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PRVOMAJSKE 
PRIREDITVE

Iz naših krajev, 
str. 4

»Moške pozicije 
bodo prevzele 
ženske«

OKROGLA MIZA EVROPA V ŠOLI

Gospodarstvo, 
str. 8

Mladi, 
str. 16

Poslovne cone v 
Posavju čakajo na 
boljše čase

Odrasli bi morali 
prisluhniti mladim

Naslednja številka bo izšla 
22. maja 2014!

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

2  S plinom 
odgovorno in 
gospodarno

5  70-letnica 
Kozjanskega 
odreda

7  Izbrali Županovo 
vino

6  Prva leskovška 
salamijada

9  Na svetovni dan 
Zemlje odprli 
vrata

11  Iz naše je, 
dobro je

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

MAJA BAŠKOVIČ, 
predsednica 
Okrožnega sodišča 
Krško:
Kot okrožje imamo 
najkrajši čas 
reševanja zadev

Župan Srečko Ocvirk je 
predsedniku Republike Slo-
venije Borutu Pahorju v po-
govoru, ki se je odvijal na 
sevniškem gradu, predstavil 
nekatere ključne razvojne 
projekte in izzive, s kateri-
mi se srečuje občina - pred-
vsem na področju prometne 
in energetske infrastrukture. 
Med drugim je poudaril, da v 
dogovorih z ministrstvi pogo-
sto prihaja do ovir pri uskla-
jevanju določenih projektov. 
Izpostavil je tudi centrali-
zacijo javne uprave. »Širše 
gledano to ni racionalizaci-
ja, ki bi prinesla prihranek. 
To lahko prinese tudi nega-
tivne učinke,« je menil žu-
pan ter nato še orisal priza-
devanja občine za krepitev 
srednješolskega poklicnega 
izobraževanja. »Podjetja iz-
kazujejo potrebo po tehnič-
no izobraženem kadru, mladi 

Predsednik Pahor obiskal Sevnico 
SEVNICA – 28. aprila se je na kratkem delovnem obisku v Sevnici mudil pred-
sednik Republike Slovenije Borut Pahor. Najprej se je na sevniškem gradu se-
stal z vodstvom sevniške občine, nato je obiskal Socialni inkubator Posavja 
ter se v športnem domu srečal še s sevniškimi športnicami in športniki. Obisk 
je zaključil na Srednji šoli Sevnica, kjer je z dijakinjami in dijaki ter profe-
sorji, s študentkami in študenti ter z direktorji sevniških podjetij spregovoril 
tudi o možnostih zaposlitve mladih v Sevnici. 

pa se za poklicno izobraževa-
nje redko odločajo,« je poja-
snjeval Ocvirk. 

Po ogledu obnovljenega graj-
skega parka je predsednik 
države nadaljeval svoj de-
lovni obisk na sedežu Soci-
alnega inkubatorja Posavja 
zavoda KNOF so.p., kjer mu 
je direktorica Mojca Žganec 
Metelko po predstavitvi de-
lovanja inkubatorja podeli-
la naziv »Ambasador social-
nega podjetništva«. Sledil je 
prijeten sprejem v Športnem 
domu Sevnica, kjer se je Bo-
rut Pahor srečal z mažoret-
kami društva Trg Sevnica, s 
člani sevniškega rokometne-
ga kluba in z letošnjimi mla-
dinskimi državnimi prvaki v 

malem nogometu. Za zaklju-
ček si je ogledal še predsta-
vitveno vajo Društva boril-
nih veščin IPPON Sevnica 
pod vodstvom lanskoletne 
svetovne podprvakinje med 
mladinkami Irme Pirc. 

Na sevniški srednji šoli se 
je Borut Pahor v pogovoru s 
srednješolkami in srednješol-
ci ter zaposlovalci seznanil o 
zaposlitvenih možnostih mla-
dih, ki so vključeni v poklic-
no izobraževanje. Mnogi so 
menili, da pridobljeno zna-
nje zadošča za pridobitev po-
klica in zaposlitve, ki pa jo 
bodo nekateri iskali tudi v 
tujini. Dijakinja zaključne-
ga letnika v izobraževalnem 

Dijakinje in dijaki SŠ Sevnica so predsednika Boruta Pa-
horja seznanili s svojim pogledom na poklic.

BRESTANICA – Na prvo majsko soboto je Odbor za temat-
ske poti Posavje v sodelovanju s partnerji povabil vse lju-
bitelje pohodništva, kolesarjenja, narave in druženja na 
pohod po Poti trapistov, s katerim se je uradno začel Po-
savski festival tematskih poti 2014. Vanj je vključenih 30 
pohodniških, pet kolesarskih in dve konjeniški turi. 

Anton Zakšek, ki je skrbel za izvedbo pohoda, je povedal, 
da so zametki današnje Poti trapistov nastali s pohodom z 
baklami na grad, ki so ga organizirali v Turističnem društvu 
Brestanica. Vodja projekta na CPT Krško in koordinatorka fe-
stivala Ksenja Kragl je ob zaključku na rajhenburškem gra-
du dejala, da tematske poti ponujajo pestro izbiro pohodov 
za vse generacije in so namenjene učenju, spoznavanju na-
ravne in kulturne dediščine, športnim aktivnostim ter spro-
ščenim sprehodom v naravi. Posavje se ponaša z več kot 100 
pohodniškimi potmi, v minulem letu je nastalo še šest no-
vih, ki so inovativno opremljene in imajo raznoliko temati-
ko. Ideja o festivalu, ki je eden od skupno štirih v Sloveniji, 
je nastala z namenom promocije aktivnega oddiha v Posav-
ju, ki ponuja pristna doživetja skupaj z vinsko-kulinarično in 
nastanitveno ponudbo. Razveseljiv je podatek, da se skupaj 
z domačimi pohodniki festivala udeležuje vse več ljudi iz šir-
šega slovenskega prostora in tujine.  M. Hrvatin

S pohodom po Poti trapistov 
začetek festivala tematskih poti

Pot trapistov je prehodilo skoraj 60 pohodnikov, ki so krenili z brestaniškega trga, nada-
ljevali po obrežju reke Save mimo železniške postaje Brestanica do hidroelektrarne Krško 
(na fotografi ji), skozi podhod pod železniško progo po nekdanji trapistovski cesti na Sre-
mič in nato na najvišjo točko pohoda – Grmado. Nato so se spustili v vas Sremič in nazaj v 
Brestanico, pohod pa po petih urah zaključili na gradu Rajhenburg. (Foto: Boštjan Colarič)

KOSTANJEVICA NA KRKI – Trenutno največji in najpomemb-
nejši projekt na območju občine Kostanjevica na Krki je 
zagotovo obnova in dozidava vrtca pri tamkajšnji Osnovni 
šoli Jožeta Gorjupa, ki se je pričela lansko jesen. 

Kot je povedala višja svetovalka za družbene in gospodarske 
dejavnosti na Občini Kostanjevica na Krki Anita Krajnc, gra-
dnja in rekonstrukcija vrtca potekata v skladu s časovnim na-
črtom, izvajalec (podjetje SL-inženiring) že vgrajuje stavb-
no pohištvo, na delu so tudi že keramičarji, kolikor dopušča 
vreme, urejajo okolico vrtca, tako da na Občini ne dvomi-
jo, da bo projekt zaključen v pogodbenem roku: gradnja in 
oprema do konca junija, do konca avgusta pa mora biti pri-
dobljeno upravno dovoljenje. Vselitev vrtičkarjev tako pri-
čakujejo z novim šolskim letom. 

Kot še dodaja Krajnčeva, je vpis novih otrok v vrtec že kon-
čan, za novo šolsko leto pa je vanj vpisanih 117 otrok (v te-
kočem šolskem letu 109), kar nakazuje, da je bila odločitev 
za gradnjo prizidka, ki bo omogočil kapaciteto vrtca s sedmi-
mi oddelki, pravilna. Za poldrugi milijon evrov vredno inve-
sticijo je občina pridobila 43 % sredstev (674 tisoč evrov) iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 18 % (278 tisoč evrov) 
iz naslova 21. člena ZFO, 18 % (282 tisoč evrov) bo občina 
namenila lastnih sredstev, fi nančno konstrukcijo pa zaprla s 
posojilom v višini 331 tisoč evrov oz. 21 % vrednosti projek-
ta.  P. Pavlovič

Kostanjeviške malčke bodo 
jeseni pričakali novi prostori

Nova stavba vrtca dobiva končno podobo.
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15. maj.

Viktor Baznik, Podbočje: Volitve v evropski 
parlament se mi zdijo kar pomembne, me-
nim, da ta ustanova vendarle nekaj predsta-
vlja v Evropi. Priprave na te volitve dokaj 
spremljam, vem, kdo bo kandidiral in se jih 
bom najbrž tudi udeležil. Te volitve bi mo-
rale ljudem pomeniti veliko, vendar imajo 

naši politiki sami s sabo preveč dela, zato ni dovolj resnosti 
in posledično tudi zanimanje upada. 

Frenk Guček, Vrh pri Boštanju: Dela evrop-
skega parlamenta ne poznam dobro, čeprav 
dnevno spremljam politiko v Sloveniji, a 
evropska je predaleč od slovenske. Volitve 
poslancev v evropski parlament bi bile po-
membne, če bi karkoli spremenile, a pro-
blem je, ker ne bodo ničesar. Zadnjih triin-

dvajset let gre vse v isto smer – slabšo. Volitev se ne bom 
udeležil. 

Ciril Logar, Krško: Delo evropskega parla-
menta poznam in spremljam, a se volitev ne 
bom udeležil, ker me je še vsak kandidat, ki 
sem ga do sedaj volil, razočaral. Na kratko 
povedano, naši poslanci ne opravljajo svoje-
ga dela, ker gredo gor zaradi plač, ne pa da 
bi si dejansko želeli nekaj narediti. Zaenkrat 

je še pozitivno, da smo v EU, a menim, da se ta na daljši rok 
kot skupnost ne bo obdržala.

Anton Lajkovič, Črešnjice: Volitve so zame 
pomembne, ker je prav, da imamo kot država 
članica EU tudi svoje predstavnike v evrop-
skem parlamentu. Delo slednjega kar spre-
mljam in sem delno seznanjen z njim. Lepo 
je, če te kot državljana zanima, kaj se do-
gaja tudi drugod po Evropi in nenazadnje po 

svetu. Volitev v evropski parlament se bom zagotovo udele-
žil, ker se tudi sicer udeležujem vsakih volitev.

Čez dobra dva tedna bomo na volitvah poslancev v 
evropski parlament izbirali med kandidati 16 list. Zato 
nas je zanimalo, v kolikšni meri sploh poznate delo 
evropskega parlamenta, kako pomembne so za vas te 
volitve in ali se jih boste udeležili.

anketa

Pomen evropskih volitev

Kot je uvodoma dejala vodja 
občinskega oddelka za druž-
bene dejavnosti Anica Hri-
bar, delo vseh zavodov oce-
njuje kot uspešno. Večina 
brežiških javnih zavodov se 
giblje okrog pozitivne ničle, 
pri treh zavodih (OŠ Brežice, 
Fakulteta za turizem Breži-
ce in Zdravstveni dom Breži-
ce) pa je bilo poslovanje ne-
gativno, vendar je do tega 
prišlo izključno zaradi od-
prave izplačila tretje četrti-
ne plačnih nesorazmerij in na-
čina računovodskega vodenja 

Za čim več lokalno pridelane hrane
BREŽICE – Na aprilski 27. redni seji brežiškega občinskega sveta je bila na dnevnem redu tudi točka o 
lanskem poslovanju 19 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. sofi nancerka je Občina Brežice.

teh podatkov. Nato je svetni-
ka Jureta Pezdirca zanimalo, 
kako je z dobavo lokalno pri-
delane hrane za šole in vrtce, 
kajti kot mu je znano, se lah-
ko do 20 % hrane v šoli odku-
pi od lokalnih pridelovalcev. 
Vladimira Kežman je pohva-
lila vse šole, ki z nastopi sode-
lujejo pri aktivnostih različnih 
društev. Po njenem se pri tem 
lepo vidi sodelovanje med od-
raslimi in otroci. Obenem je 
želela izvedeti, ali šole sode-
lujejo tudi med sabo in prena-
šajo izkušnje druga na drugo. 

