ciciban Sevnica, Glasbene šole Sevnica in Knjižnice Sevnica 
ter imenovali nadomestni predstavnici Bredo Drenek Soto-
šek in Betko Salmič v Svet KŠTM-ja in nadomestnega pred-
stavnika Marka Repšeta v občinski odbor za kulturo.

V zaključku sevniške občinske seje so svetnice in svetniki po-
dali tudi nekatere pobude. Zvone Tuhtar bi želel na eni iz-
med jesenskih sej pojasnila predstavnika podjetja Infra glede 
urejanja infrastrukture na območju občine Sevnica. Jožeta 
Županca je zanimalo, kdaj bo začela delovati optika na Po-
kleku in Blanci. Tomaža Lisca je med drugim zanimala ure-
sničitev idejne zasnove ureditve nekdanjega drevoreda ob 
sevniški srednji šoli. Hermina Šantej je ponovno izpostavila 
ureditev pločnikov v naselju Breg in ceste skozi naselje Loka 
– Račica. Smilja Radi

Tudi v Sevnici ustanovili 
občinski odbor PS

OKROGLICE – Ob prvi obletnici ustanovitve in delovanja je 8. 
junija potekal občni zbor Nove generacije SLS Sevnica. Pred-
sednik NG SLS Sevnica David Divjak je dejal, da se je odbor 
v tem letu močno utrdil v občini in tudi širše, o čemer priča-
jo številne aktivnosti, ki so jih izpeljali v prvem letu delova-
nja. Poleg tega je istega dne potekal tudi volilni občni zbor 
regijskega odbora NG SLS Posavje z Zasavjem. Za predsedni-
ka regionalnega odbora je bil izvoljen Primož Jelševar iz Za-
gorja ob Savi, za podpredsednika pa Boris Androjna iz Sevni-
ce. »Le združeni bomo dovolj močni, da bomo kos izzivom, 
ki nam jih prinaša današnji čas - da bomo konkurenčni na-
šim političnim prijateljem kot tudi onim drugim,« je povedal 
Jelševar, ki ima sicer izkušnje tudi v gospodarstvu. Predsta-
vljeni so bili nekateri skupni regijski in nacionalni projekti, 
ki jih bo izvedlo novo vodstvo: dobrodelna akcija Manj svečk 
za manj grobov, serija predavanj o nastanku in zgodovini Slo-
venije ter njenih nacionalnih simbolih in ustanovitev ter oži-
vitev neaktivnih podmladkov v regiji.
 Vir: NG SLS Sevnica 

Posavsko-zasavski odbor NG SLS

Kot je povedala na seji kr-
škega občinskega sveta Mar-
janca Komočar z oddelka za 
družbene dejavnosti, bo med 
letom predvidoma sprejetih 
še 43 otrok, skupno 1.201, 
glede na razpoložljivost od-
delkov, kljub še dvema doda-
tno organiziranima oddelko-
ma, pa bo brez varstva ostalo 
23 otrok. Povečanemu števi-
lu rojstev v preteklih petih 
letih sledi sicer upad rojstev, 
kar pa se bo odražalo v vrtcih 
čez tri leta. Glede na novo 
oblikovane oddelke se z no-
vim šolskim letom spreminja 
tudi cena programov, naj-
več se poviša v oddelku pr-
vega starostnega obdobja v 
Brestanici, in sicer za 10,55 
odstotkov, največ, za 5,61 
odstotkov, pa se znižujejo v 
oddelku prvega starostnega 
obdobja v Podbočju. Na splo-
šno pa se cene v primerja-
vi s preteklim šolskim letom 
znižujejo. Osnovna za plači-
lo staršev je namreč najniž-
ja cena istovrstnega progra-
ma vrtca v občini Krško, to 

Pocenili vrtce in pomoč na domu
KRŠKO – V letih 2008-2012 je bilo v občini Krško rojenih 1.521 otrok (39 več kot v predhodnem štirile-
tnem obdobju), od tega jih bo na podlagi vpisa staršev z mesecem septembrom v 69 oddelkov v vrtcih 
po občini Krško vključenih 1.158. Glede na več oddelkov je krški občinski svet na junijski seji potrdil 
nove cene programov, ki bodo stopile v veljavo z začetkom novega šolskega leta.

je cena v vrtcu na Raki, ki za 
jasli znaša 447,55 evrov, za 
kombinirane oddelke in od-
delke 3-4 let je vzeta osno-
va v brestaniškem vrtcu, ki 
znaša 339,85 evrov, za od-
delke 3-6 let pa je osnova 
cena vrtca na Senovem, ki 
znaša 306,61 evrov. Navede-
no pomeni, da se bodo cene 
programov za prvo starostno 
obdobje povišale za 2,8 od-
stotka, v kombiniranih od-
delkih bodo cene nižje za 4,1 
odstotke, v oddelkih druge-
ga starostnega obdobja pa bo 
osnova v primerjavi s prete-
klim letom nižja za 0,75 od-
stotkov. Za kritje razlike med 
plačilom staršev in ceno pro-
gramov vrtcev bo morala Ob-
čina Krško mesečno zagoto-
viti 35.000 evrov, dodatno 
pa so občinski svetniki odo-
brili tudi povišano sofinanci-
ranje programov vrtec star-
šem s strani Občine, in sicer 
iz naslova omejene rabe pro-
stora (NORP), z dosedanjih 
27 na 30 odstotkov. Tako se 
cena programa v vrtcu, upo-

števajoč razliko v ceni in viši-
no NORP, ki jo plača Občina, 
v glavnem za starše znižuje.

Znižanje tudi cene pomoči 
na domu
Ob navedenem (obširneje so 
obravnavane točke in spreje-
ti sklepi na 26. seji 20. ju-
nija napisani na strani 12) 
so svetniki potrdili tudi zni-
žanje cen socialnovarstve-
ne storitve Pomoč družini na 
domu. Dosedanja cena efek-
tivne ure storitve ob delav-
nikih na domu, ki je znaša-
la 19,21 evrov, se znižuje na 
18,96 evrov, od tega jo bodo 
z mesecem julijem uporab-
niki plačali 3,62 evra (do se-
daj 3,75 evra), subvencija 
Občine, ki znaša 70 odstot-
kov, pa se znižuje iz 13,45 na 
13,27 evrov. Za nedeljsko po-
moč na domu bodo uporab-
niki plačali 5,07 evrov/uro, 
za pomoč na praznične dne-
ve pa 5,43 evrov. Za sofinan-
ciranje programa pomoči na 
domu je Občina Krško v le-
tošnjem proračunu zagoto-

vila skupno 432.282 evrov. 
Po podatkih Centra za so-
cialno delo Krško, ki izvaja 
pomoč na domu že od leta 
1991, je bila konec minule-
ga leta pomoč na domu nu-
dena 171 uporabnikom, 159 
z območja občine Krško in 12 
uporabnikom, ki prebivajo v 
občini Kostanjevica na Krki. 
Največ uporabnikov je starih 
med 65 in 79 let, predvsem 
pa gre pri tem za pomoč v 
gospodinjstvu z dostavo ko-
sil in pri ohranjanju socialnih 
stikov, ki jo izvaja 19 zapo-
slenih in trije zaposleni pre-
ko javnih del. Medtem ko so 
v minulem letu v 81 primerih 
na CSD prenehali izvajati po-
moč na domu, v največ pri-
merih zaradi smrti uporab-
nika, prenehanja potrebe po 
pomoči ali zaradi namestitve 
v dom starejših občanov, je v 
letošnjem letu ponovno na-
raslo število uporabnikov, in 
sicer jih je trenutno na ob-
močju obeh občin med 190 
in 200. 
 Bojana Mavsar

Udeleženci ustanovnega zbora sevniške PS

in ne bo imelo pravega ekonomskega učinka, seveda pa ve-
liko slabe volje in oportuniranja, kar lahko pripelje v desta-
bilizacijo sistema,“ pravi radeška županja Rafaela Pintarič. 
Meni, da bo morebitno pospeševanje in vztrajanje na izpe-
ljavi tega projekta gotovo imelo posledice na črpanje evrop-
skih sredstev, saj so lokalne skupnosti največji koristniki oz. 
izvajalci za črpanje teh sredstev. „Nenazadnje smo lokalne 
skupnosti tiste, ki blažimo socialno stisko ljudi v naših okoljih 
na tak ali drugačen način in ohranjamo socialni mir v državi,“ 
dodaja Pintaričeva. Sicer pa v združevanju občin, če bi bilo 
izpeljano tako, da bi občine stimuliralo oz. spodbujalo v to 
smer, ne vidi nobenih ovir. „Katera ‚smer‘ bo za našo občino 
aktualna, glede na to, da smo razpeti med Posavjem, Zasav-
jem in celjsko regijo, pa bodo odločili ljudje,“ je zaključila.
 Peter Pavlovič

Varčevanje ali centralizacija?

vključujejo v delovanje lokalnega mladinskega centra. Roker-
sko so zažigali domačini Social Blue, prekaljena bistriška za-
sedba The Ghen, glavna skupina Siti hlapci pa je poslušalce 
popeljala v svet reggae ritmov. Naslednji dan je minil v duhu 
tradicionalnega Petrovega sejma, kjer ni manjkalo domačih in 
umetniških rokodelskih izdelkov, žlahtne kapljice in okusnega 
golaža Gostilne Šempeter. Sobotni večer je polepšal tudi 32. 

letni koncert MePZ Bistrica ob Sotli z izvrstno interpretacijo 
predvsem koroških ljudskih pesmi, avtentičnosti so pripomogli 
tudi pevci Koroškega akademskega pevskega zbora Mohorjan 
iz Prevalj. Pod šotorom se je odvijala tudi zabava s Pvaninski-
mi abuhi, glasbeno pa je bil obarvan tudi nedeljski večer. Na 
slavnostni seji je bila večkrat izpostavljena tudi skrb o „nepre-
mišljenem“ združevanju občin, kljub temu pa krajani Bistrice 
ob Sotli optimistično zrejo v prihodnost in se veselijo nasle-
dnjega občinskega praznika, za katerega bodo znova z vese-
ljem združili moči. 
 Maruša Mavsar in Irena Černelč

Bistrica ob Sotli praznovala 

Tokrat so člani MePZ Bistrica ob Sotli prepevali koroške 
pesmi (foto: A. Čepin).

Nastop godbe Orlica ob Petrovem sejmu (foto: A. Čepin)
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Branko Brečko, Gornji Lenart: Nikoli nisem 
podpiral tolikšnega števila občin, zato se ab-
solutno strinjam z Virantovim predlogom. Po 
mojem mnenju jih je 50 povsem dovolj. Pre-
več je birokracije, zato bi morale ostati samo 
večje občine, ki lahko s pravo stroko svojim 
občanom nudijo veliko več kot pa manjše. V 

Posavju bi lahko mirne duše tri manjše občine priključili ti-
stim, pod katerimi so bile že prej.

Ivan Mirt, Krško: Kljub temu, da vidim, da so 
manjše občine infrastrukturo lepo uredile in 
so bile pred tem kot del drugih občin morda 
res nekoliko potisnjene na rob, menim, da jih 
je preveč. Če so izračuni vlade takšni, da bi 
s tem ukrepom res znižali stroške, podpiram 
predlog, tudi v primeru Kostanjevice, kate-

re občani pa bi se morali v tem primeru sami odločiti, kate-
ri občini se želijo priključiti.

Nataša Ferlinc Krašovic, Celje: Zaposlena 
sem v Podsredi, ki je v manjši občini Koz-
je, kjer je nekaj nad 3.000 prebivalcev, sta-
nujem pa v Mestni občini Celje z nekaj nad 
48.000 občanov. Ne zdi se dobro, da bi obči-
ne spet združili, tudi privarčevali ne bi kaj 
dosti. Po mojih izkušnjah lahko rečem, da žu-

pani živijo s krajem, kar pa je težko v večjih občinah in tam 
župani ne morejo biti toliko dejavni. 

Regina Pinosa, Vrhovo: Napovedi o združe-
vanju oz. zmanjšanju števila občin nisem na-
klonjena. Menim, da manjše občine v večini 
primerov delajo dobro. Občinski svetniki po-
znajo problematiko in lahko veliko pripomo-
rejo v dobro občanov. Morda bi samo povezali 
določene pristojnosti in delo občinskih uprav 

med občinami. Na ta način bi lahko privarčevali kar nekaj 
denarja, ne da bi ukinjali majhne občine.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki: Po 
mojem mnenju je občin absolutno preveč, 
v njih je preveč klientelizma in korupcije in 
le za redko katero občani mislijo, da dobro 
opravlja svoje delo. Namesto za korist ljudi 
skrbijo predvsem za svoje lobije in interesne 
skupine. 88 občin, ki bi vsaka dala svojega 

poslanca, bi bilo povsem zadosti, vendar pa mora biti opre-
deljen smisel in logika njihovega združevanja.

Tina Železnik, Vrh pri Boštanju: Podpiram 
zmanjševanje števila občin. V Posavju bi bile 
tri dovolj. Velikost ni pomembna, ampak lju-
dje, ki zasedajo določena mesta. Potrebno bi 
bilo urediti tudi pokrajine,vendar ne z dodat-
nim številom javnih funkcionarjev, ampak s 
prenosom funkcije občin na pokrajine. S tem 

bi povečali učinkovitost in odprli še večje možnosti črpanja 
evropskega denarja.

Minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Vi-
rant je napovedal združevanje občin oz. zmanjšanje 
njihovega števila z 212 na okoli 100. Kaj menite o tem 
na splošno, pa tudi v luči stanja v Posavju, kjer imamo 
tri velike in tri manjše občine?

anketa

Združevanje občin – da ali ne?

Špela, kakšni občutki te 
prevevajo ob prejemu ob-
činskega priznanja in kdaj 
si začela aktivno soustvar-
jati dogajanje v svojem kra-
ju?
Veseli me, da so se spomni-
li name in tudi na drugo do-
bitnico občinskega priznanja 
Metodo Denžič, saj sva obe 
zborovodkinji in res veliko 
prostega časa namenjava 
svojemu delu, poleg delov-
nih dni tudi vse vikende. Ja, 
imela sem gromozansko tre-
mo, upam, da sem jo uspe-
šno skrila. Za priznanje pa 
bi se še enkrat rada zahva-
lila Tončiju Babiču, ki me je 
zanj predlagal. No, ko sem 
začela obiskovati srednjo 
šolo, sem se pridružila Me-
šanemu pevskemu zboru Bi-
strica ob Sotli in postala tudi 
korepetitorka. Nekako v is-
tem obdobju sem začela po-
magati tudi v Klubu Metulj, 
kasneje pa mi je vse skupaj 
zlezlo pod kožo, tako da se 
vsak vikend vračam v Bistri-
co ob Sotli, kjer pomagam po 
svojih najboljših močeh. Pro-
stovoljstvo je način življe-
nja, ne glede na to, na kate-
rem koncu sveta živiš.

Če danes pogledaš nazaj - 
kako je bilo odraščati v Bi-
strici ob Sotli?
V Bistrici ob Sotli sem imela 
super otroštvo. Mogoče nas 
oddaljenost od večjih sre-
dišč kdaj pa kdaj ovira, tež-
ko bi v svojem otroštvu tre-
nirala npr. drsanje, drugače 
pa je res super kraj, ki je v 
zadnjih desetih letih zelo na-
predoval. Poleti smo se hodi-
li kopat na reko Bistrico, ka-
mor hodimo še danes. Je res 
super osvežitev za vroče po-
letne dni.

In kakšno je bilo otroštvo 
v umetniško razgibani dru-
žini? Bi kaj v svoji vzgoji 
ali privzgojenih vrednotah 
morda spremenila? 
Otroštvo je bilo zelo zani-
mivo. Pod eno streho nas je 
živelo sedem, vsi smo od-
prtega duha in vesele nara-
ve. Radi imamo glasbo, zato 
smo vsi trije (moja brata in 
jaz) postali tudi profesional-
ni glasbeniki. Starša in sta-
ri starši so nas na naši poti 
vedno podpirali in to je naj-
pomembneje. V današnjem 
svetu se dobro znajdem, 
mislim s svojo glavo, zato 
menim, da sem bila dobro 
vzgojena in ne bi ničesar 
spreminjala. Ne oziram se 
toliko na mnenja in kritike 
drugih, saj pri svojem delu 
nikogar ne oviram in svoje 
delo tudi dobro opravljam. 

Včasih imam mogoče obču-
tek, da me ne sprejmejo vsi 
takšno, kot sem, da jim ne-
kaj na meni ne paše, ampak 
to ni moj, pač pa njihov pro-
blem. Okoli sebe imam res 
veliko ljudi, ki mi ogromno 
pomenijo, me podpirajo pri 
mojem delu, zato se sploh 
ne obremenjujem. Ne ma-
ram neiskrenosti. Sama ta-
koj vse povem in vržem karte 
na mizo, ker nočem izgublja-
ti časa s slabo voljo. Saj pri-
de tudi kdaj do nje, ampak 
to pri meni ne traja dolgo. 

Vsakodnevno veliko delaš 
z otroki in mladimi, kakšni 
so torej tvoji pogledi na da-
našnje generacije otrok in 
mladostnikov? 
Razlika je zelo velika. To 
najbolj opazim pri APZ Ma-
ribor, kjer sem aktivna pev-
ka že devet let, torej pre-
pevam v zboru z devet let 
mlajšimi. Mislim, da so raz-
vajeni, nihče ne bi nič potr-
pel in se žrtvoval. Res, da to 
ne velja za vse. Preveč hobi-
jev imajo in se zato ne more-
jo nobenemu posvetiti stood-
stotno. Vendar če si pevec v 
zboru, moraš hoditi na vaje, 
ker taka skupina rabi vsake-
ga posameznika, na vsakega 
se računa in tega mladi dan-
danes ne razumejo. Mislim, 
da je k takšni situaciji pripo-
mogel tudi bolonjski sistem, 
ki se mi zdi popolnoma zgre-
šen. Na fakultetah imajo kup 
nepomembnega dela, raznih 
seminarskih nalog, ki so same 
sebi namen. Na takšno stanje 
vplivajo tudi mediji s svojimi 
vsebinami, ki poneumljajo in 
mlade zavajajo s kičem, sla-

bo glasbo in s slabimi ‚stand 
up‘ oddajami. Iz tega se ne 
moreš kaj dosti naučiti. Sem 
zagovornik ‚underground‘ 
scene, kjer se ljudje med 
sabo znajo pogovarjati malo 
bolj široko in sprejemajo po-
sameznike takšne, kot so.

Hodila si tudi na Gimnazi-
jo Brežice, kakšni so tvoji 
spomini na „posavski del“ 
šolanja?
V gimnaziji sem se imela su-
per. Ob tej priložnosti bi poz-
dravila vse nekdanje sošolce 
in profesorje. Z nekaterimi 
sem še danes v kontaktu, kar 
me zelo veseli. 

Kako doživljaš mejo? Misliš, 
da se z vstopom Hrvaške v 
EU kaj spreminja? 
Mejo doživljam samo v toli-
kšni meri, da moram poka-
zati osebni dokument. Naza-
dnje sem šla v Kumrovec in 
so mi pregledali torbico. To 
pa je bilo res smešno. Tega 
več ne bo in bo lažje. Upam, 
da jim ne bodo cene vratolo-
mno poskočile, ker rada od-
hajam na hrvaško obalo, saj 
imajo daleč najlepše morje.

Župan in gostje na proslavi 
so omenili aktualno vpraša-
nje ukinjanja občin. Kako ti 
vidiš življenje Bistrice v sa-
mostojni občini?
Sem strogo proti združeva-
nju občin, ker je razlika zelo 
opazna. Odkar smo samo-
stojna občina, se je veliko 
stvari spremenilo na boljše. 
Ko smo bili pod prejšnjo ve-
liko občino, smo bili res na 
repu.

Kakšen je tvoj odnos do po-
litike? In kaj bi ti spremeni-
la, če bi imela čarobno pa-
ličico?
Sledim politiki, vendar me 
tetice in strički, ki sedi-
jo v parlamentu in na ra-
znih drugih stolčkih, ne ga-
nejo. Tam so pač ljudje, ki 
nimajo pod svojo streho raz-

čiščeno in takšni ljudje tudi 
nimajo občutka za sočlove-
ka. Ne rečem, da niso dobri 
starši, partnerji ali prijate-
lji (tisti, ki jih imajo), ven-
dar če si na takšnem položa-
ju, imaš pod sabo malo večjo 
družino. Prebivalce svoje dr-
žave, za katere se je treba 
truditi, ne pa jih vsega okra-
sti. Spremenila pa bi misel-
nost nekaterih ljudi, ki nam 
kvarijo povprečje, človeško 
prepotentnost.

Kdaj si začutila, da moraš iti 
po glasbeni poti?
Vse je prišlo spontano. Po-
memben je bil dan, ko sem 
prišla z informativnega dne-
va v Ljubljani, saj sem prvo-
tno hotela študirati geogra-
fijo in španščino. Prišla sem 
domov in brat me je vprašal, 
zakaj sem nora in ne grem na 
glasbeno pedagogiko v Mari-
bor. To mi je dalo misliti, vpi-
sala sem se na Pedagoško fa-
kulteto v Maribor in naredila 
sprejemne izpite. Moram pri-
znati, da me študij ni pre-
pričal, vendar sem se našla 
v enem predmetu – dirigira-
nje – in to je bilo to. Čaka me 
še diploma.

Kaj meniš, katera vrata ti 
odpira glasba?
Zaenkrat mi kar dobro kaže, 
ampak to je takšen poklic, 
ko nikoli ne veš, kaj te čaka. 
Mogoče bom kdaj delala v ka-
kšni šoli, ampak zaenkrat me 
to nekako ne veseli. Dokler 
bom lahko, se bom ukvarja-
la s pevskimi zbori, potem pa 
se bom že znašla.

Rada potuješ. Je kakšen 
kraj zasedel posebno me-
sto v tvojem srcu? 
Ja, rada potujem. Najbolj 
sta mi ostala v spominu dve 
roadtrip potovanji, prvo s 
kombijem, devet ljudi po 
Pirenejskem polotoku, kjer 
smo se čisto na jugu Španije 
ustavili v zalivu hipijev. Naj-
bližja vas je uro in pol hoda 
od tega zaliva, tam je bilo 
res super. Naslednji roadtrip 
je bil po Balkanskem poloto-
ku, ko smo obiskali prav vse 
države in doživeli marsikaj 
zanimivega. Od samostana v 
Makedoniji, ki deluje kot ko-
muna, do raznih smešnih si-
tuacij na mejnih prehodih, 
saj smo v 17-ih dneh kar 13-
krat prečkali mejo, do uma-
zane Romunije, kjer imajo 
namesto rožic ob poti sme-
ti. Nimam potrebe, da bi ži-
vela kje drugje, v bistvu si 
ne želim, bom pa še obiska-
la kakšno drugo celino in se 
tam pozabavala, videla, spo-
znala kaj novega. Destinaci-
ja, ki me obvezno čaka, je 
Južna Amerika.

Je kakšen recept, kje naj-
ti tvoj pogled na življenje, 
optimizem? Kako pa se bo-
riš s strahovi? 
Bodi to, kar si, ne pretvar-
jaj se, ne laži, zabavaj se, 
smej se, tudi zjoči kdaj, če ti 

paše. Bodi spontan, prijazen, 
na svet glej s široko odprti-
mi očmi, pomagaj, ne delaj 
se finega, bodi iskren. Strah 
me je višine, morskih psov 
in kač. Temu se pač raje iz-
ognem.

Špela, kaj ti prinaša pole-
tje?
Najprej odhajamo v Savudri-
jo z Mešanim pevskim zbo-
rom Bistrica ob Sotli, potem 
se z Akademskim pevskim 

zborom odpravljamo v Špa-
nijo na zahtevno zborovsko 
tekmovanje Cantonigros. Po 
Španiji se bom malo odpoči-
la v Bistrici ob Sotli, nato pa 
se bom odpravila v Tolmin na 
kreativni festival Sajeta, kjer 
bosta igrala tudi moja brata, 
nato pa grem še malo na hr-
vaško obalo. Namen imam iti 
tudi peš od Maribora do Koro-
ške po Pohorju. Upam, da mi 
bo vse uspelo.
 Maruša Mavsar

Špela Drašler, prejemnica priznanja Občine Bistrica ob Sotli:

Na svet glej s široko odprtimi očmi
BISTRICA OB SOTLI - Špela Drašler je 8. junija dopolnila 28 let. Predsednica Kulturnega društva Bistrica 
ob Sotli in aktivna članica tamkajšnjega mladinskega društva je že zgodaj zaslišala vabljivi klic glasbe. 
V Rogaški Slatini je igrala klavir, od šestega razreda dalje pa so jo starši vsako soboto vozili tudi v Vele-
nje na ure igranja orgel. Danes pelje h koncu študij glasbene pedagogike v Mariboru, da bo ljubezen do 
glasbe prenašala naprej, kar pa več kot dejavno že počne: Špela je dirigentka Mešanega pevskega zbora 
Bistrica ob Sotli, vodi Moški pevski zbor Terme Olimia, vsak ponedeljek in sredo svoj čas namenja Žen-
skemu pevskemu zboru glasbene matice Maribor, kjer je asistentka dirigentke, ob torkih in četrtkih pa 
vneto vadi z Akademskim pevskim zborom Maribor. Pred šestimi dnevi je bila mladi zapriseženi rockeri-
ci, ki med instrumenti kot najljubša izbere orgle in violončelo, na bistriški slavnostni seji izkazana čast 
z občinskim priznanjem za vse dosedanje dosežke in pečat, ki ga je pustila v Bistrici ob Sotli, med dru-
gim z lansko zahtevno izvedbo spevoigre Gorenjski slavček. 

Špela Drašler

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO 2: 3,8–6,1 l/100km in 99–141 g/km.
Nova ŠKODA Octavia Combi že za 15.590 €. www.škoda.si

Pokažite ljudem nekaj, 
kar bodo občudovali.
Nova ŠKODA Octavia Combi.
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AVTOLINE KRŠKO, tel. 07/49-02-120    
w w w . a v t o l i n e . s i  

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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Po uvodnem prihodu prapor-
ščakov na prizorišče in za-
peti slovenski himni v izved-
bi Mešanega pevskega zbora 
Viva je pred mikrofon naj-
prej stopil predsednik OZVVS 
Brežice Toni Supančič. Med 
drugim je dejal, da so obo-
roženi spopadi za samostoj-
nost v Posavju že del naro-
dovega spomina. Le-tega pa 
je treba ohranjati in prenaša-
ti zanamcem na več načinov 
– z besedo, s sliko in prazno-
vanjem dogodkov, ki so v po-
zitivnem smislu zaznamova-
li čas po osamosvojitvi. „Čas 
naše osamosvojitve naj osta-
ne svetel spomin na dogod-
ke, ko smo branili in ubranili 
našo državo. Ta svetel spomin 
ohranjamo tudi v Brežicah in 
širše v Posavju. Da smo vete-
rani vojne za Slovenijo, smo 
zelo ponosni. Ker smo se bo-
rili za pravično, pošteno in 
prijazno Slovenijo, ki ne bo 
mačeha nikomur. Zaradi tega 
se tudi odzivamo na aktualno 

»Narod za svoj obstoj in ra-
zvoj potrebuje tako kultur-
no identiteto, ki se izraža 
skozi materni jezik v govor-
jeni in pisani besedi, kakor 
tudi ekonomski oziroma ma-
terialni temelj, ki se izraža 
skozi simboliko kruha. Ko so 
mnogokrat v zgodovini morali 
naši predniki "s trebuhom za 
kruhom" v tuji svet, to ni bila 
samo izkušnja teh posame-
znikov, ampak preizkus zre-
losti celotnega naroda,« je 
med drugim povedal Martin 
Novšak in dodal, da se mora-
mo zavedati, da je ohranja-
nje ekonomske suverenosti 
temelj državne suverenosti. 
»Osamosvojitev ni bila de-
janje, ki se je zgodilo juni-
ja 1991, ampak je bil proces, 
ki ga je med drugim soobli-
kovalo premišljeno strateško 

Kmecl: »Dan državnosti naj bo 
lep in svetel, ne sovražen«
BREŽICE - V viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice so 24. junija z občinsko proslavo, ki sta jo orga-
nizirala Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice in Občina Brežice, počastili dan dr-
žavnosti in 22. obletnico samostojnosti Republike Slovenije. 

in zaskrbljujoče dogajanje v 
družbi. Z zaznamovanjem do-
godkov izpred 22 let želimo 
pokazati, da so možne tudi 
druge poti za doseganje sve-
tlih ciljev,“ je še povedal Su-
pančič. Po besedah brežiške-
ga župana Ivana Molana so za 
našo samostojnost leta 1991 
ljudje dali svoje življenje in s 
tem omogočili uresničitev ti-

sočletnih sanj naših predni-
kov, da zaživijo v svoji državi.

