
nik, tehnik računalništva, 
elektrotehnik računalništva 
in elektrotehnik elektro-
nik, uspešnih pa je bilo 67 
oz. 83,8 %. Na programu sre-
dnjega strokovnega izobra-
ževanja jo je opravljalo 44 
kandidatov in bilo uspešnih 
43 ali 97,7 %. Na programu 
poklicno tehniškega izobra-
ževanja je maturo opravi-
lo osem od 12 kandidatov, 
kar pomeni, da so dosegli 
66,6-odstotni uspeh. Skupaj 
je 51 od 56 dijakov rednega 
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PREDSTAVITEV 
PROJEKTA

NASAD SIVKE

Predstavitev, 
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Zadnja stran, 
str. 16

»Iz naše je, dobro 
je«

Eterično olje sivke 
je srce vseh dišav

GASILSKI JUBILEJ

Iz naših krajev, 
str. 5

90-letnica gasilstva 
v Krški vasi

Naslednja številka bo izšla 
1. avgusta 2013!

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

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

Naš pogovor,
str. 3

DAMJAN ŽIBERT,
fotograf:

Fotoaparat je moja 
»lopata«
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 
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 IZ VSEBINE

2  Predlog 
iniciative v 
presojo stroki

4  Na Blanci veseli 
novih pridobitev

5  Praznik 
v spomin 
na pogum 
prednikov

10  Športno Posavje
11  Kam v Posavju
12  Nagradna 

križanka
15  Mali oglasi

TAMPERE, DONJECK – Bre-
žiška atletinja Barba-
ra Špiler, sicer doma iz 
Cundrovca, je na nedav-
nem evropskem prvenstvu 
za mlajše člane v finskem 
Tampereju kladivo vrgla 
69,69 m, kar ji je prine-
slo srebrno medaljo. Vse 
do zadnjega, šestega meta 
je bila na dobri poti, da 
postane evropska prvaki-
nja, vendar jo je povsem 
ob koncu prehitela Britan-
ka Hitchon (70,72 m). Špi-
lerjeva je s tem zaokrožila 
zbirko medalj z mladinskih 
tekmovanj, saj je tako re-
koč osvojila vse, kar se je 
osvojiti dalo. V Tampereju 

je nastopil tudi Vid Zevnik, ki sicer tekmuje za atletski klub 
Štajerska Maribor, vendar v disciplini 3000 m zapreke ni pri-
šel do cilja. 
V ukrajinskem Donjecku pa je potekalo svetovno mladinsko 
prvenstvo, na katerem so nastopili tudi trije brežiški atle-
ti. Najboljšo uvrstitev je dosegla Leda Krošelj, ki je v sko-
ku s palico s preskočenimi 375 cm (3. izid kariere) obstala 
v kvalifikacijah in osvojila končno 16. mesto, v finale jih je 
sicer napredovalo 12. V metu kladiva sta nastopila Jan Lo-
kar in Jan Pustavrh. Lokar je 5-kilogramsko orodje v kva-
lifikacijah najdlje zalučal 63,63 m daleč, kar je zadostova-
lo za končno 30. mesto, Pustavrh pa je z najdaljšim metom 
55,57 m osvojil končno 34. mesto. O sprejemu Barbare Špi-
ler pri županu Ivanu Molanu pa na str. 8. R. R.

Špilerjeva evropska podprvakinja

Barbara Špiler z medaljo v Tam-
pereju (Foto: AK Brežice)

Na delovišču enega najsta-
rejših tovrstnih simpozijev na 
svetu (pred dvema letoma so 
obeležili njegovo 50-letnico) 
ustvarjajo Slovenec Mitja Sta-
nek, Bolgarka Liliya Poborni-
kova in Novozelandec Donald 
Buglass, ki jih je mednaro-
da strokovna komisija izbra-
la med 124 kandidati iz tako 
rekoč celega sveta. Stanek, ki 
živi in ustvarja na Kapelskem 
Vrhu, izdeluje skulpturo z na-
slovom „QR koda“, generira-
no za spletni strani Galerije 
Božidar Jakac in Občine Ko-
stanjevica na Krki. 2,5 x 2,5 
metra veliko skulpturo iz 625 
hrastovih brun bodo postavi-
li v mestno središče oz. pred 
Lamutov likovni salon. Pobor-
nikova, ki sicer živi in ustvar-
ja v Španiji, kljub mladosti pa 
ima že precej izkušenj s po-
dobnih kiparskih simpozijev, 
izdeluje skulpturo z naslovom 
„Cvetje“, ki zahteva precej 

25. kostanjeviška Forma viva
KOSTANJEVICA NA KRKI – V julijskih dneh poteka v Galeriji Božidar Jakac ju-
bilejni 25. mednarodni simpozij kiparjev Forma viva. Trojica sodelujočih ki-
parjev je z izdelavo skulptur iz hrastovega lesa približno na polovici, javno-
sti pa jih bodo predstavili na zaključku letošnjega simpozija 27. julija. 

mukotrpnega ročnega dela. 
Zahtevno nalogo si je zadal 
tudi Buglass, prav tako izku-
šen udeleženec kiparskih sim-
pozijev, ki izdeluje skulpturo z 
naslovom „Ladja“, eliptično, 
podolgovato in okrog obrnjeno 

barko, zloženo iz lesenih obro-
čev. Vsi trije poudarjajo, da se 
kljub napornemu ustvarjanju 
v okolju kostanjeviške gale-
rije in mesteca počutijo zelo 
prijetno.
 P. Pavlovič

Liliya Pobornikova med klesanjem hrastovega debla za 
svojo skulpturo „Cvetje“

Na Gimnaziji Brežice se je 
letošnje mature v spomla-
danskem roku v obeh izo-
braževalnih programih (splo-
šna in ekonomska gimnazija) 
udeležilo skupno 180 kandi-
datov. V programu splošne 
gimnazije je maturo uspešno 
opravilo 115 dijakov od 118 
prijavljenih (97,5 %), v pro-
gramu ekonomske gimnazije 
pa je k opravljanju mature 
pristopilo 24 dijakov in bilo 
uspešnih 19 (79 %). Za celo-
tno šolo to pomeni 94,5-od-
stotno uspešnost na maturi, 
kar je sicer za en odstotek 
nižji rezultat kot lani, ven-
dar pa za en odstotek višje 
od letošnjega slovenskega 
povprečja. Med 38 zunanjimi 
kandidati, ki so se prijavili 
na maturo, jih je bilo uspe-

Večina maturantov na brezskrbne počitnice
KRŠKO/BREŽICE – Z objavo rezultatov poklicne in splošne mature je srednješolsko izobraževanje uspešno zaključila večina dijakov 
v izobraževalnih programih na Šolskem centru Krško – Sevnica ter na Gimnaziji in Ekonomski in trgovski šoli Brežice.

šnih 15. Še posebej pa so po-
nosni na letošnjih šest zlatih 
maturantov. 30 in več točk 
so dosegli Matjaž Simončič, 
Marko Stručić, Simona Gor-
jan, Nejc Rožman, Kristina 
Redenšek in Janko Šet. Gi-
mnazija Brežice se lahko po-
hvali tudi z uspehom Jureta 
Deržiča, ki je dosegel celo 
najvišje število točk pri ge-
ografiji od vseh maturantov 
v Sloveniji (97 % vseh točk). 
Brežiški gimnazijci so tudi 
pri večini ostalih predmetov 
dosegli uspeh, ki je višji od 
slovenskega povprečja. 

Na Šolskem centru Krško – 
Sevnica oz. na tehniški gi-
mnaziji je v spomladanskem 
roku maturo opravljalo sku-
pno 32 dijakov, od tega jo 

je uspešno opravilo 25 ozi-
roma 78,5 odstotkov. Z odlič-
nim uspehom so šolanje za-
ključili Amadej Knez, Jan 
Vodopivec, Filip Černelč, 
Miha Kodrič in Tilen Šošta-
rič, najbolje (od 23 do 26 
točk) pa so maturo opravi-
li Amadej Knez, Blaž Milar, 
Jan Vodopivec in Tilen Šošta-
rič. Poklicno maturo na sre-
dnji strokovni in poklicni šoli 
Krško je opravljalo skupno 
80 kandidatov v programih 
elektrotehnik, strojni teh-

štiri- in petletnega izobraže-
vanja doseglo 91,1-odstotni 
uspeh. Štirje dijaki, Klemen 
Modic, Matej Knez, Mitja 
Kovačič in Mitja Smešnik, 
so opravili maturo z odličnim 
uspehom, Mitja Babič pa se 
je v generacijo dijakov zapi-
sal kot zlati maturant. V spo-
mladanskem roku je poklic-
no maturo opravilo tudi 12 
od 14 kandidatov, ki se šo-
lajo ob delu, pri čemer so ti 
dosegli 85,7-odstotni uspeh, 

Šest zlatih maturantov brežiške gimnazije z ravnateljem Urošem Škofom in županom 
Ivanom Molanom, v ozadju ostali maturanti

nadaljevanje na str. 2
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukajšnji občinski svet naj bi se po 
preklicu (zaradi nesklepčnosti) 20. redne seje, ki je bila skli-
cana za 11. julij, danes, 18. julija, sestal na izredni seji, v 
primeru ponovne nesklepčnosti pa bodo sejo izvedli kot do-
pisno. Svetniki morajo namreč še pred avgustovskim občin-
skim praznikom potrditi predlog letošnjih občinskih nagra-
jencev, po katerem bo mestni prstan z nazivom meščan leta 
prejel igralec, stalni član Drame SNG Maribor in lanski dobi-
tnik Severjeve nagrade, Branko Jordan, kostanjeviške sre-
brnike pa Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki ob 
20-letnici delovanja, Ribiška družina Kostanjevica na Krki 
ob 60-letnici delovanja ter podjetje Resistec UPR. d.o.o. & 
co. proizvodnja elektronskih elementov in uporov k.d. ob 
20-letnici delovanja. Predvidoma bodo obravnavali še sklep o 
določitvi novih cen v kostanjeviškem vrtcu, ki se bodo v pri-
merjavi s preteklim letom znižale - v 1. starostnem obdobju 
za 2,73 %, za 3-4 letne otroke za 1,65 % in v 2. starostnem 
obdobju za 3,04 %. Ostale točke z dnevnega reda za omenje-
no preklicano sejo bodo obravnavali po poletnih počitnicah.
 P. P.

Danes izredna ali dopisna seja 

S podporo investiciji izgra-
dnje stanovanjsko-poslovne-
ga objekta na Vidmu, za kar 
je KS mesta Krško pridobila 
tudi mnenja okoliških prebi-
valcev, ki želijo imeti v času 
postopka vsaj enega pred-
stavnika, ki bo zastopal inte-
rese in stališča vseh stanoval-
cev Cankarjeve ulice, lahko 
Občina Krško nadaljuje pogo-
vore in usklajevanja z veletr-
govcem Spar Slovenija. V sle-
dnjem so izkazali namero za 
gradnjo objekta na travnati 
površini med hotelom City in 
Cankarjevo ulico, pri čemer 
si bodo na Občini Krško v po-
govorih z investitorjem pri-
zadevali, kot je dejal na seji 
župan mag. Miran Stanko, da 
se ob gradnji na tem območju 
ohrani kolikor se da zelenih 
površin in ustrezno reši osta-
lo infrastrukturno ureditev. 

Na podlagi anonimne prija-
ve o koruptivnem dejanju 
Jožice Mikulanc Komisiji za 
preprečevanje korupcije, na 
podlagi česar je ta sprožila 
poizvedovanje, pa je predse-

Zavrnili odstop Jožice Mikulanc
KRŠKO – Svetniki Krajevne skupnosti mesta Krško so 10. julija opravili 17. redno sejo, 
na kateri so se seznanili s polletno realizacijo krajevnega proračuna, z nekaj prerazpo-
reditvami finančnih sredstev znotraj njega, uspešno zaključenim projektom urejanja 
pešpoti na stari grad Friderika Celjskega nad Krškim, med drugim pa tudi z načrtovano 
izgradnjo Sparove prodajalne na Vidmu. Prisotni svetniki so tudi soglasno zavrnili ponu-
jeni odstop predsednice sveta Jožice Mikulanc. 

dnica ponudila svoj odstop, 
ki pa so ga svetniki zavrni-
li oziroma bodo na podla-
gi podanega ugovora in ob-
razložitev, posredovanih na 
KPK, počakali na zaključ-
ne ugotovitve komisije. Ne-
znani prijavitelj je namreč 
Mikulančevo prijavil zaradi 
sklenjenega pravnega posla 
z njenim sinom Brankom Mi-
kulancem, ki je za potrebe 
KS mesta Krško opravljal ko-
šnjo, čiščenje cest in obre-
zovanje. V odgovor in obra-
zložitvi KPK so na KS poslali 
popis vseh del ter poplača-
ne račune izvajalcu del iz 
tega naslova, iz česar je raz-
vidno, da se je v tem prime-
ru KS vedla kot primeren go-
spodar, saj je bil Mikulanc 
kot izvajalec znatno nižji od 
ostalih ponudnikov, posli pa 
so bili sklenjeni po postop-
ku enostavnega zbiranja po-
nudb. KS mesta Krško in v 
njenem imenu Mikulanče-
va naj ne bi smela s sinom 
skleniti pravnega posla, ker 
je poleg krajevne funkcio-
narke tudi članica krškega 

občinskega sveta. Anonimni 
prijavitelj pa je Mikulančevo 
ovadil tudi zaradi domnevno 
sporne oddaje del samostoj-
nemu podjetniku Antonu Ha-
bincu, ki izvaja za KS zim-
sko službo, z obtožbo, da je 
navedeni izvajalec v sorod-
stveni povezavi z nekdanjim 
predsednikom KS mesta Kr-
ško Jožetom Habincem, kar 
pa se je ne glede na isti pri-
imek izkazalo za povsem ne-
resnično navedbo. Svetniki 
so v razpravah predvsem iz-
postavili, da je bilo pod vod-
stvom Mikulančeve vse od 
njene izvolitve v letu 2006 
po KS mesta Krško v zado-
voljstvo krajanov zelo veliko 
postorjenega in da krajev-
ni proračun na podlagi skle-
njenih pogodb ni bil oškodo-
van. Kot zadnjo točko seje 
so svetnica in svetniki zbira-
li tudi predloge za poimeno-
vanje ulice v novorastočem 
naselju na Polšci, pri čemer 
so kot najbolj ustrezen po-
dan predlog izbrali poimeno-
vanje po tovarnarju Francu 
Bonaču. Bojana Mavsar

V Brežicah so se tako salo-
monsko rešili iz primeža med 
državo, ki so ji s smernicami 
pomagali trasirati novo med-
mestno povezavo, in zahte-
vami prebivalcev (civilna ini-
ciativa je zbrala prek 500 
podpisov podpore, ima pa tudi 
podporo brežiške obrtne zbor-
nice, krajevne skupnosti in 
društva za oživitev mesta), ki 
se ne strinjajo, da nova cesta 
poteka – sicer skozi t. i. pokri-
ti vkop - skozi strnjeno nase-
lje Šentlenart. „Naša ideja je 
povezati novo medmestno po-
vezavo in načrtovano vzhodno 
obvoznico, pri tem pa ne po-
slabšati življenjskih pogojev v 
tem delu mesta,“ je v pred-
stavitvi stališč CI občinskim 
svetnikom in svetnicam po-
udaril Boris Papac, dodal pa 
še, da cestno povezavo krvavo 
potrebujejo zlasti v industrij-
ski coni Brezina. V iniciati-
vi se tako zavzemajo, naj gre 
vzhodna obvoznica Brežic sko-
zi obstoječi koridor železnice, 
nato pa naj se nadaljuje sko-
zi industrijsko cono na zahod 
oz. proti avtocesti. „Stroka naj 
presodi, kaj je bolje, rabimo 
pa vašo politično podporo, da 
se naš predlog preuči,“ je de-
jal Papac. V razmeroma kratki 
svetniški razpravi je bilo več-
krat poudarjeno, da je potreb-
no umestitve novih cest v pro-
stor načrtovati bolj celovito in 
ne vsako posebej, pri tem pa 
prisluhniti ljudem, tako kot v 
primeru civilne iniciative za 
vzhodno obvoznico. Predlagani 
sklep odbora za urbanizem je 
nato dobil soglasno podporo. 
„Upam, da bo nova cestna po-
vezava tudi nova razvojna pri-
ložnost, je ob tem dejal župan 
Ivan Molan, Papac pa je dejal, 
da so v CI s sklepom zadovolj-
ni. „Predlog nove trase prina-
ša takšno dodano vrednost, da 
bi nam danes težko rekli ne in 
nas ne podprli,“ je menil in do-
dal, da se pravo delo zdaj šele 
začenja.

Občinski svet Brežice o vrbinski cesti

Predlog iniciative v presojo stroki
BREŽICE – Brežiški občinski svet je prisluhnil argumentom civilne iniciative za t. i. vrbinsko cesto oz. 
novo povezavo med Krškim in Brežicami ter na zadnji seji 8. julija na predlog občinskega odbora za ur-
banizem sprejel sklep, ki se glasi: „Država naj prednostno obravnava traso, ki jo predlaga civilna inicia-
tiva, jo strokovno preveri ter jo kot takšno sprejme in umesti v prostor.“ 

Občinski svet se je sezna-
nil tudi s poročili javnih za-
vodov, katerih (so)ustano-
viteljica ali sofinancerka je 
Občina Brežice. Kot je v pov-
zetku poročil dejala vodja 
občinskega oddelka za druž-
bene dejavnosti Anica Hri-
bar, se nekaj javnih zavo-
dov s področja izobraževanja 

(osnovne šole Artiče, Globo-
ko in Cerklje ob Krki) ubada 
s prostorsko stisko in starimi 
objekti, drugi (ZPTM Brežice, 
Posavski muzej Brežice, Za-
vod za šport Brežice) s ka-
drovsko podhranjenostjo, vsi 
pa izražajo potrebo po sred-
stvih za redne preglede in 
vzdrževanje novih naprav ter 

po pravni pomoči. Med osta-
limi sklepi omenimo še po-
zitivni mnenji k ponovnima 
imenovanjema Uroša Škofa 
za ravnatelja Gimnazije Bre-
žice in mag. Jožeta Kranj-
ca za ravnatelja Višje stro-
kovne šole Brežice, ki sta se 
kot edina kandidata prijavi-
la na omenjeni delovni me-
sti, prerazporeditev sredstev 
za izvedbo rekonstrukcije in 
dograditve mrliške vežice v 
Kapelah in uvrstitev projek-
ta v NRP, poimenovanje „pro-
svetnega doma“ v Dom kultu-
re Brežice ter prvo obravnavo 
odloka o razglasitvi paviljo-
na Lusthaus v Bukovju na Bi-
zeljskem za kulturni spome-
nik lokalnega pomena. 