Hribarjeva je poudarila, da 
je brežiška ena redkih občin 
v Sloveniji, ki že šesto leto 
pomaga šolam pri nabavi ži-
vil. Občina Brežice je lani iz-
vedla javni razpis za dobavi-
telje živil za vse šole. Prvič 
je bilo na podlagi zakona o 
javnem naročanju možno iz 
obsega nabave izločiti do 
20 % živil, ki jih lahko šole 
nabavljajo mimo javnega na-
ročila. Kot je dejala, zakon 
do sedaj tega ni omogočal 
in je to za šole novost, ki jo 
bodo lahko začele izrabljati 
še letos. Ko so pripravljali se-
zname živil za novo štirile-
tno obdobje, so šole spodbu-
jali tudi k temu, da določene 
sklope živil, za katere se ve, 
da jih pridelujejo tudi lokal-
ni pridelovalci in jih je mo-
žno pridobiti tudi v doma-
čem okolju, izločijo s tega 
seznama in poiščejo doba-
vitelje v okolju, je razloži-
la Hribarjeva in hkrati opo-
zorila, da vseeno to ni lahka 
naloga, kajti šole nimajo za-
poslenih ljudi, ki bi se ukvar-
jali samo z nabavo živil, prav 
tako pa so lokalni prideloval-
ci pri ponudbi živil zelo sla-
bo organizirani. V naslednjih 
letih se bodo zato na Občini 
trudili izboljšati povezanost 
lokalnih pridelovalcev, jim 
predstavili, kaj šole sploh 
potrebujejo, in jih spodbu-
dili, da to, kar proizvajajo, 
šolam na ustrezen način tudi 
ponudijo. Predsednica akti-
va ravnateljev OŠ in ravnate-
ljica OŠ Globoko Rozika Vo-
dopivec pa je dodala, da pri 
tem težave predstavlja tudi 
HACCP sistem, zato zara-

di vse dokumentacije, ki jo 
je treba voditi zaradi zdra-
vstvene inšpekcije, marsik-
do odneha. Omenila je tudi, 
da imajo šole skupni projekt 
Shema šolskega sadja in ze-
lenjave, v okviru katerega za 
šest evrov na vsakega učen-
ca v šolskem letu zagotovijo 
svežo lokalno pridelano hra-
no. Glede sodelovanja šol pa 
je povedala, da med drugim 
organizirajo skupne prevoze 
na različna državna in regij-
ska tekmovanja, ravnatelji 
pa imajo mesečno strokov-
ne aktive, kjer izmenjujejo 
dobre prakse in sodelovanje 
na različnih nivojih, kot so 
folklora, razna tekmovanja, 
UNESCO šola, revije otroških 
pevskih zborov itd. Zgledno 
pa sodelujejo tudi z vrtci, 
saj jim pomagajo pri prire-
ditvah, pripravi dvorane ipd.

Brežiški svetniki so na zadnji 
seji potrdili tudi spremem-
bo sklepa o načinu fi nancira-
nja političnih strank, pri če-
mer so po novem do sredstev 
iz občinskega proračuna upra-
vičene vse stranke, ki so na 
zadnjih lokalnih volitvah do-
bile najmanj polovico števila 
glasov, potrebnih za izvolitev 
enega člana občinskega sveta 
(število dobimo, če število ve-
ljavnih glasov delimo s števi-
lom mest v občinskem svetu). 
Od začetka letošnjega leta so 
tako do sredstev upravičene še 
Demokratična stranka dela in 
solidarnosti (DSDS), NSi – Nova 
Slovenija – krščanska ljudska 
stranka ter SMS – Stranka mla-
dih – zeleni Evrope.
 Rok Retelj

Direktor Javnega podje-
tja Komunala Sevnica Mitja 
Udovč je v svojem poročilu 
predstavil  uspešno zaklju-
čeno poslovno leto 2013, v 
katerem so bili doseženi ci-
lji na vseh segmentih ob-
veznih gospodarskih javnih 
služb: oskrba z vodo, odva-
janje in čiščenje komunal-
nih in padavinskih odpadnih 
voda ter ravnanje z odpad-
ki. Direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek je pove-
dala, da je omenjeni zavod 
dosegel na vseh področjih – 
kulturi, športu, turizmu in 
mladinskih dejavnostih – pri-
čakovane rezultate z izvaja-
njem rednih dejavnosti, ki 
jih je tudi nadgradil. Poslov-
no in fi nančno poročilo Jav-
nega podjetja Plinovod Sev-
nica za leto 2013 ter poslovni 
in fi nančni načrt podjetja za 
leto 2014 je predstavil direk-
tor podjetja Anton Krajnc. 

S plinom odgovorno in gospodarno
SEVNICA – Zadnjo sredo v aprilu se je na sevniškem gradu odvijala 28. redna seja sevniškega občinskega 
sveta, na kateri so bila v ospredju poročila o poslovanju nekaterih javnih podjetij ter prostorsko načr-
tovanje. Župan je svetnice in svetnike seznanil tudi o zahtevi Ministrstva za znanost, izobraževanje in 
šport po vračilu dobrega milijona evrov evropskega denarja, ki je bil porabljen iz evropskih skladov za 
gradnjo optičnega omrežja.

Povedal je, da je poslovanje 
stabilno – leto 2013 so zaklju-
čili z dobrimi 3.500 evri do-
bička. Na koncu je bil spre-
jet sklep, da se na eni izmed 
prihodnjih sej temeljiteje 
obravnava možnost združitve 
Plinovoda s Komunalo Sevni-
ca, čemur pa svetnice in sve-
tniki niso najbolj naklonjeni, 
ker naj to ne bi prineslo bi-
stvenih prihrankov, potrebno 
pa je razmišljati tudi o skr-
bi za varno rabo plinovodne-
ga omrežja. »Konec koncev 
plin ni zadeva za par evrov, 
to je omrežje, ki lahko celo 
Sevnico v ‚luft rukne‘, če 
gre kaj narobe. To pomeni, 
da moramo odgovorno ravna-
ti v smislu varnosti in dobre-
ga gospodarjenja,« je menil 
Štefan Teraž.

Drugi vsebinski sklop seje je 
bil vezan na prostorsko na-
črtovanje. Člani sveta so 

obravnavali in potrdili sta-
lišča do pripomb in predlo-
gov, ki so bili podani v času 
javne obravnave Občinskega 
podrobnega prostorskega na-
črta (OPPN) za stadion Sevni-
ca s spremljajočimi objekti. 
Naslednja faza v postopku iz-
delave OPPN je tako pridobi-
tev mnenj pristojnih nosilcev 
urejanja prostora. Na podla-
gi novega občinskega pro-
storskega načrta in državne 
zakonodaje, pa tudi števil-
nih investicij v komunalno 
infrastrukturo, je potreb-
no izdelati nov Odlok o pro-
gramu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje občine 
Sevnica, ki opredeljuje pro-
gram opremljanja in temelje 
za izračun komunalnega pri-
spevka, ki veljajo za celotno 
območje občine. Usmeritev 
Občine Sevnica je ohranitev 
dosedanjega sorazmernega 
izračuna prispevka, v odloku 

pa so med drugim predvide-
ne olajšave za gospodarsko 
gradnjo ter velike indu-
strijske in kmetijske objek-
te. Članice in člani sveta so 
v razpravi podali precej po-
bud, ki bodo s strani strokov-
nih služb analizirane do na-
slednje obravnave odloka. 

Župan Srečko Ocvirk je pri-
sotne seznanil z zapleti pri 
projektu gradnje optične-
ga omrežja, ki ga je obči-
na Sevnica v javnozasebnem 
partnerstvu uspešno zgradi-
la skupaj s še šestimi dolenj-
skimi občinami. Občinam je, 
po že uspešno zaključenem 
projektu, očitana postopkov-
na napaka v fazi izbora za-
sebnega partnerja. Sevniški 
občinski svet se je seznanil s 
stanjem ter podpira Občino 
in konzorcij pri iskanju pri-
merne rešitve. 
 Smilja Radi

programu frizer je izpostavila problem nadaljnjega izobra-
ževanja, ki ga omenjena smer ne omogoča. »Obstaja samo 
možnost triletnega poklicnega izobraževanja, nekateri pa bi 
si želeli še nadaljevati šolanje v tej smeri, a te možnosti ni,« 
je dejala. Mladi so izpostavili še, da je poklicno izobraževa-
nje statusno podcenjeno, a tega ne občutijo na sevniški sre-
dnji šoli. »Nam je mar za naše dijake, na katere se lahko za-
nesemo. Nam je mar, da naši dijaki zaključijo izobraževanja, 
da se razvijajo v pozitivno osebnostno smer in da jim je mar 
za sočloveka. Tako bodo lahko zares odlični v svojem pokli-
cu,« je poudarila direktorica ŠC Krško-Sevnica in ravnateljica 
SŠ Sevnica Alenka Žuraj Balog. Na podcenjujoč odnos do le-
snopredelovalne industrije je opozoril direktor sevniške Ko-
pitarne Marjan Kurnik. »Mi, ki vodimo takšno industrijo, se 
čutimo manjvredno. Čevljarska in lesna industrija v Sloveni-
ji ni cenjena, v tujini pa je,« je nizal misli ter zaključil, da je 
delo v gospodarstvu »stalna borba« in da bo moral za blago-
stanje v državi nekaj narediti tudi vsak sam. Podjetnik Drago 
Krošelj je izpostavil tradicijo lesarstva v Sevnici, ki jo je po-
trebno ohraniti, poklic mizar pa je označil kot perspektiven. 
Predsednik Študentskega kluba Sevnica Gašper Kostrevc je 
spregovoril o odhodu mnogih mladih v univerzitetna središča, 
od koder se le redki vračajo v domačo občino in regijo, ker 
ni možnosti zaposlitve. Predsednik Republike Slovenije je ob 
zaključku pogovora poudaril, da je za prihodnost naše države 
in njeno gospodarsko okrevanje pomemben prav vsak poklic, 
ki prispeva k boljši prihodnosti. Smilja Radi

Predsednik Pahor obiskal Sevnico
nadaljevanje s str. 1

KRŠKO – Ekipa nujne medicinske pomoči (NMP) Zdravstvenega 
doma Krško to soboto, 10. maja, organizira 1. strokovno re-
gijsko tekmovanje ekip NMP, ki bo potekalo med 7.30 in 17.00 
na različnih lokacijah v občini Krško. Tekmovalo bo devet ekip 
NMP iz ZD Krško, Brežice, Sevnica, Novo mesto in Šmarje pri 
Jelšah v sodelovanju s PGE Krško, URSZR ReCO Brežice – klic 
v sili 112 in Policijsko postajo Krško. Sobotno tekmovanje je 
namenjeno predvsem preverjanju trenutne usposobljenosti 
ekip NMP in je del razvojno-izobraževalnega projekta Reši-
mo življenja 2014, ki letos poteka že četrto leto. Do sedaj 
so izvedli že tri strokovne vaje s področja reševanja v mno-
žičnih nesrečah, v katerih je skupaj sodelovalo prek 200 lju-
di (gasilci, NMP enote, policija, bolnišnice, psihologi, center 
za obveščanje, civilna zaščita, prostovoljni statisti …). Pro-
jekt Rešimo življenja je ustanovljen z namenom skozi različ-
ne učne procese (vaje, tekmovanja, povezovanje) prebival-
cem Posavja zagotoviti najvišjo možno strokovno oskrbo in 
jih osveščati na področju prve pomoči. Več o projektu lahko 
izveste na facebook strani Rešimo življenja, v nastajanju pa 
je tudi spletna stran www.resimo-zivljenja.si.
 R. R.