Slavnostni govornik na prosla-
vi je bil akademik dr. Matjaž 
Kmecl, član predsedstva Re-
publike Slovenije v letu 1991. 
Kot je med drugim omenil, se 
v prav vsakem sistemu delu-
je pošteno in nepošteno, do-
bro in slabo. Odgovornega se 

čuti prav vsak človek v druž-
bi, še posebej pa politiki. „Vsi 
smo odgovorni za svojo usodo. 
Prepričan sem, da smo danes 
na proslavah po domovini zbra-
ni sami taki, ki nam ni vsee-
no, kaj bo z nami in še manj, 
kaj bo s prihodnjimi rodovi, kot 
nam ni bilo vseeno leta 1991. 
Zato naj bo ta praznik, kot sta 
že moja predhodnika poveda-
la, lep in svetel, ne umazan 
od sovraštva. Pustimo sovra-
štvo zunaj, uživajmo v svoji 
samostojnosti in odgovorno-
sti,“ je zaključil akademik dr. 
Kmecl. V kulturnem programu 
so nastopili že prej omenjeni 
MePZ Viva, Pihalni orkester Ka-
pele, ki je obiskovalce priredi-
tve pozdravil že ob prihodu na 
grajsko dvorišče, in člani Kul-
turnega društva Drugi oder, ki 
so prebirali spomine različnih 
Posavcev na čas osamosvoji-
tve. Za povezovanje dogodka 
je poskrbela Mateja Bogovič 
Fifnja, sicer tudi članica KD 
Drugi oder. Rok Retelj

Govorniki na proslavi: (z leve) Toni Supančič, dr. Matjaž 
Kmecl in župan Ivan Molan

Novšak: »Ekonomska suverenost 
je temelj državne suverenosti«
SEVNICA - V atriju sevniškega gradu je 21. junija v počastitev dneva državnosti potekal slavnostni koncert 
KD Godba Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče. Kot posebni glasbeni gosti so nastopili čla-
ni »pomlajenega« okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja. Slavnostni govornik je bil predsednik Upravnega odbora 
Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Posavje in direktor družbe GEN energija Martin Novšak.

načrtovanje gospodarskega 
razvoja, ki je podprlo sloven-
sko narodno zavest,« je bila 
še ena izmed mnogi misli, ki 

je utrjevala spoznanje, da 
je pri ohranjanju neodvisno-
sti in samostojnosti pomemb-
na tudi gospodarska rast kot 

del zdravega in trdnega eko-
nomskega temelja, ki je dal 
možnost oblikovanja lastne 
identitete in omogočil samo-
stojno pot ter oblikovanje la-
stne vizije prihodnosti. 

Na slovesnosti, ki jo je po-
vezovala Tanja Žibert, je 
zbrane uvodoma nagovoril 
župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk, sevniško Ob-
močno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo pa je po-
delilo posebno nagrado trem 
najboljšim z OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica, ki so bili izbra-
ni na literarnem natečaju 
Moja domovina. Knjižno na-
grado so prejeli Žan Seničar, 
Tim Baumkirher in Maja Ja-
kša (njen literarni prispevek 
je bil ocenjen kot najboljši). 
 Smilja Radi

Slavnostni govornik Martin Novšak in župan Srečko Ocvirk 
s soprogama (desno)

VELIKA DOLINA - Krajevna organizacija Društva izgnancev in 
Krajevna skupnost Velika Dolina sta 8. junija ob sodelovanju 
Krajevne skupnosti Jesenice organizirali 6. pohod po oku-
pacijski meji NDH. Tudi letos se ga je udeležilo lepo števi-
lo pohodnikov iz obeh krajevnih skupnosti, pa tudi skupina 
Slovencev iz Zagreba. Pohod je krenil iz Nove vasi čez Rajec 
do Brezja, kjer so pohodnike s prigrizkom in pijačo pričakali 
domačini. Sledila je pot preko Ponikve do Pisank, kjer je na 
ostankih nemške mejne opazovalnice spominska plošča na te 
dogodke. Pohodnike je v imenu organizatorja nagovoril pred-
sednik KS Velika Dolina in Društva izgnancev Marijan Žibert 
ter jih povabil še na zaključni piknik, kjer je ob prijetnem 
druženju in obljubi, da se vidimo tudi naslednje leto, minil 
kar lep del sobotnega popoldneva.
O tem, da je bila Slovenija v času 2. svetovne vojne okupi-
rana tudi s strani takratne NDH (Nezavisne države Hrvaške), 
ni bilo za časa Jugoslavije nobenih javnih podatkov. O tem 
sta leta 2005 prvič javno spregovorila novinar Ernest Sečen 
in tajnik KS Velika Dolina Franc Hedl, ki je kasneje s sošol-
cem, zgodovinarjem prof. dr. Petrom Pavlom Klasincem, iz 
hrvaških in nemških arhivov zbral 260 dokumentov in 15 ze-
mljevidov o tej okupaciji.
 Franc G. Hedl

Pohod po okupacijski meji

Centros d.o.o. strojne instalacije, Cankarjeva c. 63, Senovo 
tel/fax.: 07 49 71244, gsm: 051 302 889, 
e-mail: info@centros.si, www.centros.si

WWW.CENTROS.SI

•	SODOBNI	IN	VARČNI	SISTEMI	
OGREVANJA

•	VODOVODNE	INSTALACIJE

•	REKUPERACIJSKO	PREZRAČEVANJE

•	CENTRALNO	SESALNI	SISTEMI

•	ČISTILNE	NAPRAVE	IN	REZERVOARJI	
ZA	DEŽEVNICO

SEVNICA - 8. junija so se članice in člani Rotary klubu Sevni-
ca podali na dobrodelni pohod na Lisco, ki so se ga udeležili 
še člani Rotary klubov Velenje, Slovenj Gradec, Žalec in Ča-
tež ob Savi ter guverner Rotary Slovenija, Distrikta 1912, dr. 

Otmar Zorn. Vsa sredstva, zbrana s prijavninami za pohod, 
dobrodelnim srečelovom in s prostovoljnimi prispevki, so na-
menjena za štipendijo mlademu in perspektivnemu glasbe-
niku Anžetu Rupniku. S. R., foto: R. P.

RIGONCE, PRILIPE - Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Brežice je organiziralo drugi pohod iz Rigonc do Pri-
lip. Začetek pohoda je bil pri spomeniku padlemu teritorial-
cu Jerneju Molanu na Rigoncah. Po krajši slovesnosti je pot 
vodila proti Ločam in naprej do vasi Mihalovec, od tam pa 
po savskem nasipu do broda čez Savo v Mostecu. Pred preč-

kanjem Save je predsednik OZVVS Brežice Toni Supančič 
podelil priznanje Brodarsko turističnemu društvu Mostec za 
pomoč pri realizaciji pohoda. Člani BTD Mostec so pohodni-
kom predstavili razstavo fotografij Mosteca skozi desetletja. 
Pohodnikov je bilo čez 50, zato je brod čez Savo vozil dva-
krat. Naslednja postojanka je bila v avtokampu Term Čatež, 
kjer so pripravili nekaj za prigrizek in osvežilno pijačo. Nato 
so pohodniki nadaljevali pohod do ribnika na Prilipah, kjer 
je bila za konec pohoda organizirana topla malica. V lepem 
vremenu in dobri družbi je čas hitro tekel. Pohod je bil po-
svečen proslavi dneva državnosti in dvajseti obletnici ZVVS.
  M. Tokić

Dobrodelni pohod na Lisco

Članice in člani sevniškega rotary kluba so se skupaj s pri-
jatelji podali na dobrodelni pohod na Lisco.

Drugi pohod od Rigonc do Prilip

Pohod se je začel pri spomeniku padlemu teritorialcu Jer-
neju Molanu na Rigoncah.

BREZOVSKA GORA – Zavod Svibna z Bernardko Zorko kot po-
vezovalko programa je 22. junija pripravil kresno noč pri Aj-
dovski jami. „Dogodek je namenjen druženju krajanov ter 
oživljanju starih šeg in navad, ki so zelo povezane z nara-
vo, zemljo in kmetovanjem. Včasih so ljudje kresove priži-
gali zato, ker so hoteli ohraniti moč sonca, da bi imelo do-

volj moči in omogočilo dozorevanje letine, ker so se bali, da 
bodo ostali brez pridelka in pozimi lačni. Verjeli so tudi, da 
če bodo visoko skočili preko ognja, jih ne bo bolel križ, gle-
dali so v ogenj in opazovali, koliko je šlo v zrak iskric - če 
jih je bilo veliko, se bo namlatilo veliko mernikov žita. Tudi 
vedeževali so, saj so dekleta želela ugotoviti, kdaj se bodo 
poročila,“ je ob tem povedala Zorkova. Številni zbrani pri 
Ajdovski jami so ob ognju in harmoniki peli ljudske pesmi, iz 
posebnih rastlin pripravljali kresne šopke, pili kresno vodo, 
skakali preko žerjavice in na ta način podoživljali starodav-
ne vraže. Za vse je bilo prav domiselno poskrbljeno za po-
gostitev, pa tudi slastnih češenj ni manjkalo. Vse pa je po-
tekalo v duhu besed Zorkove, ki je dejala, da v povezavi z 
naravo lahko veliko naredimo tudi zase. 
 M. Hrvatin

Ob kresu obujali stare običaje

Ob kresnem ognju so zbrani tudi zaplesali.
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

OKNA  
VRATA  
SENCILA

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

TEL: 07 30 80 210
Košenice 34, 8000 Novo mesto
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Predsednik sveta KS Podbo-
čje Janez Barbič je v uvo-
du slavnostne seje v tam-
kajšnjem kulturnem domu 
poudaril, da je v krajevni 
skupnosti v zadnjih 20 letih 
prišlo do velikega premika na 
področju obnavljanja in iz-
gradnje javne infrastrukture, 
saj je Podbočje kot središče 
KS skoraj v celoti obnovlje-
no, na ureditev čaka le še uli-
ca ob Mlinščici, v teku je pri-
ključevanje na kanalizacijsko 
omrežje oz. dan pred tem 
odprto čistilno napravo. Za 
vasi Kalce-Naklo, Veliko Mra-
ševo, Malo Mraševo, Dobrava 
ob Krki in Šutna je predvide-
na izdelava projektne doku-
mentacije za čistilne naprave 
in kanalizacijska omrežja, že 
izdelana pa je dokumentaci-
ja za izgradnjo nove mrliške 
vežice, občina in KS pa sta si 
razdelili finančno breme ure-
ditve pokopališča. V Šutni po-
teka sanacija struge Mlinšči-
ce, v načrtu je še izgradnja 
ceste skozi jarek. „Ne smemo 
pa mimo tega, da je Podbo-
čje na ocenjevanju Turistič-
ne zveze Slovenije ‚Moja de-
žela – lepa in gostoljubna‘ v 
lanskem letu zmagalo v ka-

Pod Bočjem je bilo praznično
PODBOČJE – V spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni in tistim, ki so sokrajanom z levega 
brega Krke, okupiranega s strani Nemčije, nudili zatočišče na desnem bregu, ki so ga zasedli Italijani, 
so v Podbočju 22. junija obeležili krajevni praznik.

tegoriji izletniških krajev. 
Letos se lahko pohvalimo, da 
imamo kralja cvička Rober-
ta Jarkoviča,“ je še dodal.

Nato je Barbič podelil leto-
šnja krajevna priznanja. Za 
častnega krajana so (sicer v 
odsotnosti) razglasili dolgo-
letnega predsednika sose-
dnje KS Cerklje ob Krki Dar-
ka Udoviča za prispevek k 
utrjevanju vezi med krajev-
nima skupnostima. Znak KS 
je prejel Janez Stopar za 
prizadevno delo v vinogra-
dniškem in drugih društvih, 
priznanja KS pa Milan Colner 

za vsestransko aktivno delo 
v kraju, zlasti v kulturnem 
društvu, Jože Zorič za delo 
v lovski družini in Krajevna 
organizacija Rdečega križa 
Podbočje za skoraj 60-letno 
delovanje. Priznanje mla-
di up si je na predlog pod-
boške osnovne šole zaslužila 
Jasmina Koretič. Priznanja 
je podelil tudi Matjaž Jure-
čič, predsednik Turističnega 
društva Podbočje, ki je le-
tos izbiralo najlepše urejeno 
hišo z vrtom. Podelili so tri 
prva mesta: družini Colner 
iz Podbočja za najlepšo so-
dobno ureditev, družini Pa-

cek iz Malega Mraševega za 
najlepšo tradicionalno uredi-
tev in družini Bahorič iz Sela 
za najbolj domiselne detaj-
le pri ureditvi okolice hiše. 
Nagrajencem in krajanom 
je čestital tudi krški župan 
mag. Miran Stanko. Seja je 
sicer minila ob domiselnem 
programu članov KD Stane 
Kerin Podbočje, ki so še po-
sebej navdušili s premier-
no izvedbo t. i. metla dan-
cea, saj so si Podbočjani tudi 
po zaslugi pometanja ulic in 
pločnikov lani prislužili naziv 
najlepšega izletniškega kraja 
v Sloveniji.

Slavnostni seji je na osnov-
nošolskem igrišču sledila še 
tradicionalna podboška noč 
ob zvokih ansambla Hervol. 
Na začetku so novorojenč-
kom v lanskem letu, bilo jih 
je kar 20, podelili srebrnike 
z znakom krajevne skupno-
sti, čebelar Viljem Vrhovšek 
iz Šutne pa je ob 80-letnici 
čebelarjenja v družini vsake-
mu podaril še liter medu. Ob 
prazniku je sicer izšla tudi že 
14. številka krajevnega glasi-
la Krževski zvon.
 Peter Pavlovič

Krajevni nagrajenci s predsednikom sveta KS in županom

Na njej so se spomnili zla-
sti zgodovine Društva vino-
gradnikov Veliki Trn, ki so ga 
ustanovili 20. februarja 1998 
na pobudo Janeza Žarna in 
Jožeta Kaplerja, ki je postal 
tudi prvi predsednik. Za njim 
so društvo vodili še Franc Le-
kše, Franci Žičkar, Lojze Ke-
rin in aktualni predsednik 
Jernej Žaren, članstvo pa je 
iz začetnih 46 naraslo na da-
našnjih 268 članov. Društvo 
se lahko pohvali z dvema na-
slovoma kralja cvička, ki sta 
ju osvojila Alojz Pirc z Rav-
ni leta 2001 in Slavko Šribar 
z Goleka leta 2005. Po dolgih 
letih „gostovanja“ v gostil-
ni Lekše ima društvo od leta 
2010 svoje prostore in vino-
teko v prenovljeni stari šoli 
oz. v Naši hiši 470. „Za nami 
je četrt stoletja bolj ali manj 
uspešnega druženja, v kate-
rem imamo pred sabo ves 
čas enako poslanstvo: to je 
izboljšati kakovost naših vin, 
jih uspešno predstaviti trgu 

V znamenju jubileja vinogradnikov
VELIKI TRN - Na Velikem Trnu so letošnji krajevni praznik, ki ga obeležujejo na predvečer dneva držav-
nosti, združili s praznovanjem 25-letnice tamkajšnjega vinogradniškega društva. Oba praznika so obele-
žili na slovesnosti, ki je 23. junija potekala v tamkajšnjem kulturnem domu.

in kupcem ter vsesplošno 
dvigniti kulturo pitja vin,“ je 
ob jubileju dejal predsednik 
Jernej Žaren.

Ob kulturno-zabavnem pro-
gramu v izvedbi harmonikar-
jev Janeza Lekšeta, Kvarte-
ta Jarica in skupine Od oKA 
so podelili tudi krajevna pri-
znanja. Prejeli so jih Društvo 

vinogradnikov Veliki Trn ob 
jubileju, dolgoletni predse-
dnik sveta KS Franc Lekše in 
že omenjeni nekdanji kralj 
cvička Alojz Pirc. „Da zdržiš 
toliko let pri tem delu, mo-
raš spoštovati vse, vključno 
s sabo, imeti vse enako rad 
in biti do vseh enako pozo-
ren. Ponosen sem na napre-
dek naše krajevne skupnosti, 

še posebej pa, da sem doča-
kal obnovo naše stare šolske 
stavbe oz. Naše hiše 470, v 
kateri domuje tako krajevna 
skupnost kot naša društva,“ 
se je na svoje 26-letno vode-
nje KS ozrl Lekše. Društvu ob 
jubileju, krajanom ob prazni-
ku in nagrajencem so čestita-
li številni gostje: kralj cvič-
ka Robert Jarkovič, cvičkova 
princesa Andreja Simeonov, 
predsednik Zveze društev vi-
nogradnikov Dolenjske Ma-
tjaž Jakše, krški župan mag. 
Miran Stanko in državni sve-
tnik Jože Slivšek.

Naslednjega dne je na Veli-
kem Trnu potekal še Praznik 
cvička s parado kmečkih voz 
in vinogradniške opreme iz-
pred Žarnove kleti v Nemški 
vasi do Velikega Trna, sveta 
maša za domovino ter dru-
ženje vinogradnikov in kra-
janov pod šotorom na tam-
kajšnjem igrišču.
 Peter Pavlovič

Prejemniki krajevnih priznanj: predsednik DV Veliki Trn 
Jernej Žaren, Franc Lekše in Alojz Pirc

ŠENTVID – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobo-
va je v sodelovanju s Krajevno organizacijo DIS Čatež ob Savi 
na Vidovo nedeljo, 16. junija, na Šentvidu organizirala tra-
dicionalno srečanje, ki so ga poleg literarne Besede s pev-
skim kulturnim programom obogatili še pevke in pevci MePZ 
KD Franc Bogovič Dobova, MoPZ KUD Anton Kreč s Čateža in 

Ljudske pevke Žejno. Letos je bilo srečanje uglašeno na noto 
izgnanstva, saj je bila najprej maša za pokojne in še živeče 
izgnance, daroval pa jo je čateški župnik Jože Pacek, ki je 
bil rojen v izgnanstvu, na noč rojstva pa je izgubil očeta. Prav 
lepemu številu obiskovalcev – vsako leto jih je več – je v pri-
digi ponudil doživete in razmišljujoče besede, da si ne sme-
mo dovoliti ozkega gledanja in da sprave tako dolgo ne bo, 
dokler v srcih ne bo odpuščanja. Literati so prebirali odlom-
ke iz del izgnancev, odlomek iz dela Ko ni cvetela ajda Rudi-
ja Mlinarja, Ivana Vatovec je prebrala avtorsko pesem Šent-
vidu, vsi skupaj pa so za zaključek zapeli pesem Pa se sliš‘.
 N. J. S., foto: R. Mlinar

Peto srečanje prijateljev Sv. Vida

V programu so nastopili člani literarne sekcije Beseda.

STUDENEC - Ob zaključku šolskega leta in otvoritvi zeliščnega 
vrta pri podružnični šoli na Studencu je poslanec v DZ RS To-
maž Lisec skupaj s predstavnikom Atletskega kluba Sevnica Ra-
fkom Povhetom podelil bon v vrednosti 700 evrov ravnateljici 

OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjani Jelančič in vodji podružnič-
ne šole na Studencu Andreji Janc za ureditev igrišča ob šoli, 
v kateri bodo jeseni odprli še nov oddelek vrtca.  550 evrov je 
bilo zbranih na dobrodelnem teku politikov, gospodarstvenikov 
in vseh ljudi dobre volje, ki je potekal lanskega novembra v 
sklopu tekmovanja za sevniški pokal v organizaciji Atletskega 
kluba Sevnica, preostanek sredstev je prispeval Tomaž Lisec, 
kar je del njegove obljube, da bo vsako leto svojega mandata 
pripravil en dobrodelni dogodek. K. Š/S. R.

Donacija za ureditev igrišča

Podružnična osnovna šola na Studencu je prejela darilni 
bon za ureditev šolskega igrišča. 

ZDOLE – V okviru druge-
ga posavskega festivala po-
hodništva, ki je v mesecu 
maju in juniju obsegal kar 
22 pohodov, je potekal tudi 
pohod po Vidovi poti, ki so 
ga 16. junija organizira-
li člani zdolskega Turistič-
no-hortikulturnega društva.

V vročem poletnem jutru so 
pohodniki krenili na pohod iz 
Potoč nad Krškim. Med potjo, 
ki je sprva vodila ob poto-
ku, mimo nekaterih opušče-
nih mlinov do perišča, ki so 
ga člani THD pred nekaj leti 
obnovili, nato pa se je nada-
ljevala po mešanem gozdu 
do kmetije Debeljak v Rav-

Pohod po zdolski Vidovi poti

nah, kjer so jim pripravili po-
gostitev z doma pridelanim 
sadjem, prigrizki in pijačo. 

Pot, ki so jo člani THD Zdole 
tudi tokrat primerno očistili 
in označili, se je nadaljeva-

la po gričevnati pokrajini in 
je vodila do vasi Kostanjek, 
kjer se je triurni pohod, ki se 
ga je udeležilo okoli 30 poho-
dnikov, tudi zaključil. Sledi-
la je sveta maša ob prazni-
ku zavetnika lokalne cerkve 
sv. Vida, ki jo je daroval vi-
demski župnik Mitja Marko-
vič. Dopoldansko druženje se 
je zaključilo v gostilni Dular 
in na turistični kmetiji Pe-
tra Špilerja, kjer je gosti-
telj obiskovalcem postregel 
s staro domačo jedjo kore-
njevko, ki vsebuje fižol in 
tri vrste korenja, natančne-
ga recepta za to okusno eno-
lončnico pa nam gostitelj le 
ni razkril.   P. B.

Udeleženci Vidovega pohoda
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Slovesnost se je pričela s pa-
radnim ešalonom domačih 
in povabljenih uniformiranih 
gasilcev pod vodstvom Karla 
Klembasa, poveljnika Gasil-
ske zveze Radeče. Zbrane so 
nagovorili Anita Ključevšek, 
trenutna in hkrati prva pred-
sednica PGD Svibno, Timotej 
Funkel, predstavnik Gasilske 
zveze Slovenije, Rado Mre-
žar, predsednik Gasilske zve-
ze Radeče in županja Rafae-
la Pintarič. PGD Svibno je bilo 
ustanovljeno 18. decembra 
1983, za kar je zaslužnih 16 
ustanovnih članov, nekaterim 
od teh pa so za začetni po-
gum in trud podelili zahvale. 
Prejeli so jih Martin Oblak, 
Ivan Celestina, Adam Klju-
čevšek, Darinka Knez Med-
ved, Andrej Pernišek, Jože 
Knez, Viktor Kmetič, Karl 
Kavšek in Bine Medved. Po-
deljena so bila tudi odlikova-
nja GZ Slovenije, in sicer sta 
Franci Kmetič in Brane Pi-

VELIKI PODLOG - Za Prostovoljnim gasilskim društvom (PGD) 
Veliki Podlog, v katerem so zadnja leta mentorska mesta 
prevzeli Stane Baznik, Jože Požun, Tomaž Koretič in Nina 
Baznik, je uspešno leto 2013, saj so njihovi tekmovalci z ob-
činskih in regijskih tekmovanj prinesli kar trinajst pokalov. 

15. junija so na regijskem tekmovanju v Sevnici dosegli dve 
zmagi in štiri druga mesta, s čimer so si desetine v šestih ka-
tegorijah zagotovile nastop na državnem gasilskem tekmo-
vanju naslednje leto.

Kot pravijo v društvu, so s prenosom znanja in utrjevanjem 
le-tega na vse generacije tekmovalne desetine postale skoraj 
nepremagljive v teoretičnem in praktičnem izvajanju taktič-
nih mokrih in suhih vaj. Uspešnim mladinkam in mladincem 
so se v zadnjih letih pridružili še članice A in B ter pionir-
ji, pionirke pa so zadnja leta nepremagljive na vseh nivo-
jih, tudi na lanskem državnem tekmovanju so se uvrstile na 
zelo dobro 7. mesto.
PGD Veliki Podlog je na občinsko tekmovanje v Krškem prija-
vilo devet ekip, od tega je šest ekip zmagalo v svojih kate-
gorijah (pionirke, mladinke, mladinci, članice A, članice B in 
člani B), pionirji so bili tretji, člani A pa četrti in peti. Regij-
skega tekmovanja, ki je 15. junija  potekalo v Sevnici, se je 
udeležilo šest ekip in prav vse so dosegle odlične rezultate. 
Pionirke in člani B so bili prvi, mladinke, mladinci, članice A 
in članice B pa so bili drugi. Vse naštete desetine so se kvali-
ficirale za državno gasilsko tekmovanje, ki bo naslednje leto. 
 Karolina Cizerle

30 let gasilstva na Svibnem
SVIBNO - Gasilci in krajani so na predzadnji junijski dan na Počakovem obeležili tretje desetletje delo-
vanja PGD Svibno. Ustanovnim članom gasilskega društva so podelili zahvale, za dolgoletno delo in za-
sluge pri razvoju gasilstva pa tudi odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.

žmoht prejela priznanje 2. 
stopnje, Boštjan Kavšek, 
Zdravko Ključevšek, Tilen 
Kmetič in Urška Renko pa 
priznanje 3. stopnje. Za dol-
goletno delo in različne za-
sluge je vodstvo PGD Svib-
no priznanja namenilo še 
Viktorju Kmetiču, Primožu 

Kmetiču, Marjanu Kmetiču, 
Andreji Kmetič, Franciju Mu-
riju, Albinu Lazarju, Stanetu 
Pernišku, Nejcu Pižmohtu in 
Francu Povšetu, 28 posame-
znikom in organizacijam pa 
spominske zahvale. Program 
so kulturno sooblikovali člani 
moškega pevskega zbora Pa-

pirničar iz Jagnjenice, Ljud-
ski pevci Svibno in Pihalni or-
kester radeških papirničarjev, 
prireditev pa je z vezno be-
sedo povezovala Ana Dolin-
šek. Po uradnem delu so kra-
jani nadaljevali druženje ob 
pogostitvi in glasbi. 
 Doroteja Jazbec

Svibenski prostovoljni gasilci so obeležili 30 let delovanja.

Podloški gasilci v regijskem vrhu 

Članska ekipa PGD Veliki Podlog

V ponedeljek, 24. junija, je županja občine Radeče Rafae-
la Pintarič skupaj s podžupanom Janezom Prešičkom spre-
jela članice in člane Speed badminton kluba Radeče, ki so 
kot del slovenske reprezentance nastopili na svetovnem pr-
venstvu v nemškem Berlinu in dosegli izjemne rezultate. V 
konkurenci 520 športnikov in športnic iz 31 držav je osme-
rica radeških igralk in igralcev osvojila 2 zlati in 3 bronaste 
kolajne, kar bi zgolj radeški klub na lestvici držav dobitnic 
kolajn uvrščalo na neverjetno visoko četrto mesto.

Zvezdnica speed badmintona Jasmina Keber je naslovu 
evropske prvakinje dodala še naslov svetovne prvakinje in 
tako potrdila status trenutno najboljše igralke na svetu, v 
paru z Matjažem Šušteršičem pa je osvojila še bron v meša-
nih dvojicah. Da se klubu, ki kvalitetno dela tudi z mladimi, 
za prihodnost ni treba bati, pričajo dosežki v mlajših kate-
gorijah – Rebeka Škerl je v Berlinu postala svetovna prvaki-
nja do 14 let, Lori Škerl je v tej isti kategoriji osvojila bron, 
bron pa je v kategoriji do 18 let osvojila tudi Danaja Knez. 
Županja občine Radeče se je dobitnikom kolajn ob čestitki 
zahvalila za uspešno promocijo Radeč in tudi Slovenije, Ja-
smina Keber pa se je v imenu kluba županji in Občini Rade-
če še enkrat več zahvalila za podporo, brez katere klub ne 
bi dosegal takšnih rezultatov, kot jih dosega.

Sprejem dobitnikov kolajn na SP 
v speed badmintonu

Sprejem dobitnikov kolajn na SP v speed badmintonu

Proslava ob dnevu državnosti s 
podelitvijo knjig najuspešnejšim 
devetošolcem
V četrtek, 20. junija zvečer, so se pred polno dvorano Doma 
kulture v Radečah predstavili pevski zbori JZ OŠ Marjana 
Nemca Radeče. Proslavo sta pripravili učiteljici Saša Plevel 
in zborovodkinja Taja Balog. Slavnostna govornica je bila sve-
tnica Občinskega sveta Občine Radeče Zdenka Hudoklin Kr-
žan. Program so povezovali kar sami učenci, ki so na hudomu-
šen način strnili dogajanje v šoli in predstavili pevske zbore. 
Ob prijetnih pesmih cici zbora, otroškega zbora in mladin-
skega pevskega zbora so gledalci lahko opazovali projekcijo 
fotografij o dogodkih in projektih na šoli. 

Vsako leto ob tej priložnosti županja podeli knjižno nagrado 
najuspešnejšim devetošolcem. Letos je osnovno šolo zaklju-
čilo 38 učencev, od tega 14 s povprečno oceno 4,5 ali več. 
»Odlično torej in kar tako naprej tudi na nadaljnji poti izo-
braževanja ter izpolnitev sanj,« je županja zaželela pono-
snim učenkam in učencu. Čestitala je tudi razredničarkama 
Alenki Gros in Nevenki Tratar.    
Za zaključek prireditve sta otroški pevski zbor OŠ Marjana 
Nemca Radeče, letošnji dobitnik zlatega priznanja na tek-
movanju Od Celja do Koroške, in mladinski pevski zbor sku-
paj zapela pesem, ki naj bi povezala cel svet: »We are the 
World/ Mi smo svet« ter čestitala ob prazniku.