Pri pobudah in vprašanjih pa 
se je več svetnikov navezalo 
na informacijo, ki jo je v za-
četku seje podal župan Molan 
– da je Ministrstvo za obram-
bo z (nepodpisanim) elek-
tronskim dopisom seznanilo 
Občino, da letos ne bo izpol-
nilo pred leti podpisanega 
dogovora, po katerem mora 
vsako leto lokalni skupnosti 
nameniti do 600 tisoč evrov, 
kar je doslej izpolnjevalo v 
obliki nepremičnin. Svetniki 
so bili mnenja, da mora Ob-
čina nemudoma reagirati in 
predlagali celo sklic izredne 
seje na to temo.
 Peter Pavlovič

V prostorih brežiške Občine so 4. julija predstavniki civilne ini-
ciative vrbinska cesta občinski upravi predali do takrat zbranih 
456 podpisov in s tem želeli dokazati legitimnost civilne inici-
ative. Direktorica brežiške občinske uprave Irena Rudman je 
opravičila odsotnost župana Ivana Molana in sprejela podpise, 
obrazložitve in predloge iz rok Borisa Papca, ki je pred tem 
novinarjem še enkrat obrazložil željo in argumente krajanov 
Šentlenarta za spremembo trase medmestne cestne povezave 
Krško-Brežice. Predlog civilne iniciative po njegovih besedah 
vsebuje dve varianti poteka ceste, ki „obe ohranjata naselje 
Brezina celovito“, mesto Brežice pa bo dobilo s povezavo Kr-
ško - Brežice in vzhodno obvoznico tudi „okvir za urbano širi-
tev v prihodnjih desetletjih in navezavo na zaledne prometne 
tokove, ki bodo speljani izvennivojsko preko železnice“. M. M.

sočasno pa so maturo opravili tudi štirje od desetih kandi-
datov prejšnjih generacij. 

Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice je poklicno maturo 
opravljalo 80 kandidatov, od tega 60 rednih dijakov in 20 

odraslih (rednih in samoizobraževalcev). Odrasli udeležen-
ci izobraževanja so naredili maturo kar 100-odstotno, redni 
dijaki programov ekonomski in logistični tehnik pa so bili 
uspešni 93-odstotno. Med vsemi uspešnimi maturanti je kar 
21 odličnjakov. Najuspešnejši med njimi so bili Lucija Bosi-
na, Urška Ribič, Nina Župevc in Andrej Kovačič, najuspe-
šnejša odrasla udeleženca izobraževanja pa Andreja Kolman 
Šoško in Davorin Pinterič. Zaključni izpit v programu trgo-
vec je opravljalo devet kandidatov, uspešnih je bilo sedem, 
pri čemer je Mateja Krajnc dosegla odličen uspeh. Šola je 
podelila tudi najvišje priznanje kristalno piramido, ki jo je 
za svojo izjemno prizadevnost in napredek prejela Nikolin-
ka Hristova.  Bojana Mavsar, 
 Rok Retelj

Večina maturantov na 
brezskrbne počitnice

Z ustnim in pisnim maturitetnim izpitom so največ točk 
na krški gimnaziji dosegli (od leve): Amadej Knez, Blaž 
Milar, Jan Vodopivec in Tilen Šoštarič.

V O D A  +  S O N C E  +  J E D R S K A  E N E R G I J A

E N E R G I J O  N A R A V E  P R E V A J A M O  V  E L E K T R I K O .

Valovanje je izmenjava energije med delci snovi. Gibanje vode, 
svetloba, toplota so valovanja, trajnostni viri energije, ki omogoËajo 
življenje. V skupini GEN ta valovanja zanesljivo, varno in okolju prijazno 
spreminjamo v elektriËno energijo, s katero oskrbujemo porabnike.  
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KRŠKO - Po otvoritvi franšize večjega trgovca se v staro me-
stno jedro Krškega očitno ponovno vrača trgovska dejavnost, 
saj smo bili pred dnevi priča odprtju nove prodajalne oziroma 
Butika Ella. Po besedah lastnice Nataše Požun je odločitvi za 

izbor lokacije botrovala tradicija, saj je v teh prostorih že 
več let obratoval butik s pretežno ponudbo za ženske. V Bu-
tiku Ella lahko izbirate med bogato ponudbo ženskih oblačil 
za vse generacije blagovnih znamk Madonna in Smash, torbic 
in unikatnega nakita. Obiskovalki sta še posebej izpostavili  
zadovoljstvo nad ponudbo, osebnim pristopom pri svetova-
nju in izbiri ter ugodnimi cenami. Butik Ella zagotovo pred-
stavlja obogatitev ponudbe v starem mestnem jedru Krškega 
in je dobra popotnica tudi načrtovani infrastrukturni prenovi 
mesta, ki ji bomo priča v naslednjih mesecih.

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Trgovina se vrača v mestno jedro

Damjan, najprej osnovna 
šola v Krškem, nato srednja 
šola, kmalu zatem pa se za-
čenjajo že tvoji prvi foto-
grafski koraki ...
No, vse se je začelo na Obrež-
ju. Z delom na meji in za prvo 
pravo plačo sem si kupil svoj 
prvi fotoaparat. Večina kole-
gov je prvo plačo zažurala, 
jaz sem si kupil svojo Tokino. 
Verjamem, da je bilo mno-
gim znancem vse skupaj ne-
navadno in morda nerazumlji-
vo, češ, zakaj se tega sploh 
lotevam. Spomnim se, ko še 
nisem imel izpita za avto in 
sem skoraj vsak dan hodil z 
Griča po cesti pod mostom v 
krško knjižnico, si tam izposo-
dil foto magazine in jih nosil 
domov. Srečevali so me prija-
telji, ki so trenirali nogomet, 
in se stalno šalili: „Žibert, pa 
kaj boš ti s temi knjigami in 
revijami? Pa saj ne boš men-
da bral? Daj no.“ Ampak že-
lja je bila velika in sanje tudi. 
Potem so sledile delavnice in 
ena takih z Darijem Petko-
vićem, nekdanjim uredni-
kom fotografije iz Globusa. 
Moje prve izdelke je pohva-
lil, a hkrati skimaval z gla-
vo: „Damjan, to je že lepo, 
ampak poskusi biti drugačen, 
samo tako te bodo prepozna-
li v množici, te najeli.“

Ko si na terenu, kako zgleda 
ta boj za fotografijo?
V Sloveniji je ogromno odlič-
nih fotografov, boj seveda je, 
ampak je vedno zdrav. Foto-
grafi se med seboj že dobro 
poznamo in razumemo, kdaj 
se je potrebno komu umakniti 
in zakaj, kateri medij je kdaj 
bolj pomemben. Seveda pa si 

Damjan Žibert, fotograf:

Fotoaparat je moja »lopata«
KRŠKO - V poletno utripajočem večeru sva se dobila na terasi v mestu najinega otroštva, Krškem. Damjan, 
ki bo 2. avgusta vstopil v svoje 38. leto, je poklicni fotograf, ravnokar se je vrnil iz Zagreba, kjer je v objek-
tiv lovil zvezdnika košarkarske lige NBA Derricka Rosea in Gorana Dragića. Žibertove fotografije zadnja leta 
najpogosteje vidimo na 24ur.com, letošnje športne so bile nedvomno v znamenju Tine Maze. Za fotoaparat 
pravi, da je zanj prijel dokaj pozno, pri svojih 20-ih letih, a ga je fotografija zasvojila, prav tako pa nepred-
vidljivo življenje fotografa. Ko opisuje svojo „obrt“, pojasni, da je vedno kot v nekakšni čakalnici. V priča-
kovanju, da ga pokličejo, v pričakovanju, da mu dodelijo novo nalogo, v pričakovanju, da odhiti na teren. 
Vedno pa čaka še na nekaj – da bo v večnost ujel tisto pravo, svojo najboljšo in najljubšo fotografijo. Marca 
je dočakal še strokovno potrditev – na festivalu Slovenia Press Photo je zmagal z najboljšo reportažo v kate-
goriji šport, zanjo pa je znova fotografiral tam, kjer se je že povsem udomačil - na snegu.

znam in moram znati izbori-
ti svoj prostor zelo odločno, 
kadar potrebujem fotografi-
jo. Moje pravilo je, da vedno 
od sebe zahtevam maksimum 
in točno vem, da ko sem v ti-
stih pravih občutkih, ko ob-
stajamo le jaz, fotoaparat in 
objekt fotografiranja, nasta-
jajo res dobre fotografije. 

Fotografija je postala izre-
dno dostopna, vsaka hiša 
ima že dokaj dober fotoapa-
rat, internet je prepreden z 
milijardami fotografij in pro-
gramov za obdelavo. 
Res imamo poplavo fotogra-
fij in razočaran sem, ker je 
hitrost mnogokrat pomemb-
nejša od kvalitete. Bojim se 
za prihodnost fotografije na-
sploh. Slikanje s telefonom ne 
more nikoli biti isto kot foto-
grafiranje, jaz tudi ne mo-
rem biti avtomehanik samo 
zato, ker poznam nekaj de-
lov avtomobila, ali vulkani-
zer. Žal to razume tudi čeda-
lje manj urednikov. Lahko je 
fotka „lepa“, ampak jaz še 
vedno zagovarjam, da mora 
biti zadaj zgodba. Ne bojim 
se, da sam nisem dovolj do-
ber, da ne bi znal narediti fot-
ke, ki jo moj medij rabi. Bom 
pač naredil še kaj dodatno, jo 
bom, kot sam pravim, „popo-
pral“, ampak ali bodo to pre-
poznali naročniki, je pa dru-
go. Mislim, da vem, kaj je 
dobro, in redno spremljam 
agencije in različne fotogra-
fe po svetu. Kar malo žalostno 
je, ko pomislimo, da je bil fo-
tograf včasih gospod, zdaj pa 
je mnogokrat kot delavec za 
tekočim trakom. 

Kako se tu, v to nasičeno po-
lje, kjer se vedno več ljudi 
tudi izraža skozi fotografije, 
umešča poklic profesional-
nega fotografa? 
Nikakor ni tako enostavno, 
kot komu zgleda na „zunaj“. 
Kolegi hodijo k meni, češ, bla-
gor tebi, ko imaš tak poklic, 
ampak biti recimo dva tedna 
na svetovnem smučarskem pr-
venstvu je zelo naporno: vsa-
ko jutro ob šestih zjutraj na 
-20 ºC s 15 kilogrami opre-
me na hrbtu, priti vedno eno 

uro preden pride in se spusti 
prvi tekmovalec, biti na dere-
zah, stati na mrazu in ledu na 
enem in istem mestu, ker se 
ne smeš prestaviti, sproti fo-
tografiraš in že brišeš ter ure-
jaš fotografije. Potem odhitiš 
v dolino, ker te takoj že kli-
čejo, kje da so slike, in po-
tem še v dolini slikaš druge 
stvari in včasih se zgodi, da 
tudi česa ne uloviš, ti pač po-
begne, ker si samo človek, in 
potem si zaradi tega še jezen 
sam nase. Ko so mi pred tremi 
leti ukradli opremo za 15.000 
evrov, sem spet začel vse od 
začetka in če sem pač hotel 
delati, sem moral znova vse 
nabaviti, stisniti zobe in iti 
naprej. Ta poklic res zahteva 
um in telo v kondiciji in nič 
ti ne pade z neba. Po drugi 
strani pa me ravno ta nepred-
vidljivost in želja po čedalje 
boljšem, novem, po izzivih 
izredno polni z motivacijo in 
energijo. Na koncu, ko pote-
gnem črto, je poklic naporen, 
ampak si zraven, ko se ustvar-
ja zgodovina, doživiš ogromno 
neponovljivih trenutkov, kra-
jev, spoznaš nešteto zanimi-
vih ljudi, zgodb, dobiš po-
hvale in zahvale od ljudi, ki 
so marsikaj dosegli, vse to je 
neprecenljivo. Svojemu foto-
aparatu sem hvaležen za ve-
liko življenjske širine.

Kakšno opremo uporabljaš ti 
in kakšno bi priporočal?
Jaz imam neko standardno 
opremo, enkrat sem se odločil 
za Canona in pri njem ostal. 
Sicer pa menjam dva »bodija« 
in z bliskavico res malo de-
lam. Če je le možno, bi pri-
poročal 50 mm objektiv. Sam 
imam pri sebi navadno ma-
ksimalno tri, a nov fotoapa-
rat in dragi objektivi ne nare-
dijo ničesar sami, najprej je 
treba poskrbeti za kompozici-
jo in svoje oko dati na prežo. 
Jaz nisem nič boljši, če imam 
boljšo opremo. Rad rečem, 
da so to moje grablje, moja 
lopata. Koliko bom odkopal 
z njo, kaj bom posadil, pa je 
vse na meni. 

Si kdaj razmišljal, da bi šel 
za vojnega fotoreporterja?

So bile strastne zamisli na za-
četku z zgledom Jamesa Na-
chtweya. Ampak potem sem 
bolj jasno začutil, kako se 
svet vrti in čedalje manj ra-
zumel, zakaj so na vseh zma-
govalnih svetovnih fotografi-
jah vedno vojni prizori, otroci 
z odrezanimi rokami. Zame-
rilo se mi je to, da vedno na 
prvo mesto dajemo trpljenje. 
Ne vem, zakaj ne zmagujejo 
fotografije srečnih trenutkov, 
kakšne mame z otrokom sredi 
veselja in podobno, naj take 
slike zmagujejo in naj se po-
skusi s tem svetu povedati, da 
je na njem tudi veliko lepe-
ga. Če bi slike same po sebi 
vse spremenile, bi se to že 
zgodilo in ogromno teh voj-
nih fotografij bi moralo spre-
meniti mišljenje ljudi. Ampak 
trpljenje in beda se še vedno 
najbolj prodajata, uredni-
ki medijev po svetu pa daje-
jo prednost slabim novicam. 
Osebno bi si zelo želel, da bi 
ta trend obrnili, da bi ubrali 
drugačen, pozitiven pristop.

Še beseda o paparacih, pa 
morda, koga ti je na naši sce-
ni neprijetno fotografirati in 
koga imajo fotoaparati radi? 
Paparacev pri nas pravzaprav 
ni. Vse je pogosto dogovorje-
no in na koncu ne veš, kdo je 
dejansko tisti, ki plača - ali res 
urednik ali tisti, ki se nasta-
vi, da ga slikajo. Fotograf to 
začuti, jaz tudi takoj prepo-
znam, kdo želi na vsak način, 
da ga slikam, in to me odbija. 
Glede prijet nosti in neprijet-
nosti – je ena politična stran-
ka, iz katere so mi skoraj vsi 
politiki neprijetni, pa to res 
nima nič veze s kakšno poli-
tično usmeritvijo. Jaz namreč 
ne izklopim zvoka, tudi poslu-
šam, kaj kdo govori. Z mno-
gimi politiki sem se rokoval, 
tudi z Drnovškom, in tega cir-
kusa veliko vidim. Vem, da je 
že stereotipno, ampak najbolj 
fotogeničen je Borut Pahor in 
tudi zato najbolj priljubljen 
med fotografi. Točno ve, kaj 
dela, kako se komunicira in to 
ga dela dostopnega. Pri nas je 
sicer mnogo kiksov glede od-
nosa do fotografov, v tujini 
temu strežejo povsem druga-

če. Česa vse pri nas ne slika-
mo in dajemo na naslovnice, 
ampak ali si res vsi ti zasluži-
jo pozornost? Dajmo jo tistim, 
ki so kaj naredili in imajo kaj 
povedati.

Je kakšna razlika fotografi-
rati za časopis ali druge me-
dije?
Seveda sem vesel, da sem fo-
tograf tako popularnega sple-
tnega medija, a ker sem lju-
bitelj klasike, priznam, da mi 
je poseben občutek prelista-
ti časopis ali v časopisu vide-
ti objavljene fotografije. Ko 
imaš objavljeno fotografijo 
na spletu, si lahko na naslov-
nici tudi le nekaj minut, po-
tem pa pride nek večji dogo-
dek, neka aktualnost, in že 
so tvoje fotografije na pod-
straneh in nekako stvar pre-
teklosti.

Imaš kaj prostega časa v tem 
norem urniku in „večni ča-
kalnici“, kot praviš, in ali na 
dopust vzameš fotoaparat?
Znam se odklopiti vmes in 
se umiriti, pa tudi če le za 
eno uro. To pa naredim izre-
dno hitro, kot da bi pritisnil 
kako tipko: miren sem, mi-
ren sem. Tega se naučiš, da 
preživiš - torej, ko se dela, 
se dela na maksimum, ko se 
počiva, pa enako. Tudi sebe 
imam rad in tako je prav. 
Sedaj imam super urnik, ker 
sem vsak drugi konec tedna 
prost, sicer pa se ukvarjam 
s športom, igram mali nogo-
met, tenis, plavam, smučam, 
sem s prijatelji, skratka, si 
polnim baterije. Ne, na do-
pust pa striktno nikoli ne je-
mljem fotoaparata, razen če 
skočim kam v petek in je ta 
pač ostal v mojem avtomo-
bilu. Seveda se potem zgodi, 
da gredo mimo mene fanta-
stični posnetki, ki jih kar vi-
dim v glavi, a me vseeno ne 
premami, da bi aparat nasle-
dnjič vzel s sabo.

Kakšno mesto ima Krško v 
tvojem življenju in kaj o 

kraju, od koder prihajaš, 
slišiš drugod?
Razširjeno mnenje je, da v Kr-
škem in nasploh v Posavju kar 
malo spimo. A kljub temu je 
Krško moje mesto, v Krškem 
so pravi prijatelji in tu je 
moja družina. Rad pridem do-
mov. Upam, da so moji pono-
sni name, nikoli pa jih, po re-
snici povedano, nisem o tem 
še zares vprašal. Vse gre tako 
hitro, da me še mama komaj 
dohaja, čeprav se redno sli-
šiva. Ampak čez pol ure sem 
morda že na drugi lokaciji in 
tako ves dan. 

Že avgusta te čaka drugačen 
tip fotografije, si namreč 
tudi osebni fotograf nekda-
nje žene Paula McCartneya 
Heather Mills. Na njeno po-
vabilo boš fotografiral otoško 
poroko njene sestre. Po čem 
si boš torej, poleg tega, za-
pomnil leto 2013? In kakšne 
so tvoje želje za prihodnost? 
Gotovo po tem, da sem do-
bil nagrado, ki mi zelo veli-
ko pomeni. Po tem, da bom 
eno leto starejši in da je bilo 
v prvi polovici leta ogromno 
lepih foto trenutkov, za kate-
re je zaslužna tudi Tina Maze. 
Po tem, da sem, upam, našel 
nekoga, s komer bom lahko 
srečen. Druga polovica leta 
pa bo predvsem zelo napor-
na, čaka me evropsko prven-
stvo v košarki, svetovni po-
kal v smučanju, moto GP itd. 
Želel bi si doživeti olimpijske 
igre, ker sem že toliko v špor-
tu na različne načine in da bi 
še kdaj slikal jadranje, sicer 
pa so moje želje tudi drugač-
ne in povsem preproste. Reci-
mo, da bi v miru in sproščeno 
kdaj pogledal kakšno tek-
mo tudi z domačega kavča, 
čeprav je res, da si tudi ta-
krat ne morem pomagati, da 
ne pomislim, na kateri stra-
ni nogometnega igrišča stoji 
kak kolega fotograf in ali mu 
bo od tam uspela kakšna do-
bra fotka. Tako pač je z nami, 
fotografi. 
 Maruša Mavsar

Damjan Žibert (foto: Voranc Vogel)

KAKO POCENI
DO AVTA?