V soboto tekmovanje ekip NMP

POSAVJE - Na Ljudski univerzi Krško devetnajsto leto zapo-
red koordinirajo prireditve ob Tednu vseživljenjskega učenja 
v Posavju. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami, iz-
vajalkami prireditev, je nastal pester program prireditev in 
tako bodo ves maj in junij po vsej državi in v Posavju poteka-
le predstavitvene, izobraževalne, družabne in kulturne prire-
ditve, namenjene promociji vseživljenjskega učenja. Vodilna 
tema letošnjega TVU je „Učenje za življenje“. Ljudska uni-
verza Krško v Posavju koordinira 60 prireditev (koledar pri-
reditev si lahko ogledate na spletnih straneh www.lukrsko.
si, www.posavje.info in spletnih straneh sodelujočih organi-
zacij. Koordinacijo prireditev TVU 2014 so omogočili: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Krško ter 
izvajalci prireditev.

Teden vseživljenjskega učenja 
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Za naše bralce bi bilo za za-
četek vendarle koristno na 
kratko opisati, kakšne so pri-
stojnosti okrožnega sodišča v 
odnosu do okrajnega in višje-
ga sodišča?
Okrožno sodišče je prvosto-
pno sodišče, ki ima organiza-
cijske enote, to so okrajna so-
dišča. Naše enote so Okrajno 
sodišče v Krškem, Brežicah in 
Sevnici. Sodniki na okrajnih so-
diščih sodijo v kazenskih zade-
vah, kjer je predpisana denar-
na kazen oz. kazen do treh let 
zapora, odločajo v prekrškov-
nih, izvršilnih, zemljiškoknji-
žnih zadevah, zapuščinah, v 
pravdnih zadevah se obravna-
vajo stvarno-pravni zahtevki in 
pravdne zadeve do višine spor-
nega predmeta 20 tisoč evrov. 
Na okrožnih sodiščih obravna-
vamo kazenske zadeve zaradi 
kaznivih dejanj, v katerih je 
predpisana višja kazen od treh 
let zapora, mladoletniške za-
deve, družinske zadeve in ne-
pravdne postopke na družin-
skem področju ter gospodarske 
zadeve. Višja sodišča pa so ti-
sta, ki odločajo o pritožbah zo-
per prvostopne odločitve, pra-
viloma so to sodbe, odločajo 
pa tudi o sporih o pristojnosti.

O samem delu sodnikov vemo 
pravzaprav malo. Katere na-
loge in posebnosti imate v 
vlogi predsednice sodišča?
Sem predsednica pravzaprav 
najmanjšega okrožnega sodi-
šča izmed enajstih v Sloveni-
ji, če gledamo okrožno sodi-
šče kot posamično sodišče. Za 
predsednika manjšega sodišča 
je absolutno nujno, da tudi 
sodi, ker sicer po moji oceni 
zadeve ne bi mogle teči, tako 
kot tečejo. Sem kazenska so-
dnica, spisi so različno obsežni, 
veliko je zelo obsežnih, in ne 
glede na to, kako je spis obse-
žen in pravno zahteven, koli-
ko obdolžencev, koliko vrst in 
kolikšno število kaznivih dejanj  
obravnavamo, mora biti sodnik 
dobro pripravljen, ko gre v raz-
pravno dvorano, da je lahko 
suveren pri vodenju obravna-
ve. Na obravnavah se izvajajo 
dokazi, končni rezultat obrav-
navanja pa je sodna odločitev 
oz. sodba v pisni obliki, ki je 
krona našega dela.
Kot predsednica pa skrbim za 
organizacijo, za celoten pro-
ces, ki se odvija na sodišču, 
da ne prihaja do zastojev, skr-
bim, da je dovolj sodnikov in 
sodnega osebja, da se pravilno 
upravlja s proračunom, da delo 
na sodišču teče koordinirano, 
spremljam in nadziram obseg 
dela mojih sodelavcev, pripra-
vljam letni program dela, se-
stavljam poročila in sem od-
govorna za rezultate sodišča. 
Moram pa povedati, da je del 
pristojnosti, ki jih ima predse-
dnik sodišča, prenesen na di-
rektorja sodišča. Ta skrbi za 
kadrovski del, ki se ne nana-
ša na sodnike, pač pa na osta-
le zaposlene oz. sodno ose-
bje, za javna naročila, varnost, 
prostore itd. S temi stvarmi se 
operativno ne ukvarjam, jih pa 
nadziram.

Sodniški poklic je pri nas pre-
cej feminiziran, zdi se, kot da 
so moški „pobegnili“ v odve-
tniške pisarne … 

Dejstvo je, da je v sodniških vr-
stah veliko žensk, še posebej 
na prvi stopnji. V našem okrož-
ju imamo 23 sodnikov, od tega 
sedem moških, ostalo so žen-
ske. Nimam pa občutka, da 
bi bil poklic odvetnika tipično 
moški, tudi med njimi je ve-
liko žensk. Ko sem pogledala 
seznam odvetnikov, ki jih ima-
mo pri nas za postavitev odve-
tnika po uradni dolžnosti, ugo-
tavljam, da je tudi med njimi 
delež žensk kar visok – 17 od-
vetnikov in devet odvetnic na 
področju Posavja. 

Potem je mogoče prej poklic 
pravnika feminiziran …
Mislim, da res in da to potrjuje 
tudi število vpisanih študentov 
na pravno fakulteto, kjer se 
opaža veliko število študentk 
nasproti študentom. 

Kako pa bi opredelili razliko 
med delom pravnika, ki se od-
loči za sodniški poklic, in ti-
stega, ki opravlja delo odve-
tnika?
To sta dve nekoliko različni 
poziciji, različni obliki istega 
poklica. Vsi imamo opravlje-
no pravno fakulteto in držav-
ni pravniški izpit, procedura za 
imenovanje sodnika pa je pre-
cej zapletena in dolgotrajna. 
Odvetnik nudi pravno pomoč 
strankam, je vezan na njihov 
interes. V postopku odvetnik 
zastopa eno od strank in si pri-
zadeva skozi postopkovne in-
stitute zanjo doseči najboljši 
izid, medtem ko sodnik vedno 
odloča objektivno, na podlagi 
dokazov, na podlagi zakonov in 
ustave, nepristransko.

Kakšni pa so odnosi med so-
dniki in odvetniki izven sodne 
dvorane?
Profesionalni, vemo, kaj kdo 
dela in s tem nimamo nobe-
nih težav. Med nami ni neke-
ga posebnega razpravljanja o 
tem, kar se dogaja v razprav-
nih dvoranah in ne čutim nape-
tosti med nami.

V zadnjem času so aktual-
ne fi nančne težave v sodstvu 
(denarja za sodne postopke 
naj bi zmanjkalo do julija). 
Kakšne so materialne, pro-
storske in kadrovske razme-
re na posavskih sodiščih?
Prostorske razmere na posav-
skih sodiščih so dobre, vsi se-
deži sodišč so v lepih mestnih 
palačah in vsi ti prostori so re-
lativno dobro urejeni. Glede 
na to, da gre za starejše stav-
be, imamo občasno težave z 
zamakanjem streh, okni ipd., 
kar poskušamo reševati, sred-
stev, da bi se sodne stavbe ob-
navljale, pa že nekaj časa ni. 
Sicer so delovni prostori dobri, 
razpravnih dvoran je dovolj, 
prostori pa so dostopni stran-
kam in ustrezno varovani, tako 
tehnično kot fi zično. V Krškem 
si sodno stavbo delita okrožno 
in okrajno sodišče, zato imamo 
nekaj težav, ker nam zmanjku-
je prostora, poleg tega imata 
tako okrožno kot okrajno sodi-
šče po en dislociran oddelek, 
kar predstavlja nekaj logistič-
nih težav.
Proračuni sodišč se v zadnjih 
dveh, treh letih znižujejo, s 
tem moramo gospodariti. Opa-
žamo, da se bodo slej ko prej 

pojavile težave pri brezplačni 
pravni pomoči in pri stroških 
postopkov, kar je povezano z 
zadnjimi spremembami zakona 
o fi nančnem poslovanju podje-
tij, v skladu s katerim sodišča 
iz proračunskih sredstev zala-
gamo predujme v osebnih ste-
čajih in stečajih pravnih oseb. 
Pri nas je na vseh štirih sodi-
ščih zaposlenih 126 ljudi, od 

tega 23 sodnikov. Sodnikov je 
v smislu celotnega okrožja do-
volj, sicer pa nam na okrožnem 
sodišču primanjkuje en sodnik, 
kjer pa smo v fazi razpisa in 
upam, da bo čim prej izbran. 
Na okrajnih sodiščih pa je so-
dnikov dovolj.

Pogosto se govori tudi o so-
dnih zaostankih, kakšno je 
stanje na tem področju v Po-
savju?
O sodnih zaostankih še vedno 
govorimo, četudi v zadnjem 
obdobju dajemo večji pouda-
rek času reševanja zadev. So-
dni zaostanki so ostalina prete-
klosti, ostali so iz zadnje večje 
sodne reforme v letu 1994, po-
tem pa so dobivali nove dimen-
zije, na manjših sodiščih že za-
radi fl uktuacije sodnikov, saj so 
postopki za izbiro novega so-
dnika precej dolgotrajni. So-
dnim zaostankom že vrsto 
let posvečamo veliko pozor-
nosti in jih tudi uspešno re-
šujemo. Problem je seveda v 
tem, da hkrati nastajajo tudi 
novi, a kljub temu je v prete-
klem letu naše sodišče ponov-
no za pet odstotkov zmanjša-
lo sodne zaostanke, ki jih že 
prej ni bilo zaskrbljujoče veli-
ko glede na število rešenih za-
dev. Pomembno smo namreč 
v preteklih letih sodniki tega 
sodnega okrožja reševali sta-
rejše zadeve in tako bistveno 
zmanjšali število sodnih zao-
stankov. Pri skrajševanju časa 
reševanja zadev pa ugotavlja-
mo zelo dobre rezultate, s či-
mer seveda rešujemo tudi so-
dne zaostanke. Tako smo imeli 
v letu 2013 kot okrožje med 
vsemi okrožnimi sodišči naj-
krajši čas reševanja vseh za-
dev, ki je znašal 2,4 meseca, 
pri reševanju pomembnej-
ših zadev (to so npr. kazen-
ske zadeve, pravdne, neprav-
dne, gospodarske zadeve) pa 
je znašal pričakovani čas re-

šitve zadev 6,5 meseca, ki je 
spet eden boljših v državi.

Precejšnjemu deležu tožb bi 
se lahko izognili z ustreznimi 
arbitražnimi postopki, medi-
acijo ipd. V kolikšni meri se v 
naši regiji občani poslužujejo 
tovrstnih postopkov?
Osebno sem pričakovala, da 
bo mediacija dobila neko dru-

go dimenzijo, da bodo ljudje z 
veseljem pristopali k njej, pa 
zaenkrat še ni tako. Kot vsak 
nov institut se mora tudi ta po-
časi nekako ustaliti v prostoru. 
Vse, kar je rešeno z mediacijo, 
je dobrodošlo, zaenkrat pa to 
nima bistvenega vpliva na šte-
vilo rešenih zadev na sodiščih, 
vsaj v našem okrožju ne. 

Pogosto slišimo tudi izgovo-
re na slabe zakone. Ali je to 
res in zakaj prihaja do tega – 
iz neznanja zakonodajalca ali 
namenoma?
A priori reči, da je zakonoda-
ja slaba, bi bilo nekorektno, je 
pa kakšen predpis, ki ni najbo-
lje zastavljen. Mi pogrešamo, 
da bi se nas večkrat pozvalo k 
sodelovanju pri pripravi zako-
nov in da bi se našim predlo-
gom bolj prisluhnilo. Vsekakor 
pa sem osebno mnenja, da se 
zakonodaja prepogosto spre-
minja in da to vnaša neko ne-
stabilnost, tudi pravna varnost 
se s tem bistveno znižuje. 

Ali in kakšne so posebnosti 
pri delu sodišč v Posavju v 
primerjavi z drugimi obmo-
čji v Sloveniji?
Najbrž je posebnost že to, da 
pokrivamo zelo dolgo obmej-
no območje, tudi dva najve-
čja mejna prehoda, cestnega 
in železniškega, zato obravna-
vamo precej tujcev, specifi č-
na kazniva dejanja, povezana s 
prehajanjem meje, ponareja-
njem listin, prikrivanjem ukra-
denih vozil, mamili ipd. Sicer 
pa je naša specifi ka, da smo, 
kot sem že povedala, manjše 
sodišče in da smo zato morda 
v prednosti, ker lahko hitro za-
znavamo probleme in jih tudi 
hitro rešujemo.  