Odličnjaki devetošolci z razredničarkama, županjo Rafae-
lo Pintarič in podžupanom Janezom Prešičkom (Foto: A. K.)

Na obrežju Save, v neposredni bližini novogradnje TRC Savus, 
je pretekli teden zrasel nov drevored okrasnih japonskih če-
šenj. Idejo za zasaditev drevoreda je podprlo Hortikulturno 
društvo Radeče, ki letos praznuje 50 let od ustanovitve. Ob 
tej priložnosti so se zbrale članice društva s predsednico Jo-
vanko Kranjec, županja Rafaela Pintarič, podžupan Janez 
Prešiček, predstavniki občine in JZ KTRC Radeče ter s skupni-
mi močni zasadili nov drevored. Gospa Kranjec je pozdravila 
prisotne in se jim zahvalila, da so si vzeli čas za sodelovanje 
ob tem praznično obarvanem dogodku. Še večje praznova-
nje bo predvidoma sredi septembra, ko bodo na slovesnosti 
ob obletnici društva podeljena tudi priznanja za tekmova-
nje Najlepša hiša, kmetija in KS. Zbrane je pozdravila tudi 
županja in Hortikulturnemu društvu čestitala ob tako lepem 
jubileju in se jim zahvalila za promocijo in skrb za lepo ure-
jeno okolico. Drevored je vsekakor dobrodošla popestritev 
ob TRC Savus in Učni poti Savus ter prijetna senca za pose-
danje na klopcah s pogledom na reko, pomol ali le krajši po-
čitek po sprehodu. 

Sajenje dreves pri TRC Savus

KOSTANJEVICA NA KRKI – 21. junija oz. na najdaljši dan v letu, 
ko se je začelo koledarsko poletje, so na pobudo Zavoda Otok 
pod šolsko lipo pred tamkajšnjo OŠ Jožeta Gorjupa pripra-
vili pogovor o(b) Bajki o vilah čestitkah. V narečjih okoliških 
vasi so kramljale Fani Strle Hribar, Simona Stopar, Marija 

Gjurekovič, Darja Janškovec in Alenka Žugič Jakovina. Na 
prireditvi, ki so jo polepšale pevke Društva podeželskih žena 
Pod Gorjanci, so prvič predstavili tudi nov turistični zemlje-
vid občine, ki ga je oblikovala Janja Baznik. Kot je povedala, 
zemljevid poleg turističnih znamenitosti občine vključuje pet 
kolesarskih in sedem pohodnih poti, pa tudi risbo Aleksandra 
Jankoviča Potočnika, stane pa 5 evrov. P. P.

Večerni pogovor v narečju

Pogovor je potekal v narečjih okoliških vasi.

KRŠKO – Drugi letošnji Poletni večer v parku, ki so ga 21. 
junija pripravili JSKD-OI Krško, Valvasorjeva knjižnica Kr-
ško, Društvo likovnikov Krško OKO in Krajevna skupnost 
mesta Krško, je bil tokrat likovno in glasbeno obarvan. 
Krškemu občinstvu se je predstavil dolenjski ljubiteljski 
slikar Zdravko Červ, ki svojo likovno ustvarjalnost izraža 
predvsem skozi slikanje krajin.

Kot je v uvodnem pozdravu povedala 
vodja JSKD-OI Krško Sonja Levičar, je 
pri pripravi poletnih večerov poleg obu-
janja življenja v mestnem jedru organi-
zatorjem osnovno vodilo tudi sodelova-
nje med institucijami, saj je sredstev, 
namenjenih za kulturne dejavnosti iz ob-
činskega proračuna, vsako leto manj. O 
umetniku, ki je pripravil že svojo 14. sa-
mostojno razstavo, je spregovorila pred-
sednica društva krških likovnikov Bran-
ka Pirc, ki je poudarila, da je Zdravko 

Červ že dobro desetletje pomemben organizator likovnega do-
gajanja in trenutno tudi tajnik društva. Za kulturne dosežke je 
v letu 2012 prejel tudi bronasto Prešernovo plaketo Občine Kr-
ško, velikokrat pa sodeluje tudi pri različnih dobrodelnih akci-
jah. Cikel del pod naslovom Dolenjske impresije, ustvarjenih v 
tehniki akrila na platnu, je predstavila umetnostna zgodovinar-
ka Alenka Černelič Krošelj, ki je med drugim dejala: »Dolenj-
ske impresije bi lahko poimenovali tudi odseve vode in historič-
nih središč, saj se je umetnik motivno odločil za izbor krajin, 
kjer so v ospredju voda in vedute, ki prikazujejo strnjena nase-
lja oziroma nize zanimivih, skupaj zraščenih stavb.« Večer je s 
prijetnimi melodijami obogatila vokalna skupina Coronke, obi-
skovalci pa so druženje nadaljevali ob dobri vinski kapljici vi-
narja letošnjih poletnih večerov Vinske kleti Molan pod krošnja-
mi dreves v krškem mestnem parku. Polona Brenčič

Dolenjske impresije Zdravka Červa

Zdravko Červ
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BREŽICE - 30. maja je bila v Brežicah otvoritev Zavoda Modra 
vrata, prvega medgeneracijskega zavoda v Posavju. Osrednja 
govornica je bila Carmen Rajer iz CSD Krško, ki je poudarila 
pomen medgeneracijskega povezovanja, sodelovanja in pro-
stovoljstva v našem okolju. V nadaljevanju so se predstavili 
medgeneracijski projekti, ki že potekajo v zavodu, in sicer 
snemanje dokumentarnega filma o življenju v Brežicah nekoč 

in danes, projekt »Povežimo niti«, katerega namen je prena-
šanje in ohranjanje znanja ter spretnosti s starejših na mlaj-
še, in tudi zgodovinsko-raziskovalna delavnica o igrah nek-
daj. Predstavljena je bila tudi mladinska pobuda »Povejte 
nam«, ki želi mlade ozavestiti in spodbuditi k razmišljanju o 
zanje zanimivih in aktualnih temah. V sodelovanju med mla-
dimi in starejšo generacijo bodo nastali krajši dokumentar-
ni filmi, na podlagi teh pa bodo organizirani debatni večeri. 
Direktorica Zavoda Modra vrata Danica Radošević, ki je otvo-
ritev povezovala, je predstavila tudi dodatno ponudbo za-
voda, ki zajema neformalno jezikovno izobraževanje (teča-
ji slovenskega, nemškega, angleškega, španskega jezika za 
vse generacije), različna svetovanja (pedagoško, psihološko 
in poklicno) ter socialni servis, ki bo zaživel septembra. Otvo-
ritev so z glasbo prijetno popestrili učenci Glasbene šole Bre-
žice. Danica Radošević

Gre za projekt, v okviru ka-
terega se izvaja pomoč sta-
rejšim od 69 let, da bi le-
ti čim dlje lahko živeli na 
svojih domovih, in v kate-
rem sodeluje že 3942 pro-
stovoljk in prostovoljcev iz 
293 upokojenskih društev, ki 
so vključena v program Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije. V projekt je zajetih 
163.412 starejših občanov, 
prostovoljce pa usmerja 15 
regijskih koordinatorjev pro-
jekta, med katerimi je tudi 
Ida Križanec, koordinatorka 
za Posavje. Slednja je pred-
stavila dosedanje rezultate 
projekta, katerega začetki 
segajo v leto 2004. V Posav-
ju so s pomočjo starejšim za-
čeli štiri leta kasneje, ko se 
je v projekt najprej vključi-
lo sedem društev upokojen-
cev, do danes pa se jim je 
pridružilo še šest, tako da v 
projektu sodelujeta 202 pro-
stovoljca iz kar 13 posavskih 
društev upokojencev, kar je 
največ med vsemi regijami 
v Sloveniji. Po zadnjih stati-

Starejši pričakujejo pomoč starejših
KRŠKO - Na Občini Krško so 21. junija predstavnice društev upokojencev iz krške občine spregovorile o 
projektu „Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja doma“, ki ga že več kot pet let izvajajo pro-
stovoljci posameznih društev.

stičnih podatkih je v Posav-
ju 8595 starejših nad 69 let, 
od tega v občini Krško 2777 
(zajeti tudi starejši z obmo-
čja, ki ga pokriva DU Kosta-
njevica na Krki). V projekt 
je vključenih 6021 starejših 
nad 69 let (v občini Krško 
1799), kar predstavlja 70,05 
odstotkov starejše popula-
cije v Posavju. Prostovoljci 
so doslej v Posavju opravili 
10.832 obiskov (v občini Kr-

ško 3864). Vse oblike sodelo-
vanja s starejšimi potekajo 
na osnovi odgovorov na an-
ketna vprašanja, ki jih dru-
štveni prostovoljci opravijo 
ob prvem obisku. Vprašanja 
se nanašajo na to, kako lju-
dje živijo, ali morda potre-
bujejo pomoč in ali si želijo, 
da jih prostovoljci ponovno 
obiščejo. Do sedaj so anke-
tirali 4797 starejših Posav-
cev. Analiza anket je med 

drugim pokazala, da starej-
ši bolj pričakujejo pomoč 
od svojih vrstnikov v dru-
štvih upokojencev, ne pa od 
različnih socialnih institucij 
(Rdeči križ, Karitas, Center 
za socialno delo).

Nekaj besed je spregovori-
la tudi Olga Košir, predse-
dnica Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Posavje, in 
omenila, da je glavna ugo-
tovitev po dobrih petih letih 
trajanja projekta ta, da so 
prostovoljci postali zelo ob-
čutljivi na to, kako starej-
ši živijo in kako starost pre-
življajo drugi starejši okrog 
njih. Predstavitve so se ude-
ležili tudi krški župan mag. 
Miran Stanko, ki je izrazil 
vso podporo temu projektu, 
vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti na Občini Krško 
Andrej Sluga, direktorica 
Doma starejših občanov Kr-
ško Ani Nuša Masnik in di-
rektorica krškega Centra za 
socialno delo Marina Novak 
Rabzelj. Rok Retelj

Projekt so predstavili tudi županu mag. Miranu Stanku.

Odprta Modra vrata

Otvoritveni program učencev brežiške glasbene šole

BLANCA - 8. junija je Krajevni odbor Rdečega križa Blanca v 
tamkajšnjem kulturnem domu organiziral tradicionalno srečanje 
starostnikov iz KS Blanca. Udeležilo se ga je 42 starostnikov. Za 
smeh in razvedrilo so uvodoma poskrbeli gledališčniki s Studen-
ca s predstavo Pleskarji nimajo spomina. Nato je sledilo kosilo 
in druženje. V pozdravnem nagovoru je predsednica KO Blanca 
Cvetka Požun poudarila, da beseda starost sicer prikliče v mi-
sli osamljenost, bolezen in nemoč, pa vendar je res, da je člo-
vek toliko star, kot se počuti. Zaželela jim je, da bi bilo druže-
nje lepo, da bi bil dan prijetnih spominov in lepih pesmi. Prisotne 
so pozdravili ter jim zaželeli veliko zdravja in dobre volje še žu-
pan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik sveta KS Blanca 
Franc Pavlin in predsednica Območnega združenja RK Sevnica 
Breda Drenek Sotošek, ki je prinesla tudi darilo za najstarejše-
ga udeleženca in udeleženko srečanja. Letos sta bila to 84-le-
tni Jožef Vidmar s Čanja nad Blanco in 86-letna Cilka Sovdat z 
Blance. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, k čemur je 
prispeval tudi harmonikar Janez Šošterič iz Kladja nad Blanco. 
Udeleženci so zapeli in nekateri tudi zaplesali. A. M.

Srečanje starejših na Blanci

GABRJE PRI DOBOVI – Leto je okoli in kot že sedemkrat do 
sedaj smo se tudi letos vaščani Gabrja pri Dobovi udeležili 
že osmega tradicionalnega srečanja vasi Gabrje in Gaber-
je, ki je 15. junija potekalo v Gabrju pri Dobrovi.

Letos je bila organizacija v rokah vasice, ki leži ob cesti Lju-
bljana – Polhov Gradec. V vaški skupnosti Gabrje so pošteno 
pljunili v roke. Sprejem za goste je potekal na kmetiji Pr‘ 
Dlesk, nato pa smo se vsi skupaj preselili v bližnji športno-re-
kreacijski center. Sledil je bogat kulturni program s predsta-
vitvami vasi in glasbenimi vložki Gabrčana in tudi znanega 
pevca Jožeta Potrebuješa. Sledilo je kosilo (bograč), nato 
pa so nam gostitelji omogočili ogled znamenitosti/posebnosti 
v okolici vasi Gabrje pri Dobrovi. Tako smo vaščani naše vasi 
obiskali Tehniški muzej Bistra, nekateri so si ogledali grašči-
no Polhov Gradec, kot tretja znamenitost pa je bil na voljo 
tudi ogled gotske cerkve na Dvoru, Poštni muzej in prosto-
ri Čebelarstva Božnar.
V popoldanskih urah so potekale tradicionalne vaške igre, v 
katerih so se morali tekmovalci preizkušati v lovljenju krom-
pirja z rjuho, hoji po tlakovcih ter preoblačenju majic. Vlo-
go favorita so upravičili domačini, ki so prejeli tudi prehodni 
pokal. Predstavniki naše vasi so se uvrstili na odlično 3. me-
sto in prejeli pokal. Za zabavni večer in nepozabno vzdušje 
pa sta poskrbela domača ansambla Dolomiti in Bitenc, ki sta 
nas zabavala pozno v noč. Naslednje leto se bo srečanje Ga-
brčanov odvijalo v mestni četrti Gaberje pri Celju.
 J. K.

Osmič na srečanju vasi Gab(e)rje

Vaščani Gabrja pri Dobovi

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

Tesarska dela:
ostrešja,
kozolci,

brunarice, 
vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

KRŠKO – 12. junija je Ljudska univerza Krško v Dvorani v par-
ku svečano podelila potrdila še zadnjim udeležencem pro-
gramov splošnega in neformalnega izobraževanja za letošnje 
študijsko leto v okviru projekta SIN, ki je v celoti financiran 
iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 
Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta je bilo iz-

vedenih osem izobraževalnih programov za odrasle v sode-
lovanju z različnimi društvi iz Posavja in za različne ciljne 
skupine: za upokojence, brezposelne, Rome, invalide in ose-
be s posebnimi potrebami. Izobraževalne programe Govorim 
slovensko, Spoznajmo-slišimo se, O materinstvu, Sožitje ge-
neracij, Umetnostna zgodovina, Z angleščino na potovanje, 
Znam nemško in Sem Rom-govorim slovensko je Ljudska uni-
verza izvajala v občinah Krško, Sevnica in Brežice. Programe 
splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih je v času 
izvajanja projekta obiskovalo 132 udeležencev. Tudi v pro-
jektu Center vseživljenjskega učenja Posavje, ki deluje pri 
Ljudski univerzi že od leta 2008 in se letos izteka, sta v le-
tošnjem letu potekala dva 40-urna brezplačna jezikovna te-
čaja za odrasle, eden v Brežicah in drugi v Krškem. Uspešnih 
je bilo 22 udeležencev. Ob zaključku velja poudariti, da so 
bili izobraževalni programi zanimivi in udeleženci zadovolj-
ni. Jeseni pa bo nova priložnost za izobraževanje odraslih na 
Ljudski univerzi Krško.  M. Novšak

ŠENTJANŽ – Na trgu v Šentjanžu se je 22. junija odvijal 2. 
šentjanški kulturni večer. Na njem so se predstavili tisti, ki 
imajo radi glasbo in lepo slovensko besedo.

Marija Bajt je v pesmih razmišljala o kresnem večeru in do-
movini, Gustelj Umek o cvičku, pesmi o slovesu in ljubezni 
sta predstavili Renata Kuhar in Marjetka Erman, o radosti 
in lepotah pšeničnega polja sta govorili pesmi, ki ju je na-
pisala Eva Keber. Kot odlični mladi pesniki so predstavili še 
učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki so svoje pesmi izdali 
tudi v knjižici z naslovom Naše zvezdice.
Ob zvokih harmonike je zapela skupina Pušeljc Šentjanža. 
Ljudske pevke Solzice so zapele pesem Me Solzice, ki jo je 
napisala Marija Bajt, in nato še dve ljudski pesmi. Šentjan-
ški jurjevalci, ki so hkrati tudi pevci Društva vinogradnikov 
Šentjanž, so razveselili z veselimi ljudskimi napevi. Septet 
Fortuna je navdušil s slovenskimi in tujimi popevkami. Pred-
stavil se je tudi župnijski pevski zbor in zelo uspešen otroški 
pevski zbor OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki je letos na regij-
skem tekmovanju v Trebnjem prejel srebrno priznanje. Za-
igrali so še mladi fantje, ki odlično igrajo na harmoniko, in 
sicer Luka Repše, Nejc Zupan in Klemen Žonta. V zaključ-
nem delu prireditve, na kateri je bilo okoli 80 nastopajočih, 
so vsi zapeli še pesem Šentjanška fara.
 J. P./S. R., foto: M. S.

Zaključek programov na LU Krško

Prejemniki potrdil za uspešno opravljeno izobraževanje

Šentjanški kulturni večer

Šentjanški kulturni večer je povezovala Jožica Pelko, 
zbrane pa je nagovoril tudi domači župnik Janez Cevec. 

ŠENTJANŽ - Zadnjo soboto 
v juniju so se v hladni sen-
ci Musarjevega gozda v bli-
žini Šentjanža odvijale otro-
ške likovne delavnice, ki jih 
je pripravila likovna sekci-
ja Art Lipa Kulturno umetni-
škega društva Budna vas pod 
vodstvom profesorice likovne 
pedagogike Elene Sigmund. 
Otroci so ustvarjali skupaj z 
dedki in babicami ter s starši 
v dveh skupinah, nastala dela 
pa so obesili na vrvico, napeto med drevesi, da so se posušila. 
»Udeleženke in udeleženci so bili, sodeč po njihovih obrazih, 
s potekom likovne delavnice zadovoljni. Organizatorji upamo, 
da bodo pridobljeno znanje s pridom uporabili in se z vese-
ljem udeležili naših naslednjih delavnic,« je dejala predse-
dnica KUD Budna vas Magda Sigmund. S. R., foto: M. S.

Likovna delavnica v gozdu
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ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB4 KOEL 23 - 91 400 7 100 0 2

PB5 ZP 1 - 82 300 1 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

270.050 3 2

Japec Jakopin z bratom 
Jernejem že trideset let 
uspešno deluje na podro-
čju konstruiranja in izdelo-
vanja plovil (jadrnice, jahte 
in čolni), za kar je podje-
tje Seaway prejelo že več 
kot trideset prestižnih na-

grad – zadnja med njimi je 
The Royal Thames Mansure 
Trophy, ki so jo prejeli v le-
tošnjem marcu. Seaway je v 
zadnjih letih posebno uspe-
šen – in večkrat že nagrajen 
– na področju razvoja "zele-
nega" čolna iz serije Green-
line Hybride.

Pogovor, ki se je začel z Ja-
kopinovo predstavitvijo dej-

Z Japcem Jakopinom o možnostih 
in priložnostih Slovenije
KRŠKO - V skladu s svojo dolgoletno tradicijo vabi Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokov-
njakov v svojo sredino strokovnjake in podjetnike ter tako odpira prostor za izmenjavo izkušenj in 
mnenj o aktualnih dogodkih in strateških usmeritvah Slovenije. Društvo je tako 5. junija v konferenčni 
dvorani GEN gostilo Japca Jakopina iz podjetja Seaway in se s tem vključilo tudi v praznovanje občin-
skega praznika občine Krško. 

stev o možnostih nadalj-
njega razvoja Slovenije in 
njegovih stališč o tem ter z 
vpletanjem procesa razvoja 
Seaway, se je dopolnjeval 
in nadgrajeval z vprašanji in 
mnenji udeležencev. Med iz-
rečenimi mislimi, stališči in 
ocenami je smotrno izposta-
viti naslednje, in sicer:
• Slovenija ni v krizi, temveč 

je nesposobna reagirati na 
spremembe, ki so se zgodi-
le na svetovnem trgu po go-
spodarskem vzponu BRIC dr-
žav (Brazilije, Rusije, Indije 
in Kitajske) ter je v primer-
javni z njimi podobno kot 
cela Evropa nekonkurenčna;

• glavni problem Slovenije ni 
v težavah, ki so se ob spre-
menjenih globalnih razme-
rah pojavite, temveč v tem, 
ker nanje ne reagira;

• za svoje gospodarsko in 
družbeno preživetje Slo-
venija ne potrebuje le no-
vih tehnologij, temveč po 
eni strani talente, ustvar-
jalnost in inovativnost, po 
drugi strani pa mora tek-
movati in komunicirati z re-
levantnimi okolji in se nanja 
prilagajati; 

• v reagiranju na izzive iz 
okolja so v Sloveniji poseb-
no obremenjujoči naslednji 
problemi: nepriljubljenost 

podjetnikov zaradi prevla-
dovanja državnih podjetij 
in načina njihove privati-
zacije (tajkuni); gospodar-
stvo brez svoje identitete, 
saj je njegov večji delež v 
podrejenem odnosu do tu-
jih firm; nizek ugled Slove-
nije v tujini, zaradi česar 
so slovenski proizvodi pod-
cenjeni; 

• nova delovna mesta so lah-
ko rezultat le verige z na-
slednjimi soslednimi členi: 
raziskave in razvoj, nove 
tehnologije in izdelki.

Priložnosti Slovenije so v 
usmeritvi na visoke tehnolo-
gije, (zeleni) turizem in po-
vezovanje med različnimi 
kulturami, saj je na stičišču 
treh svetov - slovanskega, ro-
manskega in germanskega - 
ter v sodelovanju in pove-
zovanju znanja v slovenske 
blagovne znamke. Zato mo-
ramo ceniti svoje ljudi, po-
staviti Slovenijo na svetovni 
zemljevid, postati privlačni 
za dotok znanja, talentov in 
kapital ter se povezovati. 
 M. Novak, 
 foto: F. Bergant

Japec Jakopin

Občinstvo na pogovoru z Jakopinom

BIZELJSKO – Društvo vinogradnikov Bizeljsko, ki mu pred-
seduje Blaž Zagmajster, je po nekaj letih premora ponov-
no pripravilo degustacijo in ocenjevanje vin. Ocenili so kar 
118 vzorcev, komisiji pa je predsedoval dr. Mitja Kocjan-
čič. Rezultate so objavili v priložnostnem biltenu, diplo-
me pa so podelili v okviru prireditve Sotla-Sutla. 

Petčlanska komisija v sestavi dr. Mitja Kocjančič, Janez Še-
koranja, Milena Rožman, Adi Brod in Miha Balon je poveda-
la, da so bila vina na splošno kvalitetna, izločenih vzorcev je 
bilo zelo malo, vrhunskih vin pa zelo veliko. Šampion bizelj-
skega ocenjevanja vin je postal rumeni plavec z oceno 19,2. 
To je posebno vino, saj je pripravljeno iz sušenega grozdja. 
Z njim pa se ponašajo v kleti Wisell na gradu Bizeljsko. Prva-
ke sort so si prislužili za vino bizeljčan beli PTP – Vinski hram 
Berkovič, Orešje in Klet Blažinčič, Orešje z oceno 17,07, za 
vino bizeljčan rdeči PTP – Vinska klet Martina in Janko Ma-
tjašič, Sromlje z oceno 16,67, za vino modra frankinja – Mar-
jana in Roman Šepetavc, Drenovec in R&M Meglen, Dreno-
vec z oceno 18,13, za vino laški rizling – Turistična kmetija 
Pudvoi, Stara vas z oceno 18,17, za vino chardonnay – Klet 
Nujec, Gregovce in Ferdo Pinterič z oceno 18,17, za vino 
sauvignon – Simon Pinterič, Bizeljsko in Ivan Sokač, Studič-
ke toplice z oceno 18,13, za vino rumeni muškat – Klet Nu-
jec, Gregovce z oceno 18,33 in za penino (rumeni muškat) – 
Istenič, Stara vas z oceno 18,33. 
 T. Berkovič / M. Hrvatin

Na Bizeljskem spet ocenjevali vina

Društvo vinogradnikov Bizeljsko je letos ponovno pripra-
vilo ocenjevanje vin. (Foto. L. Babič)

Najboljše sauvignone vinoro-
dne dežele Posavje so primer-
jali s sauvignonom enologa Bo-
jana Kobala iz Ptujske kleti, ki 
je letos osvojil zlato medaljo 
na največjem ocenjevanju vin 
na svetu Decanter World Wine 
Awards v Londonu. »Revija sa-
uvignonov je želela predsta-
viti Posavje kot vrhunsko vin-
sko-gastronomsko destinacijo 
in to jim je uspelo,« je ob kon-
cu dejal Kobal, ki je degusta-
cijo tudi vodil ter predaval na 
temo »Vpliv tehnoloških pristo-
pov pri pridelavi vina na tržni 
uspeh belih vin“.
Kot pravi predsednik društva 
Gabriel Giraud Lojze Kunej, 

Prva posavska revija sauvignonov
BRESTANICA - Novoustanovljeno društvo Gabriel Giraud, katerega cilj je promocija posavskih pridelkov 
in izdelkov, predvsem vina, čokolade, likerjev in druge kulinarike, je 28. junija na gradu Rajhenburg 
pripravilo prvo posavsko revijo sorte sauvignon, ki se je je udeležilo več kot sto ljubiteljev posavskih 
vrhunskih vin. 

so se za revijo sauvignonov 
odločili za vina vinarjev, ki so 
s svojimi vini te sorte na leto-
šnjih ocenjevanjih v Posavju in 
še posebej v tujini močno opo-
zorili nase. Vinorodni okoliš Bi-
zeljsko-Sremič so predstavili 
prvaki društvenih ocenjevanj 
Sremič, Sromlje in Bizeljsko 
- Bogdan Dular, Janko Ma-
tjašič in Simon Pinterič. Do-
lenjsko sta predstavila Andrej 
Repše in Rudi Bec, ki sta bila 
najvišje ocenjena na 41. Te-
dnu cvička in bila mimogrede 
zmagovalca sorte, prvi v ab-
solutni konkurenci, drugi v le-
tniku 2012 - tudi na mednaro-
dni vinski razstavi v Daruvarju. 
Sauvignone Bele krajine pa je 
predstavila ekipa Toni Plut, na 
letošnji metliški Vigredi z naj-
višjo oceno letnika 2012, Ot-
mar Šturm z najvišjo oceno sa-
uvignona normalne trgatve in 
Jožef Prus z najvišjo oceno sa-
uvignona med predikati.
»Sauvignon je ena izmed naj-
težje pridelanih sort vina, ki 
vedno v estetiki in kakovosti 
vonja in okusa združi vrhun-
skost rastišča vinograda in ja-

sno vizijo vinarja. In prav to so 
odsevali vsi vzorci od Bizelj-
skega preko Sremiča, Dolenj-
ske do Bele krajine in še en-
krat dokazali, da je vinorodna 

dežela Posavje vrhunsko rasti-
šče za vinsko trto,« je poudaril 
enolog Kobal. »Vinorodna de-
žela Posavje je sposobna pri-
delati vina za najbolj presti-
žne restavracije na svetu. O 
tem smo se prepričali tudi na 
tokratni posavski reviji. Le ve-
deti moramo, kakšno vino zah-
teva evropski in svetovni trg,« 
je poudaril predsednik društva 
Kunej in dodal: »Z organizacijo 
podobnih dogodkov bo društvo 
Gabriel Giraud še nadaljevalo, 
najprej pa moramo postaviti 
in oživeti grajsko Galerijo vin, 
ki bo v prihodnje organizirano 
promovirala naša vina in našo 
vinorodno deželo«.
 Društvo Gabriel Giraud, 
 foto: B. Colarič

Degustacijo sauvignonov je vodil enolog Bojan Kobal iz 
Ptujske kleti.

» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

BREŽICE - Društvo kmetic Brežice in brežiška Kmetijska 
svetovalna služba sta 16. maja za svoje članice organi-
zirala ekskurzijo v Zasavje. Na poti so si ogledale Vr-
tnarijo Hodak v Orehovici, slovensko geometrično sredi-
šče Geos Vače, kjer jih je sprejela umetniška gledališka 
družina Kolenc, v Strahovljah pa so obiskale kmetico le-
ta 2012 Joži Lokošek. Pred odhodom pa jih je na svojem 
domovanju v Podlipovici sprejela tudi predsednica Zve-
ze kmetic Slovenije Irena Ule. M. H.   
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OŠ Puconci, v kategoriji razi-
skovalci (3. starostna skupina) 
pa Ekonomska šola Murska So-
bota, SPSŠ Bežigrad Ljubljana 
in Gimnazija Krško. Z vsaj po 
enim projektom pa so v na-
tečaju sodelovale tudi nasle-
dnje šole: OŠ Gustava Šiliha 
Velenje, OŠ Dobova, OŠ Cer-
klje ob Krki, OŠ Globoko, OŠ 
Leskovec pri Krškem, OŠ Le-
skovec pri Krškem – PŠ Veli-
ki Podlog, CUDV – DRAGA, 
Osnovna šola Vransko – Ta-
bor, OŠ Senovo, OŠ Trebnje – 
PŠ Dobrnič, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, JVIZ OŠ Dobrepolje, 
III. OŠ Celje, OŠ Podbočje, OŠ 
Toneta Šraja Aljoše Nova vas, 
Gimnazija in srednja šola Ko-
čevje, Gimnazija Frana Miklo-
šiča Ljutomer, Gimnazija Li-
tija ter Gimnazija in srednja 
šola Rudolfa Maistra Kamnik. 
 P. P./GEN energija

Direktor Kozjanskega parka 
mag. Teo Hrvoje Oršanič je 
v uvodu predavanja predsta-
vil idejo festivala in kolektiv-
ne blagovne znamke Sožitje, 
generalna direktorica Direk-
torata za kmetijstvo na kme-
tijskem ministrstvu dr. Mar-
tina Bavec je spregovorila 
o ekološkem kmetijstvu kot 
dodani vrednosti regijskega 
parka, svetovalec in speci-
alist na področju ekološke 
pridelave na Kmetijsko goz-
darskem zavodu Celje Mitja 
Zupančič je podajal vsebi-
no o ekološkem kmetijstvu, 
o travniških sadovnjakih kot 
viru zdrave hrane mag. kme-
tijstva v Kozjanskem parku 
Adrijan Černelč, ekološko 
kmetijo Černelič pa je pred-
stavil gospodar Zvone. Otvo-
ritev festivala so z nagovori 
pospremili poleg direktor-
ja Oršaniča še župana obči-
ne Kozje Dušan Andrej Ko-
cman in občine Podčetrtek 
Peter Misja ter predsednik 
Združenja ekoloških kmetov 
Slovenije Biodar Boris Fras. 

V bogatem spremljevalnem 
programu, ki se je odvijal ob 
stojnicah na dvorišču podsre-
škega gradu, pa so nastopili 
etno glasbena skupina Kon-
trabant, etno skupina Nojek, 
folklorna skupina Kozje, har-
monikar Gregor Bevc, pote-

V Kozjanskem parku pripravili 
prvi festival ekološke hrane

kala je tudi otroška predsta-
va z Andrejo Zupančič Silno 
vljudno in otroška delavnica 

Udeleženci so uživali tako v pripravljenem programu ka-
kor tudi ob obisku stojnic.

V renesančni dvorani gradu so potekala strokovna pre-
davanja.

GEN-I je hitrorastoča poslovna skupina, dejavna v širšem 
evropskem prostoru na področju trgovanja in prodaje 
električne energije ter zemeljskega plina. Predstavlja jo 
ustvarjalen, samoiniciativen in izjemno zavzet kolektiv. 
Za dosego naših smelo zastavljenih ciljev medse vabimo 
kandidate, ki ustrezajo spodaj opisanemu profilu.

Sodelavec v klicnem centru – 
prodaja (m/ž)  

Od vas pričakujemo: 
• zaključeno srednjo izobrazbo ekonomske, ekonomsko-  

komercialne, tehnične ali druge ustrezne smeri
• najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delovnih 

mestih; prednost imajo kandidati z izkušnjami v klicnem 
centru

• spretnost v osebni komunikaciji s strankami in visoko mero 
profesionalnosti

• znanje angleškega jezika 
• obvladovanje orodij MS Office

Odgovorni boste za:
• ažurno in kvalitetno sprejemanje klicev ter po potrebi 

izvajanje odhodnih klicev
• nudenje vseh potrebnih informacij strankam 
• administrativno podporo pri pripravi potrebne dokumentacije 

za sklenitev pogodbe
• kvalitetno in ažurno reševanje vprašanj oz. morebitnih          

težav strank
• ažurno in kvalitetno odgovarjanje na prejeta vprašanja vseh 

odjemalcev preko elektronske pošte

Nudimo vam:
• delo v perspektivnem, hitro razvijajočem se okolju
• delo s prodornim in zavzetim kolektivom

Delo se opravlja na sedežu GEN-I, d.o.o. v Krškem.

Delovno razmerje se sklepa s polnim delovnim časom in za 
določen čas.

Če menite, da izpolnjujete zgoraj navedene kriterije,               
vas vljudno vabimo, da svojo prijavo z življenjepisom, 
v slovenskem in angleškem jeziku, pošljete po elektronski pošti 
na naslov zaposlitev@gen-i.si. 

Vaše prijave pričakujemo do vključno 12. 07. 2013.

GEN-I d.o.o., 
Vrbina 17, 8270 Krško
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Civilna iniciativa, katere 
glavna stališča je na ome-
njenem sestanku povzel kra-
jan Boris Papac, se je orga-
nizirala 12. junija po javni 
predstavitvi državnega pro-
storskega načrta v Brežicah. 
Po Papčevih besedah do 12. 
junija in na dan predstavitve 
krajani niso dobili zadovolji-
vih pojasnil na vprašanja o 
smotrnosti umestitve ceste 
na predlagano traso, ki da 

je vprašljiva zaradi mnogih 
nelogičnih potez, med dru-
gim naj bi predlagana med-
mestna povezava ustvarjala 
nov prometni koridor skozi 
spalno naselje in v razdalji 
le 400 metrov umeščala kar 
tri krožišča. „Že danes v ko-
nicah prometa pri Intermar-

»Želimo logično in celovito rešitev
medmestne povezave«
ŠENTLENART - Gasilski dom v Šentlenartu v Brežicah se je 20. junija napolnil z okoli 100 krajani, ki so 
prišli prisluhnit argumentom „civilne iniciative vrbinska cesta“ za prestavitev medmestne povezave Kr-
ško-Brežice izven strnjenega naselja, kjer je trenutno načrtovana.

ketu vse stoji, kaj šele, če 
bi glavna medmestna pove-
zava, na kateri se predvideva 
zgoščen promet, avtomobile 
in tovornjake peljala pre-
ko kar treh krožišč na tako 
majhni razdalji? Mi nikakor 
nismo proti medmestni pove-
zavi in v krški občini so stva-
ri speljane logično in celovi-
to. Pri nas pa bo predlagani 
DPN prinesel stroške, mo-
tnje, hrup, emisije, pri na-

selju Gornji Lenart ostaja 
odprto tudi vprašanje izven-
nivojskega križanja z žele-
znico po ukinitvi nivojskega, 
prometni tokovi so nelogič-
no usmerjeni mimo poslovne 
cone Brezina, namesto da bi 
ta postala tako še bolj pri-
vlačna za podjetnike.“

Civilna iniciativa je na sre-
čanju 20. junija najprej pre-
verjala, ali ima podporo 
krajanov za to, da sploh raz-
mišljajo o prestavitvi trase, 
ob argumentih proti predla-
gani trasi pa je podala tudi 
svoj predlog prestavitve tra-
se od točke približno 150 
metrov pred kmetijo Peter-
koč v smeri skladišča Petrol. 
Tam naj bi se izvedlo izven-
nivojsko križanje z železni-
co in povezava s cesto v obr-
tno-poslovni coni Brezina. 
Nato naj bi se trasa ob že-
leznici povezala s krožiščem 
na koncu vzhodne obvoznice. 
Mesto Brežice bi po mnenju 
iniciative tako ostalo nede-
ljeno. Iniciativa meni, da bi 
bila takšna povezava bolj ce-

lovita, morda pa tudi cenej-
ša. 27. junija so imeli v KS 
Šentlenart usklajevalni se-
stanek z županom in pred-
stavniki občinske uprave, ini-
ciativa naj bi do danes zbrala 
že preko 500 podpisov pod-
pore, peticijo pa bodo da-
nes, 4. julija, uradno preda-
li županu, s čimer upajo, da 
bodo dokazali kredibilnost 
civilne iniciative. Po dana-
šnji tiskovni konferenci bodo 
nestrpno čakali mnenje ob-
činskega sveta, ki se bo že 
8. julija seznanjal z umesti-
tvijo medmestne povezave, 
kakor je predvidena po DPN, 
pri čemer nameravajo občin-
ske svetnike seznaniti z argu-
menti za spremembo trase.
 Maruša Mavsar

Predlog trase po državnem prostorskem načrtu (DPN), ki 
ga civilna iniciativa izpodbija.

Krajani so imeli mnogo vprašanj in pripomb na sedanji 
potek trase po DPN

PODSREDA – Na tamkajšnjem gradu so 23. junija pripravili 1. festival eko-
loške hrane, kjer so se na stojnicah poleg lokalnih kmetov predstavili tudi 
kmetje iz širšega območja, ki so ponujali raznovrstne domače izdelke. Ob 
tem so potekala strokovna predavanja o ekološkem kmetijstvu. 

Izdelava glasbila iz eko ma-
teriala. 
 Marija Hrvatin

Namen projekta »Mladi v 
svetu energije«, ki ga je že 
peto leto zapored organizi-
ralo podjetje GEN energija, 
je ozaveščanje učencev in di-
jakov, učiteljev in profesor-
jev oziroma mentorjev v slo-
venskih osnovnih in srednjih 
šolah ter dijaških domovih 
o trajnostnih virih energi-
je, načinih proizvodnje ele-
ktrične energije, oskrbi z 
električno energijo in njeni 
rabi, o ukrepih za učinkovito 
rabo energije ter prihodn osti 
oskrbe z električno energijo v 
Sloveniji in svetu. S pomočjo 
strokovnih in celovitih vse-
bin GEN energija uresničuje 
in širi svoje poslanstvo pove-
čanja energetske pismenosti 
(ozaveščenosti) med učenci 
in dijaki ter skuša spodbuditi 
zanimanje mentorjev za po-
dajanje energetskih tem.

V sodelovanju s partnerjem 
projekta Ekošolo so v leto-
šnjem šolskem letu nagra-
dni natečaj razpisali za tri 
starostne skupine. Učenci in 
dijaki so na različne načine 
raziskovali področje energi-
je in skušali čim bolj celo-
vito predstaviti svoj pogled 
na energetiko: kaj je energi-
ja, od kod prihaja, kateri so 
načini pridobivanja in pora-
be električne energije, kako 
je bilo nekoč in kako je da-

Zaključek nagradnega natečaja 
»Mladi v svetu energije«
VRBINA – V Informacijskem središču GEN so 11. junija gostili najboljše učen-
ce in dijake ter njihove mentorje, ki so v okviru nagradnega natečaja »Mladi 
v svetu energije« razmišljali, raziskovali in ustvarjali na temo energije, elek-
trike in energetike.

nes ter kako si predstavljajo, 
da bo v prihodnosti. Učenci 
so se seznanili tudi z meša-
nico energetskih virov v Slo-
veniji, lastnostmi energentov 
in elektroenergetskim siste-
mom. Prejeli so več kot 219 
različni izdelkov (od maket, 
plakatov, risb, kolažev, zgod-
bic, slikanic, fotografij, pred-
stavitev, video izdelkov, spi-
sov, stripov in raziskovalnih 
nalog), sodelovalo je pribli-
žno 550 slovenskih otrok in 
mladostnikov.

Zmagovalne projekte v treh 
starostnih kategorijah so pri-
pravile naslednje šole: v ka-
tegoriji malčki (1. starostna 
skupina) OŠ Trebnje, OŠ Lju-
bečna ter OŠ in vrtec Sve-
ta Trojica, v kategoriji glav-
ce (2. starostna skupina) OŠ 
Drska, OŠ III Murska Sobota in 
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Kot je na prireditvi poveda-
la v nagovoru zbranim obisko-
valcem predsednica društva 
Antonija Žener, so z razsta-
vami članice uspele oblikova-
ti dobro tradicijo v domačem 
okolju in jo tematsko nadgra-
diti, saj so poleg razstavljanja 
lastnih izdelkov, to je vezenin 
in likovnih upodobitev, delo 
razširile tudi na zbiranje sta-
rega gradiva in predmetov, ki 
pričajo o vsakdanjem načinu 
življenja v naših krajih. Dru-
štvo, ki domuje v prostorih 
nekdanje železniške postaje 
Libna, je doseglo velik ustvar-
jalni napredek tudi ob podpori 
muzejske svetnice in etnologi-
nje v Posavskem muzeju Breži-
ce dr. Ivanke Počkar. In kot je 
slednja dejala, so libenške ro-
kodelke gojiteljice in negoval-
ke kulture iz torka v torek in še 

RADEČE – Članice in člani Društva ljubiteljev likovne umetno-
sti Radeče so 13. junija pripravili v Caffe galeriji otvoritev 
slikarske razstave z naslovom Akti. Zanimiva dela štirih lju-
biteljskih slikark in dveh slikarjev - Zale Brus, Ludvika Kosa, 
Borisa Koteskega, Mojce Musar, Marije Oven in Irene Zgonc 
- so nastajala v likovni delavnici, ki jo je od začetka letošnje-

ga aprila in do začetka junija vodil likovni pedagog Tone Zgo-
nec. »Likovna delavnica je bila šolski pristop k temu, kako se 
spopasti s človeškim telesom, ki ima specifične zahteve pri 
slikarski upodobitvi. Nastala so dobra dela,« je na otvoritvi 
dejal mentor Tone Zgonec, ki je pohvalil tudi delovno vne-
mo vseh sodelujočih. Razstavo je s sliko, ki jo je  naslikal v 
svojem ateljeju že pred časom, obogatil še Jože Barachini.
V krajšem otvoritvenem kulturnem programu, ki ga je pove-
zovala Ninetta Gnidovec Rozman, so sodelovali učenci GŠ 
Laško-Radeče, vtise o poteku likovne delavnice pa je strnil 
udeleženec Ludvik Kos.  S. R.

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so 20. 
junija odprli fotografsko razstavo z naslovom Živali v naših 
krajih in njihove zgodbe foto sekcije društva Trg Sevnica. 

O fotografski tehniki, o umetnosti fotografiranja, o ljubezni do 
narave in živali je na otvoritvi spregovoril mag. Hrvoje Teo Or-
šanič, ki se je začel ukvarjati s fotografijo že kot najstnik. Lju-
bezen do fotografije so mu privzgojili stari starši in oče, sama 
fotografija pa mu je dala, kot naravoslovnemu fotografu, lju-
bezen do narave, dar opazovanja ter naravovarstven odnos do 
okolja. »Zgodnja jutra v naravi so najlepša in so neverjeten pri-
spevek k zdravju ter nudenju čudovitih fotografij,« je še med 
drugim povedal. Opozoril je tudi na nepremišljen vpliv člove-
ka na okolje ter dodal, da je odnos do dediščine, kulturne in 
naravne, zelo pomemben. Otvoritveni nagovor je zaključil s 
čestitkami avtorjem fotografij, na katerih se vidi trud vsakega 
posameznika. Fotografi Jože Hvala, Ljubo Motore, Rok Petan-
čič, Jože Sečen, Vinko Šeško in Jože Teraž ter fotografinja 
Judith Zgonec so k vsaki svoji fotografiji dopisali še zanimivo 
in domiselno spremno besedo. Na otvoritvi fotografske razsta-
ve, ki bo na ogled do 5. avgusta, sta za glasbeni užitek in pre-
sežek poskrbeli Gaja Nepužlan na violi in korepetitorka Saša 
Božič na klavinovi. S. Radi, foto. L. M.

BREŽICE – Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova je sku-
paj z Zvezo likovnih društev Slovenije 21. junija v brežiškem 
MC pripravila otvoritev tematske razstave »Fotografija«.

Na natečaj se je prijavilo številno članstvo slovenskih likovnih 
društev, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo – iz Kočevja, 
Ljubljane, Izole, Polzele, Tržiča, Gornje Radgone, Mengša, 
Novega mesta in Dobove. Izmed 59 del jih je bilo razstavlje-
nih 25. Po besedah mag. um. Zorana Pozniča je fotografija 
eden izmed nosilnih stebrov vizualne kulture 20. stoletja, na 
začetku 21. pa je z digitalizacijo postala medij, ki je dosto-
pen vsem. Pravilo govori, da iz kvantitete vedno zraste tudi 
kvaliteta, a ni vse tako preprosto, kot se zdi. Za uspešno fo-
tografijo so nujno potrebni elementi, kot so prostorski klju-
či, barvna teorija in perspektiva, linearna perspektiva, od-
nos svetlobe in teme … In to ne le poznati, temveč pri delu 
tudi tvorno uporabljati, kajti ni dovolj hoditi in pritiskati na 
sprožilec ter izmed stotih digitalnih zapisov izbrati tistega, 
ki nam je všeč. 
Komisija se je poizkušala prebiti skozi konglomerat prispelih 
del, izbrala in nagradila je tista, ki kažejo pot, imajo vsebino 
ter upoštevajo likovne elemente. Tako je predsednik ZLD Slo-
venije Branko Železnik podelil certifikate Toniju Vučajnku 
(Gibanje), Ivi Davidovič (Dialog) iz Likovne družine KD Franc 
Bogovič Dobova in Vladimirju Škrinjarju (Sožitje z vodo) iz 
LKD Mavrica Novo mesto ter Sabini Zalar iz dobovske likov-
ne družine tri priznanja (za fotografije Starec in morje, Ple-
šem zimo in Rdeča strela) .
 N. Jenko S., foto: Sabina Zalar 

10-letnica libenških rokodelk
KRŠKO – Ob glasbenem programu učencev Glasbene šole Krško so članice dolenjevaškega Kulturnega 
društva Libna 13. junija v krški Dvorani v parku obeležile deseto obletnico ustvarjanja in delovanja v 
sklopu društva, čeprav začetki neformalnega druženja žensk ob kvačkanju in vezenju segajo že v leto 
1999. Ob tej priložnosti so na ogled postavile tudi dvodnevno razstavo ročnih del.

kdaj vmes, iz tedna v teden: 
„Izvezle so 10. obletnico svo-
jega društva, več kot 3640 dni, 
od katerih je bilo vsaj 486 tor-
kov, ki jim zlahka prištejemo 
še mnogo, vsaj še pol toliko 

dodatnih dni, ko so hitele izde-
lovati mojstrovine za razstave, 
sodelovale na prireditvah, po-
stavljale razstave, s posebno 
skrbjo vsako leto razstavo na 
cvetno nedeljo, zbirale sta-

re vzorce, vezene, kvačkane 
in drugače čipkane izdelke, 
se udeleževale delavnic kot 
učenke ali učiteljice, obliko-
vale v glini, z barvami in te-
stom, in nenazadnje so pekle 
in še kar pečejo priboljške, s 
katerimi nas, obiskovalce, ve-
dno širokogrudno pogostijo.“ 
Društvu je čim več ustvarjalnih 
moči zaželel tudi župan mag. 
Miran Stanko, sicer pa so se 
na dvodnevni razstavi ob jubi-
leju predstavile članice: Sonja 
Bogovič, Tanja Preskar, Bri-
gita Ogorevc, Marica Resnik, 
Antonija Žener, Ana Savnik, 
Nena Dular, Blanka Mihelin, 
Mojca Planinc, Jadranka Go-
spodarič, Ema Gorjup, Metka 
Gasior, Anđa Antunović, Ju-
lijana Andrejaš in Anica Bu-
kovec.
 Bojana Mavsar

Z desne: predsednica KD Libna Antonija Žener, etnologi-
nja dr. Ivanka Počkar, Fanika in mag. Miran Stanko

Nagradili avtorje fotografij

Branko Železnik, Vladimir Škrinjar, Iva Davidovič in To-
ni Vučajnk

Fotografije živali v naših krajih 

V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je na ogled fo-
tografska razstava sevniške foto sekcije.

Razstava aktov DLLU Radeče

V razstavnih prostorih Caffe galerije v Radečah so na 
ogled akti in avtoportreti članic in članov Društva ljubi-
teljev likovne umetnosti Radeče.

PODBOČJE – Pevska zasedba Pevke izpod Bočja je na dan 
državnosti v Kulturnem domu Podbočje z jubilejnim kon-
certom, naslovljenim »15 let s pesmijo«, obeležila poldru-
go desetletje delovanja. 

Zbor, ki je sicer nastal v okviru Aktiva kmečkih žena Pod Gor-
janci, zadnja leta deluje pod okriljem Kulturnega društva 
Stane Kerin Podbočje in pod umetniškim vodstvom Andreje 
Barič Kerin. V 15 letih, v katerih so zbor vodile še Mojca Je-
všnik, Jožica Čelesnik in Katarina Štefanič Rožanec, se je 
iz skupine ljudskih pevk razvil v pevsko zasedbo s širokim re-
pertoarjem, kar je 13 pevk dokazalo tudi na tokratnem kon-
certu. V prvem sklopu koncerta so zapele nekaj ljudskih ob 
spremljavi sester Anamarije in Eve Agnič na citrah, v dru-
gem nekaj klasičnih slovenskih popevk ob spremljavi Luke 
Gramca in Lovra Jurečiča na kitari, v tretjem pa še nekaj 
Avsenikovih ob spremljavi kvinteta ansambla Hervol. Name-
sto klasičnega povezovanja so člani podboškega kulturnega 
društva pripravili nekaj skečev, s katerimi so na duhovit na-
čin prikazali tipične prizore iz življenja pevk. Občinstvo, ki 
je do zadnjega kotička napolnilo podboško dvorano, si je s 
ploskanjem prislužilo še dodatek in za konec zapelo skupaj 
z nastopajočimi, predstavnica krške izpostave Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti Sonja Levičar pa je pevkam po-
delila dve bronasti in osem srebrnih Gallusovih značk za de-
lovanje v ljubiteljski kulturi. P. P.

15-letnica Pevk izpod Bočja

Pevke izpod Bočja sestavlja 13 pevk pod vodstvom An-
dreje Barič Kerin.

BREŽICE, DOBŘANY – Češko mesto Dobřany praznuje letos 
770-letnico prve pisne omembe. Ob praznovanju tega spo-
štovanja vrednega jubileja je Predstavništvo mesta na pre-
dlog mestnega sveta odločilo, da za zasluge za slavo, čast in 
prestiž mesta v zadnjih desetih letih podeli priznanje Dra-
gutinu Križaniću, in sicer za vzpostavitev partnerstva med 
mestoma Dobřany in Brežice ter za promocijo mesta Dobřa-

ni v Republiki Sloveniji. Po-
membno priznanje je Dragu-

tin Križanić prejel 14. junija 
na slavnostni seji Predstavni-
štva mesta Dobřany.   N. J. S.

Križanić ob prejemu pri-
znanja (foto: Janez Avšič)

Kultura v Posavju

Dragutinu Križaniću priznanje 
mesta Dobranyˇ

KRŠKO – Bralni pro-
jekt Posavci beremo 
skupaj so v Valvasor-
jevi knjižnici Krško 
podkrepili še z me-
sečnimi srečanji za-
interesiranih bralcev, 
ki so jih poimenovali 
Deljenje besed. Pogo-
vorna srečevanja, za-
dnjega so pripravili 
26. junija, je vodila 
Renata Vidic, ki je s 
strokovnega vidika podala mnenje o v seznam vključeni 
knjigi, medtem pa se je razvil prijeten klepet tudi o vse-
bini, avtorju in osebnih vtisih o prebranem. M. H. 
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

ASH
13260K [18.06.2013]
3-mesečni simpatičen mladiček 
manjše rasti bo zelo vesel 
toplega in varnega doma. 
Prijazen kuža bo z veseljem 
postal novi in hvaležni član 
vaše družine. 

BEA
13259K [18.06.2013]
Prijazna in ubogljiva mlajša 
psička (cca. 2 leti) manjše rasti, 
Ashova mama, išče novega la-
stnika in topel dom.  
 

ZEUS
13268B [22.06.2013]
Prijazen mlad kuža, star 
4 mesece, večje rasti, išče 
prijazno družino, ki mu bo 
ponudila dom.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Osrednji dogodek v občini 
Brdovec, na igrišču, ki je le 
nekaj korakov oddaljeno od 
slovensko-hrvaške meje, je 
obiskalo veliko število ljudi. 
Družabno srečanje so s svo-
jim programom obogatila 
kulturna društva, turistična 
društva in vinarji so poskrbe-
li za vino in domače dobro-
te, pridružili so se tudi člani 
gasilskih in lovskih društev, 
ki uspešno sodelujejo že vr-
sto let. 

Zbranim na prireditvi so na-
menili svoje pozdrave župan 
občine gostiteljice srečanja 
– občine Brdovec - Alen Pre-
lec, o priložnostih in izzivih 
Evropske unije so spregovo-
rili tudi župan mesta Zapre-
šić Željko Turk, namestnik 
župana Zagrebške županije 
Damir Tomljenović in župan 
občine Brežice Ivan Molan. 
Slednji je dejal, da občina 
Brežice od vstopa sosednje 
republike v EU pričakuje še 
boljše in lažje sodelovanje 
med občinami pri skupnih 
projektih in kandidiranju za 

BREŽICE - Društva upokojencev v občini Brežice že več kot 
pet let izvajajo projekt »Starejši za starejše«, v sklopu ka-
terega 68 aktivnih prostovoljcev na terenu nudi številne 
različne oblike pomoči osebam, starejšim nad 69 let, ki 
izrazijo željo po pomoči. Projekt vseskozi podpira Občina 
Brežice, zato je tudi na pobudo župana občine Brežice Iva-
na Molana povabila predstavnice društev k predstavitvi re-
zultatov projekta in skupnem pogovoru o nadaljnjem delu. 

Pokrajinska koordinatorka projekta Starejši za starejše Ida 
Križanec je predstavila projekt in podrobneje rezultate an-
kete, izvedene med starejšimi v Posavju, ter primerjavo z ob-
čino Brežice. Dodatno so s svojimi izkušnjami iz terena ugo-
tovitve podkrepile koordinatorka projekta znotraj Društva 
upokojencev Brežice Ana Kalin in koordinatorka za Društvo 
upokojencev Dobova-Kapele Marija Radanovič. 

Župan Ivan Molan je dal zagotovilo za podporo Občine pro-
jektu tudi za naprej. Izpostavil je nekatere ugotovitve an-
kete, ki potrjujejo njegovo namero, da v prihodnje posve-
ti Občina še dodatno pozornost starejšim. Zavedamo se, je 
dejal župan, da starejši predstavljajo 15 % prebivalstva naše 
občine, zato jim s svojim delom želimo zagotoviti višjo ka-
kovost življenja.

Nov objekt za starejše občane, ki bo kmalu zaživel kot Cen-
ter starejših občanov, bo zagotovil dodatno ponudbo tudi ti-
stim starejšim, ki želijo čim dlje ostati na svojih domovih in 
potrebujejo pomoč npr. le v obliki dnevnega varstva. Župan 
je dejal tudi, da se zaveda potrebe po nujni krepitvi pomo-
či neposredno na domu v obliki pomoči pri manjših dnevnih 
opravilih ter pogovoru in druženju. Občina Brežice bo še na-
prej zagotavljala podporo projektu Starejši za starejše, kjer 
je župan kot ključno izpostavil dragoceno in požrtvovalno 
delo prostovoljcev, ki ga ne more nič nadomestiti.

Na sestanku je bil sprejet dogovor, da bo Občina Brežice v 
sodelovanju z društvi upokojencev vzpostavila posebno koor-
dinacijsko skupino, ki bo mesečno sledila potrebam starejših 
občank in občanov ter se na njih aktivno in redno odzivala.

Starejši za starejše – za višjo 
kakovost življenja doma

Ob vstopu Hrvaške v EU 
veselo na obeh straneh meje
BRDOVEC, BIZELJSKO, RAKOVEC - Vstop sosednje Hrvaške v Evropsko unijo je bila priložnost za sreča-
nje in praznovanje sosedov ter prijateljev iz Slovenije in Hrvaške. Na Bizeljskem, v Rakovcu in v Brdov-
cu so potekale prireditve, s katerimi so prebivalci obmejnega področja obeh držav potrdili svoje prija-
teljstvo in sodelovanje. Župan občine Brežice Ivan Molan je z županom hrvaške občine Brdovec Alenom 
Prelcom in županom mesta Zaprešić Željkom Turkom ob tej priložnosti podpisal dogovor o sodelovanju 
in prijateljstvu med že sedaj povezanimi občinami. 

evropska sredstva. Tudi raz-
lična društva, od gasilskih, 
lovskih, turističnih, vinarskih 

Energetsko učinkovitejši prosvetni dom 

in kulturnih, ki že od nekdaj 
uspešno sodelujejo, bodo s 
vstopom Hrvaške v Evropsko 

unijo lahko sodelovanje nad-
gradila s skupnimi projekti. 