NA MESEC!
ZA 1 %
NOVA ŠKODA

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

IMAMO BOLJŠI PREDLOG:

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

tel.: 07 490 21 20

Več informacij pri vašem 
pooblaščenem trgovcu Škoda:
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Po uradni otvoritvi izgradnje 
pločnika skozi središče Blance 
v skupni dolžini 680 metrov ter 
preplastitvi odseka ceste pro-
ti Pokleku ter dokončanju sa-
nacije plazu na javni poti pro-
ti Gradcu je sledila podelitev 
krajevnih priznanj. Plaketo sta 
prejela podjetje Plastoform 
d.o.o. Blanca in Jožef Vidmar 
s Čanja. Prejemniki pohval so 
bili  Ivan Mirt iz Kladja, An-
drej Budna iz Podgorja in Bo-
jan Zapušek s Pokleka. Pred-
sednik KS Blanca Franc Pavlin 
je v imenu krajevne skupno-
sti podelil pohvalo še županu 
Srečku Ocvirku in občinski 
upravi v znak dobrega sodelo-
vanje, poseben spominek pa 
je KD Godba Blanški vinogra-

V prijetnem in sončnem torkovem popoldnevu je županja 
občine Radeče Rafaela Pintarič v večnamenskem prosto-
ru vrtca Čira Čara sprejela novorojence in njihove starše. 
Ker v lanskem letu sprejema ni bilo, so bili tokrat pova-
bljeni malčki, rojeni od oktobra 2011 do aprila 2013, sku-
paj kar 60 otrok. Od tega jih je bilo leta 2012 rojenih 42. 

V prvem delu so se sprejema udeležili starejši malčki, ki že 
samozavestno korakajo in so se razkropili po vrtcu in z zani-
manjem opazovali dogajanje. Nekateri so tudi prelistali knji-
go, ki jim jo je za spomin na ta dogodek poklonila županja. V 
drugi skupini povabljenih so bili v večini še novorojenčki, kar 
se je videlo tudi po številnih parkiranih vozičkih. Naši naj-
mlajši občani so bili najbolj srečni v naročju enega od star-
šev in ni dvoma, da je bil sprejem prijeten, saj niti eden od 
njih ni zajokal. V pozdravnem nagovoru je županja čestitala 
staršem in jim zaželela vse najlepše z njihovimi novimi dru-
žinskimi člani. Starše je spomnila, da v kolikor še niso oddali 
vloge za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, da naj to 
še storijo. Ker otroci nimajo potrpljenja za poslušanje, naj-
mlajši pa imajo pri spancu radi mir, je po krajših nagovorih 
županja izročila knjige in osebno čestitala staršem, otrokom 
ter bratcem in sestricam, ki so se tudi udeležili sprejema. Za 
zaključek je zbrane povabila na sladko pogostitev, klepet s 
starši in prijetno druženje. Starši so izrazili zadovoljstvo in 
se zahvalili za izkazano pozornost, kar kaže, da je to ena od 
prijetnih oblik neposrednega sodelovanja z občani. Ob takih 
priložnostih se lahko pogovorimo o konkretnih vprašanjih, po-
sredujemo staršem uporabne informacije ali z njihove strani 
pridobimo mnenja, koristna za naše boljše delo. 

Na tem mestu vabimo starše, ki se sprejema niso mogli ude-
ležiti, da lahko knjigo ob predložitvi vabila ali otrokovega 
dokumenta (rojstni list ali osebni dokument) še vedno pre-
vzamejo v tajništvu Občine Radeče. 

Županja sprejela malčke 
in novorojence 

Obvestilo glede uporabe 
šolskega igrišča

Šolsko igrišče med osnovno šolo in novim vrtcem bo do konca 
šolskih počitnic odprto vsem uporabnikom tako, da bo igri-
šče uporabnikom za igro na voljo vsak dan med približno 8. 
in 21. uro. Uporabnike opozarjamo, da je igrišče pod nadzo-
rom in da bodo v primeru poškodovanja šolske lastnine od-
govarjali za povzročeno škodo. 

www.radece.si

Na Blanci veseli novih pridobitev
BLANCA - Krajevna skupnost Blanca je preteklo soboto pripravila slovesnost ob krajevnem prazniku z 
uradno otvoritvijo novih pridobitev in s podelitvijo krajevnih priznanj. V spomin na prezgodaj preminu-
lega aktivnega člana PGD Blanca je potekal tudi tretji Memorial Lada Mešička.

dniki podelilo Francu Pavlinu. 
Zbrane sta nagovorila predse-
dnik sveta Krajevne skupno-

sti Blanca in sevniški župan. 
Oba sta poudarila pomen nove 
ureditve, ki daje središču kra-

jevne skupnosti bolj urejeno 
podobo, a neizpolnjena (za-
enkrat) ostaja še ureditev re-
gionalne ceste skozi naselje. 

Na prireditvi, ki jo je povezo-
vala Alenka Černelič Krošelj 
in so jo z nastopom popestrili 
Ljudski pevci Blanca, kvartet 
Jarica, člani Društva harmoni-
karjev Povše in Godba Blanški 
vinogradniki, so podelili tudi 
priznanja in pokale gasilkam 
in gasilcem, ki so tekmova-
li na tretjem gasilskem me-
morialu Lada Mešička. Med 
trinajstimi sodelujočimi eki-
pami je prvo mesto med čla-
nicami zasedla ekipa PGD Po-
klek in prav tako med člani.
 Smilja Radi

Prejemniki plaket in priznanj s sevniškim županom in 
predsednikom KS Blanca

VELIKI TRN – 13. julija se je v organizaciji Turistične agencije 
BooM  iz Krškega zvrstilo že 16. državno prvenstvo harmonikark z 
diatonično harmoniko, tretje leto zapored na Velikem Trnu. S po 
dvema zaigranima skladbama, od tega eno ljudsko in drugo naro-

dno-zabavno, se je pod šotorom domačega balinarskega društva 
občinstvu predstavilo deset tekmovalk, med katerimi je tričlan-
ska strokovna komisija v sestavki Slavko Rauch, Marija Ahačič 
Pollak in Matevž Zaveršnik za državno prvakinjo razglasila Ano 

Jesenovec iz Škofje Loke, ob-
činstvo pa je naziv najpriku-
pnejše harmonikarke podelilo 
Anji Borovinšek iz Koprivnice. 

Kot je dejal v imenu organi-
zatorja Milan Brecl, je letos v 
primerjavi s preteklimi leti na-
stopilo nekoliko manj tekmo-
valk, „čemur botruje pred-
vsem splošna situacija, pa tudi 
nekateri samopoklicani učite-
lji, ki ne želijo, da bi se njiho-
ve učenke dokazovale na tem 
priznanem tekmovanju, kjer 
žirija strokovno opravi delo in 
brez vnaprejšnjega ali drugač-
nega favoriziranja posamezne 
tekmovalke.“ Ker pa se je za-
radi dopustniškega časa za or-
ganizacijo tovrstne prireditve 
kot manj ugoden izkazal tudi 
mesec julij, bo prihodnje leto 
državno prvenstvo harmoni-
kark na Velikem Trnu organi-
zirano v prvem tednu meseca 
septembra.     B. M.   

Najbolje je meh raztegovala Ana, 
najprikupneje pa Anja

Ana Jesenovec je naslov državne prvakinje osvojila že 
drugo leto zapored.

KRMELJ/ŠENTJANŽ - Ideja o ureditvi pohodniške poti, na 
kateri bi bilo mogoče občudovati floro in favno ter spozna-
vati preteklost, ki jo je zaznamovalo tudi kopanje premo-
ga v dolini reke Mirne, je bila dolgoletna želja predsedni-
ce Turistične zveze občine Sevnica in članice Turističnega 
društva Šentjanž Cvete Jazbec. 

»Turistični ponudbi kraja smo hoteli dodati nekaj več. Že dol-
go je tlela želja po pravilno urejeni poti, taki, kot to zahteva-
jo evropski standardi. Naša pot je speljana po naravnem okolju, 
zato so v potek poti vključene številne naravne znamenitosti - 
predvsem rastlinstvo in živalstvo tega območja ter vodovje re-
čice Hinje z enoprekatnim mostom v Krmelju. Največja vredno-
ta poti sta Črna in Rdeča mlaka v osrčju gozda, kje že nastaja 
mladi pragozd. Tu je odličen prostor, kamor bomo vabili učen-
ce in bomo izvajali razna predavanja z naravovarstveniki, lovci, 
gozdarji in drugimi,« je pripovedovala Cveta Jazbec, ki izhaja 
iz krmeljske rudarske družine.

Z namenom ureditve nove tematske poti je TD Šentjanž leta 2010 
organiziralo okroglo mizo, leto kasneje so se pridružili projektu 
»Popotnik - posavske poti prijetnih doživetij« s ciljem, da bi ure-
dili tematsko pot, ki bo zajemala prikaz zgodovine premogovni-
štva v Mirnski dolini. Od teh nekdanjih časov je ostalo le ime Tk 
pav, ki pomeni dnevi kop. Tematska pot, ki  je bila v lanskem letu 
razglašena za naj pot v Posavju, je opremljena s sedmimi infor-
macijskimi tablami, s piktogrami in usmerjevalnimi puščicami, 
ki pohodnike varno vodijo po gozdu. Pot je dolga 5200 metrov in 
je primerna za vsakogar. S. Radi, foto: P. Perc

Tematska pot Tk pav 

Na junijskem pohodu po tematski poti Tk pav je naravo-
varstvenik Dušan Klenovšek predstavljal bogato floro ob 
poti, Cveta Jazbec pa je bila vodička.
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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 €



Posavski obzornik - leto XVII, številka 15, četrtek, 18. 7. 2013 5IZ NAŠIH KRAJEV

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

Po mimohodu praporščakov 
je zbrane najprej nagovo-
ril predsednik sveta KS Piše-
ce Peter Skrivalnik. Dotaknil 
se je letošnjih že končanih 
in tudi prihodnjih investicij. 
Med drugim je omenil, da se 
bo nadaljevala investicija lo-
kalne ceste Globoko–Pišece, 
v sklopu te investicije pa se 
bo zgradil tudi težko pričako-
van pločnik v Pišecah. Slav-
nostni govornik na prireditvi 
je bil Silvo Gorenc, predse-
dnik Območnega združenja 
borcev za vrednote NOB Po-
savje, ki je poudaril, da je 
pišeški praznik posvečen ju-
naškemu dejanju kozjanskih 
borcev. V tej bitki je po nje-
govem Kozjansko dalo velik 
prispevek k narodnoosvobo-
dilni borbi. Kot je dejal, je 

PIŠECE – Pri spomeniku padlim borcem v Pišecah so 5. julija pripravili prireditev ob krajevnem prazni-
ku, ki jo vsako leto pripravijo kot spomin na 7. julij 1944, ko je 1. bataljon Kozjanskega odreda, v ka-
terem so bili večinoma domačini iz Pišec, prevzel nemško postojanko v Pišecah in tako za kratek čas 
osvobodil ta kraj. 

bila enodnevna zasedba Pi-
šec s strani 1. bataljona iz-
vedena, ko je bil nacistični 
okupator na tem področju 
zelo močan, zato se je po-
trebno z vso spoštljivostjo 
spominjati junakov, ki so to 
dejanje opravili, in jih časti-
ti. Naloga članov borčevske-
ga združenja pa je tudi, da 
skušajo vrednote, za katere 
so borci narodnoosvobodilne 
vojne padali, umirali in zma-
govali, prenesti ter oživeti v 
bojih današnjega časa. De-
legacija Združenja borcev 
za vrednote NOB Brežice je 
ob tej priložnosti v spomin 
na padle kozjanske borce pri 
spomeniku položila tudi ve-
nec. V imenu Občine Brežice 
je spregovorila podžupanja 
Vladka Kežman in pohvali-

la Pišečane za njihovo aktiv-
nost, saj delujejo in se dru-
žijo v kar 12 društvih.

Predsednik sveta KS Pišece je 

krajevno priznanje za dolgo-
letno sodelovanje v KS Piše-
ce na različnih področjih po-
delil Jožetu Omerzelu, med 
drugim tudi predsedniku PGD 
Pišece. V kulturnem progra-
mu so nastopili oktet Orlica 
Pišece, učenci OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece z igranjem 
na harmoniko, Pihalna godba 
Pišece in Slovenci iz Srbije, 
udeleženci 6. Pleteršnikove-
ga srečanja, ki so na zelo ču-
stven način recitirali pesmi 
o domovini. Program je po-
vezovala Ivica Sotelšek. Po 
uradnem delu se je druženje 
krajanov nadaljevalo na šol-
skem igrišču, kjer je za do-
bro voljo poskrbel domačin 
Lojze Ogorevc s svojim an-
samblom.
 Rok Retelj

Letošnji nagrajenec KS Pi-
šece Jože Omerzel

PUSTE LOŽICE - V spomin na ustreljene borce in dogodke dru-
ge svetovne vojne je pri spomeniku padlim v Pustih Ložicah 
pod Bohorjem 6. julija potekalo tradicionalno srečanje nek-
danjih bork in borcev, somišljenikov in simpatizerjev zdru-
ženja borcev za vrednote NOB. Spominsko srečanje se je na-

našalo na dogodke v zadnjih mesecih druge svetovne vojne, 
ko je okupator po decembrski ofenzivi leta 1944 formiral več 
udarnih skupin, ki so izurjene na smučeh in belih maskirnih 
oblekah večkrat presenetile partizanske skupine Kozjanske-
ga odreda in aktiviste po bohorskih vaseh. Ena izmed sovra-
žnikovih skupin je 27. januarja 1945 prišla skozi Brezje, Ka-
liševec in Sobnik v Stranje, v jutranjih urah naslednjega dne 
pa v zaselek Puste Ložice, kjer je ujela komandirja kurirske 
postaje Franca Bevca, učitelja Vilka Ženerja in še neznane-
ga moškega hrvaške narodnosti, vse tri odvedla k vodnjaku 
na sredi vasi in jih ustrelila. Kmalu zatem je okupatorjeva 
zaseda v vasi prestregla še načelnika odseka za prehrano pri 
okrajnem odboru OF Senovo Ladislava Anderluha – Anteja ter 
okrajnega kurirja Janeza Zalokarja in prav tako oba usmrtila. 
Navedene dogodke so zbranim na srečanju ob kulturnem pro-
gramu Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo, Rajhenbur-
škega okteta in učencev Glasbene šole Krško predstavili re-
citatorji senovske osnovne šole in člani DKD Svoboda Senovo, 
kot govorniki pa so se zvrstili predsednik KO ZB NOB Senovo 
Ernest Breznikar, predsednik ZB za vrednote NOB Krško Loj-
ze Štih, ki je ob tej priložnosti Turističnemu društvu Senovo 
za urejanje okolice spomenikov  NOB na območju KS Senovo 
podelil bronasto plaketo, Rafael Jurečič v imenu Občine Kr-
ško ter slavnostni govornik Milan Gorjanc, vojaški analitik in 
član predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije.
 B. Mavsar 

CERKLJE OB KRKI – 4. julija je pred vhodom v Vojašnico Jer-
neja Molana v Cerkljah ob Krki potekala slovesnost, na kateri 
so se spomnili treh obletnic, povezanih s cerkljanskima voja-
šnico in letališčem - 70. obletnico napada borcev Cankarjeve 

brigade na takratno nemško letališče v Cerkljah, 22. obletni-
co napada enote Teritorialne obrambe na letališče JNA ter 
prav tako 22. obletnico delovanja Slovenske vojske v voja-
šnici. Janez Trojar, borec Cankarjeve brigade, se je na slo-
vesnosti spomnil dogajanja izpred sedmih desetletij. Kot je 
opisal, je šlo za kombinirano akcijo napada na letališče ter 
oskrbe s hrano za bolnišnice in druge enote v zaledju. Od-
mevno je bilo predvsem to, da je Cankarjeva brigada z na-
padom prizadela nemški ponos. Toni Supančič, predsednik 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, 
je povedal, da je manjša enota TO pred 22 leti izvedla mi-
nometni napad na cerkljanskem letališču, zaradi česar so še 
isti večer vsa jugoslovanska letala zapustila letališče, pod-
polkovnik Bojan Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega le-
talstva SV, pa je omenil, da je SV prve nabornike v Vojašni-
ci Cerklje ob Krki pričela uriti takoj po osamosvojitvi pred 
22 leti. Zbrane je nagovorila tudi brežiška podžupanja Vlad-
ka Kežman, nastopili so Moški pevski zbor Planina Cerklje 
ob Krki, kantavtor Peter Dirnbek in učenke OŠ Cerklje ob 
Krki, prireditev pa je povezovala Bojana Zevnik. Ob koncu 
se je Stane Preskar, predsednik Združenja borcev za vredno-
te NOB Brežice, v imenu organizatorjev zahvalil nastopajo-
čim in Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki, ki je v znak 
zahvale dobila Cankarjev portret in umetnino, ki prikazuje 
goreča nemška letala, domačinke Brede Videnič Kuplenik.
 R. Retelj

Slovesno obeležili tri obletnice

Breda Videnič Kuplenik je svojo umetnino predala pod-
polkovniku Bojanu Breclju.

Spominsko srečanje v Ložicah

Pod spomenikom padlim so nastopili senovski recitator-
ji in Rajhenburški oktet.

Predsednik PGD Krška vas 
Jernej Šporar, ki je skupaj 
s poveljnikom društva Mar-
kom Lubšino svojo funkcijo 
nastopil pred kratkim, je v 
nagovoru poudaril, da se je 
ustanovnega občnega zbora 
društva v letu 1923 udeležilo 
25 krajanov Krške vasi in Ve-
likih Malenc. Še posebej pre-
lomno je bilo leto 2005, ko 
so dočakali novo sodobno ga-
silsko vozilo z vodo (GVV-1), 
opremo za gašenje in reševa-
nje ter zaščito gasilcev in v 
celoti obnovili gasilski dom, 
kar je pomenilo nov mejnik v 
operativnem delovanju dru-
štva. Danes PGD Krška vas 
kot prostovoljna gasilska 
enota II. kategorije pokriva 
območje Krške vasi, Velikih 
Malenc, dela Mrzlave vasi kot 
tudi vinogradniško področje 
na obronkih Gorjancev, ki ga 
sestavljajo kraji Kozelc, Vi-
tovec, Gaj in Malenški vrh. 
Na strokovnih gasilskih tek-
movanjih so pionirske in mla-
dinske ekipe PGD Krška vas v 
preteklosti dosegale odlične 

90-letnica gasilstva v Krški vasi
KRŠKA VAS – Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas, ki šteje med 120 in 130 članov, je na prvo julij-
sko soboto s proslavo na igrišču obeležilo devet desetletij svojega delovanja. Slavja se je udeležilo tudi 
vodstvo Gasilske zveze Brežice.

rezultate, tradicija uspehov 
pa se ohranja še danes. Dru-
štvu je ob jubileju čestital 
podpredsednik sveta KS Sta-
ne Ilc. Mihael Boranič, pred-
sednik Gasilske zveze Breži-
ce, pa je vsem članom PGD 
Krška vas dejal, da je njiho-
vo delo vidno in prepoznav-
no, kajti njihov uspeh na tek-
movanjih daje upanje, da bo 
gasilstvo v Krški vasi živelo še 
naslednjih 90 let.