Zdi se, da na nivoju države 
prihaja do premikov v zvezi 
z gospodarskim kriminalom in 
predvsem korupcijo, vse več 

je preiskav, obtožnic, proce-
sov, obravnav, nekaj že tudi 
obsodb. Po drugi strani pa se 
zdi, da se na lokalnem nivoju 
ne dogaja veliko, čeprav vedo 
ljudje marsikaj povedati in je 
skoraj nemogoče, da je bilo 
tudi tu vse pošteno …
Ne bi rekla, da pri nas tak-
šnih primerov nimamo. Ima-
mo specializirane oddelke, ki 
se ukvarjajo s kazenskimi za-
devami, na sedežih višjih so-
dišč, se pravi v Ljubljani, Ma-
riboru, Kopru in Celju. Na teh 
sodiščih se obravnavajo naj-
bolj kompleksne zadeve gospo-
darskega kriminala, terorizma 
ipd. Pri nas opažamo, kar se 
tiče gospodarskega kriminala, 
da obravnavamo več kaznivih 
dejanj poslovne goljufi je kot 
pred desetimi leti, obravnava-
mo tudi kazniva dejanja pra-
nja denarja, zlorabe položaja 
itd. Vendar je dejstvo, da mora 
najprej policija odkriti kazni-
vo dejanje, nato mora tožilec 
vložiti obtožbo oz. zahtevo za 
preiskavo in šele nato ta zade-
va pride na sodišče. Tisto, kar 
pride na sodišče, tudi tekoče 
obravnavamo, zato to, kar ste 
dejali, povsem ne drži.

Nimamo pa odmevnih prime-
rov oz. primerov, kjer bi šlo 
za zelo izpostavljene ljudi …
V tem trenutku bi to težko 
rekla. 

Se pa tudi v Posavju govori o 
tem, da se nekaterim politi-
kom in drugim pomembne-
žem „nič ne zgodi“, ker ima-
jo veze na policiji, tožilstvu, 
morda tudi sodišču. Ali je to 
mogoče?
Osebno sem prepričana, da 
temu ni tako.

Sodstvo je v zadnjem času 
zelo na „prepihu“ tako jav-
nosti kot politike. Zakaj me-
nite, da je tako, in kaj lahko v 
sodstvu naredite za izboljša-
nje svoje javne podobe?
Naša priljubljenost v tem tre-
nutku res ni najbolj visoka in se 
tega zavedamo. Kot sodnica in 
predsednica sodišča ne morem 
pritrditi tako negativni podobi 
v javnosti. Ta je predvsem re-
zultat tega, da ena stranka so-
dišče vedno zapušča nezado-
voljna in zagotovo ne bo rekla, 
kako dobro se dela na sodišču, 
kako hitro in učinkovito je bila 
obravnavana in kako pravič-
na je bila odločitev sodišča. 
To dejstvo zelo veliko prispe-
va k naši podobi. Ocenjujem, 
da delamo dobro, vsaj zadnjih 
nekaj let so vidni premiki glede 
našega dela, vse več zadev je 
rešenih in ostaja nam vse manj 
nerešenih, spopadamo se s so-
dnimi zaostanki, zato sem pre-
pričana, da če bomo tako de-
lali še naprej, se nam ni bati 
za prihodnost. S svojo pokonč-
nostjo, odločnostjo, resnim in 
korektnim delom ter znanjem 
lahko gremo naprej.
Nezaupanje v sodstvo je sicer 
relativno visoko, k temu bi-
stveno prispeva nekaj ekspo-
niranih zadev, ki zanimajo šir-
šo javnost. Sodišča pa seveda 
rešijo ogromno zadev, o kate-
rih ni kaj dosti zapisanega in 
znanega. Vendar to nezaupa-
nje ne pomeni, da ljudje ne 
bi vlagali tožb, kar po drugi 

strani sporoča nekaj drugega. 
V nedavni analizi smo ugotovi-
li, da tisti, ki uporabljajo sodi-
šča, bolj zaupajo sodstvu kot 
tisti, ki z njim nimajo nepo-
srednih izkušenj in ga spre-
mljajo le od zunaj.

Posavje je z okrožnim sodi-
ščem v Krškem oz. t. i. okrož-
jem ena od enajstih „sodnih 
regij“ v državi. Ali so tudi v 
sodstvu kakšne težnje po uki-
njanju oz. združevanju usta-
nov v manj središč, po vzo-
ru nekaterih drugih področij?
Zaenkrat ne. Smo manjše 
okrožje, vendar smo zelo uspe-
šni, naši rezultati potrjujejo, 
da je tukaj vredno ostati tudi v 
bodoče, tako da sem prepriča-
na, da bomo ostali kot okrožno 
sodišče. Zaenkrat ni bilo nobe-
nih predlogov, da bi bilo katero 
od naših sodišč, morebiti tudi 
okrajnih, ukinjeno in za to tudi 
ne vidim realne bojazni. 
Reforma na področju sodstva 
gre v smer, da bi se položaj 
prvostopenjskih sodnikov ize-
načil in da bi to prineslo neke 
premike. Okrajni sodnik nam-
reč sodniške funkcije ne more 
opravljati na okrožnem sodi-
šču, pač pa lahko okrožni so-
dnik sodi tudi na okrajnem so-
dišču.

Se kdaj zgodi, da ima sodnik 
ali sodnica zaradi odločitve 
na sodišču težave zunaj so-
dišča, se je vam že zgodilo 
kaj takega?
Niti ne. Določena stopnja kak-
šnih besed je že bila, vendar 
smo na to pripravljeni, da bi 
šlo za nekaj zelo resnega, pa 
je bilo le nekaj izjem, ki smo 
jih reševali sproti.

Kako vam uspeva usklajeva-
nje službenih obveznosti in 
zasebnega življenja, pred-
vsem prostega časa?
Nekako gre, človek lahko v 
tem delu tako „pade noter“, 
da malo pozabi nase, vendar 
je potrebno tudi to preseka-
ti. Je pa to služba, ki se ne 
konča ob 16. ali 17. uri, stvari 
ne moreš zmetati iz glave, ko 
greš domov, zato je usklaje-
vanje službenega in prostega 
časa morda malo zahtevnejše.

Vas kdaj težje zadeve v služ-
bi prizadenejo, da o njih raz-
mišljate tudi doma?
Zagotovo, veste, da obravna-
vamo tako zelo različne stva-
ri in človek ne more kar mirno 
mimo kakšnih hudih družin-
skih zadev, surovega ravna-
nja z otroki, spolnih napadov 
na mladoletne osebe … saj 
smo ljudje. 

Za konec morda še, kako 
ocenjujete življenje v Bre-
žicah, kaj je pozitivno, kaj 
pogrešate?
V Brežicah živim, odkar imam 
družino, sicer pa prihajam iz 
krške občine in sem na to tudi 
zelo ponosna. V Brežicah se 
dobro počutim, mesto je prija-
zno in pravzaprav nič kaj dosti 
ne pogrešam. Če rabim knjigo, 
jo dobim, če si želim gledali-
ško predstavo, si jo lahko ogle-
dam, mogoče še kakšna kole-
sarska steza za nameček, sicer 
pa je lepo.
 Peter Pavlovič

Maja Baškovič

Kot okrožje imamo najkrajši čas reševanja zadev
Maja Baškovič, predsednica Okrožnega sodišča Krško:

KRŠKO – Najvišja predstavnica sodne veje oblasti v Posavju je predsednica Okrožnega sodišča Krško, sicer Brežičanka, Maja Baškovič. Izkušena pravnica je 
kariero pričela v videmski papirnici, kratek čas delala na Občini Brežice, pred dobrima dvema desetletjema pa stopila v sodniške vrste. Najprej je delala kot 
sodnica za prekrške, leta 1997 se je zaposlila na Okrajnem sodišču v Brežicah, ki mu je od leta 1999 dalje tudi predsedovala, leta 2010 pa se je preselila na 
krško okrožno sodišče, eno izmed enajstih okrožnih sodišč v državi, ki mu predseduje od sredine leta 2012. Sodstvo je v zadnjem času zelo medijsko izpo-
stavljeno, tako zaradi odmevnih primerov kot zaradi fi nančnih težav, zato se nam je zdelo prav, da o teh zadevah spregovorimo tudi na regionalnem nivoju.
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»Delo je danes velika vredno-
ta, a tega se premalo zave-
damo tisti, ki delo imamo. 
Pojdimo in vprašajmo tistih 
129.764, ki so brezposelni. To 
je 14,2 odstotka vseh za delo 
zmožnih. Koliko je še tistih, ki 
jih državne statistike ne vo-
dijo več. Njih vprašajmo, kaj 
menijo o delu, ki ga ni. V Slo-
veniji še naprej veselo ugota-
vljamo, da se nič ne izplača 
in da je potrebno poslati v li-
kvidacijo ali stečaj tista pod-
jetja, ki nimajo dovolj doda-
ne vrednosti. To seveda ne bi 
bil problem, če bi imeli nova, 
bolj donosna delovna mesta, 
toda novih delovnih mest ni 
in jih ob vodenju take eko-
nomske politike še dolgo ne 
bo,« je dejal v uvodnem delu 
svojega govora Anton Roz-
man in nadaljeval, da nam 
ne pomaga ne ekonomska ne 
politična svoboda, ker mno-
go državljank in državlja-
nov nima osnovnih pogojev 
za normalno življenje. »Če 
ne bomo zadeve vzeli v svoje 
roke, uporabili lastno znanje 
in sposobnosti, dali možnost 
tistim, ki vedo, kako se stva-
rem streže, potem nam pač 
ni rešitve. To pa lahko stori-
mo samo tako, da na položaje 
izvolimo nove, zaupanja vre-
dne, ki imajo znanje in po-
gum, da ustaljenim praksam 
obrnejo hrbet. Rabimo lju-

ŠENTVID - Na jasi pod cerkvijo sv. Vida na Šentvidu so se 
tudi letos v velikem številu zbrali občani, ki se vsako leto 
tradicionalno povzpnejo na omenjeno vzpetino nad Bre-
žicami in s srečanjem počastijo 1. maj, mednarodni pra-
znik dela. 

Zbrane je kot ponavadi nagovoril brežiški župan Ivan Molan, 
ki zadovoljno ugotavlja, da je število udeležencev prvomaj-
skega srečanja vsako leto večje. Poudaril je, da je vse več 
ljudi, ki za svoje delo ne dobijo dostojnega plačila, vse več 
pa je tudi takih, ki sploh ne morejo priti do dela. Po njego-
vih besedah je to velik izziv vsem, kajti če ne bo novih de-
lovnih mest, ne bo tudi zagotovitve socialnih pravic. Kot je 
dejal, skušajo v brežiški občini z urejanjem industrijskih con 
in velikimi investicijami, kot je gradnja HE Brežice, zagoto-
viti pogoje za delo in ustvariti nova delovna mesta. Župan še 
upa, da bo v Sloveniji prevladal razum ter da se bodo našle 
rešitve za izhod iz krize in s tem boljšo prihodnost. „Vsem 
tistim, ki ste brez dela, želim, da bi čim prej prišli do njega. 
Naj živi praznik dela!“ so bile županove zaključne besede.

Na prvomajskem srečanju, ki ga v sodelovanju z Občino Bre-
žice organizira Prostovoljno gasilsko društvo Sobenja vas, so 
nastopili Gasilski pihalni orkester Loče, dobovske mažoret-
ke, harmonikarji KD Ivan Kobal Krška vas in člani Kluba espe-
rantistov Posavja, ki so zbrane nagovorili v esperantskem je-
ziku in jim zaželeli lepo prvomajsko praznovanje. Že zjutraj 
pa so v središču Brežic člani Pihalnega orkestra Kapele, kr-
škovaški harmonikarji in s pokanjem z možnarji člani Društva 
ročnih možnaristov Rogatec – Rogaška poskrbeli za tradicio-
nalno prvomajsko budnico, ki je pomenila uvod v vsakoletno 
prvomajsko praznovanje. R. Retelj

Za praznik dela spet na Šentvid

Vsi, ki so prišli na Šentvid, so se lahko tudi okrepčali, za 
kar so poskrbeli v PGD Sobenja vas.