BREŽICE – V želji po varče-
vanju z energijo in nižanju 
stroškov vzdrževanja je Ob-
čina Brežice po uspešni pri-
javi na razpis za sofinanci-
ranje energetske sanacije 
stavb v javni lasti pričela z 
obnovo fasade in zamenjavo 
stavbnega pohištva na stav-
bi prosvetnega doma. Po iz-
vedeni energetski sanaciji 
bo predvideni prihranek to-
plotne energije po investi-
ciji znašal 168 MWh na leto.  
Za primerjavo - po podatkih 
energetskega dobavitelja 
energije znaša poraba elek-
trične energije povprečnega 

slovenskega gospodinjstva 4 
MWh na leto …

Dela energetske 
sanacije
Občina Brežice je v sklopu 
projekta v 1. fazi že obnovi-
la kotlovnico, v 2. fazi inve-
sticije, ki se je začela v maju 
2013, pa potekajo naslednja 
dela: toplotna izolacija stav-
be (fasada, okna in vrata na 
lupini stavbe, podstrešje), 
optimizacija ogrevalnih siste-
mov (vgradnja termostatskih 
ventilov), vgradnja sistemov 

za centralno prezračevanje 
in vgradnja sistemov za hla-
jenje prostorov. Investicija se 
izvaja ob rednem obratova-
nju prosvetnega doma, ki je 
občasno lahko moteno, kljub 
temu pa zagotavlja izvedbo 
različnih vsebin in prireditev 
tudi v času del obnove. 

Vrednost 2. faze 
investicije 
Pogodbena vrednost del iz-
vedbe 2. faze projekta znaša 
cca. 275.000 evrov. Operaci-
jo je delno financirala Evrop-

ska unija, in sicer iz Kohezij-
skega sklada. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske 
in prometne infrastruktu-
re za obdobje 2007-2013, 6. 
Razvojne prioritete »Trajno-
stna raba energije«, 1. Pred-
nostne usmeritve »Energet-
ska sanacija javnih stavb«. 
Sredstva kohezijskega skla-
da predstavljajo 85 %, slo-
venska udeležba za kohezij-
sko politiko pa 15 %.
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S 1. septembrom nove cene 
programov vrtca

Vsako šolsko leto se glede 
na novo oblikovane oddel-
ke spreminja tudi cena pro-
gramov za vrtce, na katero 
vpliva vrsta oddelkov in šte-
vilo otrok v oddelkih. Občina 
Krško v primerjavi z drugimi 
slovenskimi občinami še ve-
dno zagotavlja določene po-
puste, s katerimi je ta cena 
ugodnejša. Spomnimo, da je 
na podlagi veljavne zakono-
daje Občina dolžna kriti raz-
liko med plačilom staršev, ki 
je določeno z uvrstitvijo v 
dohodkovni razred in ceno 
programa vrtca, v katere-
ga je otrok vključen. Poleg 
te zakonske obveze pa Ob-
čina Krško vsem staršem pri-
znava še dve dodatni olajša-
vi, in sicer: osnova za plačilo 
staršev je najnižja cena is-
tovrstnega programa vrtca 
občine Krško, v katerega je 
otrok vključen, ter dodatno 
sofinanciranje plačila star-
šev. V lanskem šolskem letu 
je ta znašala 27 %, v šolskem 
letu 2013/2014 pa bo ta za 
3 % višja, torej 30 %. Gre 
za ugodnost, ki se prilagaja 
strukturi zavezancev, ki letos 
omogoča višjo subvencijo. 

S 1. septembrom bodo v vrt-
cih torej veljale nove cene. 
To za starše pomeni, da bodo 
za otroke, vključene v prvo 
starostno skupino (1-3 let), 
plačevali 447,55 evrov, kar 
predstavlja 2,76 % povišanje 
cene, medtem ko bo osnova 
za plačilo staršev za kombini-
rane oddelke in skupino (3-4 
let) od 1.9. za 4,1 % nižja in 
bo znašala 339,85 evrov. Za 
oddelke 3-6 let nova osnova 
za plačilo znaša 306,61 evrov 
in je za 0,75 % nižja od se-
danje. Osnova za plačilo oz. 
oblikovanje cen programov 
je odvisna od stroškov dela, 
stroškov materiala in storitev 
ter stroškov živil za otroke. 
Investicijsko vzdrževanje in 
investicije, ki jih vrtcem za-
gotavlja lokalna skupnost, 
ter vsi drugi stroški, ki niso 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
• delovanja in programov društev s podro-

čja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne 
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,

• informiranje in podajanje vsebin poveza-
nih z razvojem podeželja,

• izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prire-
ditev na podeželju.

Podpora je namenjena za izvedbo:
• izobraževalnih vsebin splošnega pomena 

(splošna predavanja, tečaji brez prido-
bitve certifikatov, okrogle mize, krožki, 
strokovne ekskurzije, prenos znanj doma-
če obrti in ohranjanje običajev); 

• predstavitev in promocija dejavnosti dru-
štva: (zloženke, različne publikacije, ob-
jave v medijih);

• organizacija in predstavitev na priredi-
tvah lokalnega, regionalnega, državnega 
ali mednarodnega pomena;

• materialnih stroškov, najem prostorov.

Na razpis se lahko prijavijo registrirana 
stanovska in interesna združenja, ki de-
lujejo na področju kmetijstva in gozdar-
stva, združujejo kmetijske pridelovalce na 

območju občine Krško, in sicer za izvedbo 
strokovnih vsebin v obdobju od zaključka 
javnega razpisa v letu 2012, do zaključka 
javnega razpisa za leto 2013. Sredstva so 
zagotovljena v proračunu za leto 2013 v 
okvirni višini 9.000 evrov.

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 
17. septembra 2013, na naslov: Občina 
Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge pošljite 
v zaprtih ovojnicah, z naslovom pošiljate-
lja in pripisom - Ne odpiraj« javni razpis – 
programi društev na področju kmetijstva«. 

Razpisna dokumentacija je od dneva te ob-
jave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.
si ali jo v tem roku zainteresirani lahko 
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Mag-
da Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-naslov: 
magdalena.kroselj@krsko.si, v času ura-
dnih dni od 8. do 10. ure.

Po prazniku občine Krško so praznovale tudi številne kra-
jevne skupnosti, med njimi KS Veliki Trn. V sklopu kra-
jevnega praznika so se sredi junija odvijale tudi kmeč-
ke igre. Med sabo se je pomerilo pet ekip (Ravni, Lomno, 
Veliki Trn, Srednje Arto, Ženje) v desetih disciplinah, ki 
so zajemale kmečka opravila: kmečko smučanje, zajčji 
tek, pobiranje krompirja, spravljanje sena, vleko vrvi, 
pripravo drv, s špico nad žebljico ter podajanje vodnih 
balončkov. Zmago je slavila ekipa z Velikega Trna, ki so 
ji sledile ekipe z Lomnega, Ravni, Ženj in Srednjega Ar-
ta. Po igrah je sledilo še veselo druženje, kateremu so se 
pridružili tako gledalci kakor tudi tekmovalci.

Novo čistilno napravo, ki jo je Občina Krško zgradila v Pod-
bočju, so 21. junija predali namenu. Gre za projekt v vrsti 
tistih, ki potrjujejo, da so prizadevanja lokalne skupnosti 
usmerjena v vse višjo kakovost bivanja in v odgovornost va-
rovanja okolja. S kapaciteto 500 populacijskih enot bo čistil-
na naprava namenjena celotnemu Podbočju, zmogljivost či-
stilne naprave pa zadošča tudi za naselji Žabjek in Stari Grad. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpa-
dne vode, ki ga je Vlada sprejela oktobra 2004, občinam nala-
ga zahteve glede odvajanja in čiščenja odpadne vode. Glavni 
cilj omenjenega programa je izvedba javne kanalizacije v ob-
dobju 2005-2017. Programu Občina Krško uspešno sledi, saj je 
čistilna naprava v Podbočju v zadnjih osmih letih že tretja po 
vrsti. Prva je bila leta 2005 skupaj z javno kanalizacijo zgra-
jena za področje Senovega in Brestanice, naslednja, za mesto 
Krško in okolico, pa deluje v Krškem pri tovarni Vipap. 

Od čistilne naprave v Podbočju je kanalizacija speljana do za-
četka naselja, kjer sledi priklop na obstoječo kanalizacijo, ki 
je bila zgrajena v letih obnove vozišča skozi Podbočje. Kanali-
zacija se je v Podbočju izvajala v treh fazah. Sprva ob rekon-
strukciji regionalne ceste, ko je bilo izvedenih 764 metrov fe-
kalne kanalizacije v vrednosti 210.000 evrov. V drugi fazi je 
bilo leta 2009 zgrajenih cca. 3350 metrov gravitacijskih fekal-
nih kanalov, tlačni vod in črpališče. Pred tem pa tudi kanali-
zacijski kolektor za območje osnovne šole in za novo naselje 
ob šoli. Vrednost druge faze je znašala 899.500 evrov. Tretja 
faza pa je obsegala dovodno kanalizacijo do čistilne naprave 
in samo čistilno napravo, ki bo čistila komunalno in odpadno 
vodo. Padavinske vode se medtem že odvajajo s samostojno 
kanalizacijo. Investitor čistilne naprave je Občina Krško, ki je 
zagotovila sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje oko-
lja zaradi odvajanja odpadnih voda, podjetje Kostak, ki je 
objekt zgradilo, pa bo upravljavec naprave. Vrednost investi-
cije je znašala 518.500 evrov.

Pomen nove pridobitve sta na otvoritveni slovesnosti pouda-
rila tako predsednik sveta domače krajevne skupnosti Janez 
Barbič kot krški župan mag. Miran Stanko, ki sta nato skupaj 
z direktorico občinske uprave Melito Čopar simbolično odpr-
la čistilno napravo. Ob otvoritvi so zapele Pevke iz Podbočja.

V nadaljevanju ima Občina Krško v načrtu izgradnjo kanaliza-
cije in čistilnih naprav tudi v preostalih naseljih, predvsem na 
Krškem polju, večina naselij je namreč že priključenih na že 
obstoječe čistilne naprave. 

Občinski svet sprejel nove cene v vrtcih
Na 26. seji so občinski svetniki sprejeli nekaj odločitev, vezanih na vrtce. Za starše predšolskih otrok je 
gotovo razveseljiva novica, da bo subvencija cene, ki jo omogoča Občina Krško, po novem višja, in si-
cer 30-odstotna. Svetniki so potrdili tudi nekatere spremembe v sistemizaciji delovnih mest v vrtcih in 
soglašali s predlaganimi cenami za naslednje šolsko leto.

neposredno povezani z izva-
janjem programa, ne sodijo 
med elemente cen. 

Osnove za plačilo staršev od 
1.9.2013

Starostna  
skupina

Cena  
za dnevni  
program
(6-9 ur)

1-3 let 447,55 € 

3-4 let,
kombinirani 

oddelek
339,85 € 

3-6 let 306,61 €

Razvojni  
oddelek 306,61 €

Glede na podatke iz zaključnih 
računov občine Krško je raz-
vidno, da je Občina za kritje 
stroškov razlike v ceni v pro-
računskem letu 2007 namenila 
2,5 mio evrov, za proračunsko 
leto 2013 pa se predvideva, da 
bo za ta namen potrebno za-
gotoviti 4,4 mio evrov. V tem 
znesku 3,5 mio evrov pred-
stavlja zakonsko obvezo Ob-
čine, 860.000 evrov pa vse 
dodatne olajšave, ki jih Obči-
na nudi. Povečanje zneska za 
kritje razlike v ceni je v po-
rastu zaradi vedno večjega 
števila vključenih otrok v vrt-
ce, za katere je Občina dol-
žna kriti razliko v ceni ter do-
datnih olajšav. V šolskem letu 
2013/2014 se predvideva vpis 
1158 otrok. 

Svetniki so v nadaljevanju 
obravnavali tudi predlog sis-
temizacije delovnih mest in 
oblikovanje oddelkov v sed-
mih vrtcih občine Krško. Kot 
je pojasnila višja svetovalka 
za predšolsko vzgojo in izobra-
ževanje Marjana Komočar, bo 
v naših vrtcih s 1.9.2013 obli-
kovanih 69 oddelkov. Glede na 
razpoložljive kapacitete se bo-
sta med šolskim letom obliko-
vala eden do dva dodatna od-
delka v Vrtcu Krško, polovični 
oddelek v Podbočju pa se bo 
popolnil z otroci do polne-
ga oddelka. Na ta način bo v 
naše vrtce tekom šolskega leta 

sprejetih še 43 otrok, skupaj 
torej 1201 otrok v 71 oddelkih.

Svetniki so na tokratni seji s 
potrditvijo Dokumenta iden-
tifikacije investicijskega pro-
jekta omogočili tudi začetek 
investicije izgradnje kotla na 
lesno biomaso na gradu Raj-
henburg, ki bo omogočil ve-
lik prihranek pri porabi ener-
genta. S projektom celovite 
prenove gradu Rajhenburg 
je bila namreč predvidena 
in tudi postavljena nova ko-
tlovnica na utekočinjeni naf-
tni plin. Ker slednji velja za 
dražjo in ekološko zahtevnej-
šo varianto, je Občina Krško 
že med izvajanjem investici-
je želela zamenjati energent 
z bolj ekološko prijaznim in 
cenejšim energentom - lesno 
biomaso. Sofinancer prenove 
-Ministrstvo za kulturo - ta-
krat spremembe projekta ni 
dovolilo, zato je bila kotlov-
nica izvedena skladno s pro-
jektno dokumentacijo. Po 
prvi kurilni sezoni je posta-
lo jasno, da je Občina Krško 
imela prav glede predloga o 
zamenjavi energenta, saj je 
poraba samo za obdobje de-
cember-april znašala slabih 
23.000 evrov. Občina Krško 
se je tako odločila, da zaradi 
potratnosti investicijo izve-
de in z zamenjavo energen-
ta predvidene stroške zniža 
za 5.000 evrov na leto. Kot 
je poudaril vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Andrej 
Sluga, bo po desetih letih, 
ko bo investicija izplačana, 
letni strošek ogrevanja nižji 
celo za 15.000 evrov.

Svetniki so v nadaljevanju 
sprejeli sklep o ceni social-
novarstvene storitve Pomoč 
družini na domu, ki znaša 
18,96 evrov za uro storitve, 
od česar Občina Krško sub-
vencionira 13,27 evrov, od 
tega prispevek za uporabni-
ka znaša 3,62 evra. Upravi-
čenci do socialne oskrbe na 
domu so osebe, starejše od 
65 let, ki jim preostale psiho-
fizične sposobnosti omogoča-
jo, da z občasno organizirano 

pomočjo drugega ohranjajo 
zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje in funkcionirajo 
v znanem bivalnem okolju 
tako, da jim vsaj za določen 
čas ni potrebno institucional-
no varstvo v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizi-
rani obliki.

Sredstva za sanacijo po-
škodb po preteklih neurjih 
in zahtevni zimi

Svetniki so sprejeli osnutek 
odloka o kategorizaciji ob-
činskih cest ter odlok o za-
gotovitvi sredstev za odpra-
vo posledic neurij in poplav 
iz preteklih let in poškodb na 
infrastrukturi zaradi dolgo-
trajne zime v letu 2013. Od-
lok o porabi proračunske re-
zerve za saniranje posledic 
so svetniki sprejeli že janu-
arja. A dolga zima je na ob-
činski infrastrukturi pustila 
dodatne posledice v obliki 
plazov in usadov. Zato je bil v 
obravnavo svetnikom tokrat 
predložena novela odloka o 
porabi sredstev proračunske 
rezerve, ki zajema vse toč-
ke iz januarskega odloka in 
dodaja sanacijo poškodb, ki 
so se pojavile po tem času. Z 
odlokom se tako zagotavlja 
414.000 evrov za posege v 
letu 2013, ki zajema začetek 
sanacije plazu na Trški gori, 
izvedbo peš brvi in izgradnjo 
novega mostu čez Lokvanjski 
potok, sanacijo zdrsa zemlji-
ne pod cesto v Reštanju, sa-
nacijo plazu Kalce na lokalni 
cesti, začasno sanacijo pla-
zu Vrhulje in Podulce, usad 
na javni poti Srebotno - Še-
dem v naselju Reštanj, sa-
nacijo plazu na lokalni cesti 
Leskovec – Golek - Veliki Trn 
- Pijavško. Svetniki so s skle-
pom podprli tudi financira-
nje dokončanja plazu na Tr-
ški gori v letu 2014, v višini 
270.000 evrov. 

Občinski svet je brez pripomb 
sprejel tudi osnutek Pravilni-
ka o spremembah financiranja 
krajevnih skupnosti v občini 
Krško, s katerim se zmanjšuje-
jo odstotki za možno nagrado 
predsednika krajevne skupno-
sti glede na število prebival-
cev in se le-ti uskladijo z ve-
ljavnimi predpisi. Hkrati se s 
to spremembo za 4.000 evrov 
zmanjšuje tudi kvota denarja, 
ki jo je na račun prebivalcev 
vasi Vrbina dobivala KS mesta 
Krško, in sicer zaradi dejstva, 
da se število prebivalcev v Vr-
bini konstantno znižuje in je 
Občina Krško za njihovo pre-
selitev imela precejšnje do-
datne stroške. Pravilnik po 
novem tudi določa bolj ažur-
no uporabo uradnih podatkov 
o številu prebivalcev pri izra-
čunu pripadajočih sredstev za 
posamezno krajevno skupnost.

Svetniki so soglašali še s skle-
pom o ustanovitvi javnega do-
bra v lasti Občine Krško na 
dveh nepremičninah na Raki, 
ki predstavljata javno pot, se 
navezujeta na ostale parcele, 
ki že imajo status javnega do-
bra in ju je Občina odkupila z 
namenom zagotovitve potreb 
javne rabe.
Sejo so zaključili s paketom 
petih imenovanj predstav-
nikov ustanovitelja v svete 
vzgojno izobraževalnih zavo-
dov.

V Podbočju odprli novo čistilno 
napravo

Simbolična otvoritev nove čistilne naprave

Objavljamo JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev 

na področju kmetijstva v občini Krško v letu 2013
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Občina Sevnica in družba Savaprojekt d.d. iz Krškega vabita 
krajanke in krajane starega mestnega jedra Sevnice ter drugo 
zainteresirano javnost na okroglo mizo:

»REVITALIZACIJA 
STAREGA MESTNEGA JEDRA SEVNICE«.

Okrogla miza bo
v četrtek, 18. julija 2013, s pričetkom ob 17. uri

v Kulturni dvorani Sevnica
(Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica).

Cilj priprave in izdelave strokovnih podlag je izdelati strokovni 
elaborat, vključno z izdelavo morebitnih variantnih rešitev ozi-
roma idejnih zasnov in predlogov za umestitev novih ali nado-
mestnih objektov s spremljajočimi zunanjimi ureditvami, funk-
cionalne povezave z obstoječimi ambienti in objekti v starem 
mestnem jedru ter zasnovo ureditev območja s potrebno ko-
munalno, energetsko, telekomunikacijsko in cestno-prometno 
ureditvijo, z navezavo na obstoječe (in načrtovane) prometne 
in infrastrukturne ureditve v neposredni okolici obravnavane-
ga območja. V območju mestnega jedra je s strokovno argu-
mentacijo dovoljeno načrtovati rušitev obstoječih objektov. 
S strokovnimi podlagami bodo določene strateške usmeritve 
oziroma temeljni pogoji in predlogi za pripravo potrebne stro-
kovne izvedbene dokumentacije za to območje.

Okrogla miza je organizirana z namenom, da izdelovalec stro-
kovnih podlag udeležencem okrogle mize predstavi postopek 
in cilj priprave strokovnih podlag, predvsem pa bodo dobrodo-
šli predlogi in usmeritve udeležencev glede potreb v prostoru 
starega mestnega jedra Sevnice.   

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

Sprejete spremembe in dopolnitve Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
V obdobju po sprejemu Odlo-
ka o občinskem prostorskem 
načrtu občine Sevnica (OPN) 
v novembru 2012 in njegovi 
uveljavitvi v decembru 2012 
so bile pri uporabi in tolmače-
nju izvedbenega dela s stra-
ni Občine Sevnica, načrtoval-
cev, posameznih investitorjev 
in drugih uporabnikov ugoto-
vljene nejasnosti, določene 
neusklajenosti med posame-
znimi členi odloka, nekate-
re napake in nova dejstva, ki 
ob pripravi akta še niso mo-
gla biti upoštevana. Podani 
so bili številni predlogi in pri-
pombe na izboljšanje določil 
posameznih členov izvedbe-
nega dela odloka. Ravno tako 

je bil razlog za pripravo spre-
memb in dopolnitev uskladi-
tev z Uredbo o razvrščanju 
objektov glede na zahtev-
nost gradnje (Uradni list RS, 
št. 18/13, 24/13 in 26/13), 
sprejeto v marcu 2013, ki do-
loča pogoje za umeščanje in 
gradnjo nezahtevnih in eno-
stavnih objektov.
S sprejetjem sprememb in 
dopolnitev OPN so bile od-
pravljene neskladnosti med 
posameznimi členi izvedbe-
nega dela odloka ter izbolj-
šani oziroma dopolnjeni pro-
storsko izvedbeni pogoji in 
druga določila izvedbenega 
dela. Spremembe in dopolni-
tve OPN zajemajo celotno ob-

močje občine Sevnica, spre-
minja pa se le tekstualni del 
izvedbenega dela. V grafič-
nem delu izvedbenega dela 
se zaradi ugotovljenih na-
pak spremenijo nekatere te-
kstualne oznake podrobnej-
še namenske rabe prostora 
in oznake enot urejanja pro-
stora oziroma tipov gradbenih 
enot. V spremembe podrob-
nejše namenske rabe prosto-
ra v grafičnem delu se s tem 
postopkom ne posega.
Spremembe in dopolnitve iz-
vedbenega dela OPN so bile 
izvedene po skrajšanem po-
stopku. Javna razgrnitev 
in obravnava je potekala v 
času od 31. maja do 14. ju-

nija 2013 v prostorih Oddel-
ka za okolje in prostor Ob-
čine Sevnica ter na spletni 
strani Občine Sevnica. Jav-
na obravnava je bila 11. ju-
nija 2013 v Kulturni dvorani 
Sevnica. Občinski svet Obči-
ne Sevnica je na 22. seji 19. 
junija obravnaval in potrdil 
stališča do pripomb in pre-
dlogov z javne razgrnitve in 
obravnave, na tej seji pa je 
tudi sprejel predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah 
OPN, z vsemi upoštevanimi 
pozitivnimi opredelitvami do 
pripomb in predlogov. Odlok 
stopi v veljavo osmi dan po 
objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Obšolska vrtova namenu predana 
tudi v Loki in na Studencu

Projekt »Iz naše je, dobro je«, 
ki ga Občina Sevnica skupaj s 
partnerji – Osnovno šolo Sava 
Kladnika Sevnica z obema po-
družnicama na Studencu in v 
Loki pri Zidanem Mostu, vrt-
cem pri Osnovni šoli Krmelj, 
Gostilno in trgovino Repovž iz 
Šentjanža ter Ekološko kme-
tijo Mihaela Jazbec – izvaja 
od pričetka letošnjega leta, 
se uspešno nadaljuje. Pro-

jekt v skupni vrednosti dobrih 
100.000 evrov je sofinanci-
ran iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
osi Leader, njegov namen pa 
je predvsem vzpostavitev za-
vesti o pomenu lokalne traj-
nostne oskrbe s hrano.
Za izvedbo vrtov z vidika 
gradbenih del je poskrbe-
lo Javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica, strokovni del 

projekta, ki zajema predava-
nja ter idejno snovanje in de-
jansko zasaditev vrtov, pa je 
delo zavoda KNOF za kreativni 
razvoj Sevnica, ki deluje kot 
socialno podjetje. 
Po otvoritvi vrta pri krmelj-
skem vrtcu sta bila ob kon-
cu šolskega leta, 21. junija, 
namenu slovesno predana 
tudi vrtova pri podružničnih 
osnovnih šolah v Loki pri Zi-

danem Mostu in na Studencu. 
Ob tem so učenci in učitelji 
pripravili lep spremljevalni 
program. Otvoritvi na Stu-
dencu je sledil slovesen za-
ključek šolskega leta, otvori-
tvi zeliščnega vrta v Loki pa 
predavanje Milene Mastnak 
iz zavoda KNOF na temo »Do-
mača lekarna iz zelišč« ter 
nato zaključek s starši in noč-
ni pohod z baklami.

Ob otvoritvi na Studencu Otvoritev v Loki pri Zidanem Mostu

Prometne ureditve v Boštanju
V Boštanju se zaključuje ureditev 120-metrskega odseka lo-
kalne ceste od krožišča v starem delu naselja proti Grahovi-
ci in Vrhu. Ureditve zajemajo širitev vozišča, ureditev eno-
stranskega pločnika za pešce z javno razsvetljavo in mejnih 

površin ter zaščito ali prestavitev komunalnih vodov. Pogod-
beni rok dokončanja del je septembra, vendar bo izvajalec, 
Gradnje d.o.o. iz Boštanja, dela dokončal precej prej. Z novo 
pridobitvijo bo ustrezno prometno urejen vstop v naselje ter 
izboljšana in varnejša raba mejnih površin tako za pešce kot 
tudi za krajane, ki živijo ob cesti.

Ureditve v Boštanju

Občina Sevnica je uspešno sodelovala v okviru projekta Korak 
za korakom do pobratenja II. V sklopu tega je Informacijska 
pisarna programa Evropa za državljane organizirala študijski 
obisk predstavnikov občin iz tujine v Slovenijo. Študijskega 
obiska so se udeležili predstavniki občin iz Romunije, Črne 
Gore, Estonije, Finske in Portugalske, ki so se na svoji poti 
ustavili tudi v občini Sevnica. 

Na Gradu Sevnica je predstavnike sprejel župan Srečko Ocvirk, 
sledila pa je obširnejša predstavitev občine z demografskega in 
geografskega ter širšega družbenega vidika. Predstavniki občin 
navedenih držav so se ob tem seznanili z že izvedenimi in aktual-
nimi projekti, s poudarkom na investicijah, sofinanciranih iz raz-
ličnih skladov – od evropskega regionalnega sklada, evropskega 
kohezijskega sklada, državnih razpisov, programa razvoja pode-
želja in čezmejnega sodelovanja. Predstavitvi je sledila razpra-
va o možnostih čezmejnega sodelovanja in povezovanja, nato 
pa še ogled občine na terenu. Pri tem so si gostje ogledali Lisco 
in rastlinsko čistilno napravo, ki je bila zgrajena v lanskem letu.

Sprejeli predstavnike petih držav

Karavana »poti prijateljstva« 
tudi v Sevnici
V počastitev dneva državnosti sosednjih držav, Republike Slo-
venije in Republike Hrvaške, se vsako leto že tradicionalno 
odvija kolesarska »Pot prijateljstva Vukovar–Ljubljana«, ki jo 
organizira Zveza hrvaških društev v Sloveniji. Na poti se je 

kolesarska karavana srečevala z župani ter drugimi najvišji-
mi predstavniki mest in občin. Ob kolesarjenju od Vukovar-
ja do Ljubljane so se kolesarji v Sevnici srečali tudi z župa-
nom Srečkom Ocvirkom, po delu poti pa so jih pospremili 
člani Kolesarskega društva Sevnica. 

BAZEN SEVNICA
julij - avgust:

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

Cena kart 
že od 2,00  dalje. 

Info.: www.kstm.si

dopoldanske, popoldanske, 
družinske, študentske, 

sezonske, prenosne karte.

ZABAVNE ANIMACIJE, ob 16. uri:

torek: IGRE V VODI

petek: ŠALJIVE SPRETNOSTNE IGRICE V IN OB VODI

nedelja: IGRE OB VODI

www.obcina-sevnica.si

Kolesarji na Gradu Sevnica

Z gosti na sevniškem gradu
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Rokometni klub Brežice 
Leto ustanovitve: 1954, predsednik: Stane Tomše
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajši dečki A, sta-
rejši dečki A, mladinci, člani - 2. DRL

Rokometni klub Krško 
Leto ustanovitve: 1955, predsednik: Dušan Šiško
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajši dečki A in 
B, starejši dečki B, kadeti, mladinci, člani – 1. DRL

Moško rokometno društvo Dobova
Leto ustanovitve: 1962, predsednik: Jože Baznik
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajši dečki A, 
starejši dečki B, mladinci, člani – 1.B DRL

Rokometni klub Sevnica
Leto ustanovitve: 1958, predsednik: Vojko Švab (v. d.)
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajši dečki A in 
B, starejši dečki A, kadeti, mladinci, člani – 1. DRL

Rokometni klub Radeče
Leto ustanovitve: 1958, predsednik: Damijan Stopar
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajši dečki A, 
starejši dečki B, kadeti, člani – 1.B DRL

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

Brežičani najboljši v pikadu

Članska ekipa je v zadnji sezoni dosegla poglavitni cilj ob-
stanka v ligi. Kar lep del sezone je kazalo bolje, rezultat so 
preprečile poškodbe. Kmalu po začetku sezone se je poško-
doval Miklavčič, ki tokrat odhaja v Krško. V Dobovi si ponov-
no zadajajo cilj uvrstitve v prvi del lestvice, predvsem pa 
čimprejšnje zagotovitve obstanka v ligi. Domači igralci imajo 
pod vodstvom dokazanega trenerja Benjamina Teraša obilico 
možnosti za dokazovanje in nadaljnji razvoj. Iščejo klasične-
ga levorokega desnega zunanjega igralca, kar bi jim olajšalo 
razvoj in dvignilo kakovost igre.