V nadaljevanju so razglasili 
gasilce z na novo pridoblje-
nimi čini in podelili gasilska 
priznanja. Gasilec 1. sto-
pnje je postal Jernej Šporar, 
gasilska častnika 1. stopnje 
Ivan Poldan in Jože Prah, 
nižji gasilski častnik 1. sto-
pnje pa Boštjan Lindič. Pri-
znanje za dolgoletno in uspe-
šno delo ter požrtvovalnost 
so dobili najzaslužnejši čla-
ni Jože Kranjec, Ivan Prah 
in Jože Prah. GZ Brežice je 
podelila gasilsko priznanje 3. 
stopnje Stanetu Ilcu, Matja-
žu in Romanu Jamnikarju, 
Romanu Kranjcu, Francu in 
Slavku Piltaverju, Ivanu Pol-
danu ter Jožetu Prahu. Ga-

silsko priznanje 2. stopnje 
sta prejela Jože Baškovič in 
Aleksander Mladkovič. Pla-
menico 3. stopnje GZ Slove-
nije so podelili Ivanu Prahu. 
Plamenico 1. stopnje je do-
bilo PGD Krška vas. Slednje-
mu so za 90-letnico delova-
nja podelili tudi spominsko 
plaketo GZ Brežice. Prosla-
ve, ki jo je povezoval Jože 
Piltaver, so se udeležili tudi 
člani sosednjih gasilskih dru-
štev, z glasbo so jo popestrili 
člani domače harmonikarske 
sekcije in Moški pevski zbor 
KD Ivan Kobal, za zabavo po 
proslavi pa so poskrbeli čla-
ni skupine Iber.
 Rok Retelj

Člani PGD Krška vas

TRŽIŠČE – Prvo julijsko nedeljo je potekal v organizaci-
ji Društva podeželske mladine Tržišče že 28. kmečki pra-
znik s kmečkimi igrami, v katerih je sodelovalo pet ekip. 

Praznik se je v zgodnjem ne-
deljskem popoldnevu za-
čel s predstavitvijo kmetij-
ske mehanizacije, potem pa 
so se ekipe podeželske mla-
dine iz Mirne Peči, Zbur, Tr-
žišča in Krškega pomerile v 
sedmih igrah – v  košnji, gra-
bljenju, zlaganju gajbic, ko-
taljenju bale … Zmaga je pri-
padla ekipi iz Mirne Peči, ki 
je samo za eno točko prema-
gala drugo uvrščeno ekipo iz 
Zbur, ki je dan prej zmagala 
na državnih kmečkih igrah na 
Slomu pri Ponikvi. Tretje me-
sto je zasedla ekipa iz Krške-
ga, zadnji dve pa obe domači 
ekipi, Tržišče 1 in 2.  Za dobro razpoloženje in poskočne plesne 
ritme je po zaključenem tekmovanju skrbel ansambel Naveza. 
Obiskovalke in obiskovalce sta nagovorila in podelila priznanja 
ter nagrade zmagovalnim ekipam podžupan občine Sevnica Ja-
nez Kukec in predsednik Društva podeželske mladine Tržišče 
Gregor Zabukovec, ki je vodstveno funkcijo prevzel v lanskem 
decembru. Med gosti je bila tudi aktualna cvičkova princesa, 
domačinka Andreja Simeonov. S. Radi

Kmečki praznik v Tržišču

Tekmovalke in tekmovalci so 
se na kmečkem prazniku v Tr-
žišču pomerili v sedmih zani-
mivih igrah.

Praznik v spomin na pogum prednikov



Posavski obzornik - leto XVII, številka 15, četrtek, 18. 7. 20136 PREDSTAVITEV

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

Ureditve obšolskih vrtov 

Učenci podružničnih šol in predšolski otroci so ob strokovni podpori strokovnjakinje Milene Mastnak (KNOF, 
so.p.) zasadili šolske vrtove. Pri tem je bi pomemben tudi vidik medgeneracijskega sodelovanja (sodelovanje 
otrok, staršev, babic in dedkov, strokovnega vodstva). Na fotografijah zasaditve v Krmelju, Loki pri Zidanem 
Mostu in na Studencu.

Otvoritve so učenci, predšolski otroci, učitelji in starši v Krmelju, Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu po-
spremili s prijetnimi kulturno obarvanimi programi. 

Aktivnosti na Ekološki kmetiji Mihaela Jazbec 
in v Gostilni in trgovini Repovž iz Šentjanža 

Na ekološki kmetiji Mihaela Jazbec se ukvarjajo s kmetijstvom in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji (mlinar-
stvo, priprava piškotov in peciva ter turistične dejavnosti brez sob). Kmetija Repovž je usmerjena v ekološko 
kmetijstvo, saj zagovarjajo zdrav način prehranjevanja kot načina življenja. Pridelujejo sadje, žito, zelenjavo, 
zelišča … Na obeh lokacijah so si otroci ogledali različne vidike pridelave zdrave hrane.

Delavnice in strokovna predavanja
Učence, starše in lokalno skupnost smo seznanjali in osveščali ter spodbujali trajno zanimanje za 
oskrbo z lokalno pridelano in zdravo hrano. V ta namen je bilo izvedenih več predavanj in delavnic.

»Iz naše je, dobro je«
Predstavitev prve faze izvedbe projekta
Pokrajino občine Sevnica v večjem delu zaznamujejo podeželska 
območja, ki so dom prostranim travnikom, gozdnim površinam, 
skrbno obdelanim njivam in drugim kmetijskim oblikam. Vse te iz-
jemne naravne danosti omogočajo pridelavo vrhunske hrane in dru-
gih proizvodov s poreklom. 

Občina Sevnica kot lokalna skupnost na različne načine pospešu-
je, širi in nadgrajuje verigo trajnostne lokalne oskrbe s hra-
no. Predvsem z namenom krepitve zavesti o velikem pomenu traj-
nostne pridelave in lokalne oskrbe s hrano je zasnovala inovativni 

projekt »Iz naše je, dobro je« ter v izvedbo vključila več partnerjev: 
Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica z obema podružnicama 
na Studencu in v Loki pri Zidanem Mostu, vrtcem pri Osnov-
ni šoli Krmelj, Gostilno in trgovino Repovž iz Šentjanža ter 
Ekološko kmetijo Mihaela Jazbec. 

Projekt je Občina Sevnica skupaj z navedenimi partnerji uspešno 
prijavila na razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja osi Leader, pri čemer je pridobila 74,03–odstotni delež 
sofinanciranja projekta, katerega skupna vrednost (z DDV) znaša 
104.519,25 evrov. 

Projekt poteka v dveh fazah. Prva, že zaključena faza, je zajemala 
celovito ureditev in zasaditev obšolskih vrtov in na kmetiji 
Jazbec. Namen vrtov je pri otrocih povečati zavedanje o pomenu 
uživanja lokalno pridelane hrane. Iz prve roke, ob prisotnosti stro-
kovnjakov, so s tem spoznali končen proces pridelave hrane. 

Za izvedbo vrtov je z vidika gradbenih del poskrbelo Javno pod-
jetje Komunala d.o.o. Sevnica. Strokovni del projekta, ki je za-
jemal predavanja ter idejno snovanje in dejansko zasaditev vrtov, je 
izvedel KNOF Zavod za kreativni razvoj – socialno podjetje. 

V prvi fazi je bilo poleg navedenega izvedenih tudi več predavanj 
in delavnic, povezanih z vrtnarjenjem in pridelavo hrane. Otroci 
so se s pasterizacijo sadja in zelenjave naučili pridobivati na-

ravne sokove, zanimive pa so bile tudi skupne urice na vrtovih s 
sokrajani. Šole in vrtci so pridobili različno orodje za obdelavo vrta, 
ostalo opremo ter material, ki so ga potrebovali pri izvedbi projekta.

V drugi fazi, ki sledi, bodo partnerji projekta urejene vrtove pred-
stavili krajanom, te primere dobre prakse prikazali več šolam in 
vrtcem vseh posavskih občin, organizirali pa tudi vrtni sejem.

Otroci so aktivno sodelovali pri idejnem snovanju vr-
tov. Ob tem so se veliko naučili tudi o pridelkih z doma-
čega vrta, s tem pa o kakovostni doma pridelani hrani.

Pričetek gradbenih del za ureditev vrtov. Namen? Otro-
ke učiti pridelovati hrano in jo tudi predelovati. Naši 
najmlajši so s tem bogatejši za pomemben pripomoček 
pri poučevanju različnih šolskih predmetov.

Krmelj
»Pomen telesne aktivnosti in zdrave prehrane za razvoj otroka« (predavanje Nataše Beršnak)
»Samooskrbni vrt« (predavanje Milene Mastnak, KNOF, so.p.)
»Uredimo naš vrt« (delavnica Milene Mastnak, KNOF, so.p.)

Loka pri Zidanem Mostu
»Naš zeliščni vrt« (predavanje Milene Mastnak, KNOF, so.p., in Milana Culetta (Turistično društvo 
Loka pri Zidanem Mostu)
»Lokica in Lokec urejata šolski zeliščni vrt (delavnica Milene Mastnak, KNOF, so.p.)
»Domača lekarna iz zelišč« (predavanje Milene Mastnak, Zavod KNOF so.p.)

Studenec
»Naš vrt« (delavnica Milene Mastnak, KNOF, so.p.)
»Vrt – izziv sodobnega časa« (predavanje Milene Mastnak, KNOF, so.p.)
»Zasaditev šolskega EKO vrta« (delavnica Milene Mastnak, KNOF, so.p.)

Šentjanž
»Domača shramba: navodila za pasterizacijo sadja v konvektomatu – sokovi, kompoti, džemi, želeji, mar-
melade … « (predavanje Helene Mrzlikar, Združenje nosilcev kmetij z dopolnilno dejavnostjo – naša vas 
Dolenjska, Bela krajina in Posavje)

Župan o pomenu projekta »Iz naše je, dobro je«
Košarica dobrot z domačim poreklom iz naših krajev je hitro polna, predvsem pa zelo raznolika in vsebinsko 
bogata. Vedno bolj se posamezniki in širša skupnost tako na državni kot tudi evropski ravni zavedamo pome-
na lokalno pridelane hrane, ob tem pa z različnimi aktivnostmi utrjujemo in krepimo njeno prepoznavnost.

Občina Sevnica je prevladujoče podeželska občina, in kot taka prostor za široko kmetijsko dejavnost – od 
sadjarstva, živinoreje, vinogradništva, poljedelstva. Ena od najbolj razširjenih in uporabljanih oblik so seve-
da tudi domači vrtovi kot pomemben člen v verigi domače samooskrbe. Pridelava hrane na kmetijah je v na-
šem okolju pomembna gospodarska dejavnost, tako pridelava kot prireja pa se izvajata na sonaraven način. 
Kratka pot od pridelovalca do potrošnika ima zelo pozitivne okoljske in gospodarske učinke.

Z namenom krepitve zavesti o pomenu lokalno pridelane hrane smo pristopili k projektu »Iz naše je, dobro 
je«. Verjamemo, da je potrebno zavesti o tem priučiti že najmlajšim, zato smo k sodelovanju povabili več par-
tnerjev, tudi vzgojno-izobraževalnih zavodov. Skupaj se lahko ponosno ozremo na opravljeno delo, saj pride-
lek na obšolskih vrtovih pridno raste.

Predstavljamo uspešno izvedbo prve faze projekta, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja osi Leader. Sledi še izvedba druge faze, v kateri bomo naš inovativni projekt predstavili šir-
ši posavski skupnosti.

Misel »iz naše je, dobro je« skupaj prenašajmo naprej, tudi na druga področja, saj smo lahko ponosni na vse 
naravne in druge danosti, ki nas obkrožajo.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica
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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

cetrtek: ŽIV ŽAV

petek: ŠALJIVE SPRETNOSTNE IGRICE V IN OB VODI

nedelja: IGRE OB VODI

Gradnja vodovodov po terminskem planu
Po terminskem planu se nadaljuje projekt »Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov«. Gradnja 
vodovodov na širšem območju levega brega reke Save se vrši na šestih odsekih, katerih skupna dolžina 
znaša dobrih 21 kilometrov. 
Dela na vseh šestih odse-
kih, in sicer Vranje–Lončar-
jev Dol–Žigrski Vrh–Čanje, ČR 
Blanca–Poklek, zajetje Dolna–
raztežilnik Pecelj, Podskalica–
Zabukovje–Meniški Vrh, Zabu-
kovje–Mrzla Planina–Pokojni 
Vrh, Podvrh–Trnovec–Kosimer-
ni Dol in zajetje Dolna–Lisca, 
so v polnem teku. Na odseku 
Blanca–Poklek so dela v glav-
nem zaključena, na vseh osta-
lih odsekih pa je opravljenih 
več kot polovica del. Jav-
no podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica kot pogodbeni izva-
jalec projekta v tej fazi za-
ključuje tudi z ureditvami, ki 
zajemajo samo gradnjo vodo-
hranov in črpališč. 
Navedeni projekt pomeni na-
daljevanje sistematične obno-
ve in gradnje vodovodnih sis-
temov na celotnem območju 

občine Sevnica, ki se odvijajo 
od leta 2007, v tem času pa se 
je precej povečal tudi odsto-

tek uporabnikov, priključenih 
na javni vodovodi sistem. Pro-
jekt rehabilitacije vodovodnih 

sistemov je zadnji večji pro-
jekt v primarno mrežo vodo-
oskrbe na območju občine, s 
tem pa bo zagotovljena celo-
vitost, varnost in kvaliteta na 
vodooskrbnih sistemih v obči-
ni Sevnica. Krajani območja, 
kjer poteka gradnja novega 
sistema, izkazujejo naklonje-
nost pozitivnim učinkom pro-
jekta in interes za priključi-
tev na nov javni vodovodni 
sistem. 
Pogodbena vrednost projekta 
znaša 1.553.585 evrov, opera-
cijo pa, po uspešnem kandidi-
ranju na razpisu Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, v višini 1.125.000 evrov 
sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj. Pogodbeni 
rok za izvedbo projekta je v 
letošnjem septembru. 
 Foto: Občina Sevnica

Ob ogledu poteka projekta nad zaselkom Pokojnik. Pred-
sednik KS Zabukovje Jože Baumkirher, direktor Komuna-
le Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk. 

Občina Sevnica intenzivno nadaljuje s projektom »Sanaci-
ja okolice Gradu Sevnica«. Gre za projekt celostne uredi-
tve okolice gradu kot osrednjega kulturno-zgodovinskega 
spomenika v občini, skupaj z oskrbnikovo hišo in grajskim 
parkom. 

V sklopu investicije, katere pogodbeni izvajalec je Remont 
d.d. iz Celja, trenutno potekajo celovita gradbena dela ter 
rekonstrukcija zunanjosti in notranjosti oskrbnikove hiše. Z 
obnovo oskrbnikove hiše bo pridobljen prostor za dodatne 
vsebine. V samem grajskem parku poteka izvedba povezo-
valnih poti, ki povezujejo vzhodni in zahodni parkovni pla-
to, poleg videza in večje urejenosti parka pa pomenijo tudi 
dodatne sprehajalne poti za obiskovalce gradu. V večini so 
že prenovljene tudi kamnite škarpe. Investitor in izvajalec 
projekta ter KŠTM Sevnica kot skrbnik gradu usklajujejo, da 
aktualne prireditve in dogodki na gradu tudi v času izvaja-
nja del potekajo nemoteno.
Pogodbena vrednost projekta znaša 656.600 evrov, pri če-
mer je Občina Sevnica z uspešno prijavo projekta na razpis 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobi-
tev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj pridobila 85–odstotno sofinanciranje upravičenih stro-
škov projekta. 
 Foto: Občina Sevnica

Ureditve okolice gradu 

Celovita obnova oskrbnikove hiše 

Ureditev povezovalnih poti v parku

14. junija je Prostovoljno 
gasilsko društvo Zabukov-
je praznovalo 30. obletnico. 
Zbor gasilcev je bil pred ga-
silskim domom, kjer je do-
mači župnik blagoslovil novo 
gasilsko prikolico in streho. 
Uradni del slavnostne seje, 
ki so se je udeležili številni 
gasilci iz vseh društev Gasil-
ske zveze Sevnica in od dru-
god ter podporniki društva, 
so nadaljevali v večnamen-
skem domu. Ob tej priložno-
sti so bile podeljene zahva-
le vsem, ki so društvu skozi 
leta stali ob strani in poma-
gali. Številčnemu občinstvu 
sta so se v kulturnem progra-
mu predstavili skupina Rosa 
in Šentlenartski smrkci. Žu-

30 let gasilstva v Zabukovju
Korenine ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Zabukovje segajo v leto 1972 na pobudo domačih 
fantov, ki so uvideli potrebo po ureditvi gasilske preventive. Prvi predsednik društva je bil Martin Pajk, 
ki je za shranjevanje tedaj skromne gasilske opreme fantom odstopil svojo garažo. S širjenjem enote se 
je širila želja po ustanovitvi društva, ki se je uresničila leta 1983. Vse od takrat je bilo opravljenih veliko 
del – zgradil se je nov gasilski dom, nabavljena je bila oprema, zamenjan vozni park in urejena okolica.

pan Srečko Ocvirk je društvu 
ob praznovanju 30. obletnice 
izročil listino Občine Sevnica.

Praznovanje jubileja se je 
nadaljevalo 22. junija, ko je 
društvo na igrišču pri gasil-
skem domu drugo leto zapo-
red organiziralo tekmovanje 
»Mini fire combat«, na kate-
rem je sodelovalo 31 ekip. 
V moški kategoriji je zma-

gala domača ekipa iz PGD 
Zabukovje, v ženski pa čla-
nice PGD Stranje. Praznova-
nje treh desetletij gasilstva 
v Zabukovju so zaključili z 
veliko vrtno veselico s sku-
pino Gadi. 
 Vir: PGD Zabukovje

Ob praznovanju 30. obletnice gasilstva v Zabukovju (Foto: PGD Zabukovje)

KŠTD Blaž 
Jurko Raz-
bor v sodelo-
vanju z več 
posamezni-
ki in društvi 
vsako leto v 
juliju obudi 
opravilo, ki 
je bilo v še 
ne tako dav-
ni preteklo-
sti del poletnega vsakdanjika na marsikateri kmetiji pod 
obronki Lisce: gre za košnjo, ki bo letos potekala 27. juli-
ja, s pričetkom ob 17. uri. V društvu si prizadevajo, da pri-
kaz košnje na Lisci poleg etnološke vrednosti zraste hkrati 
tudi v osebno doživetje: starejšim kot spomin na čas, ko je 
bila ročna košnja nuja, mlajšim pa v  svojevrsten preizkus 
spretnosti in vzdržljivosti. Košnja na Lisci v letu 2013 pote-
ka pod skupnim imenom v sklopu prireditev »Iz skrinje na-
ših dedov in babic«, ki so ga v KŠTD Blaž Jurko pripravili z 
namenom, da z ustvarjalnimi in inovativnimi pristopi obu-
jajo bogato lokalno kulturno in naravno izročilo hribovskih 
krajev izpod Lisce.