Rozman: Delo je velika vrednota

Po pozdravnih nagovorih 
predsednika sveta KS Podbo-
čje Janeza Barbiča in krške-
ga župana mag. Mirana Stan-
ka je udeležence prireditve 
nagovorila letošnja slavno-
stna govornica, državna se-
kretarka v kabinetu predse-
dnice vlade Tamara Vonta. 
„Kljub vsemu, kar je mogo-
če slišati, videti, brati, je dr-
žava stabilna, stabilizirane 
so javne fi nance in njen po-
ložaj na fi nančnih trgih, pr-
vič po petih letih je gospo-
darska rast pozitivna, niso 
bili slepo preganjani tisti, ki 
mislijo drugače, in malikova-
ni tisti, ki so naši. Premalo? 
Morda. A je težko v letu dni 
počistiti in popraviti vse, kar 
je bilo v preteklosti narobe. 
Pri tem smo verjetno naredi-
li tudi napake. Zadolžili smo 
svoje otroke. Vsi smo starši, 
nihče si jih ne želi zadolžiti, 
pa smo sploh še lahko izbi-
rali?“ je podala svojo oceno 
stanja v državi in enoletnega 
dela vlade. V nadaljevanju je 
poudarila, da „smo v tisočle-
tju deklet, v času, ko bodo 
zgodovinsko moške pozicije 
prevzele ženske“, zaradi če-
sar bo vsekakor drugače, kot 
je bilo doslej, spomnila pa je 
tudi na desetletnico vstopa v 
Evropsko unijo, ki jo po nje-
nih besedah pogosto neupra-
vičeno krivimo za vse slabo, 
kar se nam dogaja, a ob tem 
pozabljamo, da smo njen se-
stavni del. „Drage delav-

»Moške pozicije bodo prevzele ženske«
PLANINA - Tradicionalno prvomajsko srečanje na Planini nad Podbočjem je znova privabilo množico obi-
skovalcev, med njimi številne pohodnike in kolesarje, ki jih je na vrhu nekdanjega smučišča pričakalo 
prijetno in sončno vreme ter pester kulturno-zabavni program, ki so ga pripravili organizatorji – krajev-
ni skupnosti Podbočje in Cerklje ob Krki v sodelovanju s številnimi društvi in organizacijami.

ke, delavci, majska slavja so 
na naših tleh poznali še veli-
ko pred upori delavstva zo-
per izkoriščenja kapitala kot 
praznovanja pomladi, no-
vega življenja, novega upa-
nja, kot zmago svetlobe nad 
temo. In čeprav se je svet, 
v katerem živimo, od takrat 
tako zelo spremenil, da je 
razen osnovne oblike in barv 
neprepoznaven, je vendarle 
nekaj ostalo isto: skozi stole-
tja, skozi ves časovni vrtinec, 
ki je posrkal vse, kar je sre-
čal na poti, smo ostali ljudje, 
upajoči, hrepeneči, dvoedi-
ni v potrebi po sočloveku ali 
elementarni strasti do življe-
nja. Takšnega, kakršnega je 
vreden slednji od vas. Živel 

prvi maj in vsi ostali maji!“ 
je zaključila govornica. 

Prireditve se je udeležil tudi 
poslanec v DZ in predsednik 
SLS Franc Bogovič, ki je za 
naš časopis povedal: „Naj-
bolj jasno sporočilo ob pr-
vem maju je, da moramo v 
državi vzpostaviti pogoje za 
to, da bo čim več ljudi ime-
lo delo. Osnova za to je za-
gotovo tudi področje ureje-
nih fi nanc, pot do tega pa je 
nujni reformni program v dr-
žavi, ki mora iti po eni stra-
ni v pripravo ukrepov, s kate-
rimi bomo vzpostavili boljše 
pogoje za več dela, od spre-
memb na področju delov-
no-pravne zakonodaje, črpa-

nja EU sredstev in ureditve 
razmer v zdravstvu, po drugi 
strani pa v učinkovitejši javni 
sektor, kjer so potrebne ko-
renite spremembe na podro-
čju izobraževanja. Po mojem 
prepričanju je danes preveč 
ljudi na poti na fakulteto in 
potem v brezposelnost, na-
mesto da bi izobrazili ljudi 
za področja, kjer je delo in 
delovna mesta. Predpogoj za 
vse skupaj pa je, da ‚umiri-
mo žogo‘, da vzpostavimo di-
alog, kjer se ne bomo prešte-
vali, kam kdo sodi, ampak da 
se uskladimo glede teh ukre-
pov,“ je dejal in se zavzel za 
široko bodočo koalicijo.

Prireditev, ki jo je povezo-
vala Jerneja Dornik, so po-
pestrili recitatorski, pevski 
in glasbeni nastopi, za go-
stinsko ponudbo so poskrbe-
li podboški lovci, za zabavo 
po uradnem delu pa skupi-
na Iber.
 Peter Pavlovič

Moteča ‚tradicija‘ prvomajskih prireditev na Planini je žal 
tudi premajhna pozornost zbranih v času kulturnega progra-
ma in govorov. Nihče ne zahteva popolne tišine, vendar si 
tako nastopajoči kot govorniki zaslužijo, da se jim vsaj malo 
prisluhne, za klepet pa je dovolj časa tudi po uradnem delu 
programa, a je mnogim očitno težko potrpeti ... 

Prvomajsko srečanje je bilo znova množično obiskano.

LISCA – Na praznik dela je na Lisci potekalo tradicionalno prvomajsko sreča-
nje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Območne organizacije Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, ki se ga je udeležilo lepo število ljudi. Slavnostni go-
vornik na osrednji slovesnosti je bil generalni sekretar Sindikata tekstilne in 
usnjarsko predelovalne industrije Slovenije Anton Rozman.

di, ki bodo spoštovali etične 
in moralne vrednote, ki bodo 
znali ceniti delo in delavce,« 
je dejal v zaključnem delu  
generalni sekretar Sindikata 
tekstilne in usnjarsko prede-
lovalne industrije Slovenije.       

Številne navzoče je uvodo-
ma nagovoril tudi župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk, 
v spremljajočem kulturnem 

programu pa je nastopila 
Godba Sevnica, literarna sek-
cija KD Leskovec pri Krškem 
in ženski pevski zbor Azalea 
iz Boštanja. Za prijetno in ži-
vahno popoldansko druženje 
pod velikim šotorom na igri-
šču pri Tončkovem domu je 
skrbel ansambel Okrogli mu-
zikanti, pri Jurkovi koči pa je 
potekal bogat srečelov.
  S. Radi

Na zadnji aprilski večer na-
vedeni simboli tudi niso 
manjkali pri lovskem domu 
na Trški gori nad Krškim, 
kjer se je v organizaciji KS 
mesta Krško, Občine Krško 
in Lovske družine Krško pra-
znovanje delavskega prazni-
ka zvrstilo že 31. leto. Prizo-
rišče se je začelo postopoma 
polniti v poznem popoldne-
vu, ko je prvi zaigral obisko-
valcem Pihalni orkester Kr-
ško, zatem pa še Ansambel 
Majolka. Pred prižigom kresa 
so prisotne v imenu organiza-
torjev pozdravili predsednica 
sveta KS mesta Krško Jožica 
Mikulanc, župan mag. Miran 
Stanko in predsednik LD Kr-
ško Anton Božič. Slednji je 
dejal, da bi praznik mora-
li poimenovati v kaj bolj op-
timističnega, saj je delo, ki 
bi bilo spoštovano in bi ime-
lo oblast, danes le še sen 
številnih ljudi. Mikulanče-
va je med drugim poudarila, 
da je ne glede na vse 1. maj 
bil in ostaja delavski praznik 
in da ne gre obupavati, tem-

Na Trški gori že 31-ič zagorel kres
KRŠKO - Četudi so težke gospodarske, pa tudi politične razmere v zadnjih le-
tih resda nekoliko zmanjšale množičnost ljudskih zborovanj, so ta ob prazni-
ku dela še vedno organizirana na tradicionalnih prizoriščih ob spremljajočem 
postavljanju prvomajskih mlajev, prižigu kresov in razdeljevanju rdečih na-
geljnov kot simbola delavstva.

več si je potrebno zadati ci-
lje za naprej, „da se bomo 
lahko ponovno veselili de-
lovnih uspehov kot nekoč“, 
župan Stanko pa je ob če-
stitkah ob prazniku in vošči-
lu, naj bo druženje prijetno, 
spomnil udeležence tudi na 
to, da letošnji praznik sovpa-
da z desetletnico pridružitve 
Slovenije Evropski uniji. Kot 
je dejal, smo se ji pridružili 
z velikimi pričakovanji po na-

predku. V povezavi z njo se 
je v tem obdobju realizira-
lo zelo veliko projektov, a še 
vedno manj od zadanih, pri-
čakovanih, obljubljenih, ali 
pa ti še čakajo boljše čase. 
Župan je nagovor obiskoval-
cem zaključil z željo, da bi 
se vendarle časi obrnili na 
bolje in da bi v prihajajočem 
obdobju delo dobilo čim več 
dela zmožnih in dela željnih 
občanov. B. Mavsar

KS mesta Krško je obiskovalce pogostila z golažem, kres 
pa so prižgali Jožica Mikulanc v spremstvu mlade obisko-
valke, Anton Božič in mag. Miran Stanko.

VOŠČITE OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

Po večletni tradiciji bomo v Posavskem obzorniku tudi letos v zadnji majski številki, ki bo 
izšla v četrtek, 22. maja, namenili večino strani prazniku občine Krško – 7. juniju. 
Vabimo vas, da občankam in občanom, svojim strankam in poslovnim partnerjem polep-
šate praznične dni z lepimi željami v najbolj branem časopisu v Posavju! 
Svoje voščilo lahko rezervirate na tel.: 07 49 05 780, 040 634 783 ali preko e-pošte: 
marketing@posavje.info do petka, 16. maja.

Obiskovalke in obiskovalci ter nastopajoči so ob prihodu 
na Lisco prejeli rdeče nageljne.



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 10, četrtek, 8. 5. 2014 5IZ NAŠIH KRAJEV

RADEČE – V počastitev dneva upora proti okupatorju in pra-
znika dela je 24. aprila v Domu kulture Radeče potekala slo-
vesnost, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik KO 
Združenja borcev za vrednote NOB Radeče Blaž Kravogel.

»Dan upora proti okupator-
ju, včasih je to bil dan Osvo-
bodilne fronte, je velik in po-
memben državni praznik, ki 
ga v Sloveniji praznujemo 27. 
aprila. Je praznik vseh, ki v 
srcu dobro mislimo in si želi-
mo dobrih prijateljev in dobrih 
sosedov. Je praznik tistih, ki 
znamo reči ‚ne‘, kadar je to 
potrebno, in sodelovati – ne 
glede na ceno – če gre za pravo 
stvar. To je praznik borcev za 
pravice naroda, ki imajo svo-
jo domovino in svoj narod radi 
in so na domovino in na narod 
ponosni. Za nas, slovenske do-
moljube, prav ustanovitev OF 
in NOB pomeni enega od naj-

sijajnejših dogodkov v slovenski zgodovini. Pomeni trenu-
tek, ko so se Slovenci odločili, da ne bodo več hlapci niko-
mur in nikdar in da se prvič začuti želja po državotvornosti. 
Zato se moramo danes spominjati težkih trenutkov za slo-
venski narod in za Radečane. Okupatorske vojske in njihovi 
pomagači so hoteli izbrisati slovenski jezik, slovensko pisa-
vo, slovensko kulturo, šege in navade na slovenskem podeže-
lju. Življenje, vredno človeka, je bilo poteptano!« je dejal v 
uvodu slavnostni govornik Blaž Kravogel, ki je v nadaljeva-
nju označil obdobje druge svetovne vojne kot čas odločnega 
in uspešnega vseslovenskega boja proti okupatorju. Povedal 
je, da so ljudje vstopali v partizane in v OF skoraj izključ-
no kot borci proti okupatorju, ki je uvajal nesprejemljiv red 
nadvlade večvrednih narodov in ras. »Veterani vseh organiza-
cij smo dolžni okolje opozoriti, da si ne želimo več podobnih 
izkušenj, da želimo biti zadnji veterani vseh vojn in da želi-
mo za potomce mir in srečo. Spoštujmo nazor vseh Sloven-
cev, spoštujmo drugače misleče in skupno mislimo na jutri, 
ker bomo vedno imeli le eno domovino,« je dejal v zaključ-
nem delu svojega govora in še dodal, da namerava Krajev-
na organizacija Združenje borcev za vrednote NOB Radeče 
v letu 2015 obnoviti spomenik v Ulici talcev v Radečah in iz-
dati zbornik o dogodkih pred, med in po drugi svetovni voj-
ni v Radečah ter okolici.