Trenerski kader ostaja enak kot ob zaključku sezone, ob tre-
nerju članov sta tu še Bojan Voglar in Rok Toporišič, ki skr-
bita za mlajše kategorije. V klubu poleg njih deluje tudi že 
ustaljena ekipa posameznikov, ki pomagajo pri organizaci-
ji tekem z deli, kot so snemanje, vodenje statistike in zapi-
snikov. V mlajših kategorijah imajo trenutno obetavno ge-
neracijo starejših dečkov, ki bi lahko nadaljevala tradicijo 
večjega števila domačih igralcev v članski ekipi. Z mlajšimi 
selekcijami le stežka zagotavljajo ustrezno število ekip za 
tekmovanje članske selekcije v ligaškem sistemu. V Dobovi 
je malo otrok, tako da se borijo za »vsako dete«. 

Finančno se stežka prebijajo, vendar ohranjajo proračun na 
takšni ravni, da zaključijo leto z ničlo. Letos bodo sicer za-
menjali predsednika, kar pa ne bo spremenilo delovanja v 
klubu, saj bo Jože Baznik z ekipo še naprej pomagal pelja-
ti uspešno zgodbo. Luka Šebek

Članska ekipa je v preteklem letu dobro začela s sezono v 2. 
DRL in dolgo ohranjala stik z vrhom. Kasneje je ekipa tudi 
zaradi odsotnosti nekaterih igralcev rezultatsko padla, s či-
mer je padla tudi morala in končni rezultat ni bil realen gle-
de na dejanske zmožnosti. V novi sezoni se obračajo k sta-
remu kadru, naslanjali se bodo tudi na kakšno okrepitev iz 
ljubljanskega bazena, kjer po novem deluje Stane Ostre-

lič, novi član UO RK Brežice. Iščejo okrepitve na desni stra-
ni igrišča (krilo, zunanji) in pot pod sam vrh lige. V njej bo 
v naslednji sezoni ponovno kraljeval »padli angel« RD Koper 
2013, »novi« klub na slovenski rokometni sceni, ki bo precej 
zožal možnosti za preboj ligo višje, kjer se v prihodnosti vi-
dijo tudi Brežičani z novo športno dvorano. 

Mlajše kategorije so prinesle v zadnji sezoni kar nekaj vese-
lja s 5. mestom v državi, z ekipo, v kateri so združeni igrali 
rokometaši letnika 1998 iz vrst RK Brežice in RK Krško. Naj-
večji uspeh je nedvomno ponovna vzpostavitev ekipe mlaj-
ših dečkov, ki bodo z dvema ekipama tudi v prihodnjem letu 
igrali v sistemu tekmovanj za državno prvenstvo, kar je pogoj 
za uspešno nadaljevanje rokometne zgodbe. Med trenerskim 
kadrom bo prišlo v Brežicah do občutnih sprememb. Nahaja-
jo se pred potrditvijo dogovorov z novim trenerjem članske 
ekipe Igorjem Deržičem, potekajo še pogovori za prevzem 
mladinske ekipe. Selekcije mlajših dečkov A in B bosta pre-
vzela Tadej Stanjko in Igor Vlaški. V Brežicah se že nekaj 
let povezujejo z bližnjim uspešnim klubom iz Krškega. So-
delovanje je v preteklih letih vodilo do izmenjave oz. poso-
je v igralskem in strokovnem kadru, kar je koristilo obema 
kluboma. Kluba sta vzorčni primer zglednega sodelovanja si-
cer vse premalo izkoriščenih skritih potencialov v Posavju.
 Luka Šebek

Razveseljiva novica je, da bodo Krčani tudi v novi sezoni na-
stopali v 1. državni ligi, kjer bodo s Sevnico tvorili posavski 
par. V Krškem so v skladu z razvojem dogodkov v zadnjem času 
odločitev RZS in vabilo za nastop med najboljšimi po tihem 
pričakovali. Rezultati pravočasnega »koraka nazaj« in sanaci-
je poslovanja se kažejo ob vse težjih časih za slovenski šport. 
Življenje na realnih temeljih postaja dejstvo, ki odpira oči v 
preteklosti zaslepljenim. Večina proračuna za prihajajočo se-
zono je, sicer v skromni obliki, v tem pogledu zagotovljenega.

Mladi iz vrst domače šole bodo imeli ponovno možnost na-
stopa na veliki sceni v boju za obstanek, ki ga bo »napadal« 
prav tako mladi trener Sandi Markl. Ocena njegovega dela 
v pretekli sezoni je kljub zadnjemu mestu zelo dobra, saj je 
iz ekipe odšlo kar nekaj igralcev, na katere so prvotno stavi-
li v Krškem. Mlajše kategorije imajo letos ponovno možnost 
zadovoljitve visokih ambicij, ki segajo v kategoriji kadetov 
in mladincev med najboljših šest v Sloveniji. Krško v mlajših 
kategorijah velja tudi na državni ravni za zgledno urejen ko-
lektiv z dobrimi možnostmi za razvoj tako igralcev kot tre-
nerjev, za njimi pa stoji močna logistična podpora.

Dolgoročna strategija v klubu je članska ekipa z domačimi, 
v Posavju vzgojenimi igralci. Vemo, da je Posavje v bližnji in 
daljni preteklosti redno izgubljalo plejado mladih rokometa-
šev, članov različnih reprezentanc. Delovanje v smeri ohra-
njanja igralcev v domačem okolju je najpomembnejši pro-
jekt, pred katerim se nahaja vodstvo kluba z novopečenim 
predsednikom Dušanom Šiškom na čelu in ki mu bodo v pri-
hodnosti morali priskočiti na pomoč tudi kakšni novi ljudje 
s svežimi idejami (in podpornim kapitalom), v želji po ohra-
nitvi visokih pozicij, ki so si jih Krčani z delom izborili v pre-
teklih sezonah. Luka Šebek

Glavni cilj v pretekli sezoni je bilo napredovanje s člansko 
ekipo v ligo višje. Na igrišču cilj sicer ni bil dosežen, saj so 
že ob pred začetkom sezone znanem prvaku, ekipi iz Škofje 
Loke, ostali »prekratki« z osvojenim tretjim mestom. Finanč-
na situacija nekaterim rokometnim klubom iz Slovenije ni do-
voljevala nadaljevanja igranja na visokem nivoju. Tako kot v 
bližnjem Krškem in Sevnici je bil tokrat ponovno za »zeleno 

mizo« zmagovalec posavski klub iz Radeč. Tako se je prete-
kla sezona izkazala za uspešno. V 1.B DRL se v Radečah ne 
nameravajo zgolj boriti za obstanek, ampak so začeli sesta-
vljati igralski mozaik za prihajajočo sezono, v kateri iščejo 
pot do uvrstitve v zgornji del lestvice. V bližnjo Sevnico od-
hajata Ošlovnik in Brilej, tako da iščejo dva zunanja igral-
ca za dosego visokih ciljev. Tradicionalno se bodo naslanjali 
na celjski bazen, kot že večkrat v preteklosti od tam priha-
ja tudi novi trener Robert Šafarič. V novi sezoni se še pose-
bej veselijo lokalnih in tradicionalnih derbijev z ekipami iz 
Dobove, Šmartnega in Dola. Na nek način bi bilo zanimivo 
spremljati v isti ligi še Krčane in Sevničane, ki so ‚post fe-
stum‘ ostali v 1. DRL. V tem primeru bi lahko spremljali pra-
vo posavsko ligo. Kljub temu v kar nekaj primerih pričakuje-
jo v Radečah polno dvorano ter pozitivno vzdušje in podporo.

Pri mlajših kategorijah težje shajajo, v majhnem kraju delu-
jeta za mlajšo populacijo dva privlačna kluba, saj je ob roko-
metaših še nogomet tisti, ki vzbuja zanimanje. V klubu nese-
bično pomaga kar nekaj volonterjev iz vrst staršev in drugih 
podpornikov, ki sestavljajo že utečeno in homogeno ekipo. 
Finančno so v klubu zadovoljivo podprti, seveda delujejo na 
minimalnih osnovah, kaj drugega v teh časih posavskim špor-
tnim organizacijam tudi ne preostaja. Luka Šebek

BREŽICE - Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavja 
je v mesecu maju za društva upokojencev v Brežicah orga-
nizirala kegljanje s kroglo na vrvici. Udeležilo se ga je sku-
pno sedem ekip, iz Dobove, Krškega, Tržišča, Rake, Senove-
ga ter ekipi Brežice 1 in Brežice 2. Slednji sta osvojili prvo 

in tretje mesto, drugo mesto pa ekipa Dobove. Z zmago se 
je ekipa Brežice 1 uvrstila tudi na državno prvenstvo, ki bo 
potekalo v mesecu septembru v Ormožu. V tekmovanju po-
sameznikov so si najvišja mesta prikegljali Brežičani, in si-
cer je zmagal Drago Žagmajster, drugi je bil Andrej Deržič 
in tretji Roman Verstovšek. B. M. 

Največ kegljev podrla ekipa DU 
Brežice 1 

Krogla brežiških upokojencev je podrla največ kegljev.

S člansko ekipo so v Sevnici dosegli 11. mesto v 1. DRL in niso 
dosegli zastavljenega cilja – obstanka, razloge pa gre iskati 
zlasti v velikem številu poškodb, ki so jih zaustavile. Ekipa 
je bila pred začetkom sezone dobro sestavljena in med se-
zono tudi dopolnjena s kasnejšim prvim strelcem ekipe Ale-
nom Dražetičem. V začetku so jih spremljali tudi rezultati, 
kasneje jim je manjkalo konstantnosti pri osvajanju točk. V 
Sevnici so izjemno zadovoljni z obiskom, pri domačih ljubi-
teljih so ponovno zbudili interes za rokomet. Letos bo cilj 
ponovno obstanek v najmočnejši ligi pod vodstvom Iztoka 
Godca. Nekaj igralcev je zapustilo klub, prišlo je nekaj no-
vih, dokazovanja željnih. Želja je uveljaviti prepoznaven slog 
igre, ki bi ga gojile vse selekcije v klubu.

Zaradi igranja v 1. DRL so žal zapostavili mlajše selekcije, 
kar se je poznalo predvsem pri mladincih in kadetih, starej-
ši dečki A so zadovoljili, mlajši dečki B so se uvrstili v polfi-
nalno skupino. Veseli jih, da imajo v Posavju najbolj uspe-
šno ekipo na turnirjih za mini rokomet. Nejca Rantaha so 
postavili za vodjo mlajših selekcij, pri delu z mladimi se že-
lijo približati bližnjim sosedom iz Krškega.  

V Sevnici organizacijsko delo opravlja brez upravnega odbora 
še vedno »delovna skupina«, ki je skrbela, da je bilo delo le-
tos opravljeno na zelo visokem nivoju. Želja je, da bi konec 
avgusta sklicali skupščino ter končno določili UO in ostala te-
lesa kluba. Tekme članske ekipe želijo predstaviti ob športnem 
še kot razvedrilni dogodek. RK Sevnica je imela v pretekli se-
zoni najmanjši proračun, letos ne bo nič drugače, a volje ne 
manjka. Brez sponzorjev njihovo delo ne bi bilo mogoče, jav-
nih sredstev je v Sevnici zelo malo. Članska ekipa je še pose-
bej zapostavljena v primerjavi s primerljivim rokometnimi oko-
lji. V klubu, ki uspešno predstavlja občino, si želijo, da bi bilo 
v prihodnje drugače. Luka Šebek
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Tudi letošnje prvenstvo je po-
tekalo skupaj s hrvaškim, za-
radi velikega zmanjšanja šte-
vila voznikov v slovenskih 
klubih in v edinem hrvaškem 
so občasno nastopili tudi ma-
džarski in avstrijski tekmoval-
ci, po več letih pa ni bilo niti 
posebnega tekmovanja v mla-
dinski konkurenci. Letos sta se 
za prestiž najboljšega med so-
sedi znova borila Žagar in hr-
vaški profesionalec Jurica Pa-
vlic, ki je dobil prvo dirko na 
domačem stadionu v Goričanu 
in zaključno v Krškem, Žagar, 
ki je bil boljši v Lendavi in Lju-
bljani, pa je zaradi boljšega 
seštevka točk postal tudi zma-
govalec skupnega prvenstva.

Organizatorje v Krškem je 
tako lani kot letos teplo vre-
me, zaradi katerega so mora-

Žagarju dvanajsti naslov,
Krčani daleč od stopničk
KRŠKO - Na stadionu Matije Gubca v Krškem se je 25. junija z zadnjo izmed 
štirih dirk zaključilo letošnje državno prvenstvo posameznikov v speedwayu, 
na katerem je že dvanajstič zapored slavil Ljubljančan Matej Žagar. 

li dirko za DP prestaviti, pu-
bliko pa so spravljale ob živce 
tudi številne tehnične težave, 
kar je pripeljalo do tega, da so 
prireditve trajale tudi po šti-
ri ure, s čimer postane športni 
dogodek razvlečen in zato vse 
prej kot privlačen za morebi-
tne nove gledalce.

Čeprav je bilo kar nekaj 
ljubiteljev speedwaya nekoli-
ko razočaranih, ker so morali v 
Krškem poslušati hrvaško him-
no, pa je jasno, da premoči 
30-letnega Ljubljančana v slo-
venskem speedwayu za zdaj ni 
videti konca. Vse napovedi o 
dobrih možnostih nekaterih 
mladih upov iz zadnjih let so 
se iz različnih razlogov, o kate-
rih pa vsaj v Krškem ni »zdra-
vo« javno razpravljati, za zdaj 
izjalovile.

Glede na to, da se je neza-
dovoljni vice prvak Sloveni-
je iz leta 2011 Aleksander 
Čonda v letošnji sezoni odlo-
čil nastopati za klub iz Len-
dave, je domače društvo po 
daljšem času ostalo brez vid-
nejše uvrstitve. Ob dejstvu, 
da je pred sezono prišlo do 
tragične izgube Matije Duha, 
zatem pa po dveh dirkah za 
DP še do poškodbe lanskega 
vice prvaka Sama Kukovice, 
je čast domačinov reševal že 
skoraj odpisani veteran Denis 
Štojs. Pozitivno plat krškega 
speedwaya vsekakor pred-
stavlja Žiga Radkovič, ki z 
vztrajnostjo in borbenostjo, 
predvsem pa ob podpori oče-
ta in drugih napreduje iz se-
zone v sezono in se razvija v 
zelo solidnega voznika speed-
waya.

Ker po več letih tokrat tudi 
ni bilo mladinskega prven-
stva Slovenije (po rezultatih 
v članski konkurenci je prvak 
postal ponovno sicer letos ne-
prepričljivi Matic Ivačič), edi-
no svežo moč slovenskega spe-
edwaya trenutno predstavlja 
mladi Krčan Žiga Kovačič, ki 
je s prvimi nastopi pozitivno 
presenetil. Ob vsem tem se 
velja zamisliti nad izjavami 
vnetih privržencev tega špor-
ta, ki so po prireditvi izrazili 
bojazen, ali se bo speedway 
v Krškem in Sloveniji nasploh 
še uspel obdržati. In to v se-
zoni, ko njegov (edini) pred-
stavnik nastopa med svetovno 
elito, ki jo bomo po nekajlet-
nem odmoru spet lahko vide-
li na domači stezi, in sicer 7. 
septembra v Krškem.
  S. Mavsar

Matej Žagar Denis Štojs

Rezultati DP 2013: 1. Žagar (AMTK Ljubljana) 69 točk, 2. 
Čonda 54 (ST Lendava), 3. Voldrih 44 (AMTK Ljubljana), 4. 
Štojs (AMD Krško) 36, 5. Gregorič 35, 6. Pečnik 31 (oba 
AMTK), 7. Radkovič 30, 8. Ivačič 25, 9. Kukovica 22, 10. 
Vida 14, 11. Bot 14 (oba ST Lendava), 12. Remih 8, 13. Ko-
vačič 6 (oba AMD Krško).
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Po brežiških ulicah se je 29. 
junija najprej več kot 150 
otrok pomerilo v Lučkinem 
teku, pridružil pa se jim je 
tudi olimpijski podprvak v 
metu kladiva, ki se zara-
di poškodbe gležnja ni mo-
gel udeležiti teka na daljših 
razdaljah. Otroški tek je do-
bila 11-letna Leja Glojna-
rič iz Brežic. Teka za odra-
sle sta potekala na razdaljah 

Po Brežicah rekordno 
število tekačev
BREŽICE – Letošnjega 3. teka s Primožem Kozmusom, ki poteka v sklopu fe-
stivala „Brežice, moje mesto“, se je udeležilo okoli 400 tekačev različnih ge-
neracij, kar je največ do sedaj.

3,5 in 10,5 km. Zmagovalec 
najdaljšega teka, poimeno-
vanega Kozmus, v absolu-
tni kategoriji je bil doma-
čin Boštjan Vimpoljšek z 
rezultatom 35:49,7. V žen-
ski kategoriji je bila ab-
solutno najboljša Matejka 
Ahčin s časom 46:53,2. Na 
teku Term Čatež na 3,5 km 
je zmago v moški konkuren-
ci odnesel Robert Lendaro iz 

Sevnice (11:28,7). Med žen-
skami je bila najhitrejša nje-
gova klubska kolegica Hana 
Kranjec (14:02,3). Najboljši 
tekačice in tekači so kasne-
je stopili tudi na prireditveni 
oder ter iz rok Primoža Koz-
musa in župana Ivana Mola-
na prejeli nagrade. Za pove-
zovanje tekaške prireditve je 
poskrbel radijski moderator 
Miha Deželak.  R. R.

Štart tekov na 3,5 in 10,5 km na Cesti prvih borcev v Brežicah

no pa so se svetniki zadržali 

tudi pri programu odvajanja 

in čiščenja odpadnih komu-

nalnih voda v občini Brežice, 

pred tem pa so se seznanili 

z načrtom, kje je predvide-

no kanalizacijsko omrežje in 

v katerih delih bodo morali 

prebivalci sami urediti male 

čistilne naprave. Predlog so 

za mesec dni dali tudi v jav-

no obravnavo.

Na torkovem nadaljevanju 

pa so potrdili poslovni na-

črt opravljanja gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno 

vodo, odvajanje in čiščenja 

komunalne vode ter zbiranje 

in prevoza komunalnih od-

padkov za leto 2011, sprejeli 

so tudi sklep o najemu infra-

strukture gospodarskih javnih 

služb oskrbe s pitno vodo, od-

vajanje in čiščenja komunal-

ne vode ter zbiranje in prevo-

za komunalnih odpadkov ter 

se strinjali s predlogom skle-

pa o subvencioniranju cene 

uporabe javne infrastruktu-

re uporabnikom komunalnih 

storitev v letu 2011. Cene za 

uporabnike se zato ne bodo 

spremenile.  

 Marija Kalčič

Časopis za pokrajino Posavje, leto XV, št. 9, četrtek, 28. april 2011
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Župan Ivan Molan, ki je vo-

dil sejo občinskega sveta, je 

svetnikom predstavil novo-

imenovano nepoklicno podž-

upanjo Vladko Kežman, nato 

pa je med drugim še pojasnil, 

da je Zavod za podjetništvo 

in turizem Brežice v postop-

ku likvidacije. Svetniki so za 

nadomestnega člana v občin-

ski svet potrdili Roberta Zor-

ka iz Župeče vasi, ki je za-

menjal Ireno Rudman, ker se 

je slednja zaposlila v breži-

ški občinski upravi, imenovali 

predstavnike občine kot usta-

novitelja v svete javnih za-

vodov ter potrdili dokumen-

te investicijskih projektov, ki 

se nanašajo na izgradnjo bre-

žiškega otroškega vrtca, šol-

skega kompleksa v Dobovi in 

obnovo dobovskega kulturne-

ga doma.

Pri pobudah in vprašanjih so 

izpostavili strategijo kmetij-

stva v občini, slaba cestišča 

na območju proti Krški vasi 

in na Jesenicah na Dolenj-

skem, slabo osvetljen prehod 

za pešce pri brežiškem Lidlu 

in postavitev prehoda pri no-

gometnem stadionu, neure-

jene brežine reke Save, tudi 

KOP-u ne bodo krili izgube
BREŽICE - Na šesti redni seji, ki je potekala 18. aprila, so brežiški svetniki in 

svetnice gladko potrdili zaključni račun občine Brežice za minulo leto, sprejeli 

sklep o nadomestnem članu v občinski svet, podjetju KOP niso potrdili sredstev 

za pokrivanje izgube, v javno obravnavo so pospremili predlog programa odvaja-

nja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, v nadaljevanju naslednji dan uredili 

nekaj nepremičninskih zadev in ustanovili Komisijo za romsko problematiko.

brezposelne delavce breži-

škega Pohištva ter možnosti, 

da bi občina pripomogla k hi-

trejšemu reševanju glede de-

narnih prejemkov preko Cen-

tra za socialno delo. Svetnica 

Ivanka Medvešček pa je med 

drugim še dodala, da bi bilo 

potrebno usmeriti več pozor-

nosti plačilu turistične takse 

ter navedla primer neplače-

vanja le-te v počitniških hiši-

cah v Termah Čatež, kjer so 

lastniki izkoristili zakonsko 

možnost in v objektih prija-

vili stalno bivališče. 

Občinski svetniki so se odlo-

čili, da posebna komisija, v 

kateri bodo tudi zunanji re-

vizorji, pregleda nastalo situ-

acijo podjetja KOP Brežice, 

ki je zabredlo v rdeče števil-

ke, ter se odločili, da zaen-

krat ne bodo pokrivali izgube 

45.000 evrov na račun gospo-

darskih javnih služb, prikaza-

li pa so 1.700.000 evrov do-

bička pri tržnih dejavnostih. 

Odbor za fi nance je sicer pre-

dlagal poravnavo predvidene 

izgube v višini 10.000 evrov, 

vendar je bil odbor za infra-

strukturo proti kakršnemu 

koli pokrivanju. Precej obšir-

Tudi krška »komunalca«

med slovensko elito
KRŠKO – Poslovni časopis Finance je v petek, 15. aprila, 

objavil lestvico najbolje plačanih slovenskih menedžer-

jev v letu 2010, na kateri sta tudi člana uprave družbe Ko-

stak Krško. To je v Posavju, predvsem pa v Krškem ponov-

no sprožilo mnogo vprašanj in pomislekov.

Lestvica obsega 50 najbolje plačanih direktorjev, med kate-

rimi so na vrhu člani uprave Krke, zatem pa sledijo povečini 
  idut imijn dem ,knab ni )valgirT( cinlavoravaz ejdujl inlidov

NLB in NKBM, ki smo jih ali jih še bomo morali na ta ali drug 

način sanirati z davkoplačevalskim denarjem. Takoj za nji-

mi pa na 27. in 30. mestu s svojima bruto letnima plačama 

sledita Božidar Resnik (152.222,00 evrov) in Miljenko Muha 

(149.209,00 evrov), člana uprave družbe, ki nosi polno ime 

Kostak komunalno stavbno podjetje d.d., sedež pa ima v Kr-

škem. Čeprav uredništvo časopisa najavlja, da lestvica naj-

višjih plač še ni zaključena, ker niso bili dosegljivi vsi podat-

ki, je več kot očitno, da na njej na primer ni direktorjev iz 

drugih slovenskih komunalnih podjetij, niti ne iz katere iz-

med večjih posavskih družb. 

Glede na to, da je v javni lasti (Občine Krško) »le« 43 % druž-

be, ta ne spada pod uredbo vlade o plačah menedžerjev v 

javnih podjetjih, zaradi katerih so morali znižati svoje plače 

tudi direktorji nekaterih posavskih energetskih podjetij. Res 

pa je, da sta tudi vodilna v Kostaku imela lani nekoliko niž-

je plače, in sicer za 7 %, medtem ko se je dobiček družbe v 

primerjavi z letom poprej zmanjšal za 77 %. Seveda sta plači 

prvih krških »komunalcev« še vedno višji od plač predsednika 

vlade in države ter ministrov, bistveno nižjo pa ima tudi žu-

pan, ki vodi Kostakovo največjo lastnico – občino, katere pro-

račun je skoraj za 2/5 višji od letnega prometa družbe Kostak.

S »položnicami« med najbolje plačane?
 tsonvaj )onlakol( elajrimenzv os ukatsoK v hinlidov ečalP

že večkrat doslej. Tako je spomladi leta 2009 na občinskem 

svetu Krško prišlo do prekinitve odločanja o pokrivanju iz-

gub Kostaku, ker so bili nekaj dni pred tem v Žurnalu 24 

objavljeni podatki, da sta vodilna moža družbe prejela za 

250.000 evrov plač in nagrad. Pomisleki, da občani s polo-

žnicami za komunalne storitve plačujejo visoke direktorske 

plače, so bili utišani z razlago, da družba večino prihodkov 

zasluži s tržnimi dejavnostmi, občinski svet pa je potem 

sprejel sklep, da pokrije iz-

gubo v višini 300.000 evrov, 

ki naj bi nastala pri izvaja-

nju komunalnih dejavnosti 

v občini.

Ob tem je morda zanimivo, 

da je novi predsednik upra-

ve Kostaka Miljenko Muha 

ob nedavni predlagani in 

na občinskem svetu spre-

jeti podražitvi komunalnih 

storitev v občini Krško le-to 

obrazložil predvsem s povi-

šanjem cen goriva in tudi 

s 6 % povišanjem minimal-

nih plač v komunalnih de-

javnostih.
 S. Mavsar

Miljenko Muha, lani 

zaslužil 149.209 evrov
Božidar Resnik, lani 

zaslužil 152.222 evrov

KAM ZA PRVI MAJ? - Komaj so se končali velikonočni, že so pred nami prvomajski prazni-

ki, med katerimi bodo na že tradicionalnih prizoriščih potekale številne praznične pri-

reditve. Med številnimi kresovanji na predvečer 1. maja, mednarodnega praznika dela, 

velja izpostaviti tradicionalno kresovanje na Trški gori nad Krškim ter v zadnjih letih 

uveljavljeno kresovanje v Boštanju, najbolj množično obiskana prvomajska srečanja pa 

bodo zagotovo spet na Lisci (na fotografi ji utrinek z lanskega prvomajskega srečanja, 

foto: L. M.), kjer letos pripravljajo kar tridnevni program, na Planini nad Podbočjem ter 

na Šentvidu nad Brežicami. Ponudbo prvomajskih prireditev bo letos popestrilo še tra-

dicionalno jurjevanje na Zdolah, ki so ga zaradi velike noči letos premaknili na kasnej-

ši datum, poleg tega pa še druge prireditve, ki jih najdete v napovedniku na str. 23.

Vsem bralkam in bralcem našega časopisa želimo lepo praznovanje in iskreno čestita-

mo ob prazniku dela!

Vaš priljubljeni
 časopis in zanimive
 vsebine iz Posavja
 lahko spremljate
  tudi na twitterju 

in facebooku!

• sveže novice iz 
posavskih krajev

• zanimivosti, 
kronika, vreme, 
kultura, šport 

• nagradne igre, 
kvizi, komentarji

Na pa najdeš naše 
sveže novice pod "Posavje" oz. 

Posavje.info

Pridruži se Posavju na spletu tudi ti!

Vtipkaj v iskalnik "Posavski obzornik" 
in se nam pridruži s tem, da klikneš  oz.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 4. 7.

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: koncert Irene Yebuah 
Tiran – mezzosopran in An-
dreje Vraničar – kitara, iz 
cikla Akustika

• ob 20.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: predavanje Janeza 
Hočevarja „Na pomoč! Ga-
silstvo v Ljubljani od Pro-
meteja do danes“

• ob 20.30 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: klavirski recital Mati-
je Dedića

Petek, 5. 7.

• od 10.00 dalje v MC Krško: 
delavnica izdelave in ogled 
grafitov

• ob 19.00 v gostilni Kmečki 
hram Kostanjevica na Krki: 
modna revija kostanjeviških 
majic za male in velike 

• ob 20.30 v MC Krško: spo-
znavni piknik udeležencev 
izmenjave

Sobota, 6. 7.

• od 10.00 do 17.00 v Infor-
macijskem središču GEN v 
Vrbini: sobotne delavnice s 
šovom kemijskih poskusov, 
celoten program dneva do-
stopen na www.svet.ener-
gije.si

• ob 10.00 pri OŠ Podbočje: 
vodne športne igre

• ob 11.00 na Ložcah pod Bo-
horjem: tradicionalno sre-
čanje nekdanjih borcev, 
bork, somišljenikov in sim-
patizerjev združenja bor-
cev za vrednote NOB

• ob 16.00 na Ravnah pri 
Zdolah: blagoslov križa in 
srečanje vaščanov

• ob 20.30 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
koncert world etno glasbe 
Dubravka Lapaineta – did-
geridoo

Nedelja, 7. 7.