Župan Srečko Ocvirk je skupaj s sodelavci sprejel predstavni-
ke občine Brdovec in mesta Zaprešić. Namen delovnega obiska 
je bila seznanitev z umeščanjem in gradnjo spremljajoče infra-

strukture ob hidroelektrarnah ter prenos izkušenj in praks, s ka-
terimi se je lokalna skupnost srečevala oziroma se še srečuje ob 
izvedbi tega velikega projekta. Od drugih tem je občina Sevni-
ca predstavila uspešnost pri črpanju sredstev iz različnih evrop-
skih skladov in državnih virov, na katerih temeljijo finančne kon-
strukcije vseh večjih projektov sevniške občine v zadnjih letih. 
Občine so izrazile interes za sodelovanje v čezmejnih projektih 
v prihodnji finančni perspektivi na različnih vsebinskih področjih. 
Eden takšnih je v preteklosti že bil projekt Remedisanus, v ka-
terem sta sodelovala tudi sevniška občina in mesto Zaprešić. Po 
predstavitvenem delu na Gradu Sevnica so si gostje iz Hrvaške 
ogledali hidroelektrarno Arto-Blanca.  (Foto: Občina Sevnica)

O umeščanju hidroelektrarn in 
sodelovanju v čezmejnih projektih

Delovni sestanek na Gradu Sevnica 

Košnja na Lisci letos 27. julija
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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

KIM
13249 B
Psica pasme bordojska doga, 
prijazna in mirna, primerna 
tudi za družine z otroki, 
sterilizirana in čipirana. Vesela 
bo novega doma in prijaznih 
lastnikov.

AJŠA
13247 B 
Simpatična mlada psička 
srednje rasti, zdrava in že 
sterilizirana, vesela bo novega 
skrbnika in toplega doma. 

GEA
13282B [05.07.2013]
Prijazna, rahlo plašna mlajša 
psička srednje rasti, stara 
do enega leta, mešanka z 
nemškim ovčarjem, išče 
prijazne lastnike in varen dom. 

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

PEČICE, KRIŽE – V krogu družine in prijateljev je 100. roj-
stni dan v domačem okolju doma krajanov v Križah obe-
ležila Amalija Grmšek iz Pečic, ki se je rodila 28.6.1913. 
Voščilom in čestitkam jubilantki se je pridružil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan in gospe Amaliji zaželel zdravja 
in dobrega počutja. Slavljenki so čestitali tudi predstavni-
ki Krajevne skupnosti Pečice in predstavnice Krajevne or-
ganizacije Rdečega križa Križe-Pečice.

Gospa Amalija se je ro-
dila v Pečicah, v družini, 
kjer je odraščala v družbi 
dveh bratov in dveh sester. 
Osnovno šolo je obiskova-
la v Sromljah in učitelji so 
kmalu prepoznali v njej bi-
stro učenko, tako da je 
kmalu pomagala pri pouče-
vanju mlajših otrok. Ker za 
šolanje ni bilo možnosti, se 
je za delom odpravila v Za-
greb, kjer je bila zaposlena 
tudi med vojno. Po vojni se 
je poročila s Francem in na 
njeni domačiji sta si ustva-
rila prijeten dom s svojimi 
tremi otroki – Jožetom, Mi-
mico in Martino. Amalija je 

skrbela za družino in predano delala na kmetiji ter otroke 
spodbujala k učenju. Izredno je bila vesela šolskih uspehov 
najmlajše hčerke Martine, ki je kot prva v družini in v kraju 
obiskovala gimnazijo v Brežicah.

Leta 1977 se je poročil sin Jože, pri katerem v Pečicah Amali-
ja živi še danes, zanjo pa skrbi snaha Anica, za kar sta ji obe 
hčerki zelo hvaležni. Amalija je, dokler ji je zdravje dopu-
ščalo, redno obiskovala svete maše in se udeleževala romanj, 
poromala je tudi v Medžugorje. Kljub težavam z zdravjem, ki 
so jo pestile, je bila fizično aktivna in zagnana za telovadbo, 
h kateri je v času bivanja v bolnišnici spodbujala tudi svoje 
sostanovalke, čeprav je bila najstarejša med njimi. Ljubite-
ljici vrtnarjenja so tudi danes v veselje rože in vsakomesečni 
obiski domačega župnika ter obiski njenih najdražjih. Ama-
lijo razveseljuje sedem vnukov (Alenka, Igor, Matjaž, Da-
mjan, Gašper, Franci, Špela) in  trije pravnuki (Petra, Va-
nja in Lea). Amalijini otroci so ponosni, da se med seboj od 
nekdaj lepo razumejo, zato radi obiskujejo dom in so zelo 
hvaležni snahi Anica za vso pomoč in nego, je dejala Amali-
jina najmlajša hči Martina.  

Amalija Grmšek praznovala 
100. rojstni dan

Slavljenka z otroki - Jožetom, 
Mimico in Martino

Na obisku v bodočem 
Domu starejših občanov Brežice
BREŽICE – V lanskem maju je 
bil postavljen temeljni ka-
men za Center starejših ob-
čanov oz. novo stavbo Dom 
starejših občanov, ki je našla 
svoj prostor nasproti grajske-
ga parka  v neposredni bliži-
ni obstoječega doma. Župan 
občine Brežice Ivan Molan 
se je odzval prijaznemu ne-
formalnemu povabilu inve-
stitorja in lastnika podjetja 
Prodoma d.o.o. Igorja Zorka 
in si ogledal nove prostore, 
ki zajemajo 6.000 m2 povr-
šin in bodo v celoti namenje-
ni potrebam institucionalne-
ga varstva starejših oseb za 
stanovalce v bivalnih enotah 
in osebe v dnevnem centru 
s pripadajočimi funkcional-
nimi in pomožnimi prosto-
ri za opravljanje dejavno-
sti. Po besedah direktorice 
Dom upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca  Andreje 

Pogled na Dom upokojencev

Pogled na glavni vhod Doma za starejše
Flajs, kamor spada kot enota 
tudi Dom upokojencev Breži-
ce, načrtujejo selitev v nove 
prostore v jesenskem času. 

Pogled z bodočega vrta

Nove prostore sta si ogledali tudi prebivalki DU Brežice.Pogovori o načrtih za kapelo v domu

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani www.brezice.si 
in www.komunala-brezice.si objavljeno JAVNO ZBIRANJE 
PONUDB za oddajo javnih površin na severnem delu tržnice 
Brežice v najem za določen čas od 1.9.2013 do 31.8.2014.

Celotno besedilo razpisa s splošnimi določili in pogoji 
prijave je objavljeno na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si, v rubriki »RAZPISI«. Ponudnike vabimo k 
oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu 
z objavo za javno zbiranje ponudb.

ROK ZA ODDAJO VLOG: 
Rok za oddajo vlog je do vključno srede, 14.8.2013, do 
10.00 ure v sprejemni pisarni občine Brežice (soba št. 1). 

Kontaktna oseba za dodatne informacije - Suzana Ogorevc, 
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve 
Občine Brežice, soba št.: 11, tel.: 07/62-05-559, e-mail: 
suzana.ogorevc@brezice.si.

BREŽICE – Za brežiško metalko kladiva Barbaro Špiler, ki 
se je na nedavnem evropskem prvenstvu za mlajše člane 
okitila s srebrom, se zadnja leta vrstijo številni sprejemi. 
Ob novem uspehu za posavski šport jo je v torek sprejel 
tudi brežiški župan Ivan Molan.

Srebrno slovo Barbare od mlajših kategorij

Barbara Špiler s srebrno medaljo okrog vratu, ob njej tre-
ner Vlado Kevo in župan Ivan Molan

Kot je dejala Barbara Špiler, 
junakinja evropskega prven-
stva atletov do 23 let, ki je 
potekalo v finskem Tampere-
ju, je s tem zaključila zelo 
lepo obdobje osvajanja me-
dalj in sprejemov. Po njenih 
besedah se bo zdaj to neko-
liko pomirilo, saj se poslavlja 
od tekem v mlajših kategori-
jah in prehaja med članice. 
Zanjo se začenja tako rekoč 
novo obdobje. »Na Finskem 
mi je malo zmanjkalo do zla-
te medalje, ampak sem kljub 

temu zelo zadovoljna. Zdaj 
me čaka še nastop na avgu-
stovskem svetovnem prven-
stvu v Moskvi, kjer si želim 
priti v finale. Zato se bom v 
naslednjih tednih kar se da 
dobro pripravila, da že tako 
uspešno sezono zaključim z 
vrhunsko uvrstitvijo,« je op-
timistično napovedala Špiler-
jeva, ki se je zahvalila svo-
jemu prvemu sponzorju GEN 
energiji in trenerju Vladu 
Kevu. Atletinji iz Cundrovca 
so čestitali tudi župan Ivan 

Molan, Vanja Bogolin iz GEN 
energije in predsednik Atlet-

skega kluba Brežice Ivan Ko-
stevc. R. R.
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Pred glavnim vhodom na pokopališče Brestanica bo v priho-
dnjem letu zgrajen nov poslovilni objekt z osrednjim delom, 
ki zajema nadkrito ploščad, namenjeno obredu ob zadnjem 
slovesu. Nedavno je Občina Krško izvedla prvi del investicije 

in v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne obnovila oporni zid ob cerkvi sv. Petra. Zid je bilo potreb-
no očistiti, za večjo trdnost injektirati razpoke in na delih, 
kjer se je porušil, izdelati nove elemente, ki dajejo videz 
prvotnega zidu. Po zgornjem robu zidu je izdelana kapa, ob 
vznožju pa mulda za odvodnjavanje meteorne vode. 

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) so evropska akci-
ja, ki v zadnjem tednu septembra združi Evropo v gibanje, 
posvečeno raznovrstni dediščini. Letošnje leto je na Sloven-
skem še posebej pomembno in praznično, saj ob DEKD obe-
ležujemo tudi 100 let profesionalne skrbi za dediščino, saj 
je bil leta 1913, še v času avstroogrske monarhije, umetno-
stni zgodovinar France Stele imenovan za prvega deželnega 
konservatorja Spomeniškega urada za Kranjsko. To dejanje 
je pomenilo odločilen premik pri postopnem razvoju varo-
vanja dediščine in temelj, da stoletje kasneje na tem po-
dročju deluje več sto visoko usposobljenih strokovnjakov, ki 
pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
bdijo nad več kot 30.000 enotami nepremične kulturne de-
diščine, med katerimi je več kot 8.200 kulturnih spomenikov.
Po uspešni in odmevni celostni prenovi gradu Rajhenburg, 
ki je primer odličnega sodelovanja med stroko in investitor-
jem ter državo pod okriljem evropskih finančnih spodbud, je 
bil ravno grad izbran za prizorišče letošnje osrednje držav-
ne slovesnosti ob 100. obletnici ZVKDS in ob odprtju leto-
šnjih DEKD. Tako bo v soboto, 28. septembra 2013, pes ter 
grajski dan, ki se bo pričel že ob 9. uri z rokodelsko tržni-
co, ob 10. uri z aktivnostmi za otroke in družino, s celo-
dnevno ponudbo regionalne kulinarike, vodenimi ogledi 
gradu, drugimi programi in ob 17. uri z osrednjo držav-
no slovesnostjo.

Pester program prireditev
Tako kot vsako leto bodo številne prireditve potekale že v 
tednu prej in v tednu po tem, torej od 21. septembra do 5. 
oktobra. Pri izvedbi programa so se združile vse posavske 
občine, ki pripravljajo samostojne programe v času DEKD in 
prispevajo program tudi na osrednji dan.

Prijavite se na Konservatorsko restavratorske delavnice
Še posebej pa vas vabimo na dvodnevne Konservatorsko-re-
stavratorske delavnice, ki bodo potekale tako v Krškem kot 
na gradu Rajhenburg, v petek, 27. 9., in v soboto, 28. 9., od 
9. do 15.30 ure. Delavnice so drugi del delavnic, ki smo jih že 
izvedli maja. Vsebinsko bodo posvečene spoznavanju tehni-
ke izdelave fresk in restavriranju lesa. Informacije in prijave: 
Alenka Černelič Krošelj, alenka.cernelic.kroselj@mestnimu-
zejkrsko.si. Delavnice so brezplačne. Organizacija in izved-
ba: Kulturni dom Krško, enoti Grad Rajhenburg in Mestni mu-
zej Krško, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Restavratorski 
center Slovenije in Območna enota Ljubljana, Gnom, d. o. o.

Več o dogajanju in programih: gradrajhneburg.si in www.me-
stnimuzejkrsko.si

Zaradi vse večjega števila tistih, ki se odločajo za počitnice z 
avtodomom, smo v občini Krško to poletje začeli z ureditvijo 
počivališč, da bi omogočili čim več primernih možnosti  za par-
kiranje in postanke avtodomov, ki zaradi svojih dimenzij sodi-
jo med vozila s posebnimi zahtevami.   
Počivališča so urejena pred Občino Krško in pri Stadionu Matije 
Gubca na obstoječih asfaltnih površinah. Tu je vozilo mogoče 
le parkirati. Pri stadionu, na makadamu ob teniškem igrišču, 
pa je v tem času v izvedbi tudi infrastrukturni objekt, kjer bo 
možen tudi priklop na elektriko, praznjenje kemičnega wc-ja, 
odpadne vode in polnjenje rezervoarja s svežo vodo.
V zagotovitev možnosti za parkiranje avtodomov so se vklju-
čili tudi lokalni gostinski ponudniki, ki bodo pred svojimi go-
stinskimi objekti prav tako ponudili možnost parkiranja, za kar 
jim je Občina Krško zagotovila ustrezno signalizacijo, ki ozna-
čuje za to namenjen prostor.  Možnost parkiranja avtodomov 
bodo v kratkem zaokrožila še urejena mesta na parkirišču pri 
bazenu v Brestanici.

Legenda:
ZU=ustrezen, ZNU=neustrezen.

Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sis-
temov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot pov-
prečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 
oseb (Pravilnik o pitni vodi Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06 in 25/09):
V primeru utemeljenega suma, da pitna voda predstavlja po-
tencialno nevarnost za zdravje ljudi, se priporoča naslednje:
• Po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu 

vodovodnega omrežja je potrebno zagotoviti izvedbo dez-
infekcije tega dela omrežja. Izvajalec dezinfekcije naj pri 
tem upošteva Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodne-
ga omrežja.

• V primeru oskrbe s pitno vodo iz cistern (v primeru omeji-
tve ali prepovedi uporabe pitne vode) je potrebno upošte-
vati Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo s 
pitno vodo s cisternami. 

• V primeru, da se predpiše prekuhavanje pitne vode, je po-
trebno upoštevati Navodila o prekuhavanju vode. 

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških 
vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti 
oziroma skupin občanov v občini Krško

Zavod je skupno pregledal 46 
vaških vodovodov, iz katerih 
se oskrbuje 2841 oz. pribli-
žno 11 % občanov. Odvzel je 
46 vzorcev vode za osnovno 
mikrobiološko in 46 vzorcev 
za osnovno sanitarno-kemič-
no preiskavo. Opravljene so 
bile tudi osnovne mikrobio-
loške in sanitarno kemijske 
raziskave na devetih izvirih. 
Mikrobiološke preiskave so 
pokazale, da je bila večina 
vzorcev fekalno onesnaženih 
in zato zdravstveno neustre-
znih. Osnovne fizikalno-ke-
mične preiskave, ki ne zaje-
majo preiskav na pesticide 
in težke kovine, so pokaza-
le, da so bili vzorci večino-
ma ustrezni, dva pa sta bila 
neustrezna. 

Poudariti je potrebno, da so 
rezultati opravljene preiska-
ve odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz, ki 
so se opravile v preteklih le-
tih, mogoče ugotoviti, da se 
kakovost vode preko leta na 
teh vodovodih in izvirih bi-

Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovo-
dov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih 
odborov v občini Krško za leto 2013 – 1. odvzem

Vodovod
Št.

upor.
zdrav.
ocena

Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki 22 92 ZNU

Anže – omr. Anže 13 50 ZNU

Bohor - planinski dom – omr. Dobrova 59 0 ZNU

Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32, klet 5 ZNU

Dolenja vas – vaški - omr. Dolenja vas 130 48 ZNU

Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3a 40 ZNU

Dolenji Leskovec – Prižni Dol – omr. Dol. Leskovec 79 40 ZU

G. Leskovec – Ložice – omr. Stranje, javna izlivka na 
pokopališču

150 ZU

Gornje Pijavško – omr. Gornje Pijavško 16 90 ZNU

Jevša – Šedem – omr. Šedem 11 230 ZNU

Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Brezje 19 290 ZU

Kostanjek – Šapola – omr. Kostanjek 9 43 ZU

Loke – omr. Anovec 10 40 ZNU

Mali Kamen - Belo - Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 ZNU

Mali Kamen – Belo - Boh – omr. Mali Kamen 55 9 ZNU

Mali Kamen - Okrog - omr. Mali Kamen 44 90 ZU

Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 ZU

Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 9 ZNU

Mladje – VH Mladje – omr. Mladje 2 28 ZNU

Mrčna sela – Bohorč – omr. Mrčna sela 32 13 ZNU

Mrčna sela - Gorjup Franc - omr. Mrčna sela 44 40 ZNU

Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 7 12 ZNU

Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 4 ZNU

Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 ZNU

Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 ZNU

Plešivica – Vovčko Srečko – omr. Dobrova 58a 12 ZNU

Presladol – omr. Presladol 53, Jazbec 62 ZU

Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28 7 ZNU

Puste Ložice – Škoberne – omr. Dobrova 21, Grilc 15 ZNU

Puste Ložice – Županc – omr. Dobrova 22 9 ZNU

Ravni - omr. Ravni 10 86 ZNU

Rožno – omrežje – omr. Rožno 37 61 ZU

Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 ZNU

Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 52a 10 ZNU

Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 45 14 ZNU

Slivje – omr. Slivje 4 45 ZNU

Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 51 250 ZNU

Smečice – VH Smečice 8 20 ZNU

Spodnje Pijavško – VH Sp. Pijavško 6 20 ZNU

Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5a 8 ZNU

Stranje – omr. Stranje 15 31 ZNU

Stagonce – Kancjan – omr. Kladje nad Blanco 31 60 ZU

Veliki Kamen – omr. Veliki Kamen 10 252 ZU

Veternik - omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 ZNU

Zalog – Prelogar - omr. Stranje 26 16 ZNU

Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 ZNU

SKUPAJ 2.841

Izvir Armeško ZU

Izvir Bučerca ZNU

Izvir Globoko - Bohor ZNU

Izvir Rozalija - Krško ZNU

Izvir Gmajna – Spodnja Libna ZNU

Izvir Žahovec - Sremič ZNU

Izvir Turn - Leskovec ZNU

Izvir Mikolavčič - Krško ZNU

Izvir Dul - Mali Trn ZNU

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je v tem letu opravil prvi pregled tistih vodovodov in izvirov na 
območju občine Krško, ki niso v upravljanju družbe Kostak d.d., ampak z njimi upravljajo uporabniki sami. 
V nadaljevanju si lahko preberete povzetek poročila o kvaliteti pitne vode tistih vodovodov in izvirov, nad 
katerimi torej ni rednega nadzora. Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani www.krsko.si, informaci-
jo o posameznih vodovodih pa lahko dobite tudi na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja. 

stveno spreminja. Odvisna 
je predvsem od vremenskih 
razmer in letnega časa ob 
odvzemu vzorca. 

Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto ocenjuje, 
da zaradi nestabilnosti kva-
litete vode iz vaških vodo-
vodov in izvirov voda na teh 
vodovodih oz. vodnih virih ni 
zdravstveno ustrezna in vo-
dooskrba ni varna. Stalno je 
namreč prisotna možnost hi-
dričnih epidemij oziroma 
črevesnih bolezni.

Vodo je pred uporabo po-
trebno obvezno prekuhati. 
Za prekuhavanje pitne vode 
se priporoča naslednji način:
• ko voda zavre, običajno 

zadostuje, da burno vre še 
eno minuto, priporoča pa 
se, da zaradi večje varno-
sti voda vre vsaj tri minu-
te, kar zagotavlja tako širo-
ko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z 
oslabljenim imunskim sis-
temom;

• zaradi možnosti naknadne-
ga onesnaženja prekuhane 
vode se priporoča, da voda 
ostane v isti posodi, v kate-
ri smo jo prekuhali;

• vodo hranimo v hladilniku v 
čisti in pokriti posodi;

• tako pripravljeno vodo za 
pitje lahko uporabljamo do 
24 ur, izjemoma do 48 ur; 

• če je voda motna, je po-
trebno pred prekuhava-
njem odstraniti večino del-
cev z usedanjem in nato 
filtriranjem skozi več plasti 
čiste, najbolje prelikane 
tkanine ali skozi čist papir-
nat filter (npr. pivnik, filter 
za kavo);

Dolgoročno se priporoča, 
da se uporabniki priklopi-
jo na večje vodovodne sis-
teme, katerih viri se varuje-
jo z vodovarstvenimi pasovi 
in katere upravlja strokovno 
usposobljen upravljavec ali 
pa sanacija obstoječih sis-
temov z uvedbo filtracije in 
kloriranja vode ter vzposta-
vitvijo vodovarstvenih pasov. 
Z vodovodi morajo upravlja-
ti profesionalno usposoblje-
ni upravljavci. Na vodovodih, 
na katerih so že uvedli pri-
pravljanje vode in/ali razku-
ževanje, je potrebno zagoto-
viti reden nadzor (skladno s 
predpisi), ki morajo temeljiti 
na sistemu kakovosti HACCP.

Na spletni strani Inštituta RS za varovanje zdravja 
www.ivz.si/ so na voljo številne koristne informacije.

Dnevi evropske kulturne 
dediščine na gradu Rajhenburg, 
28. september 2013

Delavnice maja 2013. Vir: Grad Rajhenburg, enota Kul-
turnega doma Krško.

Nadstrešnica pri pokopališču 
Brestanica 

Urejena parkirišča za avtodome
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20. junija, tik pred koncem šolskega leta, smo v Posavskem 
alpinističnem klubu izpeljali občinsko prvenstvo za osnov-
nošolce. Tokrat smo se prvič odločili za hitrostno plezanje. 
Tekmovanje se je pokazalo za zelo atraktivno. Otroci so bili 
nad malo drugačno tekmo navdušeni. Vsi tekmovalci so ple-
zali dvakrat v isti smeri, vsaka kategorija pa je imela svo-

jo smer. Seštevek časov plezanja v obeh smereh, ob pogoju 
seveda, da je tekmovalec dosegel vrh smeri, sta dala konč-
nega zmagovalca. Med osnovnimi šolami si je prvo mesto in 
pokal priborila OŠ Krško. Občinski prvaki v preteklem šol-
skem letu po kategorijah pa so postali: pri cicibankah Eva 
Košenina (OŠ Krško), pri cicibanih Luka Zupanc (OŠ Bresta-
nica), pri mlajših deklicah Lina Buršič (OŠ Krško), pri mlajših 
dečkih Kajetan Voglar (OŠ Krško), pri starejših deklicah Lara 
Zupanc (OŠ Brestanica) in pri starejših dečkih Aljaž Motoh 
(OŠ Koprivnica). Pred vrati so počitnice, kar pa ne pomeni, 
da plezalci ne bodo aktivni. Znanje in moč bodo preko po-
letja prenesli iz telovadnice v posavska in druga slovenska 
plezališča. PAK

Izpeljali občinsko prvenstvo 
v hitrostnem plezanju

Prejemniki medalj na občinskem prvenstvu

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

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.

Nova stanovanja in poslovni prostori v Brežicah
Na voljo samo še nekaj enot
Možnost prodaje ali najema

Naselje Trobentica, Hrastinska pot 36-46

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki, T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

cene od 50.000 € naprej, leto izgradnje 2009, lastna nepremičnina

Brežiški tekmovalci so z 
osvojitvijo štirih odličij na 
prvenstvu v streljanju na 25 
m, dveh v posamični in dveh 
v ekipni razvrstitvi, obdrža-
li stik z najožjim slovenskim 
vrhom. Na poti do naslova 
državnih prvakov je v hitro-
strelni pištoli Brežičane zau-
stavila ekipa iz Rečice pri La-
škem. Posavci so v ekipnem 
boju, kjer se upoštevajo re-
zultati treh tekmovalcev, 
zaostali za zgolj šest kro-
gov. V standardni pištoli so 
se med omenjeni ekipi uvr-
stili še strelci iz Škofje Loke, 
kar je za Brežičane pomenilo 
bronasto medaljo. Posamič-
no so se v hitrostrelni pišto-
li prav vsi Posavci uvrstili vi-
soko: Tadej Sečen je osvojil 
bron, Matej Kranjčič četrto 
mesto, šesto in osmo mesto 

Do medalj tudi z MK orožjem
LJUBLJANA, POSAVJE - Na centralnem strelišču v Ljubljani je v dveh vikendih potekalo 23. državno prven-
stvo v streljanju z malokalibrsko pištolo in puško na 25 in 50 metrov. Med najboljšimi slovenskimi strelci so 
tekmovali tudi posavski in bili pri tem zelo uspešni. Strelci iz SK Brežice so prinesli domov kar pet medalj.

pa sta si pristreljala Marko 
Pšeničnik in Srečko Vidmar. 
Slednji se je izkazal v strelja-
nju s standardno pištolo, kjer 

je posegel po tretjem mestu 
in bronasti medalji. Ob njem 
sta bila visoko uvrščena še 
Sečen s petim in Kranjčič z 

osmim mestom, nastopili pa 
so še Dejan Pavlovič, Marko 
Pšeničnik, Silvo Kostrevc in  
mladinec Nihad Bajramović.

Že naslednji vikend pa je bilo 
na vrsti DP z malokalibrskim 
orožjem na 50 m razdalji. 
Tokrat je do odličja posegel 
pionir iz SK Brežice Timo-
tej Tim Rus. V streljanju s 
serijsko MK puško je osvojil 
drugo mesto, 13. mesto pa v 
streljanju leže. V streljanju 
z MK pištolo je najvišje po-
segel član SD Marok Sevnica 
Blaž Kunšek z devetim me-
stom, Tadej Sečen iz SK Bre-
žice pa je osvojil 22. mesto. 
V isti disciplini je med mla-
dinci David Rožman iz SK 
Brežice osvojil visoko šesto 
mesto.
 Luka Šebek

Brežiška ekipa v postavi Matej Kranjčič, Srečko Vidmar 
in Tadej Sečen (na levi) je s hitrostrelno pištolo osvoji-
la drugo mesto.

Tokrat vam želimo podati nekaj več informacij o viši-
nah mesečnega stroška za posamezno storitev.  
Tarife za zaračunavanje so bile sprejete s strani ob-
činskih svetov obeh občin. Cenika storitev sta obja-
vljena na www.kostak.si. 

Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode 
sta storitvi, ki ju s 1. 7. 2013 v skladu z zakonoda-
jo uvajamo na novo. Zaračunavali ju bomo uporab-
nikom, ki imajo padavinsko odpadno vodo speljano 
v javno  kanalizacijo. 

Kaj predstavlja osnovo za obračun?
a) Evidenca površin - podatki so bili pridobljeni iz ura-

dnih evidenc (vir: PISO – prostorski informacijski 
sistem občin) in so vam bili poslani na uskladitev v 
sklopu pogodb. V primeru, da pripomb nismo pre-
jeli, bomo smatrali, da se z izmerjenimi površina-
mi v celoti strinjate. Uporabniki, ki imate skupne-
ga upravljavca za večstanovanjski objekt, boste 
morebitna odstopanja izračuna kvadrature streh 
urejali preko njega. 

b) Količina padavin - obračun se izvede glede na pov-
prečno količino padavin v obdobju zadnjih pet let, 
ki je izmerjena v okviru meritev državne mreže 
meteoroloških postaj (vir SURS – Statistični urad 
Republike Slovenije). Za območje občine Krško 
znaša 1085,8 mm, kar pomeni 1,085 m³ vode na 
m² strehe v enem letu. 

Primer izračuna za površino 100 m2

Za površino 100 m² boste mesečno plačali 2,5923 
EUR. Letno količino odvedenih padavinskih odpa-
dnih voda izračunamo tako, da površino pomnožimo 
s povprečno količino padavin (1085,80 mm), ki zna-
ša 108,58 m³, mesečno pa je to 9,05 m³. Na raču-
nih bo skladno z določili veljavne zakonodaje za vašo 

površino prikazana mesečna količina padavin in cena 
za m3. Cena za storitev odvajanja je 0,1432 EUR/m3 
in storitev čiščenja 0,1433 EUR/m3. Storitev odvaja-
nja bo zaračunana, če se  padavinska odpadna voda 
odvaja v meteorni kanal, ki ni speljan na čistilno na-
pravo. Na področju mešanega kanala pa bosta zara-
čunani obe storitvi.  

Storitev prevzema in ravnanja z vsebino iz ne-
pretočnih greznic, obstoječih (pretočnih) gre-
znic ali malih komunalnih čistilnih bo s 1. 7. 
2013 zaračunana uporabnikom, ki niste priključeni 
na javni kanal. Zakonodaja dopušča izjeme pri za-
računavanju storitev, za kar morate ob izpolnjevanju 
zakonsko predpisanih pogojev podati vlogo in prilo-
žiti potrebna dokazila. Za obračun za mesec julij smo 
izjemoma podaljšali rok za oddajo do 23. 7. 2013. 

Primer izračuna mesečnega stroška brez DDV 
za področja oskrbovanja s pitno vodo preko 
javnega vodovoda, pri porabi 10 m3 pitne vode

Osnova za zaračunavanje je količina dobavljene pitne 
vode. Za odjemna mesta z vgrajeno obstoječo (pre-
točno) greznica bo strošek za območje občine Krško 
znašal 4,20 EUR in za območje občine Kostanjevica 
na Krki 5,20 EUR. V primeru, ko imate vgrajeno malo 
komunalno čistilno napravo (MKČN), bo strošek zna-
šal 2,20 EUR na mesec za območje občine Krško in 
2,60 EUR za območje občine Kostanjevica na Krki. 

Primer izračuna mesečnega stroška brez DDV 
za eno osebo na področju zasebnih vodovodov

Osnova za zaračunavanje so stalno in začasno pri-
javljeni stanovalci, ob upoštevanju normirane pora-
be pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. 

Za odjemna mesta z vgrajeno obstoječo greznico bo 
višina mesečnega stroška za eno osebo za območje 
občine Krško 1,89 EUR in za območje občine Kosta-
njevica na Krki 2,34 EUR.         

Greznične gošče in blato odvažamo skladno s Progra-
mom praznjenja greznic in MKČN, ki ga potrdi lokal-
na skupnost in spremlja Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje in je objavljen je na www.kostak.si. V mese-
cu juliju izvajamo storitve v naseljih Anovec in Anže, 
v mesecu avgustu pa v naseljih Armeško in delno v 
Brestanici.   

V sklopu plačanih storitev odjemnemu mestu na tri 
leta pripada enkratno praznjenje obstoječe (pretoč-
ne) greznice ali MKČN oziroma dvakratno praznjenje 
nepretočne greznice.

Vse količine prevzetega blata bodo predane na ob-
delavo na čistilno napravo Vipap. Oddaljenost odje-
mnih mest od ČN Vipap pa vpliva na višino stroška 
na območju občine Kostanjevice na Krki. 

Nove zakonske obveznosti na področju 
odvajanja in čiščenja komunalnih 

in padavinskih odpadnih voda 

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Vse spremembe, ki vplivajo na obračun storitev, 
nam lahko posredujete osebno na sedež družbe, v 
sektor Komunale ali na elektronski naslov kostak@
kostak.si. Za dodatne informacije glede zaračuna-
vanja padavinskih odpadnih voda pokličite na 07 48 
17 223 ali 07 48 17 253, za storitve prevzema bla-
ta na 07 47 17 230 in posredovanje vlog za izjeme 
pri zaračunavanju na 07 48 17 262. Spremembe, 
prejete do 20. v mesecu, bomo upoštevali pri ob-
računu za tekoči mesec, ostale pa naslednji mesec.

Nove zakonske obveznosti smo vam predstavili v dveh prispevkih Posavskega obzornika. V številki 9 z dne 25. 4. stori-
tev odvajanja padavinske odpadne vode in v številki 12 z dne 6. 6. 2013 storitev prevzema blata. Kratke povzetke smo 
objavljali na zadnji strani računa za komunalne storitve. 

CELOVEC, KRŠKO – 90 članov Teniškega kluba Krško, Roko-
metnega kluba Krško, Posavskega odbojkarskega kluba Kr-
ško, Odbojkarskega društva Brestanica in Nogometnega klu-
ba Krško se je s pomočjo Športne zveze Krško in Občine Krško 
udeležilo svetovnih iger mladih, ki so junija potekale v Ce-
lovcu, na njih pa je sodelovalo več kot 5000 udeležencev iz 
več kot 40 držav. Tenisači so v ekipnem teniškega tekmova-
nja v kategoriji U14 osvojili 2. mesto med tremi ekipami, po-
samično pa je Jernej Podvinski zmagal v kategoriji U14. Ro-
kometaši in odbojkarice POK so zasedli 5. mesti, brestaniške 
odbojkarice pa so v najstarejši starostni skupini U19 prišle 
do finala, kjer so morale priznati premoč favorizirani ekipi 
iz Italije. Nogometaši so nastopili z dvema ekipama, U13 in 
U14, ki sta se med sabo pomerili v polfinalu, po enajstme-
trovkah pa so zmagali mlajši. Ekipa U14 je v tekmi za 3. me-
sto suvereno premagala Italijane, ekipa U13 pa je izgubila 
finale proti ekipi iz Poljske.

Krčani na svetovnih igrah mladih
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PRACHATICE, LOČE - KD Pihalni orkester Loče že vrsto let uspe-
šno sodeluje s Pihalnim orkestrom iz Daruvarja na Hrvaškem, ka-
terega pretežni del članstva pripada češki narodnostni manjšini. 
Na osnovi prijateljskih odnosov dirigenta Daniela Ivše in predse-
dnika daruvarskega orkestra Daliborja Vesela so sprejeli pova-
bilo za sodelovanje na 2. mednarodnem festivalu večjih pihal-
nih orkestrov, ki je 22. junija potekal v mestu Prachatice. Poleg 
Ločanov so se ga udeležili še pihalni orkestri iz Vimperka in Pra-
chatic na Češkem, nemškega Durlangena in Loborja iz Hrvaške. 

„Visoko stopnjo kvalitete nastopajočih smo prepoznali v izboru 
repertoarjev in odličnih izvedbah. Ker festival ni imel tekmoval-
nega značaja, smo se orkestri med seboj le primerjali. Spoznali 
smo, da je naša kvaliteta muziciranja zadovoljiva; vedno znova 
pa moramo slediti še boljšemu, novemu, drugačnemu ... In tu 
smo imeli kaj videti in slišati. Ravno zaradi tega so srečanja in 
festivali izjemno pomembni za razvoj orkestra ter sklepanje no-
vih poznanstev in sodelovanj,“ je po vrnitvi v domovino zapisa-
la predsednica ločkega orkestra Darja Krošelj.  „Članice in čla-
ni KD Gasilski pihalni orkester Loče smo gostovanje označili kot 
zelo dober projekt, v glasbenem in kulturnem smislu, saj smo 
navezali stike z drugimi orkestri. Skušali jih bomo ohraniti in po-
globiti. Pobliže pa smo spoznali del češke države, njene lepote 
in bogastvo kulturne dediščine. Potovanje je bilo zelo prijetno, 
zabavno, poučno in nepozabno,“ je zaključila Krošljeva.  P. P.

Kam v Posavju?
Četrtek, 18. 7.

• ob 19.00 pri severnem mo-
stu v Kostanjevici na Krki: pi-
lates ob Krki s Sandro Jerele

Petek, 19. 7.

• ob 20.00 v Kostanjevici 
na Krki: Kostanjeviška noč 
2013 – petkova pumpa z DJ 
Boštjanom

• ob 20.30 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
solo koncert Borisa Šinigo-
ja na renesančni in baroč-
ni lutnji

Sobota, 20. 7.

• od 18.00 do 22.00 na TIC 
Čatež ob Savi: Etnoart turi-
zem Špiler se predstavi

• od 19.00 dalje v Kostanje-
vici na Krki: Kostanjeviška 
noč 2013 – ob 19.00 sre-
čanje pihalnih orkestrov, 
ob 20.00 srečanje pustnih 
skupin in začetek veseli-
ce z ansamblom Dori, ob 
21.00 predstavitev doma-
če pustne skupine z god-
bo, spust okrašenih čolnov, 
prižig 1000 lučk na Krki, ob 
24.00 ognjemet

• od 20.00 dalje na Obrež-
ju: gasilska veselica z Ato-
mik Harmonik 

• ob 22.00 v Mestni hiši Bre-
žice: koncert Tomislav Go-
luban dua – Blues na di-
vljem Zagorju

Nedelja, 21. 7.

• ob 8.00 pri avtobusni po-
staji Orešje: tradicionalni 
pohod po Pešpoti po Oreš-
ju, štartnina: 4 evre 

• ob 8.00 na travnatem igri-
šču v Krški vasi: 18. memo-
rialni turnir Tonija Jarko-
viča in Tomaža Tomšeta, 
prijave do žreba, ki bo v pe-
tek, 19. 7., ob 20.00 v baru 
Škorpijon v Krški vasi

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: ne-
deljske muzejske delavni-
ce pri Valvasorjevih – Voda 
naša vsakdanja … (zaželene 
najave na 051 475 675 ali si-
mona.stipic@mestnimuze-
jkrsko.si, kotizacija: 1,5 €/
osebo)

• ob 20.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: Russian In-
vasion – koncert skupin The 
Grand Astoria, The Moon Mi-
stress in Sound of Ground

Ponedeljek, 22. 7.