Slovesnost so z nastopom obogatili člani MoPZ Papirničar Ja-
gnjenica z zborovodkinjo Rosano Jakšič ob harmonikarski 
spremljavi Borisa Razborška ter Cici skupina Gledališkega 
društva Radeče pod vodstvom Lucije Sirk s kratkim recita-
lom o domovini.  Smilja Radi

Slavnostni govornik na pro-
slavi Tit Turnšek je med dru-
gim poudaril, da so bile v dru-
gi svetovni vojni žrtve, ki pa 
niso bile zaman, saj je na-
rodnoosvobodilni boj ohra-
nil slovenski narod, ki mu je 
grozilo iztrebljanje. „Takrat 
smo se znali upreti, tudi da-
nes naj se znamo upreti, da 
se bomo znali še v prihodnje. 
Pred preteklostjo ne more-
mo bežati, to je naša zgo-
dovina, ne želimo se je sra-
movati. Niti Američani niti 
Angleži se ne sramujejo svo-
je zgodovine, svojih kolonij, 
ničesar, ker spoštujejo svojo 
državo. Mi se moramo nauči-
ti živeti s preteklostjo. Svo-

70-letnica Kozjanskega odreda
SROMLJE - Združenje borcev za vrednote NOB Brežice je 27. aprila na Sromljah pripravilo proslavo, s 
katero so počastili 70-letnico ustanovitve Kozjanskega odreda, 70. obletnico ustanovitve 2. bataljona 
brigade VDV in 73. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte. Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB 
za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek, posebna delegacija pa je k bližnjemu, letos obnovljenemu spo-
meniku, položila cvetje. 

jo domovino moramo imeti 
radi, jo moramo spoštovati, 
zanjo je potrebno kaj žrtvo-
vati. Domovine ne smemo iz-
dajati, zavedati se moramo, 
da smo predvsem Slovenci, da 
smo tukaj na svoji zemlji,“ je 
še povedal Turnšek, ki je na-
nizal poleg omenjenega tudi 
težke čase po osvoboditvi ter 
se dotaknil tudi nedavno od-
kritega spomenika domobran-
cem v Grahovem. „To je sra-
mota za državo, saj spomenik 
žali, razdvaja in neti sovra-
štvo, zato bomo uporabili vsa 
administrativna sredstva, da 
ga odstranijo,“ se je zavzel 
govornik, za konec pa usme-
ril pogled v sedanjo Evropo in 

zaključil, da takšne, kakršna 
je sedaj, niti ne potrebujemo, 
zato bi bilo po njegovih bese-
dah potrebno bruseljskim bi-
rokratom včasih reči tudi ne.

V pestrem in bogatem pro-
gramu, za katerega je scena-
rij napisala Milena Jesenko, 
so pred več kot tisoč ude-
leženci sodelovali Glasbena 
skupina 40X BAND pod vod-
stvom Petra Gabriča, MoPZ 
Planina Cerklje ob Krki z 
zborovodjem Miho Haler-
jem, MoPZ Sromlje z zboro-
vodjem Francem Vegljem, 
kantavtor Peter Dirnbek z 
Mojco Florjanič, Špelo Rav-
nikar, Željkom Nikezićem in 
Mitjo Jankovičem, ki so se 

predstavili z recitalom Mati. 
Zbrane so ob tej priložnosti 
nagovorili še predsednik KS 
Sromlje Ferdo Pinterič, bre-
žiški župan Ivan Molan in ob 
predaji kopije bojne zastave 
borcu Kozjanskega odreda 
Vincencu Blažinču - Cenetu 
dr. Tomaž Teropšič. Slednji 
je v nadaljevanju dogodka 
zainteresirane popeljal sko-
zi začasno muzejsko zbirko 
o Kozjanskem partizanskem 
odredu, ki so jo postavili v 
posebni sobi sromeljskega 
Doma krajanov. O pomenu 
zbirke pa je dodal nekaj misli 
še predsednik ZB za vrednote 
NOB Stane Preskar. Program 
je povezovala Jožica Stajić. 
 Marija Hrvatin

Slavnostni govornik Tit Turnšek
Na proslavi se je zbralo prek tisoč udeležencev.

Praznik borcev za pravice naroda

Slavnostni govornik, pred-
sednik KO Združenja bor-
cev za vrednote NOB Rade-
če Blaž Kravogel

BREŽICE – Združenje borcev za 
vrednote NOB Brežice in Ob-
močna izpostava JSKD Brežice 
sta 22. aprila v malem avdito-
riju Posavskega muzeja Breži-
ce priredila Večer partizanske 
in domoljubne pesmi ob 70–le-
tnici ustanovitve Kozjanskega 
odreda. V programu so sode-
lovali recitatorji partizanskih 
pesmi KD Drugi oder, s pesmi-
mi MePZ Viva, v program je 
poslušalce v napolnjenem av-
ditoriju popeljal Robert Kerin 
z veličastnimi zvoki harmoni-
ke, Vladimir Gramc pa je z 
zvoki orglic plemenitil pro-
gram, ki ga je osmislila Simo-
na Rožman Strnad, za kar se 
ji je zahvalil predsednik bre-

Partizanska in domoljubna pesem

žiškega borčevskega združe-
nja Stane Preskar. V kratkem 
nagovoru je poudaril, da brez 
borcev Kozjanskega odreda ne 
bi danes imeli tega, kar ima-

mo - svobodo, kljub temu, 
da je Kozjanski odred v svo-
ji protiokupatorski bitki doži-
vljal tako padce kot vzpone.
 N. J. S.

Del nastopajočih, levo Robert Kerin s harmoniko in Vla-
dimir Gramc z orglicami

Turistično društvo Artiče organizira

POMLADNI POHOD PO 

ARTIŠKI SADJARSKI POTI
Pridruži se nam na rekreativnem pohodu skozi prebujajočo se naravo 

in se napolni s svežo energijo, ki jo po dolgi in zaspani zimi potrebuje prav vsak.

Dobimo se v nedeljo, 18. 5. 2014, 

ob 9. uri pred Prosvetnim domom v Artičah.

Prispevek za hrano in pijačo znaša 7 € za odrasle, za otroke brezplačno.

Informacije: 031/611-311 ali 031/770-901
V primeru slabega vremena pohod odpade.

20 % 
ZNIŽANJE

NA VSE SADIKE SADNEGA DREVJA 
GRMOVNIC IN OKRASNIH DREVES

AKCIJA VELJA OD 01.05. - 31.05.2014
oziroma do odprodaje zalog

www.eurogarden.si   www.rotar-trgovina.si

Slike so simbolične! Iz navedb in slik ni možno uveljavljati zahtevkov. Pridržujemo si pravico do sprememb vsebine in cene brez predhodne najave. Za tiskarske napake iz oglasa ne prevzemamo odgovornosti.

LIBNA - Pri Lovskem domu na Libni so na zadnji april-
ski dan na pobudo Jožice Libenšek in Janeza Špilerja tu-
di letos ročno postavljali mlaj. Vaščanke so spletle okoli 
20 metrov dolgo kito iz lipice, ki so jo po običaju pritr-
dili okrog prav toliko metrov visokega mlaja. Vrh so do-
datno okitili še z raznimi pisanimi trakovi ter mu dodali 
slovensko zastavo. Mlaj so dvigovali pod budnim očesom 
domačina Željka Vogrinca. Za prijeten zaključek ročne-
ga podviga pa so poskrbeli še domači lovci, ki so postre-
gli z divjačinskim golažem. M. H. 

Krvodajalska 
akcija 
v Krškem
KRŠKO – V organizaci-
ji Območnega združenja 
Rdečega križa Krško bo v 
ponedeljek, 12. maja, in 
v torek, 13. maja, od 7. 
do 13. ure v Mladinskem 
centru Krško potekala kr-
vodajalska akcija, na ka-
tero vas vljudno vabijo.

CERKLJE OB KRKI – Sloven-
ska vojska (SV) bo ob svo-
jem prazniku – dnevu SV, ki 
ga obeležuje 15. maja, tra-
dicionalno odprla vrata voja-
šnic. V Vojašnici Jerneja Mo-
lana Cerklje ob Krki bo dan 
odprtih vrat to soboto, 10. 
maja, med 10. in 16. uro.

Dan odprtih 
vrat v vojašnici
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JZ OŠ Radeče, enota Vrtec Radeče letos že sedmič sodelu-
je v vseslovenski akciji »ŠPORT in ŠPAS - 7. dan druženja in 
gibanja vseh generacij«. Prireditve v okviru akcije bodo po 
vsej Sloveniji potekale v soboto, 17. maja, v dopoldanskem 
času. Tema letošnje prireditve je »SOSED SOSEDU SOSED – 
DRUŽENJE«. Vrtec Radeče vabi, da se družite z njimi in se 
jim pridružite v raznovrstnih aktivnostih, s pričetkom ob 9.00 
na stadionu, kjer se bomo zbrali vsi, majhni in veliki. Po uvo-
dnem pozdravu se boste lahko pridružili eni od mnogih aktiv-
nosti, ki jih bodo za vas na več prizoriščih pripravila društva 
in zavodi. Izmerili vam bodo krvni tlak, ogreli se boste lahko 
z različnimi dejavnostmi, doživljajskimi igrami, igrali košar-
ko, gasilci vam bodo predstavili gasilca in gasilski avto, igrali 
boste lahko tenis, balinali ali se s kolesom odpeljali na vožnjo 
po Učni poti Savus. V glasbeni delavnici se boste lahko spro-
ščali s tolkali, v gledališki delavnici odkrivali svoje igralske 
sposobnosti ali v eni od ponujenih aktivnosti preprosto uži-
vali, na primer v pikadu na smešen način. S čebelarji se bo-
ste lahko odpravili na krajši pohod na Dobravo ali z najmlaj-
šimi uživali in se razgibavali kar na igrišču vrtca. Na koncu 
prireditve bodo podeljena priznanja najštevilčnejši družini, 
najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu in še kaj. V vrt-
cu si želijo, da na ta dan vsi zavihamo rokave in poskrbimo, 
da bi se vsi občani, majhni in veliki, skupaj družili, zabava-
li, sodelovali ter spoznavali zdrav način življenja. 

Zahvaljujejo se društvom, organizacijam in vsem, ki ste iz-
kazali pripravljenost in boste tako ali drugače pripomogli k 
izvedbi prireditve. Podrobnejši program najdete na: www.
jzosmn.radece.si in www.radece.si. Skupaj znamo in zmo-
remo – pridružite se nam v soboto, 17. maja, ob 9.00 na sta-
dionu!

Obisk četrtošolcev pri županji
Četrtošolci JZ Osnovne šole Marjana Nemca Radeče so z ra-
zredničarkama Sašo in Marijo prve dni aprila obiskali županjo 
in občinsko upravo Občine Radeče. V okviru učnega programa 
spoznavajo pomen občinskega središča, občine, krajevne sku-
pnosti, župana, meja občin in drugih zanimivosti, vezanih na 
to tematiko, zato sta razredničarki zaprosili županjo, če jo lah-
ko obiščejo in to, kar so se naučili, tudi doživijo na praktičen 
način. Seveda smo jih povabili in jim z veseljem razložili, kdo 
smo, kaj je občina in kaj jo sestavlja, za kaj skrbimo ter kakšne 
zanimivosti in posebnosti skriva naša majhna občina. 