• ob 15.00 v Rožen dolu – 

Beček pri Blanci: blagoslov 
kipa Lurške Marije

• ob 15.00 na domačiji Žu-
raj na Križan vrhu: sreča-
nje ljudskih pevcev Pod sta-
ro lipo

• ob 17.00 pri kozolcu Ja-
mnik v Velikih Malencah: 
Poletje ob Krki – športni ta-
bor (do 12. 7. po 15.00, pri-
jave na 041 275 794, spor-
tna.abeceda@gmail.com, 
kotizacija: 120 €)

• ob 20.30 v MC Krško: ve-
čer evropskih kratkih filmov

Ponedeljek, 8. 7.

• od 7.30 do 15.30 v MC Bre-
žice: poletne počitniške ak-
tivnosti in poletne urice za 
najmlajše (vsak dan do 12. 
7. ter od 15. do 19. 7.)

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: kiparska 
delavnica (vsak dan do 12. 
7., prijave na helena.roz-
man@galerija-bj.si, 07/49 
88 148, kotizacija: 35 €)

• ob 17.00 pri kozolcu v Veli-
kih Malencah: Poletje v ka-
jaku – šola kajaka (do 12. 
7., prijave na 041 275 794, 
kajak.kanu.krsko@gmail.
com, ni kotizacije)

• ob 19.30 v MC Krško: ogled 
filma Larsa von Trierja Bre-
aking the Waves

Torek, 9. 7.

• od 19.00 do 20.00 v na-
ravoslovni učilnici OŠ Sava 

Kladnika Sevnica: joga v 
parku (vsak torek), vadba 
je brezplačna, info: 040 615 
000 ali www.jvvz.org/novo-
mesto, v primeru slabega 
vremena vadba odpade 

• ob 20.30 v MC Krško: srbski 
in DJ večer

Sreda, 10. 7.

• od 8.00 do 16.00 na baze-
nu Brestanica: počitniške 
aktivnosti (prijave na info@
mc-krsko.si ali na info točki 
v MC Krško)

Četrtek, 11. 7.

• od 9. 00 do 13.00 v MC 
Brežice: brezplačna delav-
nica Poletje skozi oko ka-
mere (še 12. 7. ter od 16. 
do 18. 7.)

• ob 20.30 v MC Krško: stand 
up comedy

Sobota, 13. 7.

• ob 17.00 pod šotorom na 
Velikem Trnu: 16. državno 
prvenstvo harmonikark na 
diatonični harmoniki

• ob 15.00 na Blanci: III. La-
dov memorial, ob 20.00: 
velika vrtna veselica z an-
samblom Pogum

• ob 16.00 v Zavodu Modra 
vrata (CPB 37 v Brežicah): 
okrogla miza o samoorga-
niziranih lokalnih skupno-
stih – V lupini starega gra-
dimo novo

• ob 20.30 na gradu Rajhen-
burg: koncert Mance Iz-

majlove – vokal in Blaža 
Jurjevčiča – klavir

• ob 22.00 v parku pri MC 
Brežice: akustični koncert 
skupine 2B

Nedelja, 14. 7.

• ob 9.00 na igrišču OŠ Cer-
klje ob Krki: 35. nogometni 
turnir ŠD Sušica

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: ne-
deljske muzejske delavnice 
pri Valvasorjevih – fotogra-
firanje in risanje s camero 
obscuro (zaželene najave 
na 051 475 675 ali simona.
stipic@mestnimuzejkrsko.
si, kotizacija: 1,5 €/osebo)

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
koncert zasedbe Tori trio

• ob 20.30 v MC Krško: za-
ključna zabava s karaokami

Ponedeljek, 15. 7.

• ob 10.00 v MT Senovo: lut-
kovna šola (vsak dan do 
19. 7., prijave na 07/49 72 
408, marija.zupevc@mc-kr-
sko.si)

• ob 22.00 v Mestni hiši Bre-
žice: akustični koncert sku-
pine Žbend

Sreda, 17. 7.

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: ustvarjal-
nica (prijave na helena.
rozman@galerija-bj.si, 
07/49 88 148, ni kotizacije)

Sahib je v obliki pisem spisan 
roman, poln sarkazma, cinizma 
in balkanskega humorja, v 
katerem kot glavni akter nastopa 
mladi Anglež, ki je bil poslan v 
Sarajevo kot administrator na 
začasni misiji. Skozi njegove 
oči avtor ironizira zahodni 
pogled na Balkan, sočasno pa 
s perspektive lokalnega šoferja, 
sicer profesorja, tudi pogled 
domačina na zahodno politiko. 
Avtor kruto, brez kakršnekoli 
milosti, razkriva mnoge politične 
perverzije, kot npr., ko zapiše: 
Naša misija tukaj je, da take, kot 
je Sahib, naučimo, da so vredni 
toliko, kolikor so plačani, ne pa 
toliko, kolikor znajo in zmorejo.

SAHIB
Bosansko-hercegovski avtor Nenad Veličković
ZALOŽBA/*cf 2005

Vabljeni k branju!

O ZNOSNOSTI
Slovenski avtor Aleš Čar 
ŠTUDENTSKA ZALOŽBA 2012

O znosnosti je mojstrski 
roman, ki pripoveduje zgodbo 
treh generacij. Osrednje vloge 
zasedajo star Foter, kontrabasist, 
ki med drugo svetovno vojno v 
štirih različnih armadah odigra 
štiri državne himne in zamenja 
prav toliko zastav, vojsk in 
uniform, ter njegovih pet hčera. 
Ko se morije končajo, se iz 
globalne vojne norosti fronta 
preseli v intimne in družinske 
odnose in znajdemo se v 
temnem drobovju tradicionalnih 
kulturnih vzorcev in odnosov, 
kjer kot najvišjo umetnost ne 
dojemamo več sreče, ki se vedno 
znova izkaže za iluzijo, temveč 
preprosto in do konca človeško 
znosnost. 

STRAH
Avstrijski avtor Stefan Zweig
eBESEDE 2012

Strah je kratka, berljiva, 
psihološko motivirana in odlično 
dovršena novela, v kateri avtorju 
uspe naravnost mojstrsko 
ubesediti barvito paleto čustvenih 
odtenkov ženske v stiski. Glavna 
junakinja Irene Wagner, mati 
dveh otrok, poročena, se spusti 
v prepovedano ljubezensko 
razmerje z mladim pianistom. 
Njene speče dekliške sanje o 
veliki ljubezni in ekstazi čustev 
se začno ponovno prebujati, 
ko se ji ta približa z močnim, 
neprikritim poželenjem. Začetno 
dražljivost pa kmalu zamenja 
strah, ko jo začne zasledovati in 
izsiljevati ženska, ki se predstavlja 
za pianistovo partnerko.

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 35,00 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info

Igor Ribič, ki ga domačini poznajo pod nadimkom Biba in njegov umetniški portfolio 
pod Beeback photography, je v okviru Brežice, moje mesto odprl svojo drugo razsta-
vo, ki jo lahko občudujete v praznih izložbah mestnega jedra Brežic.



Posavski obzornik - leto XVII, številka 14, četrtek, 4. 7. 201318 POSAVSKA PANORAMA

Na muhi ...

Vabilu na brestaniški krajevni praznik se je odzvala tu-
di Breda Ferenc (levo, poleg nje soproga krškega župa-
na Fanika Stanko in županova sekretarka Metka Resnik), 
soproga pokojnega zgodovinarja dr. Toneta Ferenca, ki 
je na gradu Rajhenburg uredil razstavo o slovenskih iz-
gnancih, ki bo, dopolnjena s pričanji izgnancev, ponovno 
odprta jeseni prihodnje leto. Stalno muzejsko razstavo je 
Ferenc na gradu uredil že leta 1968, razširjeno razstavo 
pa so odprli 4.7.1971, ko je bilo na gradu veliko zboro-
vanje slovenskih izgnancev. Tedaj je bil 7. junij s poseb-
no listino razglašen za spominski dan slovenskih izgnan-
cev, hkrati pa sta si ta dan za občinski in krajevni praznik 
tedaj izbrali tudi Občina Krško in KS Brestanica. (B. M.)

Na sevniškem gradu ob animiranih 
ogledih grajskih soban pogosto 
razveseli obiskovalke in obisko-
valce (če ni slučajno na kakšnem 
potovanju ali na obisku na sose-
dnjem gradu) baron Moscon, ki ga 
izvrstno upodablja Sinjo Jezernik. 
Za sproščeno in prijetno vodenje 
pa velikokrat poskrbi vodič Ciril 
Dolinšek, ki se dobro počuti tudi v 
grajskih oblačilih. (S. R.)

Zadnjega majskega dne so 50-letnico mature obeležili brežiški gimnazijci le-
tnikov A in B in se na srečanju spominjali svojih profesorjev ter razrednikov, 
ki so bili z njimi daljši ali krajši čas: Jelke Vovšek, Marije Čurin, Jelke Ravbar 
in Bogomirja Javornika. Generacijo maturantov je po razširjenih in obnovlje-
nih gimnazijskih prostorih popeljal ravnatelj Uroš Škof - mnogo se je spreme-
nilo, imeli so kaj videti, sami pa so obnavljali svoje stare spomine. Generaci-
ja maturantov leta 1963 je druženje nadaljevala do poznih ur v restavraciji 
Štefanič. Tu so se spomnili sošolcev, ki jih ni več, Kristina Šepec Milič je priso-
tne seznanila o vzrokih, zakaj so nekateri sošolci odsotni, Marjanca Podgoršek 
Berložnik pa je svoji generaciji posvetila avtorsko pesem, z opisom strnjenih 
dogodkov. Organizatorici srečanja Kristino in Marjanco, ki je sošolcem posve-
tila besede v pesniški obliki, so sošolci nagradili s šopkoma zahvale. Genera-
cija 1963 je sprejela obljubo, da se bodo odslej srečevali vsako leto. (N. J. S.)

NAJHITREJŠI INTERNET IN NAJBOLJŠA
TELEVIZIJA SEDAJ TUDI PRI VAS DOMA!
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Za več informacij o ponudbi storitev SiOL na odprtem širokopasovnem omrežju pokličite brezplačno številko 080 8000 ali 
obiščite Telekomov center Novo mesto.

Sodobno optično omrežje, v izgradnji na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna, 
Žužemberk, Sevnica in Krško, vam omogoča, da v svoj dom pripeljete storitve kot sta SiOL internet s hitrostmi do 50 
Mb/s in napredna SiOL TV z najboljšimi TV-programi, tudi v visoki ločljivosti, ogledom programov za nazaj, snemanjem, 
poslušanjem več kot 70.000 radijskih postaj ter ogledom izbranih filmov kadarkoli želite. V ponudbi sta tudi sodobna 
SiOL telefonija ter digitalna Kabelska TV.  

24 x14 €*

na mesec

LED TV Samsung 39F5300
Energijski razred: A

Izberite 
storitve SiOL in
izkoristite akcijsko 
ponudbo televizorja 
pod izjemno 
ugodnimi pogoji!*

Prihranek
192 €**

Dodatna ugodnost:
optično omrežje do 
vašega doma pripeljemo
brezplačno!**

Prihranek 

263 €*

za LED TV

Ne zadovoljite se z manj.
*Ponudba televizorja velja do 31. 8. 2013 za obstoječe in nove naročnike na storitve SiOL. Prihranek 263 EUR se nanaša na izdelek Samsung LED TV 39F5300 ob plačilu na 24 obrokov po 14 EUR, kar znese 336 EUR. Redna cena izdelka je 599 EUR. Razlika med redno ceno in plačilom na obroke je prihranek v 
višini 263 EUR. Količine izdelkov so omejene. V primeru, da dobava določenega izdelka znotraj obdobja zaradi porabe količin, umika iz prodaje ali drugih razlogov ni več mogoča, si pridržujemo pravico do dopolnitve ponudbe s ponudbo novega primerljivega izdelka.                                                                                                                                   
**Ponudba brezplačna izvedba izgradnje hrbteničnega omrežja do objekta naročnika velja od 3. 5. 2013 do 31. 8. 2013 za nove naročnike na storitve SiOL na odprtem širokopasovnem omrežju na področju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica (ne velja 
na področju Krškega), ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Velja za ceno izgradnje v višini do 192 EUR.                                                                                                                               
Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za dodatne informacije, pogoje in cene obiščite www.siol.net/storitve, pokličite 080 8000 in 041 700 700 ali obiščite Telekomove centre. 

siol.net/storitve

V organizaciji Tu-
rističnega društva 
Dobova je 22. ju-
nija potekala tra-
dicionalna krom-
pirjada, ki je 
pritegnila števil-
ne obiskovalce in 
12 ekip v praže-
nju krompirja po 
svojih izvirnih re-
ceptih. Zmagala 
je ponovno ekipa 
Ivana Ogorelca, ki 
je najbolj prepričala komisijo. Pražen krompir mora ohraniti okus po krompirju in ne dodatkih, ki so sicer 
dovoljeni, vendar ne smejo prevzeti okusa. Nagrado za najlepšo dekoracijo je prejela ekipa Kovačič. Vse 
ekipe so prejele simbolična darila - kuharčka, ki je zaščitni znak krompirjade, zmagovalna pa tudi daril-
ni bon in prehodni pokal. (Vir: TD Dobova, foto: Davor A. Lipej)

12. junija se je v 
brestaniškem gosti-
šču Pečnik ponov-
no zbrala generaci-
ja Brestaničanov in 
Senovčanov, rojenih 
leta 1927. Prvič so 
se nekdanje sošol-
ke in sošolci zbra-
li na praznovanju 
skupnega Abraha-
ma pred 36 leti, od 
leta 1997 pa srečanje izvedejo vsako leto, letos že dvajseto. Šte-
vilo udeležencev na srečanjih je sicer iz leta v leto nižje, tokrat jih 
kar nekaj ni prišlo zaradi bolezni in drugih tegob, ki jih prinese je-
sen življenja, a prekaljeni generaciji to ne jemlje volje ne prešer-
ne radosti ob ponovnem letnem snidenju. Izkoristijo ga za prijetno 
druženje in klepet ob pogostitvi. (B. M.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Jerneja Hotko, Krško – 
deklico,

• Ana Kramperšek, Dolenji 
Boštanj – dečka,

• Almira Pavlin, Šentjanž – 
deklico,

• Špela Repovž, Šentjanž – 
dečka,

• Branka Urek, Vrhje – 
deklico,

• Monika Pangrčič, Obrežje 
– deklico,

• Alenka Abina, Krško – 
dečka,

• Silva Novoselič, Ribnica – 
deklico,

• Ermina Mehić, Senovo – 
deklico,

• Maja Kozmus, Gornji 
Lenart – dečka,

• Božica Ljušanin Grbavac, 
Brežice – deklico,

• Anja Černelič, Rigonce – 
deklico,

• Maja Voglar, Krško – 
dečka,

• Katarina Robar, Sevnica – 
deklico,

• Janja Budna Leban, 
Senovo – dečka,

• Matej Grubar iz Polhovice 
in Mirjam Pleterski s 
Kremena,

• Uroš Žibert iz Malega 
Podloga in Petra Hribar iz 
Globočic pri Kostanjevici 
na Krki,

• Franci Žugič in Barbara 
Vidrih, oba iz Kostanjevice 
na Krki,

• Luka Stipanič z Griča in 
Natalija Seničar iz Novega 
mesta,

• Sašo Milošević iz Krškega 
in Barbara Hercigonja iz 
Bukoška.

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).

Maja Ćuk in Blaž Kmetič, oba z Bizeljskega, 18. 
maj 2013, Viteška dvorana gradu Brežice (Foto: 
Jure Urek) 

rojstva

poroke

moja poroka

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

• Urška Šalamon, Krmelj – 
deklico, 

• Nataša Sikošek, Krško – 
dečka,

• Alenka Černelič, Krško – 
deklico,

• Branka Bakić, Brestanica – 
deklico,

• Marjetka Štrucl, Brežice – 
dečka,

• Petra Zalokar, Ardro pri 
Raki – deklico.

ČESTITAMO!

LE NAJBOLJŠE ZA VAS IN VSO DRUŽINO
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S SiOL internetom boste s svetom povezani hitro, zanesljivo in varno. Z velikimi hitrostmi, ki jih nudi optično omrežje, boste lahko internet hkrati uporabljali vsi 
člani družine, spremljali HD-vsebine ter prenašali glasbo in filme. 

SiOL TV ponuja novosti na slovenskem trgu že 10 let, pri čemer vam nudi le najboljše. Tako lahko s SiOL TV spremljate več kot 200 izbranih TV-programov, od 
tega kar 28 v visoki ločljivosti (med njimi tudi dokumentarni History HD, popotniški Travel Channel HD, modni Fashion TV HD, glasbeni iConcerts HD in znanja 
poln Discovery HD), HBO, BBC Knowledge, vsebine za odrasle za vse vaše skrite strasti, programe Balkan in sinhronizirane otroške programe za nepozabno 
zabavo najmlajših, kot tudi vse pomembnejše nacionalne in regionalne televizijske ter radijske programe. Poleg tega lahko poslušate več kot 70.000 radijskih 
postaj in si ogledate številne filme, risanke ali druge vsebine, ki so na voljo v več videotekah, do katerih dostopate s pritiskom na gumb vašega daljinca. Izbra-
ne programe si lahko ogledate tudi do 48 ur nazaj, lahko pa zamujeno oddajo ali film tudi posnamete. Če vam je družinski član spet zasedel TV, si lahko svoj 
najljubši film, oddajo ali izbrano nogometno tekmo UEFA Lige prvakov v živo ogledate tudi na računalniku, tablici ali mobitelu s storitvijo SiOL TViN. Tako boste 
vedno in povsod na tekočem. Na TV-zaslonu lahko pregledujete fotografije ali posnetke z vašega računalnika, se zabavate z igranjem igric, na voljo pa so vam 
tudi aktualne informacije, vremenska napoved, športni rezultati ter dostop do Twitterja in Facebooka. SiOL TV omogoča, da si izberete paket programov, ki vam 
najbolj ustreza, in si z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu načinu življenja.

Kot dodatek k storitvam SiOL je na optičnem omrežju na voljo tudi Kabelska TV. Njena namestitev ne zahteva dodatne opreme, priklopite pa lahko več televizor-
jev. V ponudbi več kot 100 izbranih digitalnih programov boste zagotovo našli vsebino za vso družino. 

Naročnikom SiOL je na voljo strokovna pomoč 24 ur na dan, sodelujejo pa lahko tudi v programu zvestobe, kjer lahko izbirajo med ugodnim nakupom izdelkov 
na obroke ali izberejo popust na mesečno naročnino. Novi naročniki pa lahko izkoristijo še posebno ugodno akcijsko ponudbo televizorja ter ponudbo brezp-
lačne izgradnje optičnega omrežja do svojega doma. Vse informacije o aktualni ponudbi storitev SiOL na optičnem odprtem širokopasovnem omrežju so vam 
na voljo v Telekomovem centru Novo mesto ali na brezplačni telefonski številki 080 8000. 

Najsodobnejše storitve SiOL na optičnem omrežju v občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, 
Šentrupert, Trebnje, Mirna, Žužemberk, Sevnica in Krško

Promocijsko sporočilo

Za polno mero nepozabnih doživetij, začinjenega humorja ter odkrivanje novih znanj, zadnjih modnih trendov in vseh podrobnosti iz sveta slavnih vam ni treba 
odpotovati v daljne dežele. Najboljša zabava za vso družino je sedaj na voljo kar v udobju vašega doma. V visoki ločljivosti, ob najboljših vsebinah. Na območju ob-
čin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna, Žužemberk, Sevnica in Krško je bilo pred kratkim zgrajeno sodobno, optično odprto širokopasovno 
omrežje. Omogoča vam dostop do storitev, kot so SiOL internet s hitrostmi do 50 Mb/s, napredna SiOL TV, sodobna SiOL telefonija ter digitalna kabelska televizija. 

Ne zadovoljite se z manj.

siol.net/storitve

ČATEŽ OB SAVI – V preddverju hotela Terme Čatež je pote-
kala otvoritev zaključne razstave najboljših del likovnega 
natečaja za plakat miru 2012/2013, ki ga vsako leto pri-
pravi Lions klub Krško. Učenci so tokrat ustvarjali na temo 
„Predstavljaj si mir“.

Na natečaju je letos sodelovalo deset posavskih šol, in sicer 
OŠ Artiče, OŠ Blanca, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Bre-
žice, OŠ Globoko, OŠ Krmelj, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, 
OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Podbočje in OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž. Najbolje se je odrezala OŠ Podbočje, ki so ji krški Lion-
si že pred časom za nagrado omogočili ogled razstave Da Vinci 
– genij v Ljubljani. Avtorji razstavljenih del so Tina Bogovič, 
Maja Ocvirk, Urška Sagernik (vse OŠ Artiče), Lara Zupanc, 
Gloria Županc (obe OŠ Adama Bohoriča Brestanica), Tjaša Sel-
ko, Tea Jeličić, Nicoleta Nour (vse OŠ Brežice), Lea Pšenič-
nik (OŠ Globoko), Alen Šober (OŠ Leskovec pri Krškem), Samir 
Ćosić, Beqir Veselaj (oba OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško), Ni-
kolina Kožar, Ana Stipič in Daniela Stojanovska (vse OŠ Pod-
bočje), katerim je priznanja podelila Nuška Kukovičič, ki v 
Lionsovi akciji kot strokovna podpora sodeluje že od vsega za-
četka. Med njimi pa so izbrali pet najboljših, in sicer Laro Zu-
panc, Teo Jeličić, Samirja Ćosića, Nikolino Kožar in Ano Stipič, 
ki sta jih nagradila predsednik Lions kluba Krško Božidar Re-
snik in dolgoletna tajnica kluba Romana Anžiček.
Predsednik krških Lionsov se je na otvoritvi razstave zahvalil 
tudi Darji Mirt, ki je ne samo v krškem klubu, ampak tudi na 
nacionalnem nivoju vrsto let vodila projekt natečaja Lions pla-
kata miru. V spremljevalnem programu je zaigral kvartet kla-
rinetov GŠ Krško, učenka OŠ Podbočje in članica PK Lukec Kr-
ško Sara Jurkas Omerzo se je predstavila s stepom, učenke 
OŠ Krmelj s petjem, artiške učenke s plesom, Beqir Veselaj pa 
z recitalom. Rok Retelj

Predstavljali so (si) mir

Najboljše avtorice v likovnem natečaju Lions kluba Krško 
(manjka Samir Ćosić) s predsednikom Božidarjem Resni-
kom in tajnico Romano Anžiček
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Jubilejni koncert, nova sodelovanja, vrnitev legen-
darne skupine, tradicionalni posavski festival … To-
krat preberite:

Nuša Derenda je 20. junija obeležila dolgo in uspešno 
kariero. S pomenljivim naslovom 15 let energije se je 
v ljubljanskih Križankah predstavila na jubilejnem kon-
certu. Da je bila zgodba popolna, je isti dan izšel tudi 
album Za stare čase, ki zaokrožuje celoto velikega do-
godka. Na njem se nahaja tudi nova skladba Kakor pti-
ca, kakor pesem, pod katero se podpisuje Miro Buljan. 
„Za album se nismo zaprli v studio. Gre za pesmi, ki so 
nastale v nedavnem obdobju, nekatere že prepoznav-
ne, druge še malce skrite. Sodelujoči avtorji albuma so 
vsekakor izjemni, končni izdelek mi je zelo pri srcu,“ 
je o novem glasbenem izdelku medijem zaupala Nuša. 

Legendarna zasedba Pop Design se po enoletnem pre-
moru vrača z Matjažem Vlašičem na čelu. Skupina, ka-
tere pevec je Miran Rudan, je posnela nov singel z na-
slovom Reci, da si moja. Avtor glasbe novega singla je 
Matjaž Vlašič, besedilo za pesem je napisal Miran Ru-
dan, za aranžma pa poskrbel priznani glasbenik Mar-
tin Štibernik. Velja omeniti, da Pop Design na glasbeni 
sceni delujejo že skoraj 20 let, pospešeno pa se ukvar-
jajo z novim studijskim albumom, ki ga lahko pričaku-
jemo v prihodnjem letu.

Pevka Demetra 
Malalan (na fo-
tografiji), ki je 
nase opozorila z 
zmago v šovu X 
Factor, predsta-
vlja novi singel 
Magic. Tokrat je 
združila moči s 
sedmimi odlični-
mi glasbeniki, ki slišijo na ime VIP band, katerega čla-
na sta tudi Krčana Bojan Zupančič (saksofon) in Janez 
Gabrič (bobni). Besedilo je napisala Katarina Habe, za 
glasbo in aranžma je poskrbel Rok Golob. Demetra je 
sicer po končanem šovu posnela že dva singla Malo fan-
tazije in Poišči me srečno, tokrat pa se je odločila za-
peti v angleškem jeziku. Pesem Magic nagovarja mla-
de ljudi k temu, da sledijo zastavljenim sanjam ter ne 
dovolijo, da jih na njihovi poti kdorkoli ovira. Zanjo je 
že posnela videospot. Kot je še povedala mlada pevka, 
se je s fanti iz VIP banda nemudoma ujela, saj skupi-
no sestavljajo sami simpatični, a kakovostni glasbeniki.

V Dvorani v parku se je 28. juni-
ja odvijal prvi samostojni in hkra-
ti zaključni koncert sopranistke 
Anje Žabkar (na fotografiji) z na-
slovom Mavrično potovanje sko-
zi operne napeve. Gostje večera 
so bili: tenorista Marko Železnik 
in Jernej Šterk, sopranistka Nina 
Berger, Valentina Žabkar na kla-
rinetu in tamburici ter Estera Ce-
tin s klavirsko spremljavo. Mlada 
sopranistka je svoje pevske kora-
ke začela z vpisom na Glasbeno 
šolo Krško pri Mateji Arnež Vol-
čanšek, šolanje pa končala pri 
Aljažu Farasinu (članu tria Eroi-

ka).Trikrat se je udeležila državnega Tekmovanja mladih 
slovenskih glasbenikov (TEMSIG), enkrat osvojila brona-
sto plaketo. „Šolanje na področju opernega petja bi rada 
nadaljevala v kakršnem koli smislu, zato razmišljam tudi 
o vpisu na Akademijo za glasbo, saj je to postalo način 
mojega življenja,“ nam je še zaupala Anja, ki se sedaj 
izpopolnjuje pri sopranistki Janji Hvala.

Na znani lokaciji, bazenu Brestanica, so na zadnji dan 
šole pri Klubu posavskih študentov (KPŠ) pripravili že 
14. festival za mlade ŠROT. Pestro večerno dogajanje 

so popestrili zmagovalci predizbora na Semesterfestu, 
Good Vibrations, ska bend Carpe Diem, raper Trkaj (na 
fotografiji) s skupino Rapostoli ter legendarni The Drin-
kers. Med premori so se nam predstavile plesne sku-
pine Akrobatik Breakers, AB Initio in plesalci Plesne-
ga kluba Lukec. Naši študentje pa so poskrbeli tudi za 
varno vožnjo mladih in organizirali prav posebni avto-
busni prevoz - ŠROTbus. Pohvalno!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Sonji Recko, Pod Gabri 
21, 3000 Celje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (8.) BISERI - Punči, ni debate
 2. (7.) MALIBU - Goveja juha
 3. (4.) Ans. PETKA - Kaj je s tabo?
 4. (2.) FANTJE Z VASI - Kriška gora naša
 5. (1.) Ans. BITENC - Jecljava polka
 6. (9.) OKROGLI MUZIKANTI - Francoski poljubček
 7. (6.) Ans. MODRIJANI - Jadram
 8. (10.) Ans. MELOS - Nagelj ljubezni
 9. (5.) Ans. NEMIR - Oj, ta Fani
 10. (-.) Ans. VIKEND - Pa ka pa poul

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Popotniki - Dekle zakaj samevaš

Kupon št. 161
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, 6. julij, ob 17. uri

1. nagrada: 2 uri bowlinga
2. nagrada:  družinska pica
3. nagrada:  2x malica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 11. julija 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

GOSTIŠČE SENICA, 
MIHA SENICA S.P., TITOVA CESTA 89, SENOVO 

Geslo 13/2013 številke: 

NAJBOLJŠI SLADOLED V MESTU
Nagrade, ki jih podarja Slaščičarna Jagoda, prejmejo :
1. nagrada:  velika banica sladoleda (30 kepic), 
 Lucija Pšeničnik, Krško
2. nagrada:  mala banica sladoleda (15 kepic), 
 Hermina Gerjevič, Arnovo selo
3. nagrada:  mala banica sladoleda (15 kepic), 
 Marta Kralj, Vrhek

GOSTILNA  SEN ICA

•	 Dnevno	sveže	malice	in	kosila

•	 pizze

•	 točen	slaDoleD

•	 catering	in	Dostava	hrane

Brezžični
internet

tel.: 041 682 885
www.gostilna-senica.si

skozi vaš objektiv

Janez Ivšič iz Krške vasi, leta 1991 poveljujoči v spopadu 
na Prilipah (sicer je bil po položaju pomočnik poveljnika 
110. Jurišnega odreda, ki je spadal pod poveljstvo 25. Ob-
močnega štaba) nam je poslal fotografijo, ki, kot je zapi-
sal, priča o odnosu Občine Brežice do pomnika na dogod-
ke na Prilipah 2.7.1991. „Slikovni material sem poslal, ker 
me boli, da Občina, ki je spomenik postavila po zaslugi po-
kojnega župana Jožeta Avšiča, sedaj pušča takšno sramoto 
ob turistični cesti in troši denar za blišč, ko so prisotni po-
litiki, ki pa jih v tem spopadu ni bilo. Tudi nikogar iz pro-
fesionalne strukture ni bilo,“ je ob tem zapisal in dodal, 
da za naslov fotografije zanemarjene okolice spomenika 
predlaga „Brežice, moje mesto. Prilipe, moja sramota.“

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.