• ob 10.00 v MT Senovo: sli-
karska delavnica (vsak dan 
do srede, 24. 7., prijave na 
07/49 72 408, marija.zupe-
vc@mc-krsko.si)

Sreda, 24. 7.

• od 10.00 do 12.00 v Lamu-
tovem likovnem salonu Ko-
stanjevica na Krki: ustvar-
jalnica (prijave na helena.
rozman@galerija-bj.si, 
07/49 88 148, ni kotizacije)

Četrtek, 25. 7.

• ob 19.00 pri severnem mo-
stu v Kostanjevici na Krki: 
pilates ob Krki s Sandro Je-
rele

Petek, 26. 7.

• ob 19.00 v mestnem par-
ku v Krškem: Poletni večeri 
v parku – Celjski dixieland 
ansambel

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane v 

Leskovcu pri Krškem: Ani-
ni glasbeni večeri – koncert 
prof. Aleša Makovca na or-
glah

Sobota, 27. 7.

• od 10.00 do 12.00 pred 
Mestno hišo Brežice: Etno-
art turizem Špiler se pred-
stavi

• ob 17.00 na Razborju pod 
Lisco: košnja na Lisci (www.
razbor.si, 041 254 217, Ma-
tej)

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje kiparske razstave 
Janeza Lenassija in zaklju-
ček letošnje Forma vive

• ob 20.00 na Telčah: velika 
vrtna veselica z ansamblom 
Mladi Dolenjci

• ob 21.00 na gradu Rajhen-
burg: Poletje na gradu Raj-
henburg – monokomedija 
„Star fotr“

Nedelja, 28. 7.

• ob 16.00 na bazenu Bresta-
nica: vodne igre brez meja 
v sklopu mednarodne mla-
dinske izmenjave (org. MT 
Veliki Kamen)

Ponedeljek, 29. 7.

• ob 8.00 v MT Senovo: 
8-urno počitniško varstvo 
(prijave na 07/49 72 408, 
marija.zupevc@mc-krsko.
si)

Torek, 30. 7.

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: brezplačna predstavi-
tev značilnih gradov Sloveni-
je, Francije, Italije, Romunije 
in Bolgarije v sklopu medna-
rodne mladinske izmenjave 
(org. MT Veliki Kamen)

Sreda, 31. 7.

• ob 8.00 v MT Senovo: 8-urno 
počitniško varstvo (prijave 
na 07/49 72 408, marija.zu-
pevc@mc-krsko.si)

• od 10.00 do 12.00 v La-
mutovem likovnem salo-
nu Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalnica (prijave na 

helena.rozman@galerija-
bj.si, 07/49 88 148, ni ko-
tizacije)

Četrtek, 1. 8.

• ob 17.00 na igrišču pri MC Kr-
ško: vaške igre v središču me-
sta z udeleženci mednarodne 
mladinske izmenjave, vstop 
prost (org. MT Veliki Kamen)

Piše: Maruša Mavsar

Ko sem konec junija slišala, da bo Evropa za pre-
prečevanje brezposelnosti mladih namenila 6 mili-
jard evrov, so mi lasje skočili pokonci. Nikakor ne 
zato, ker bi menila, da gre denar v napačen namen, 
težava se mi pravzaprav zdi še hujša, kot jo pred-
stavljajo, temveč zato, ker imam ob spremljanju 
mladinskih politik in nestrpnih medgeneracijskih 
dialogov že izdelano mnenje, da novih generacij 
preprosto ne znamo pravilno ogovoriti ali jih za-
res razumeti. In če to v kakršni koli, tudi najmanjši 
meri drži, potem se zna zgoditi, da bo denarna po-
moč pri nas vsaj v delni meri zlorabljena s strani 
politik, določenih delodajalcev in raznih institucij, 
ki se s spodbujanjem zaposlovanja pač preživljajo.

Vrednotni in miselni sistemi so radikalno preobli-
kovani, niti nekdanji modeli komuniciranja ne 
veljajo več in le to, da se mlade nagovarja prek 
spletnih omrežij, ne zaleže, če ne govorimo njim ra-
zumljivega jezika in če ne razumemo strahu in 
apatije, ki jih prevevata sleherni dan. Kdo nago-
varja mlade, naj se zaposlujejo? In s kakšnimi pro-
grami? In ali ne gledamo kot uspešne in usposo-
bljene na koncu le tiste, ki izkazujejo bližino nam 
lastnim vrednotam? 

Naj prvi vrže kamen tisti, ki ni bil nikoli nestrpen do 
mladih in njihovega razumevanja sveta! Jaz sem že 
bila: „Zakaj se odločneje ne premaknejo, zakaj pu-
stijo, da starši upravljajo z njihovimi življenji, za-
kaj ne spoštujejo avtoritet, dosežkov in preteklosti, 
zakaj gredo tolikokrat po liniji najmanjšega odpora, 
zakaj jim je pomembneje, kako se bodo stvari prika-
zale na omrežju kot tisto, kar bodo dejansko izdelali 
in realno doživeli? Zakaj se zadovoljijo s polizdelki, 
če sami vedo, da so sposobni več? Zakaj pričakuje-
jo, da se bo kdorkoli trudil namesto njih ali da jim je 
družba karkoli dolžna?“ In tako dalje. To so bili moji 
trenutki slabosti, ki pa jih je delo z mladimi prak-
tikanti obrnilo na glavo – najprej so mi v vsej ostri-
ni prikazali razlike med našimi odraščanji in bilo 
je jasno, če se hipoma ne bi otresla svojih predsod-
kov, kar moram ponavljati od časa do časa, da si ne 
bi zaslužila njihovega spoštovanja in njihovega tru-
da. Govorijo zares drugačen jezik, ki se ga zelo poča-
si učim in hkrati pozabljam, pa me, dragi bralci, od 
najstnikov loči le malo več kot deset let starostne raz-
like. Ali se bodo naši pripravljavci programov za za-
poslovanje lotili stvari iz gledišča mladih ali pa jih 
bodo vlekli k sebi in idealu družbe, kakršna naj bi 
bila, pa nikoli več ne bo?

Pa se dajmo v njihove čevlje, kolikor to seveda 
sploh zmoremo: smo mladostnik, ki je prve korake 
naredil v zbegani družbi posttranzicijske Slovenije, 
kjer so nam starši izpolnjevali najrazličnejše mate-
rialne otroške želje, ker jih njim njihovi starši niso 
mogli uresničiti. Skoraj nikamor ne gremo peš, pov-
sod nas dostavijo na prag. V šolski sistem pokuka 
permisivnost, v šoli se igramo in skozi igro marsikje 
izgubimo trdno osnovo, kot je na primer slovnica 
pri jezikih. Vpisani smo v trilijon krožkov, ker ima-
jo starši dejansko za nas časa čedalje manj in ker 
nas to navsezadnje zanima. Rastemo v času polnih, 
sijočih polic, izjemno hitrega sporazumevanja in 
pridno gradimo svoje virtualne podobe, ki se zlepi-
jo z našimi realnimi in jih korigirajo. In za osnov-
no šolo, kjer ni pravih kazni, ampak pravice – o če-
mer nas zelo zgodaj podučijo – poleg tega pa si tudi 
marsikateri učitelj ne zna izboriti našega spoštova-
nja, preidemo v srednjo šolo, po možnosti brez ome-
jitve. In že šilimo ušesa, kaj vse na tem svetu ni 
najboljše, do nas prihaja vedno več novic o tem, da 
smo breme in težko razumljivi člen družbe. Ampak, 
kaj smo naredili narobe? Saj smo zrasli tako, kot so 
nas vzgajali! Kje naj bi se naučili česa drugega? 

In tako danes mladi po mojem tičijo v shizofreni si-
tuaciji – po eni strani je tu vabljivi, večdimenzio-
nalni in odprti neoliberalistični svet, kjer jim za-
trjujejo: mladi, pred vami ni meja, ni ovir, lahko 
imate vse in še več, kupite, kupite, kupite, drugače 
niste vredni nič; po drugi strani pa vsak dan poslu-
šajo o rekordni brezposelnosti, o tem, kako se služ-
bo itak dobi po vezah, kako se ponarejajo in proda-
jajo diplome, kako se goljufi izvlečejo in poštenjaki 
propadejo, kako nezaupanje v družbi raste, kako 
ne bodo mogli niti sanjati o kreditih, kako po svetu 
valovijo protesti ... In še tretje – ko že končno iščejo 
službe, čeprav se jim po varljivem kokonu študija 
in mamahotela upravičeno zdi vse to precej nasil-
no, pa si jih institucije podajajo kot ping pong žo-
gice in jih „usposabljajo“ za delo. Če bi jih res znali 
nagovoriti, bi se svet vrtel precej drugače.

Ali jih 
sploh lahko 
razumemo?

podčrtano

Ločki orkester in dobovske 
mažoretke gostovali na Češkem

Orkester in mažoretke na češkem festivalu
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Tanji Frank, Kilovče 13, 
6255 Prem. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) FANTJE Z VASI - Kriška gora naša
 2. (7.) Ans. MELOS - Nagelj ljubezni
 3. (1.) MALIBU - Goveja juha
 4. (8.) Ans. VIKEND - Pa ka pa poul
 5. (2.) BISERI - Punči, ni debate
 6. (10.) Ans. POPOTNIKI - Dekle, zakaj samevaš
 7. (3.) Ans. BITENC - Jecljava polka
 8. (9.) OKROGLI MUZIKANTI - Francoski poljubček
 9. (4.) Ans. PETKA - Kaj je s tabo?
 10. (-.) POSKOČNI MUZIKANTI - Objemi me

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Napev - V vetru je tvoj glas

Kupon št. 163
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, 20. julij, ob 17. uriZA ČOKOLADNO ZAGORELOST, LEPO KOŽO 

IN DIŠEČE POLETJE!
Sonce je ustvarilo prvo življenje na Zemlji in je naš glavni 
vir vitamina D, brez katerega bi umrli. Če je sonce zdravil-
no in nujno potrebno, to seveda še ne pomeni, da smo lah-
ko pri sončenju nespametni in neprevidni. Soncu se je treba 
privajati postopoma in če ste občutljivi oz. še niste porja-
veli, bo privajanje trajalo dlje. Izpostavljanje soncu, čeprav 
brez krem z visokim faktorjem, ne povzroča gub. Če se son-
čite, pri tem pa skrbite za pravilno prehrano (sadje in zele-
njava) in se izogibate umetnemu sladkorju, žitnim in škrob-
natim jedem, živalskim produktom, kuhani hrani, … gub ne 
bo. Bleda ali zelo svetlopolta, sonca nevajena oseba brez pi-
gmenta bo ob prvem izpostavljanju soncu dovolj vitamina D 
ustvarila že v 5-10 minutah. Naša neverjetna koža pa ima po-
leg zaščite vgrajeno tudi samodejno svarilo. Ko se pojavi rahla 
pordelost, je bilo sonca za tisti dan dovolj. Sončite se redno 
in postopno. Sonce nas ščiti in dela za nas, mi pa se mora-
mo v zvezi s tem obnašati razumno in privajanje na zdravilne 
žarke ustrezno načrtovati. »Sonce je brezplačno, naredi nas 
»bazične« in nas varuje pred zakisanostjo.« Podobno deluje 
tudi stik bosih stopal z vlažno travo, vlažno prstjo ali mivko 
... Našo kožo na sončenje odlično pripravi kakavovo maslo, 
v mešanici s primernimi olji nas ščiti med sončenjem. Odlič-
no nahrani našo kožo, saj se učinkovito vpije v globlje plasti 
kože in ji tako vrača svežino in prožnost ter podaljša zagorelo 
polt še daleč v jesen. Vsebuje vitamin E, ki ščiti celice pred 
škodljivim vplivom prostih radikalov. Nepogrešljivo je tudi pri 
anticelulitnih masažah, nosečnicam pa pomaga pri odpravlja-
nju oziroma blaženju strij ter brazgotin.
Do konca meseca Vam na kakavovo maslo nudimo 30 % goto-
vinski popust. Nataša Doberšek

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
2. nagrada:  darilni bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  darilni bon v vrednosti 10 €

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

MODNI BUTIK ELLA, 
NATAŠA POŽUN S.P., DALMATINOVA ULICA 4, KRŠKO 

Geslo 14/2013 številke: 

KEGLBAN CLUB BOWLING
Nagrade, ki jih podarja Gostišče Senica, prejmejo :

1. nagrada:  2 uri bowlinga, Kristina Pirc, Krško
2. nagrada:  družinska pica, Branko Kink, Oklukova Gora
3. nagrada:  2x malica, Andreja Umek, Sevnica
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Anja Deržič, Veliki Obrež 
– dečka,

• Mojca Škoberne, Presladol 
– deklico,

• Dolores Žičkar, Krško – 
dečka,

• Sara Košorok, Krško – 
dečka,

• Mateja Hotko, Globoko – 
dečka,

• Maja Marušič, Gora – 
dečka,

• Karmen Firšt Grmšek, 
Vojsko – deklico,

• Liudmila Pesehonova, 
Sevnica – deklico,

• Natalija Plevanič, Gorenje 
Skopice – deklico, 

• Barbara Strnad, Sevnica – 
deklico,

• Natalija Pertinak, 
Koprivnica – deklico,

• Bojana Klemenčič, Krška 
vas – dečka,

• Jelena Galič, Obrežje – 
deklico,

• Mojca Tomažin, Straža pri 
Raki – deklico,

• Alenka Colarič, Podbočje 
– dečka,

• Anja Vogrinc, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Marjanca Stopar, Brezje 
pri Dovškem – deklico,

• Arberie Berisha, Brege – 
deklico,

• Anja Videnič, Cerklje ob 
Krki – dečka.

ČESTITAMO!

• Damjan Žužek in Tadeja 
Zupančič, oba z Jelovca,

• Jože Gorenc in Katarina 
Kozinc, oba iz Šentjanža,

• Bojan Zakšek in Karmen 
Pribožič, oba z Žigrskega 
Vrha, 

• Boštjan Preskar iz Pavlove 
vasi in Nina Markovič iz 
Pišec,

• Boštjan Frelih in Saša 
Petelinc, oba iz Artič,

• Rok Černelič iz Dečnega 
sela in Bogomila Hosta iz 
Sel pri Šentjerneju,

• Silvo Žabkar iz Podulc in 
Marjetka Zorko iz Površja,

• Jernej Zorič z Malega 
Trna in Martina Žibert iz 
Drenovca pri Leskovcu,

• Jeton Katič z Drnovega in 
Željana Mikić iz Vrbasa, 
Srbija,

• Matic Pirc in Carmen 
Desire Hecher, oba iz 
Brežic,

• Sebastjan Hrovat iz 
Radovljice in Lucija 
Smerdel iz Dolenjega 
Boštanja,

• Marko Ivanušič iz 
Črnomlja in Katjuša Golob 
z Metnega Vrha,

• Rok Bosina in Mirjam 
Breznik, oba z Velikega 
Obreža.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

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).

Željana Mikić iz Vrbasa (Srbija) in Jeton Katič z Dr-
novega, 6. julij 2013, pred Dvorano v parku v Kr-
škem (Foto: Marjan Švajger)

moja poroka

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Izjemna čast za Big Band KK, posavski pevec z dal-
matinsko dušo, novi singli in nove glasbene skupine. 
Tokrat preberite: 

Big Band Krško (na fotografiji) je pretekli teden nasto-
pil na drugem največjem jazz festivalu na svetu v švi-
carskem mestu Montreux. Povabilo na prestižni festi-
val so si pridobili zaradi projekta Depeched, v okviru 

katerega na svoj način izvajajo pesmi britanske skupi-
ne Depeche Mode. Kot že tolikokrat doslej poslušalce 
tudi tokrat niso pustili ravnodušne. „Odzivi občinstva 
so bili, kot smo videli, zelo v redu. Sledili so koreogra-
fiji, ploskali, žvižgali, vriskali. Glasba Depeche Mode 
je tako dobra, da ni možnosti, da bi drugače reagirali, 
to so sami hiti, skupina je na sceni 30 let. Vsakdo, tudi 
tisti, ki ne pozna Depeche Mode, je to nekje že slišal, 
in to more ‚vžgat‘,“ je svoje vtise za slovenski sple-
tni medij strnil vodja orkestra Aleš Suša. Spomnimo, 
na Montreux Jazz Festivalu, ki so ga prvič organizira-
li leta 1967 in ki v dveh tednih privabi okrog 200.000 
obiskovalcev, so doslej nastopila svetovno znana glas-
bena imena: Prince, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Led 
Zeppelin, Pink Floyd, Frank Zappa, B.B King, Eric Clap-
ton, Status Quo, Santana …

Peter Dirnbek (foto: Toni Vučajnk) se predstavlja z 
novim singlom, ki bo svoje mesto našel tudi na pri-
hajajočem jesenskem albumu brežiškega kantavtor-

ja in njegove nepogrešljive 
spremljevalne zasedbe Vox 
Populi. „Gre za povsem re-
snično zgodbo in ko si ‚mu-
zičar‘ najde prvo službo, ki 
ni povezana z glasbo, je to 
seveda nujno potrebno ove-
kovečiti s primernim hu-

domušnim besedilom in glasbo,“ je ob izdaji singla s 
pomenljivim naslovom Prva služba povedal Peter. Sne-
manje pesmi je potekalo v studijih Boruta Antončiča 
in Enosa Kuglerja, slednji je odgovoren tudi za aran-
žma in produkcijo. Od izdaje prvenca brežiškega glas-
benika Peter Dirnbek & Vox Populi je minilo 6 let, na 
novem albumu pa se bo znašlo predvsem veliko novih 
izkušenj in spoznanj, na podlagi katerih Brežičan rad 
gradi svoje glasbeno delo.

Mineva že pet let, odkar so štirje mladi fantje iz Po-
savja ustanovili narodnozabavni ansambel Draksler-
ji (na fotografiji). „Fantje smo se poznali že prej in 
se odločili, da skupaj bolj resno stopimo na glasbeno 
pot. Ansambel združuje prijateljstvo med člani ter lju-
bezen do tovrstne 
glasbe. Uveljavlje-
ni smo kot pristni 
narodnozabavni 
ansambel s štirigla-
snim petjem. Naj-
več razveseljujemo 
ljudi s svojim igra-
njem na veselicah, 
porokah, koncertih, 
raznih obletnicah …,“ nam zaupa skupina. Sicer pa se 
fantje poleg vseh naštetih raznovrstnih nastopov ude-
ležujejo tudi festivalov narodnozabavne glasbe. Pred 
kratkim so nastopili na festivalu Loborfest in osvojili 
prvo nagrado Zlati bariton ter prvo nagrado občinstva. 
„Ker je za nas to prva velika zmaga s festivala, smo na 
to nagrado tudi zelo ponosni, polni optimizma in že-
lje po novih uspehih, ki nas še čakajo na glasbeni poti. 
Upamo, da bo teh še veliko in da se jih bomo naužili s 
polno mero in veliko dobre volje.“

Zagotovo poznate tudi Boštjana Dirnbeka. Na slovenski 
glasbeni sceni je prisoten tri leta, za seboj ima en samo-
stojen album z naslovom Potepuh v tvojem srcu, odra-
ščal je ob kasetah iz Splitskega festivala, v svoji karieri 
pa je posnel že štiri pesmi v hrvaškem jeziku, med dru-
gim tudi duet s svojim idolom Alenom Nižetićem. Tokrat 
Boštjan predstavlja svežo skladbo Nisan tija v dalmatin-
skem narečju, v kateri je združil moči s klapo Aenona iz 
Nina. Glasbo in besedilo je napisal Roman Posavec, za 
aranžma je poskrbel Jože Vučko. In kot se v teh časih 
godi - Boštjan se je s klapo iz Nina za sodelovanje dogo-
voril kar preko družabnega omrežja facebook.