Učenci so zgodaj zjutraj prišli do občinske stavbe in županja ob-
čine Radeče Rafaela Pintarič, direktorica občinske uprave Bri-
gita Stopar in svetovalka za družbene dejavnosti Melita Simon-
čič so jih sprejele v sejni sobi. Županja je z veseljem učence 
ob projekciji fotografi j seznanila z dejstvi, povezanimi z obči-
no in njenim delovanjem. Predstavila jim je osnovne simbole 
občine, krajšo zgodovino nastanka mesta Radeče, kdaj je bila 
občina ustanovljena ter koliko krajevnih skupnosti in naselij jo 
sestavlja. Kot zanimivost je izpostavila tudi zemljevid občine, 
ki je zrcalna slika zemljevida Slovenije. Na kratko jih je sezna-
nila tudi s svojim delom ter da ji pri odločanju o pomembnih 
zadevah, ki se dotikajo vseh občank in občanov, pomagajo pod-
župan, svetniki občinskega sveta in občinska uprava. Ogledali 
so si promocijski fi lm z radeškimi znamenitostmi, monografi jo 
Radeč, srebrnik in zlatnik Občine Radeče, Radeške novice ter 
fotografi je dogodkov ob občinskem prazniku. Ob soku in prigriz-
ku smo še malce poklepetali, učenci pa so županji predstavili 
tudi nekaj predlogov, kaj bi radi imeli v svojem domačem kraju. 
Ogledali so si še prostore občine, sprejemno pisarno, predvsem 
zanimiva pa jim je bila pisarna, kjer se snema oddaja Utrinki iz 
Radeč in so jo doslej poznali le s televizije. Veseli smo bili nji-
hovega obiska, saj so nam s svojo vedoželjnostjo in otroškim 
veseljem popestrili vsakdanji delavnik, zanje pa je bil to tudi 
drugačen in zanimiv način osvajanja znanja.

17. maj – Dan druženja in 
gibanja vseh generacij v JZ OŠ 
Radeče, enoti Vrtec Radeče

ZDOLE - Turistično hortikulturno društvo Zdole in tamkaj-
šnja Krajevna skupnost sta 27. aprila v počastitev krajev-
nega praznika organizirala 19. jurjevanje, ki je s celodnev-
nim zabavnim in kulturnim programom na Zdole ponovno 
pritegnilo številne obiskovalce od blizu in daleč. Že dan 
pred tem je domače športno društvo drugo leto zapored 
izvedlo tudi Jurjev tek z udeležbo kar 200 tekmovalcev.

Po tradiciji je jurjevanje že ob peti uri v nedeljskem jutru na-
javilo pritrkavanje zvonov v župnijski cerkvi sv. Jurija, nakar so 
članice in člani domačih društev pričeli s pripravo prizorišča in 
peko daleč prepoznavnega zdolskega cvrtja, za katerega je se-
stavine zeleni Jurij s spremstvom nabral po zaselkih krajevne 
skupnosti že v sobotnem dopoldnevu. Tako so se med prvimi s 
cvrtjem iz jajc in domačih klobas v nedeljskem jutru okrepča-
li godbeniki Pihalnega orkestra Krško, ki so tako kot vsa leta do 
sedaj prvi zaigrali na prizorišču, pa tudi številni rekreativni po-
hodniki, ki se zgrnejo na Zdole iz vseh smeri. Dopoldan je v cer-
kvi potekala sveta maša, nato pa so konjske vprege na prizorišče 
pripeljale še zelenega Jurija v spremstvu predsednika KS Zdole 
Jožeta Slivška, župana občine Krško mag. Mirana Stanka in po-
slanca v DZ Franca Bogoviča. Vsi navedeni so čestitali domači-
nom za praznik, tako njim kot obiskovalcem pa zaželeli prijetno 
celodnevno druženje in zabavo. Za slednjo je ob moderatorstvu 
Cveta Bahča poskrbelo več glasbenih zasedb: ansambel Jerne-
ja Kolarja, Totter midi Sotošek, Šakali in kot glavna zasedba na 
popoldanski veselici Ansambel Saša Avsenika. 
 Sven Mavsar

Jurjevanje, osrednja prireditev 
zdolskega krajevnega praznika

V družbi zelenega Jurija (z leve): predsednik KS Zdole Jo-
že Slivšek, predsednik THD Zdole Marjan Gričar in posla-
nec Franc Bogovič s soprogo Bojano

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V lanski pomladi ustanovljenem Dru-
štvu ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem, 
ki šteje že dobrih 80 članov, so v sodelovanju s KS Leskovec 
in Aktivom kmečkih žena Krško polje 26. aprila pod „Pepije-
vim“ kozolcem izvedli zaključek prvega organiziranega pra-
znika suhomesnatih dobrot in leskovške salamijade.

Kot je povedal predsednik društva Jože Petkovšek, je ob dru-
žabnem segmentu, sodelovanju na prireditvah krajevnega, lo-
kalnega in širšega pomena, ohranjanju nekdaj najbolj prilju-
bljenega kmečkega praznika - kolin in izobraževanju članov 
organizacija tovrstnega tekmovanja še ena društvena aktiv-
nost, ki ne prispeva zgolj k širši prepoznavnosti, temveč si z 
njo prizadevajo dvigniti kakovost izdelave suhomesnatih iz-
delkov. Ocenjevalni komisiji sta tako ocenili več kot 90 suho-
mesnatih izdelkov, 12 suhih klobas, 19 slanin in kar 60 salam. 
V kategoriji suhih klobas je največ točk prejela suha kloba-
sa Staneta Pfl egeja z Mrtvic, na drugo mesto se je zavihtela 
klobasa Jožeta Arha iz Velikega Podloga, tretjo mesto pa je 
osvojila klobasa Milana Janežiča iz Škocjana. Najboljšo slani-
no je po mnenju komisije izdelal Tomaž Pfl ege z Mrtvic, druga 
je bila slanina Jožeta Petkovška iz Leskovca, tretja pa Zvonka 
Arha iz Selc pri Leskovcu. Za zmagovalno salamo je bila raz-
glašena salama, ki so jo izdelali na Turistični kmetiji Škrbi-
na v Vinici pri Šmarjeti, Jožici Škrbina z iste turistične kme-
tije je šlo v roke priznanje za drugo najbolj okusno salamo, 
medtem ko si je tretje mesto prislužila salama Tonike Dani-
čič iz Kompolja. Sklepno prireditev prve salamijade so pope-
strili z licitiranjem dveh krač, ki sta si ju prislužila obiskoval-
ca, ki sta se po tehtanju z roko najbolj približala dejansko 
izmerjeni teži, z glasbenim programom v izvedbi Bojana Za-
kška, degustacijo suhomesnatih izdelkov, pogostitvijo članic 
Aktiva kmečkih žena in povezovalno besedo Zdenka Pereca.
 Bojana Mavsar 

Prva leskovška salamijada

Najboljši izdelovalci mesnin v posamezni kategoriji (z 
leve): Turistična kmetija Škrbina (zanjo Alojz Škrbina), 
predsednik društva Jože Petkovšek, Stane Pfl ege in To-
maž Pfl ege

RADEČE – V Fini zavodu Ra-
deče so pred tremi leti zače-
li s projektom »Pomahajmo v 
svet«. V njem se vrtci varno 
povezujejo med seboj preko 
video omrežja, kjer si otro-
ci v živo mahajo in se sku-
paj učijo prvih tujih besed. 
Otroke skozi celotno virtual-
no popotovanje vodi lik Enia, 
s katerim se najmlajši lažje 
spoprijateljijo in poistoveti-
jo. 
  
V letošnjem šolskem letu se 
med seboj povezujejo vrt-
ci v Sloveniji, Švedski, Itali-
ji, Slovaški, Norveški, Litvi, 
Hrvaški, Poljski, Romuniji, 
Kanadi, Braziliji, Gambiji in 
Avstraliji. »Čeprav so za nas 
pomembni prav vsi otroci, ne 
glede na njihove socialne raz-
like in geografske razdalje, 
smo še posebej ponosni na 
letošnje sodelovanje z otro-
ci iz Gambije. Z Uršo Rojnik 
in Etko Čalasan Žerdoner iz 
Društva Za otroke sveta – Kids 
are the World smo pričeli ri-
sati barvito sodelovanje,« so 
med drugim zapisali v svojem 
sporočilu ustvarjalci projek-
ta Pomahajmo v svet, kate-
rega ustanoviteljici sta Kaja 
Kink in Andreja Majnar, pri-
družila pa se jima je mlada 
ekipa z močno vizijo in stra-
stjo do ustvarjanja drugač-
nega pogleda na svet brez 
meja. »Naš cilj je povezati 
več kot 25.000 otrok in mla-
dih v naslednjih petih letih, 
saj želimo v prihodnje pro-
jekt razširiti tudi na osnovne 
in srednje šole ter tako po-
spremiti vaše in naše otroke 
skozi čudovito otroštvo v sve-
tlo prihodnost brez predsod-
kov in nestrpnosti,« so še do-
dali v svojem sporočilu iz Fini 
zavoda Radeče.  S. Radi

Pomahajmo 
v svet

AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO Posavje!
 
Odbor za tematske poti Posavje v sodelovanju s partnerji vabi vse ljubitelje pohodništva, 
kolesarjenja, narave in prijetnega druženja na POSAVSKI FESTIVAL TEMATSKIH POTI, ki se 
odvija v mesecu maju in juniju. Festival zajema 30 pohodniških, 5 kolesarskih in 2 konjeniški 
turi, skupaj z zabavnim in izobraževalnim programom. Informacije o posameznih pohodih 
najdete na www.visitkrsko.com/posavski-festival-tematskih-poti/ ali pri koordinatorki festivala 
(Ksenja Kragl, 041 353 505).

Želimo vam prijetno, sproščeno in veselo druženje!

V sklopu festivala bo potekalo

SREČANJE POSAVSKIH VODNIKOV,
torej vabimo vse vodnike v Posavju (turistične, planinske, gorske, kolesarske, vodnike v naravi, 
gozdne pedagoge, interpretatorje dediščine …), da se nam pridružijo 

21. 5. 2014 ob 15. uri v dvorani TVD Partizan Boštanj.

V Posavju imamo več organizacij, ki združujejo različne vodnike. Zato vabimo tako organizacije 
kot posameznike, ki se ukvarjajo ali se želijo ukvarjati z vodništvom, na srečanje, kjer se bomo 
dogovorili o skupnem sodelovanju. 

Z nami bodo predstavniki vodstev turističnih in planinskih vodnikov, gozdnih pedagogov ter 
interpretatorjev dediščine in predstavnik: Pohodništvo&kolesarjenje giz. 
Posvet bo potekal v soorganizaciji TD Boštanj.

Prosimo za prijave in vljudno vabljeni!