Posavski obzornik - leto XVII, številka 14, četrtek, 4. 7. 2013 21

RADEČE – Folklorno društvo Brusači iz Radeč je prazno-
valo prvih pet let delovanja, z njimi pa so upihnile svo-
jih pet svečk tudi tri otroške folklorne skupine. Na prire-
ditvi, ki so jo poimenovali Osti jarej, ostani mlad in zdrav 
in je potekala 14. junija na odru Doma kulture v Radečah, 
je nastopalo 135 majhnih in velikih folklornikov ter pev-
cev ljudskih pesmi. 

Na prireditvi so v prvem delu prireditve nastopali mladi – OFS 
Ringa raja iz vrtca Radeče, OFS Marjanca OŠ Radeče, OFS Svi-
bančki POŠ Svibno ter pevski zbor OŠ Radeče. V osrednjem 
delu prireditve so Brusači izmenoma zapeli in zaplesali, po-
samezno in tudi skupaj. Plesalci so predstavili vseh pet sple-
tov, ki smo se jih naučili v teh letih, pevci pa so zapeli pesmi 
z zgoščenke Pod lipico zeleno, ki so jo izdali preteklo leto. V 
tretjem delu prireditve so nastopili gostje, veteranska sku-
pina KUD Masuka iz Velike Plane, pobratene z občino Rade-
če. Obiskovalci prireditve so jih z dolgim aplavzom nagradili 
za njihov nastop, saj so v vročem in soparnem petkovem ve-
čeru na odru nepretrgoma plesali 25 minut.

Ob zaključku prireditve je 35 brusačev prejelo jubilejne bro-
naste Maroltove značke za aktivno udejstvovanje na podro-
čju ljubiteljske folklorne dejavnosti in petja ljudskih pesmi. 
Srebrno Maroltovo značko pa je prejela mentorica plesne 
skupine Dalija Špendau. Priznanja je podelil Ivan Medved, 
vodja izpostave JSKD OI Laško.

V sklopu praznovanja so goste iz Velike Plane naslednji dan 
popeljali s splavom po Savi do Zidanega Mosta, se sprehodi-
li po ribiški poti, si ogledali park Hotemež, etnološko zbirko 
pri Adamu Ključevšku, na Svibnem okusili dobrote društva 
kmečkih žena Arnika in pozno popoldan zaključili ogled na-
šega kraja s skupnim nastopom veteranske skupine KUD Ma-
suka iz Velike Plane in FD Brusačev Radeče v Vrhovem. Člani 
Prosvetnega društva Vrhovo so nastopajoče folklornike po-
gostili z okusno slovensko hrano.

Brusačem načrtov ne manjka, saj se zavedajo, da bo potreb-
no še kaj postoriti na kakovosti poustvarjanja pesemskega 
in plesnega izročila, pripraviti kakšen uspešen vsebinsko za-
okrožen pevski koncert, raziskati mline, žage, kovačije, jur-
jevanje, ličkanje … ter pripraviti odrsko postavitev z dušo. 
 Cveta Hudoklin

OBVESTILA, PREJELI SMO

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 Mati-
je Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, 
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, 
naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@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.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam izrekali sožalje, darovali cvetje in sveče 
ter našo mamo pospremili k zadnjemu počitku. Še posebej se 
zahvaljujemo za vso pomoč Nataliji in Ivanu Krošlju, Mariji in 
Anici Ferjanič ter Dadki in Goranu Krošlju. Iskrena hvala gospodu 
Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred, hvala pevkam in 
pevcem za zapete pesmi, pogrebni službi Žičkar, praporščakom 
in trobentaču za izvajanje Tišine.
Radi bi se zahvalili tudi vsem, ki ste našo mamo obiskovali v času 
bolezni, ji krajšali dolge ure in jo vzpodbujali. Še posebej gre 
zahvala gospe Anici Šepec in patronažni medicinski sestri Marini.
Vsem, ki ste nam v teh težkih in žalostnih trenutkih stali ob strani 
in nam kakorkoli pomagali, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

KATARINE - TINKE KROŠELJ

ZAHVALA

Vrhje 40

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše 
drage mame, stare mame in prababice

Čeprav si odšla, 
si še vedno z nami,

v naših mislih, v naših srcih,
kjer boš za vedno ostala.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sovaščanom in znancem za izrečene besede sočutja in sožalja, 
podarjene sveče in denarno pomoč. Hvala Integralu Brežice, 
Domu upokojencev Brežice, Autogrillu Obrežje, Termam Čatež, 
Združenju šoferjev in avtomehanikov Brežice, združenju 
častnikov, društvu ribičev in župniku za opravljen pogreb. 
Posebno se zahvaljujemo celotnemu Turističnemu društvu in 
Krajevni skupnosti Velike Malence za vso nesebično pomoč.
Hvala vsakemu posebej, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
priskočili na pomoč in nam kakorkoli pomagali ter ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

ANTON GRAMC

ZAHVALA

z Velikih Malenc.

V 61. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi

Vse poti so večne, stare,
vse gredo nasproti smrti.

Vsem je na začetku rojstvo,
vsak korak je večno nov,
vsak človek je zase svet,

čuden, svetel, lep,
kot zvezda na nebu.

 (Tone Pavček)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob teh težkih trenutkih stali 
ob strani, izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče ter ga pospremili na 
njegovi prezgodnji zadnji poti. Toplo se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem in sosedom, sodelavcem iz Policijske postaje Krško, 
posebej Petru Molanu, za vso podporo in izrečene besede slovesa, 
Policijski postaji Brežice, Policijski upravi Novo mesto in društvu 
Sever, kolektivoma Splošne bolnišnice Novo mesto in Nuklearne 
elektrarne Krško, sošolcem in profesorjem Gimnazije Novo mesto, 
bivšim sošolcem OŠ Kostanjevica na Krki ter PGD Kostanjevica. 
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju, ki mu je pomagalo v času 
njegove bolezni. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pevkam za zapete pesmi in gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba. 
Hvaležni bomo vsem, ki ga boste ohranili v lepem in trajnem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

SLAVKA PLANINCA

ZAHVALA

iz Kostanjevice na Krki

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 
tasta, zeta in svaka

Povej mi kdo,
kam oblaki plujo,

kam ptice lete,
kam vode teko,
kam človek gre.
(Oton Župančič)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam pomagali v težkih trenutkih. Posebna 
zahvala pevcem za zapete žalostinke, kvartetu trobilcev, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, praporščakom, gospodu Žičkarju 
za opravljene pogrebne storitve ter gospodu Ureku za ganljiv 
govor ob odprtem grobu. Iskrena hvala družinam Blaževič, Urek 
in Krulc.
Vsem velika hvala za podarjene sveče, cvetje in prispevke za 
svete maše ter stisk rok ob izreku sožalja.

Žalujoči: vsi njegovi

SLAVKA KREJAČIČA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, 

ata, starega ata, pradedka, 
strica in tasta 

Odkar utihnil je tvoj glas,
žalost, bolečina ostala je pri nas.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeno 
zadnjo pot, ji poklonili cvetje, sveče in izrazili sožalje. Iskrena 
hvala ZD Radeče, pevcem, pihalni godbi, govorniku Sebastjanu, 
Sergeju za zaigrano žalostinko, pogrebnikom, gospodu župniku 
za opravljen obred in vsem, ki vas nismo posebej imenovali.
Zdi se, da je ostalo še toliko nedorečenih besed, ki jih sedaj 
govorimo vetru in pticam nad njenim zadnjim domovanjem.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat prisrčna hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ANGELCE GRAHEK

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage 

žene, mame in ome

Ta črn dan je moral priti,                                            
ta dan gorja, ta dan solza …                                                       

Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,

le drage mame nihče nam ne more več vrniti.

Hvala dobrim ljudem, predvsem sosedom, ki ste ji vedno stali 
ob strani. Vsem, ki ste nam izrekli sožalje in spoštovali željo 
pokojnice o slovesu v ožjem družinskem krogu, se iskreno 
zahvaljujemo.

Otroci in vnuki z družinami

JOŽICE VIDENIČ

ZAHVALA

Poslovili smo se od drage mame, babice in prababice

iz Brežic.

Na njeni zadnji poti ste jo spremljali tisti, ki ste jo poznali in 
tudi tisti, ki je niste – poklonili ste ji svoj čas, misli, zato se vam 
svojci iskreno zahvaljujemo. Vaša prisotnost nam je sporočala, da 
nismo sami – hvala vam. Še posebno toplo se zahvaljujemo družini 
Kukovičič iz Mrčnih sel, g. Vojku Gračnerju, g. Blažu Sotošku za 
izrečene misli, pevkam in pevcem, trobentaču, g. župniku za 
opravljen obred in tankočutne besede.
Hvala vsem za darovano – sveče, denar, maše, še posebno pa 
hvala za vaše misli in to, da ste bili ob nas.

Sestra Pepca in vsi njeni

MICI - MARIJA HLASTAN

ZAHVALA
Tiho in neopazno je odšla od nas

MARJAN OMERZEL
z Zdol.

ZAHVALA
V 77. letu starosti nas je zapustil

dragi mož, oče, dedek in pradedek

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali 
ob strani, darovali cvetje, sveče, svete maše in nam kakorkoli 
pomagali. Zahvaljujemo se župniku Mitji za lepo opravljen obred, 
Gasilskemu društvu Zdole, govornikoma Rudiju Černogi in Dragu 
Župevcu, gospodu Žičkarju za pogrebne storitve, pevcem iz Bušeče 
vasi, gospodu Staniču za zaigrano Tišino ter Nastji Galič za zaigrano 
žalostinko. Še enkrat hvala vsem.

Vsi njegovi

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom, ki ste darovali sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Hvala g. župniku za opravljen obred, pevcem za odpete 
žalostinke in pogrebni službi Blatnik. Posebna zahvala dr. Ani 
Slapšak in patronažni sestri Ani Janc za pomoč na domu. Hvala 
vsem, ki ste nam stali ob strani in nam kakorkoli pomagali, in 
vas nismo posebej imenovali.

ZAHVALA

MARTINA NOVAKA

Vsi njegovi

s Studenca

iz Koprivnice.

Ob izgubi našega dragega očeta, starega 
očeta, pradedka, tasta, svaka in strica

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vaščanom, znancem, sodelavcem in vsem, ki ste nam stali ob 
strani, nam pisno ali s toplim objemom in stiskom rok izrekli besede 
sočutja in tolažbe, podarili cvetje, sveče, denarne prispevke, 
darovali za svete maše in našega dragega v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku. Posebna zahvala podjetju Tajfun 
za podarjeno denarno pomoč. Hvala osebju ZD Sevnica. Hvala 
VTC Fric & Ramovš za aranžerske storitve, gospodu Francu Vidicu 
za pogrebni obred, pevcem iz Zabukovja za zapete žalostinke, 
hvala govornikoma Janku Rusu in Janezu Podlesniku za ganljiva 
govora, trobentaču za zaigrano Tišino, g. Vrtovšku in pogrebni 
službi Komunale Sevnica, hvala Faniki Beskorvajni in njeni družini. 
Prisrčna hvala vsem in vsakemu posebej. Tisti, ki ljubi in daje 
ljubezen, nikoli ne umre, v ljubezen se spremeni in naprej živi.

Žalujoči: vsi njegovi

DUŠANA TRUPIJA

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, atija, 

dedka, brata, strica, nečaka, bratranca in tasta

iz Podgorja ob Sevnični

Petletnica radeških Brusačev
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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.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

N
ar

oč
ila

: 0
40

 7
92

 9
93

G
os

tin
st

vo
,Ta

de
j P

un
ta

r s
.p

., 
Tr

g 
M

at
ije

 G
ub

ca
 3

, K
rš

koNedeljska 
kosila

in 
odlične 

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,

Vozi do 50% ceneje

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

Bodi IN, vozi na PLIN

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

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

070 660 660
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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!

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

Tem pomembnim okroglim 
mejnikom, posebno pa 150-le-
tnici pošte in 120-letnici gasil-
skega društva, smo posveti-
li osrednji del prireditve, ki 
jo je že zgodaj po okolici na-
javljal kočijaž z glasnikom in 
harmonikarjema. Začeli so ga 
naši zvesti gostje Blanški vi-
nogradniki in otroci z igrami 
na podu. Po otvoritvi, sejem-
skem redu ter pozdravu pred-
stavnikov KS in občine smo od-
igrali vsebino. Ker je pred vrati 
čas žetve, se je dogajanje go-
dilo na podu v času, ko so po 
jutranjem delu prišli na "juži-
no" kos ci in žanjice. S pomo-
čjo gledalcev so pripravljali 
orodje za nadaljevanje dela – 
klepali in brusili kose in srpe, 
povezali snope s "poreslom" in 
naredili kopico, vejali smetno 
zrnje z rešetom, na pomoč pa 
so prišli tudi folkloristi s Seno-
vega in pomagali žito mlati-

Petrov sejem v znamenju obletnic
BRESTANICA - Prav na Petrovo, 29. rožnika, smo v Trgu v Brestanici uspešno pripravili 16. Petrov sejem. 
Tokrat smo segli v 19. stoletje, v čas, ko je mimo Rajhenburga 31. avgusta 1862 prvikrat sopihal vlak iz 
Zagreba proti Zidanem Mostu; 1. septembra 1863 je Rajhenburg dobil prvo pošto; 4. maja 1893 je bilo 
osnovano "gasilno društvo – požarna bramba". 

ti. Za razpoloženje so še za-
plesali, rajhenburški fantje 
pa zapeli. Zaigrali smo nekaj 
prigod iz kmečkega življenja 
in obudili domača, že skoraj 
pozabljena imena za reči in 
opravila. Za vznemirjenje je 
poskrbel poštar, ki je iz stare 
poštarske torbe razdelil nekaj 

pisem in celo paket. V času 
južine pa sta za popestritev 
poskrbela še berač in ciganka. 
Ko pa je v bližini zagorelo, so 
ljudje hiteli gasiti z vedri, nato 
pa so prišli na pomoč gasilci, 
fantje Tower pancers, ki so na 
koncu zaplesali še ples Abori-
džinov. Za vmesno popestritev 

sta poskrbela tudi mlada har-
monikarja. Ker pa je bil ravno 
Petrov praznik, smo prikazali, 
kako se za praznično okrasitev 
hiše naredi "bogkov kot".

Sejem je bil živ in stojnice bo-
gato obložene, kot se spodo-
bi. Sejmarji so ponujali stva-
ri, ki so jih sami pridelali in 
ki jih ponuja naša narava ter 
prikazali izdelke svojih pri-
dnih in spretnih rok iz narav-
nih materialov. Sejemski dan 
je uspel po skrbni organiza-
ciji Turističnega društva Bre-
stanica, dobrem sodelovanju 
članov Svobode, gasilcev, do-
mačih športnih društev in pri-
dnih posameznikov. Gospodar 
Kadivnik je obiskovalcem rad 
razkazal tudi dobro ohranjeno 
prvo parno pekarno v Jugosla-
viji, žejo in lakoto pa je po-
magal gasiti gostilničar Pohle. 
 Margareta Marjetič

Kosci in žanjice na odru
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Prodam rabljeno betonsko 
strešno kritino, rdeče barve 
(eno-valjno), 175 m2, vključ-
no s krajniki in slemenjaki, 
cena 1 €/m2. 
Tel.: 051 315 421

Prosim najditelja daljnogle-
da na Brezovem pri Bučki, 
da me pokliče. Lepa nagra-
da zagotovljena. 
Tel.: 051 250 053

Nudim pomoč starejši one-
mogli osebi, ki ne želi v dom 
za ostarele. Preselim se k 
vam. Tel.: 041 572 281

Odkup starega železa in 
barvnih kovin. Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevni-
ca. Tel.: 051 621 223

Prodam bukova drva, možna 
dostava, in vino cviček, okoli-
ca Sevnice. Tel.: 040 319 448

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

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

Prodam domačo slivovko po 
ceni 7 €/l. Tel.: 040 432 332

ŽIVALI

Prodam telico simentalko v 
devetem mesecu brejosti. 
Tel.: 07 49 25 671

Kupim jalovo kravo, suho za 
pitanje. Tel.: 041 508 255

Prodam teličko limuzin, sta-
ro 2 tedna. Tel.: 031 504 280

Prodam teličko sivko, staro 
5 tednov. Tel.: 070 848 863

Prodam prašiča za zakol ali 
nadaljnjo rejo, in breje svi-
nje, mesnati tip. 
Tel.: 031 664 286

Prodam 4 odojke, cca. 30 kg, 
moške, koruzo v zrnju, 0,30 
€/kg, in plug Lemken 100 
(4-brazdni obračalnik). 
Tel.: 031 834 173

Prodam odojke za nadalj-
njo rejo. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam odojke. 
Tel.: 031 590 523

Prodam 4 prašiče, težke 40 
kg. Tel.: 040 389 015

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg, cena 100 €. 
Tel.: 040 345 693

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

Prodam prašiče, težke od 25 
do 30 kg, in seno v kockah, 
okolica Dobove. 
Tel.: 041 725 752 

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam dva mala pujska, 
težka 35 in 45 kg. 
Tel.: 041 390 068
 

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

Prodam burska kozlička za 
nadaljnjo rejo, stara šest 
mesecev. Tel.: 041 893 733 

Prodam ali zamenjam ovna, 
starega 3 leta. 
Tel.: 031 730 401

Prodam Brama piščance, od-
rasli so izredno velike in bar-
vite kokoši. Tel.: 031 669 810 

Prodam čistokrvne nemške 
ovčarje in uteži za traktor 
Ursus C 35. Tel.: 040 848 839

 POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam ležišče Dormeo Me-
mory, 180x200 mm, original 
zapakirano, cena 230 €, Dor-
meo vzglavnik gratis. 
Tel.: 041 218 007

Prodam vgradno steklo-kera-
mično ploščo in pečico Beko 
s petletno garancijo, pečica 
nerabljena, ugodno. 
Tel.: 07 49 64 109 

Prodam otroško sobo, ugo-
dno. Tel.: 07 49 03 610

Prodam pisalno mizo črne 
barve in stol, cena 60 €. 
Tel.: 041 573 029

RAZNO

Obrtniki, podjetniki, ne mo-
rete izterjati svojih terja-
tev? Uredim kompenzaci-
jo ali odkup. Tel.: 07 49 05 
120, Finnal d.o.o., Kovinar-
ska 30, Krško

Prodam šivalni stroj Nau-
mann, delujoč, za zbiralce, 
cena 70 €. Tel.: 051 847 521

NEPREMIČNINE

Ravne pri Zdolah, prodam 2 
parceli za postavitev viken-
da – zidanice, 2000 + 4000 
m2, pridobljena vsa soglas-
ja in gradbeno dovoljenje z 
že začeto gradnjo (temelji), 
vsi priključki na parcelah, 
izredno lepa lokacija, asfal-
tni dostop, delno možnost 
obročnega nakupa. 
Tel.: 031 603 089

Prodam kmetijsko zemljišče 
v velikosti 55,32 m2. Nahaja 
se v Ribnici pri Veliki Dolini, 
kjer je ravnica, sonce in lep 
razgled. Cena 3,5 €/m2. Tel.: 
041 359 523 

V Krmelju prodam enosobno 
stanovanje, 36 m2, opremlje-
no, v pritličju, super ugodno, 
22.000 €. Tel.: 041 617 382 

Najamem bivalni vikend ali 
stanovanje, najemnina do 200 
€/mesec. Tel.: 041 241 560

Bivalni vikend, zidana hiša, sa-
dovnjak, 2800 arov, prodam, 
na Raki. Tel.: 031 460 371 

Oddam enosobno opremlje-
no stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476 

V Krškem oddam v najem 
garsonjero, 22 m2, delno 
opremljeno, ogrevanje na 
elektriko, najemnina 140 €/
mesec + varščina 280 €. 
Tel.: 031 391 289 

V Ljubljani, Nove Jarše, od-
dam dvosobno stanovanje 4 
študentkam, možnost sub-
vencije. Tel.: 040 759 946 

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, letnik 
2002, odlično ohranjen. 
Tel.: 030 327 299

Prodam Citroen Xsaro 1,6 
exclusive, 5 vrat, letnik 
2003, prevoženih 165.000 
km, redno vzdrževano, z le-
tno vinjeto, podarim zimske 
gume, cena 2.300 €. 
Tel.: 031 391 289

Prodam motorno kolo BMW 
650 CS, letnik 2001, 24.000 
km. Tel.: 031 512 150

KMETIJSTVO

Prodam šrotar, tip Lifam, 
cena ugodna. 
Tel.: 041 847 896

Kupim malo kosilnico Muta. 
Tel.: 07 49 62 388

Prodam obračalnik, puhal-
nik, pajek, nakladalko in ma-
relice. Tel.: 031 484 058

mali oglasi

Prodam enojne fiksne in pre-
kucne vile za nalaganje in 
prenašanje bal. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam dvojne fiksne in pre-
kucne vile za nalaganje in 
prenašanje bal. 
Tel.: 041 950 825 

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju ali v 
strokih, 3 t, in kiper prikoli-
co s podaljški, 8 m3. 
Tel.: 051 275 249

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, okolica Dobove. 
Tel.: 041 991 555

Ječmen, kvaliteten, pro-
dam, okolica Krškega. 
Tel.: 031 669 810, po 16. uri. 

Prodam seno v okroglih ba-
lah. 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 mešana drva, naža-
gana, cepljena, možna do-
stava. Tel.: 031 537 145

Prodam kratko žagana drva, 
traktorski cepilec domače iz-
delave, zelo močan, in avto-
matsko kljuko za traktor Ur-
sus. Tel.: 041 598 873

Prodam metrska kalana me-
šana drva (bukev, hrast). 
Tel.: 031 683 708

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

Prodam drva, puhalnik na 
kardan, klavirsko harmoniko, 
60-basno, in prešo na kamen, 
okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, 25 in 
33 cm, pelete, brikete, zlo-
žene v palete, možna dosta-
va. Tel.: 051 645 299

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

Prodam metrska suha buko-
va drva ter elektromotor, 12 
KM. Tel.: 041 809 074

Kupim bitumensko kritino 
Tegolo ICCO pal, opečne bar-
ve, 17 m2, in stare tolarje (5 
– 1000 tisoč). 
Tel.: 070 894 344

Podarite odvečne knjige, re-
vije …, pokličite, pridem, od-
peljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

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

Moški, blizu 50-ih, želi spo-
znati iskreno in pošteno žen-
sko, od 38 do 50 let, za prija-
teljstvo, možna resna zveza. 
SMS na tel.: 051 717 806

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji: 

-  beli piščanci, težji, za zakol 
ali nadaljnjo rejo,

-  rjave in grahaste jarkice, 
stare 13 tednov,

vsak delavnik po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Naročila za male oglase spreje-
mamo vsak delovni dan v tednu od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure na sedežu uredništva (Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (hotel City, 
prej Sremič). Naročila sprejemamo 
tudi po faksu 07 49 05 781 ali po 
elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki 

morajo biti oglasi naročeni do po-
nedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure).

Cena za mali oglas za fizične 
osebe v obsegu do 15 besed (ena 
telefonska številka šteje za eno be-
sedo) znaša 5,33€ + DDV, skupaj 
6,50 €. Vsaka nadaljnja beseda 0,49 
€ + DDV, skupaj 0,60 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 
3,03 € + DDV, skupaj 3,70 €, skupaj 

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

znaša osnovna cena malega oglasa 
v okvirju z DDV 10,20 €. 

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,66 € + DDV, sku-
paj 13,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 
0,98 € + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek 
za poudarjeno objavo (okvir) znaša 
6,07 € + DDV, skupaj 7,40 €, skupaj 
zanje znaša osnovna cena malega 
oglasa v okvirju z DDV 20,40 €. 

Posamezni naročnik lahko v 
eni številki naroči največ dva mala 
oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisana 
čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v sloven-
skem jeziku. Za resničnost in ve-
rodostojnost 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, B. osnovni oglas v okvirju


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

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 
mladih rjavih in grahastih 

jarkic, starih 9 tednov
v sredo, 10. julija, 
med 8. in 13. uro.  

OBVESTILO
Naročnike malih oglasov 
obveščamo, da smo zara-
di spremembe DDV-ja spre-
menili cene malih oglasov. 
Nove cene so navedene spo-
daj poleg obrazca za naro-
čilo malega oglasa.
Za razumevanje se vam za-
hvaljujemo.
 Uredništvo 

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

07 49 646 66

ponedeljek : zaprto

torek - četrtek : 08.00 - 16.00

sreda - petek : 09.00 - 18.00

sobota : 08.00 - 12.00

Informacije in naročila: 

041 695 167

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

Zavod Neviodunum
Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO
tel.: 07/49 05 780, 040 634 783

Vaše prispevke 
pričakujemo na naslovu

redakcija@posavje.info
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KAPELE – Pihalni orkester Kapele je 28. junija pripravil 
koncert ob 60-letnici Avsenikove glasbe, naslednji večer 
pa še 11. maraton pihalnih godb.

V petek so v programu nastopili domači Pihalni orkester pod 
dirigentsko palico Francija Arha, Nuša Derenda in Matjaž 
Mrak. Kot solista iz domačega orkestra sta se predstavila še 
Jure Urek na pozavni in Peter Gabrič na klarinetu. Obisko-
valce je poleg predsednika domače krajevne skupnosti Ivana 
Ureka nagovoril še brežiški župan Ivan Molan, kot povezo-
valca programa pa so v goste povabili Vinka Šimeka. Sledi-
lo je družabno srečanje, ki so ga popestrili ansambli Hervol, 
Florjan ter Jerneja Kolarja. 

V soboto zvečer pa je izzvenel 11. maraton pihalnih godb, 
na katerem so poleg domačega orkestra nastopili še gostje: 
Delavska godba Trbovlje, Pihalni orkester Lesce, Kraška pi-
halna godba Sežana in Mariachi Fiesta en Jalisco.
  M. Hrvatin

Večer Avsenikove glasbe in
maraton pihalnih godb

Ob dirigentu Pihalnega orkestra Kapele Franciju Arhu (le-
vo) v ospredju še Nuša Derenda in Matjaž Mrak

… ki je kasneje z velikim navdušenjem pozdravilo enega in 
edinega Momčila Bajagića – Bajago s svojimi Instruktori.

Brežiški festival privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev
BREŽICE – Osemdnevno dogajanje letošnjega festivala 
„Brežice, moje mesto“ je postreglo z navdušujočimi kon-
certnimi, športnimi, turističnimi in ostalimi dogodki, na 
svoj račun pa so prišli tudi otroci in ljubitelji starin. Med-
tem ko je uvod minil v znamenju otroškega nogometnega 
tabora AC Milan Junior Camp, koncerta katarine Male in 
nekaterih drugih posavskih glasbenih izvajalcev, stand up 
komedije Tina Vodopivca ter otvoritve fotografske razsta-
ve Igorja Ribiča, je festival svoj vrhunec dosegel s koncer-
ti Perpetuum Jazzile, Mi2, Nine Pušlar in Bajage i Instruk-
tori. Zaključek je potekal na First wake parku na Borštu, 
kjer se je odvil Fun day na shooder jami. Po ocenah or-
ganizatorjev Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice je festival obiskalo prek 10 tisoč ljudi iz cele Slo-
venije in tudi preko njenih meja.
 R. R., foto: R. Retelj, I. Ribič, T. Naglič,
 A. Tokić in Agencija Primož Kozmus

Mestno jedro Brežic je tudi letos preplavila več tisočglava množica koncertnih navdušencev.

Katarina Mala je pred Mestno hišo Brežice odprla kon-
certni del festivala „Brežice, moje mesto“.

Sašo Vrabič iz zasedbe Perpetuum Jazzile vedno navduši s svojimi beatbox vložki.

Člana skupine Mi2 Tone Kregar – Tonč in Jernej „Dimek“ 
Dirnbek sta predvsem mlajšo brežiško publiko spravi-
la v delirij.

Na Lučkinem teku za otro-
ke, ki je potekal v sklopu 3. 
Kozmusovega teka po bre-
žiških ulicah, se je z naj-
mlajšimi pomeril tudi sam 
Primož Kozmus.

Park pri Mladinskem centru Brežice so napolnili otroci, 
ki jih je animirala Damjana Golavšek.

Na grajskem dvorišču je potekala grajska tržnica starin.

Nina Pušlar je ogrela občinstvo …

Festival se je zaključil na First wake parku, kjer je v 
družbi DJ JAMirka potekal Fun day na shooder jami.