Pošljite nam tudi vi svoje glasbene novičke na naslov 
glasbene.novicke@posavje.info in obveščajte Posavje 
o svojih načrtih in glasbenih uspehih.
 Pripravlja: Simon Uršič

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

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 iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, podarjene sveče in denarno 
pomoč. Hvala sosedom in sorodnikom za pomoč v teh težkih 
trenutkih. Zahvala pevcem za zapete žalostinke, župniku za 
opravljen obred, praporščakom, gospodu Žičkarju za opravljene 
pogrebne storitve ter gospodu Ivanjšku za govor.

Žalujoči: vsi njegovi

Njegove mlade oči bodo ostale del našega spomina.

Za njim žalujemo dijakinje, dijaki 
in zaposleni Šolskega centra Krško-Sevnica.

VILJEMA MILERJA

LEON ZORKO
dijak 2. letnika Šolskega centra Krško-Sevnica.

ZAHVALA

SPOMIN

Ob boleči izgubi našega dragega

Sredi junijske pomladi je v večno pomlad odšel naš

z Velikih Malenc

FRANCIJA PETELINA

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi moža, 
očeta in starega očeta

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja in podarjene sveče.

Vsi njegovi

 iz Veniš pri Leskovcu pri Krškem

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovane svete 
maše in izrečene lepe misli v spomin naše drage Anice, ki počiva 
v Premariccu v Italiji.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

ANICA FLOREANCIG 
roj. Komučar iz Sobenje vasi

ZAHVALA

V večnost je odšla naša draga

Bolezen ti ni pustila živeti,
telo moralo je umreti.

Bil je vroč julijski večer, ko pomahal je v slovo, 
ne da bi kaj slutil, nazaj ga ni bilo. 

Le trenutek in njegov je svet potonil v mrak, 
marsikdo bo tam molče ustavil svoj korak.

Preveč je belih rož ob cestah, preveč oči z dlanmi pokritih 
in sanj za vedno izgubljenih v sencah večne je noči.

Preveč je belih rož spletenih, na njih zapisanih bridkosti, 
namesto smeha in radosti, spomin v tišini onemi ...

Vsi njegovi

GREGORJU GRIČARJU

V SPOMIN
ob 10. obletnici

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.

(Dante)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, da ste v tako velikem številu pospremili našo mamo na 
zadnjo pot, Zdravstvenemu domu Brežice ter osebni zdravnici dr. 
Marjetki Blaževič in sestri Stanki, Onkološkemu oddelku Ljubljana 
za lajšanje bolečin, govorniku Blažu, pogrebni službi Guzej in 
gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi za darovane 
vence, sveče in maše. Vsem in vsakomur posebej še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njeni

TEREZIJE ŠVAJGER

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage žene, mame, 

babice, tašče, sestre, sestrične in tete

Ta črni dan mora priti,
ta dan gorja, ta dan solza, 

bolečina da se skriti
pa tudi solze ni težko zatajiti,

le drage žene in mame
nihče ne more več vrniti.

iz Križ

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

posavske glasbene 
novičke
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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.
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slaščice!

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

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

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

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

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

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

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

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

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

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

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info
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Iščemo sodelavce s IV. in V. stopnjo izobrazbe poklicne 
skupine:
• elektrikar,
• strojnik in 
• obdelovalec kovin
za delo v Nuklearni elektrarni Krško v času remonta 
2013 - za čas od 02.09.2013 do 31.12.2013.

Kandidati pošljite pisne vloge do 25. 07.2013 na naslov: 
ELMONT d.o.o. Krško, Cesta krških žrtev 135 e, 8270 
Krško ali na elektronski naslov: info@elmont-kk.si.

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

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

PRODAJA BRESKEV                                                             
 

Obveščamo vas, da bomo dne 26.7.2013 začeli s prodajo BRESKEV 
v hladilnici Stara vas. Prodaja bo potekala 

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

Za dodatne informacije pokličite na 07 49 04 142.

PRODAJA BRESKEV
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ATOMIK HARMONIK
SOBOTA 20.07.2013 OB 20. URI

GASILSKA VESELICA NA OBREŽJU

Vabljeni, PGD Obrežje

PGD Obrežje, Obrežje 32, 8261 Jesenice na Dolenjskem

KRŠKO – Fakulteta za energetiko 
Univerze v Mariboru z enotama v 
Krškem in Velenju poziva vse pre-
bivalce, javne in zasebne insti-
tucije ter podjetja, zlasti pa la-
stnike zasebnih hiš, ki imajo na 
svojih objektih nameščene sonč-
ne elektrarne, da sodelujejo pri 
njeni raziskavi in si na ta način 
brezplačno optimirajo prihodke s 
svojo sončno elektrarno. Fakulte-
ta je marca začela s projektom, 
pri katerem izvaja brezplačno 
merjenje, nadzor in svetovanje 
pri proizvodnji/porabi električ-
ne energije iz fotonapetostnih 
sistemov. Pri tem fakulteta za 
do deset prijavljenih brezplačno 
zagotovi tudi števec za neto mer-
jenje električne energije in vso 
potrebno opremo. Izmed desetih 
prijavljenih bo izbranih najmanj 
pet lastnikov stanovanjskih hiš s 
sončnimi elektrarnami, seveda 
pa je zaželeno, da se prijavijo 
tudi podjetja in lastniki industrij-
skih ter javnih objektov. Vsi zain-
teresirani lastniki ali upravljavci 
sončnih elektrarn, ki želijo sode-
lovati v raziskavi in optimiranju 
lastne proizvodnje, naj do 30. 8. 
2013 to tudi sporočijo na elek-
tronski naslov peter.mrak@um.si 
ali na telefon 03 777 04 03. 

 Vir: Fakulteta za energetiko

Poziv lastnikom 
sončnih elektrarn
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POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam balkonsko okno 
(180x140) in vrata (210x80) 
ter štedilnik za centralno 
(90x60). Tel.: 051 480 824

Prodam ali zamenjam poto-
pni hladilnik. 
Tel.: 07 49 76 226 

Prodam Beko steklo-kera-
mično kuhališče in pečico, 
garancija 5 let, pečica nera-
bljena, stara 2 meseca, ugo-
dno. Tel.: 051 314 907 

RAZNO

Podarim lesonit plošče, 300 
komadov, stare 10 let. 
Tel.: 07 49 62 476 

Prodam bas kitaro Fender 
Precision - kopija, z ojače-
valcem in ostalim, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 675 357

Prodam kamp prikolico Adria 
450 z baldahinom, garažira-
no, dobro ohranjeno, reg. do 
2015. Tel.: 031 274 865

Prodam zložljivo novo masa-
žno mizo, cena 140 €. 
Tel.: 040 809 159

Prodam kante za med in dru-
go čebelarsko orodje po ugo-
dni ceni. Tel.: 040 972 355

Impregnacijsko brezbarvno 
barvo za les, proizvajalca 
Sigmawood, prodam, cena 
ugodna, 2,7 €/l. 
Tel.: 031 503 730

Za prodajo delovnega orod-
ja nudim delo. Pogoj, la-
sten prevoz. Tel.: 031 649 
387, Ivan Kavšek s.p., Kre-
men 9a, Krško

Prodam bukova, akacijeva in 
mešana drva, okolica Brežic, 
možna dostava; prodam ko-
nja ponija, starega 2 leti, s 
papirji, ter konja ponija, sta-
rega eno leto, vajena ljudi 
in paše z drugimi konji; pro-
dam tudi balirko za kocka-
ste bale ter trosilec hlevske-
ga gnoja. Tel.: 031 594 663, 
041 841 356 

Prodam bukova drva, možen 
razrez ali v paletah, dostava 
po dogovoru. 
Tel.: 051 645 299

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

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

Prodam 400 l frankinje in 200 
l cvička. Tel.: 051 870 909

Prodam rdeče in belo vino, 
žganje, slivovko in sadjevec. 
Tel.: 07 49 77 155

Prodam vino modro franki-
njo. Tel.: 041 272 647

Prodam 3 vinske lesene po-
sode od 100 do 300 l, možna 
menjava za drva ali grozdje. 
Tel.: 07 49 62 127

Prodam nov, še nerabljen, 
sadni mlin iz nerjaveče plo-
čevine, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 336 

Prodam domače žganje, 
cena 7 €/l. Tel.: 040 432 332 

Prodam domače bučno olje 
in 2 leti starega kozla. 
Tel.: 07 49 78 366

Prodam žganje tropinovec, 
cena 5 €/l. Tel.: 07 49 27 651

Prodam breskve, kvalitetne, 
zelo dobrega okusa, cena 
0,70 €/kg, možna dostava. 
Tel.: 031 570 494

ŽIVALI

Prodam bikca limuzin, sta-
rega 4 mesece, cena 670 €. 
Tel.: 051 258 803

Prodam teličko limuzin, sta-
ro 10 tednov. 
Tel.: 041 899 231 

Prodam teličko sivko, staro 
7 tednov, in bikca simental-
ca, starega 10 dni. 
Tel.: 070 848 863

Prodam odojke, težke 40 kg, 
primerne za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 75 376

Prodam prašiče, težke 30-50 
in 130 kg, možen zakol in do-
stava. Tel.: 051 872 179

Prodam prašiče mesnate pa-
sme, težke 30-60 kg, primer-
ne za nadaljnjo rejo ali za-
kol. Tel.: 031 434 572

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 031 368 615 

Prodam odojke in dva praši-
ča, težka 50 in 60 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 odojke za nadaljnjo 
rejo ali zakol. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 447 414

Prodam prašiča, težka 70 in 
170 kg. Tel.: 041 895 974 

Prodam ovco in ovna, pasme 
texel, stara 4 leta, 5 in 10 
mesecev, možna menjava za 
žito, seno, slamo. 
Tel.: 041 377 860

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

Prodam mlade pse, odlične 
čuvaje, križanci kavkaški ov-
čarji in šarplaninci. 
Tel.: 041 205 941 

NEPREMIČNINE

V bližini Brežic – Bojsno pro-
dam stanovanjsko hišo z dvo-
riščem in 30 arov zemljišča, 
vseljivo takoj. Tel.: 07 49 62 
297, 031 305 922

Prodam 2-sobno pritlično sta-
novanje v centru Sevnice bli-
zu železniške postaje, trgovin, 
zdravstvenega doma, cena 
48.000 €. Tel.: 031 607 771 

Prodam stanovanje v Rade-
čah v izmeri 20 m2. 
Tel.: 040 628 518 

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

V okolici Rake prodam zazi-
dljivo parcelo, 19 arov. 
Tel.: 031 383 631

V Sevnici kupim enosobno 
stanovanje v pritličju ali z 
dvigalom. Tel.: 031 392 815

Na Senovem oddamo v na-
jem dvosobno opremljeno 
stanovanje. Tel.: 041 833 946

Oddam dvosobno stanovanje 
v Krškem, vseljivo takoj, pri-
tličje. Tel.: 031 516 715

V Brežicah oddam v najem 
delno opremljeno garsonje-
ro za daljše obdobje. 
Tel.: 040 428 753

V Brežicah oddam enosobno 
opremljeno stanovanje. 
Tel.: 07 49 62 476 

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

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Chevrolet Tacu-
mo, srebrne barve, letnik 
2005/7, prevoženih 116.000 
km, dobro ohranjen, registri-
ran do 2014/7, vinjeta. 
Tel.: 040 521 301

Prodam Mazdo 6 karavan, 
2.0, diesel, letnik 2005, 
198.000 km, 121 KM, srebrne 
barve, lepo ohranjena, cena 
5.200 €. Tel.: 031 436 856 

KMETIJSTVO

Prodam kiper prikolico Teh-
nostroj, dvojno kolo (4 t) in 
jagenjčke za zakol.
Tel.: 031 512 039

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488 

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

Prodam koruzo v zrnju in 
ječmen, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 306 622, po 17. uri 

mali oglasi

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

Prodam mlina za žito, eno-
fazni in traktorski pogon, ter 
dva nova sončna kolektorja 
za toplo vodo, cena ugodna. 
Tel.: 031 284 604 

Prodam koruzo iz koruznja-
ka, ječmen in 150 kg prašiča. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 051 361 635 

Prodam oves in ječmen. 
Tel.: 07 49 56 126 

Prodam ječmen, letošnji. 
Tel.: 041 825 153

Prodam ječmen ali menjam 
za drva. Tel.: 07 49 67 874

Prodam ječmen in slamo. 
Tel.: 031 312 627

Prodam seno v kockah prve 
košnje, okolica Brežic, cena 
2,5 €. Tel.: 031 439 645 

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 metrska bukova 
drva, možnost dostave. 
Tel.: 051 643 512 

Prodamo metrska bukova 
drva, cena 45 €, okolica Sev-
nice. Tel.: 040 721 653 

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

44-letni, samozaposlen oč-
ka, bi rad delil prihodnost z 
mlajšo žensko, staro do 45 
let. Tel.: 031 860 668

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

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

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

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji: 

-  rjave in grahaste jarkice 
pred nesnostjo

-  enoletne rjave kokoši
od 20. julija dalje 

vsak delavnik po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

» 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 

1. Anin glasbeni večer
LESKOVEC PRI KRŠKEM - 26. ju-
lija zvečer bo v cerkvi sv. Ane v 
Leskovcu pri Krškem prvi od sku-
pno štirih Aninih glasbenih ve-
čerov, ki jih organizira domače 
kulturno društvo v sodelovanju 
z leskovško župnijo. Z orgel-
skim koncertom se bo občinstvu 
predstavil akademski glasbenik, 
skladatelj in dirigent Aleš Ma-
kovac. Njegov glasbeni opus ob-
sega številne priredbe in mnoga 
avtorska dela.
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48-letni Darko Kosem, po 
izobrazbi kemijski tehnik, se 
je začel ljubiteljsko ukvar-
jati z ročno pridelavo siv-
ke pred tremi leti iz radove-
dnosti. Iz cvetov štirih grmov 
sivke, ki rastejo ob hiši, je 

Eterično olje sivke je 
srce vseh dišav

pridobil po končanem posku-
su prve kapljice eteričnega 
olja, ki je krasno dišalo. Z 
ženo, ki je tudi kemijski teh-
nik, sta nato na hribovitem in 
za obdelavo težje dostopnem 
delu domačije posadila prvih 

Štirje grmi sivke, ki jih je pred leti Darko Kosem posa-
dil z ženo pri domači hiši, so bili vzrok, da sta se odlo-
čila in na približno enem hektarju hribovitega sveta za-
sadila tri vrste sivke, v letošnjem letu pa preizkušata še 
sedem novih sort.

Žetev sivke je prijetno opravilo. 

dobrodošlidobrodošlidobrodošlidobrodošlidobrodošlidobrodošlidobrodošli

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

MEGADOM KRŠKO 
cesta krških Žrtev 135F,
8270 krško
tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222
ODPRTO:
pon.-pet. 7:00-19:00,
sob. 7:00-13:00
www.megadom.si

akcija velja do 31. 7. 2013 oz. do razprodaje zalog. popusti se obračunajo na blagajni. cene so v eur z ddv. slike so simbolične. pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

nlb hiTRi kReDiT

mega kaRTica 

akcija za
imeTnike
kaRTice  

•

•

11390 EUR

CAPAROL

UGODNO

BELA
TEHNIKA

STREŠNIKI RAZLIČNIH
PROIZVAJALCEV

UGODNO

FAsADNI sIsTEMI 

izkoristite subvencije EKO sklada,
obrnite se na našega prodajalca

07/48 81 200 ali 07/48 81 222

PREMAZI
ZA LES

AKCIJA

8144 EUR

MEŠALNICA 
BARV

VSE ZA NEGO 
IN VZDRŽEVANJE
BAZENOV

McCulloch je blagovna znamka skupine Husqvarna.

MKČN VH6 zadostuje do 6 uporabnikov.

BIOLOŠKE
ČISTILNE
NAPRAVE
z zagonom

2.13000 EUR

- 10 %NOVO

NOVONOVOAKCIJA

- 15 %

LESTVE ALU 3-dELNE
večnamenske, 3x11 stopnic,
max višina 6,36 m

AKCIJA ZA 
IMETNIKE
MEGA KARTICE

sTREŠNIK KLAsIK NATURA

V ceni je vključeno 
1.600 strešnikov 1/1 ter 25 slemenjakov.

sTREHA 160 M2

DOsTAVLJENO IN RAZLOŽENO

1.24900 EUR

UGODNO

TENdE
že za

MEGA CENA

12656 EUR

VRTNI TRAKTORJI
IN KOSILNICE

- 10 %

- 10 %

izkoristite
občinske subvencije.

- 10 %

RADEŽ PRI LOKI - V hribovitem zaselku Radež, ki 
sodi v KS Loka pri Zidanem Mostu, raste na pose-
stvu družine Kosem okoli 450 grmičkov treh sort 
sivke, ki so jim v letošnjem letu dodali še 300 no-
vih, med katerimi testirajo sedem novih sort. 

450 grmov treh vrst lavande 
oz. sivke. Danes jih imajo že 
750, njihova želja pa je ime-
ti 1000 grmičkov, da bi lah-
ko še vedno ročno obdelova-
li nasad. 

Nega rastline z opojnim vo-
njem in mnogimi zdravilnimi 
učinki je nezahtevna in nima 
naravnih škodljivcev. Ko pri-
de čas žetve, nanjo povabi-

jo sorodnike, ki se vabilu z 
veseljem odzovejo. »Lavan-
da je primerna za žetev, ko 
je žuželke ne obiskujejo več. 
Takrat je tudi največja kon-
centracija eteričnega olja v 
teh rastlinah,« je pripove-
doval Darko Kosem v prvem 
nedeljskem julijskem dopol-
dnevu, v katerem je bilo vse 
pripravljeno za žetev. »Cve-
tovi 150 sadik bodo dali dva 

decilitra eteričnega olja, ki 
je srce vseh dišav,« je pove-
dal in dodal, da bodo manjšo 
količino cvetja posušili v te-
mnem prostoru. »Če je siv-
ka ustrezno sušena, ostane-
ta cvet in vonj v uporabi tudi 
do štirih let,« je nadaljeval 
zgodbo o rastlini, katere na-
sad v Posavju je v zaselku Ra-
dež v sevniški občini verje-
tno zaenkrat še edini. 

V družini Kosem, kjer iz la-
vande pridelujejo mila, di-
šavne soli in kreme, se niso 
odločili za masovno prodajo 
izdelkov iz sivke, pač pa že-
lijo z ročno obdelavo nasada 
in ekološko pridelavo osve-
ščati ljudi o pomenu sožitja z 
naravo ter o pridelavi in pre-
delavi njenih sadov.

 Smilja Radi