Info in prijave: Glavni koordinator festivala: 
Center za podjetništvo in turizem Krško,  info@cptkrsko.si ali 041 353, 505, Ksenja Kragl, 

Odbor za tematske poti Posavje: Jože Prah 041 657 560 joze.prah@amis.net.

mali.oglasi@posavje.info
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Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

PIŠECE – V večnamenskem domu v Pišecah so aktivistke KO 
Rdečega križa Pišece 5. aprila pripravile srečanje starejših, 
na katerem se je zbralo okoli 70 krajank in krajanov. Naj-
prej sta jih pozdravili predsednica KO RK Eva Jagrič in taj-
nica Marjanca Ogorevc. Sledil je kulturni program, ki so ga 

pripravili učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Za zaključek 
programa pa je aktivistka KO RK Pišece Danica Kocjan zre-
citirala še nekaj svojih pesmi. Po programu je sledila beseda 
različnih gostov, nekaj dogodivščin iz mladosti pa je zbranim 
tudi letos povedala 85-letna krajanka iz Blatnega Alojzija 
Radanovič. Ob zvokih harmonikarja Franca Rajgla je bilo 
vzdušje prijetno, polno petja in plesa. Zaplesala sta tudi naj-
starejša krajana, 90-letna Ema Bibič in 87-letni Ivan Dušič.
 J. Kene/R. R., foto: L. Babič

STUDENEC - Krajevna organizacija Rdečega križa Studenec 
oz. aktivisti iz KS Primož in KS Studenec vsako pomlad orga-
nizirajo srečanje starejših krajanov nad 70 let. Letos jih je 
prišlo 76, učenci podružnične OŠ Studenec pa so jih navdu-
šili s pesmijo in recitali. Vse prisotne so pozdravili predse-

dnica RK Sevnica Breda Drenek Sotošek, sekretarka RK Sev-
nica Mojca Pinterič Krajnc, predsednik KS Studenec Janoš 
Janc, predstavnica KS Primož Brigita Udovč in župnik iz Bo-
štanja Fonzi Žibert. Po daljšem klepetu je sledila malica, 
zatem so občinstvo presenetili Bučenski ramplači, izvedli pa 
smo tudi srečelov, kjer je prvi dobitek, sv. Krištofa, dobil Ga-
brijel Kotar. Kar dolgo smo se zadržali in bilo nam je lepo, 
tako da se prihodnjega srečanja že veselimo. 
 Bernarda Janc

KRŠKO – Člani Društva Sonček Posavje so na letošnjem občnem 
zboru izvedli tudi volitve, saj je vodilnim potekel štiriletni man-
dat. Predsednica društva še naprej ostaja Nataša Solomun, pri-
šlo pa je do sprememb v izvršnem in nadzornem odboru ter ča-
stnem razsodišču. Članom društva je bil predstavljen tudi načrt 
dela za letošnje leto, ki je kar pester, zato predsednica upa, da 
bodo mlajši člani aktivno sodelovali pri njegovi uresničitvi. Pred 
volitvami so se z minuto molka spomnili pokojnega soustanovi-
telja društva Jožeta Ribiča, ki je veliko prispeval tako pri na-
stajanju društva kot tudi pri povezovanju med člani.  A. H.

KRŠKO - Aktivistke Krajevne organizacije Rdečega križa 
Krško - desni breg so 25. aprila v gasilskem domu PGD Kr-
ško pripravile deveto družabno srečanje starejših krajank 
in krajanov, ki prebivajo na desnem bregu KS mesta Krško 
in so dopolnili 75 in več let. 

Kot je povedala predsednica krajev-
ne organizacije Danica Lončar, so na 
letno srečanje povabili 220 starostni-
kov, udeležilo pa se jih je dobrih 60. 
Zanje je podmladek RK iz OŠ Juri-
ja Dalmatina izvedel prijeten recita-
torski in glasbeni program, ob kate-
rem so starejši krajani tudi  družno 
zapeli, vsem prisotnim pa sta dobro 
počutje na srečanju poleg predse-
dnice Lončarjeve zaželela še župan 
mag. Miran Stanko in član Območne-
ga združenja RK Krško Slavko Šribar. 
Medtem ko se je župan udeležencem 
zahvalil za prispevek v njihovem naj-

bolj ustvarjalnem obdobju, v nadaljevanju pa še na kratko 
predstavil investicije, ki jih občina z namenom ureditve me-
sta izvaja na območju njihovega prebivanja, je Šribar izposta-
vil tri najbolj poglavitne segmente delovanja Rdečega križa: 
organizacijo tovrstnih družabnih srečanj in pomoč starejšim, 
vzgojo podmladka ter darovanje krvi kot udarno moč in po-
slanstvo organizacije. Še posebej pa je vodstvo KO RK - desni 
breg v svoji sredi pozdravilo najstarejša udeleženca, in sicer 
med moškimi Slavka Kranjca, ki je 27. aprila dopolnil 92 let, 
med ženskami pa leto dni mlajšo Jožefo Pavkovič, ki je oseb-
ni jubilej praznovala 1. aprila.  B. Mavsar 

Srečanje starejših z desnega 
brega KS mesta Krško

Jožefa Pavkovič z 
urejenostjo, bistrim 
umom in dobro voljo 
kljubuje letom.

Solomunova ostaja na čelu Sončka

Srečanje starejših na Studencu

Aktivistke RK in dobitnik prve nagrade na srečelovu Ga-
brijel Kotar

Srečanje starejših iz KS Pišece

Na vsakoletnem srečanju se je zbralo okoli 70 pišeških 
krajank in krajanov.

Najvišjo oceno pri cvičkih 
(16,27) so dodelili cvičku 
Antona Dornika iz Vrhovske 
vasi, sicer člana Vinogradni-
ško-turističnega društva Ga-
dova peč, najboljši beli bi-
zeljčan (ocena 17,03) pa je 
pridelala družina Jožeta Ver-
stovška iz Curnovca, ki je 
član Vinogradniškega društva 
Sromlje. Na letošnji izbor za 
Županovo vino se je uvrstilo 
30 najbolje ocenjenih vzor-
cev cvička PTP iz vinorodnih 
okolišev na dolenjski strani, 
kjer delujejo Društvo vino-
gradnikov Dolina-Jesenice, 
VTD Gadova peč in Vinogra-
dniško, turistično in kulturno 
društvo Cerklje ob Krki (iz 
vsakega društva po deset naj-
bolje ocenjenih vin na dru-
štvenih ocenjevanjih), ter 30 
najbolje ocenjenih vin bele-
ga bizeljčana PTP iz štajer-
skih vinorodnih okolišev, kjer 
so DV Bizeljsko, VD Sromlje 
in VD Pišece (iz vsakega dru-
štva prav tako po deset naj-
bolje ocenjenih vin na oce-
njevanjih). Komisija v sestavi 
Milena Rožman (predsedni-
ca), Samo Hudoklin, Andrej 

Županovo vino Dornikov cviček
in Verstovškov beli bizeljčan
BREŽICE - V Mestni hiši Brežice so 25. aprila razglasili Županovo vino za leto 2014. Ta naziv sta si letos 
prislužili kar dve vini, saj so izbirali tako najboljši cviček PTP kot tudi najboljši beli bizeljčan PTP. 

Bajuk, Jože Prah 
in Adi Brodi je 
16. aprila ocenila 
28 vzorcev cvič-
ka PTP (en vzo-
rec je bil izklju-
čen) in 30 vzorcev 
belega bizeljčana 
PTP (šest vzor-
cev izključenih, 
en vzorec pa po 
odločitvi komisi-
je zaradi izsto-
pajočega mu-
škatnega tona 
prekategoriziran 
v belo zvrst).

Župan Ivan Molan je dejal, 
da je namen letošnjega izbo-
ra županovega vina, da po-
magajo predvsem s promo-
cijo vin. Občina bo imela za 
protokolarna darila dvojček 
vin – letošnja zmagovalca. Po 
besedah predsednice komisi-
je Rožmanove lansko leto do-
zorevanju grozdja ni bilo naj-
bolj naklonjeno zaradi mokre 
in mrzle pomladi, nato pa še 
hude suše in vročinskega uda-
ra. Kljub temu pa je bilo za 
masovne sorte dozorevanje 

v redu. Vina, ki so bila od-
dana v ocenjevanje za izbor 
za županovo vino, so bila zelo 
solidne kakovosti, je dejala. 
„Cvički in beli bizeljčani le-
tnika 2013 so na splošno har-
monični v okusu, lepe barve 
s prijetno svežino in lepo ki-
slino,“ je še pohvalila lanski 
letnik vin. Skupaj z županom 
sta nato najboljšima dvema 
vinogradnikoma, ki sta pride-
lala letošnje županovo vino, 
podelila posebno priznanje, 
društvoma, v katera sta včla-
njena, pa posebno nagrado. 

Vsi ostali vinogradniki, kate-
rih vina so bila ocenjena, so 
prejeli listino o sodelovanju. 
Zaključni dogodek izbora Žu-
panovega vina 2014, ki ga je 
v sodelovanju z Občino Bre-
žice organiziral brežiški Za-
vod za podjetništvo, turizem 
in mladino, je vodila Alja Ko-
vačič, s petjem pa sta doga-
janje popestrila brata Marko 
in Miha Zagmajster z Orešja 
na Bizeljskem, ki sta se jima 
v zaključni točki pridružila 
tudi njuna starša.
 Rok Retelj

Najboljši vini v občini so lani pridelali pri Dornikovih in Verstovškovih.

POSAVJE – V Zvezi lovskih družin Posavja so tudi letos izpeljali te-
čaj za lovske pripravnike. Kar dva meseca so obiskovali predava-
nja in opravljali preizkuse znanj po posameznih temah, na koncu 
pa še zaključni izpit, ki ga je med 20 prijavljenimi udeleženci v 
prvem poskusu opravilo 17, trije pa bodo znanje še malo obnovi-
li. Posebej se je izkazal Jure Špitaler, čigar povprečna ocena je 
bila kar 4,96. Za zaključno ekskurzijo so si izbrali Lovski muzej v 
Zagrebu, kamor jih je popeljal starešina LD Kraljevec na Sotli in 
član organov Hrvaške lovske zveze Ignac Štrucl, sicer naš rojak 
iz Pišec. Ob zaključku je predsednik izpitne komisije pri posavski 
lovski zvezi Miha Molan podelil spričevala vsem uspešnim in jim 
zaželel veliko lepih trenutkov v lovskih vrstah.  D. L.

Tečaj za lovske pripravnike
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Poslovne cone v Posavju čakajo na boljše čase

Na okrogli mizi so poleg Emi-
la Benčine in direktorja po-
savske gospodarske zborni-
ce Darka Goriška sodelovali 
župani in županja posavskih 
občin, mag. Miran Stanko, 
Srečko Ocvirk, Ivan Molan, 
Franjo Debelak in Rafae-
la Pintarič. Za razliko od žu-
panov, ki menijo, da so obči-
ne vložile že velike napore, 
da bi pritegnile vlagatelje 
in tudi znatna sredstva v ko-
munalno opremljenost indu-
strijsko-obrtnih con, pa Dar-
ko Gorišek ocenjuje, da je 
podporno okolje s strani ob-
čin še vedno premajhno in da 
infrastruktura še vedno ni za-
dovoljujoče urejena: „Cene 
zemljišč so še vedno visoke 
oz. času neprimerne, saj 250 
km stran od nas ponujajo ko-
munalno opremljena zemlji-
šča zastonj in subvencije za 
vsako delovno mesto, mi pa v 
štartu računamo, da bomo za 
zemljišče iztržili 40-50 evrov/
m2, ob tem pa še gradbene-
ga dovoljenja ni mogoče hi-
tro pridobiti.“ Kot je še de-
jal, pa se ne gre čuditi, da 
je Slovenija nezanimiva za 
tuje vlagatelje, saj vlada ve-
dno znova napoveduje doda-
tne podražitve, obdavčitve, 
medtem ko investitorji želi-
jo stabilno okolje in pogoje, 
ki bodo v veljavi vsaj v obdo-
bju pet do deset let. 

Mag. Miran Stanko je zatrdil, 
da se na Občini Krško zave-

dajo, da brez podjetništva ni 
delovnih mest ne prihodkov 
in da podjetništvo predsta-
vlja pogon občine. Pripombe 
GZS ocenjuje bolj kot ne neu-
mestne, saj meni, da je obči-
na dovolj odprta za podjetni-
ške iniciative, da je mogoče 
v primeru resno izkazanih na-
mer s strani investitorja skle-
niti tudi konsenz v obliki niž-
jega komunalnega prispevka, 
obročnega odplačevanja ze-
mljišč ipd. Na območju obči-
ne so trenutno tri industrijske 
cone v skupni izmeri nekaj 
čez 100 ha, od tega je okoli 
polovica zemljišč v lasti Ob-
čine Krško, zasedenih pa do-
bra tretjina. Stanko je pouda-
ril, da je v PC Vrbina, v kateri 
prevladujejo predvsem stori-
tvene dejavnosti, zapolnjenih 
20 do 30 % površin, že zapol-
njena je IC Drnovo-vzhod, v 
kateri prevladujejo gradbe-
ne dejavnosti, medtem ko je 
še povsem nezasedena IC Dr-
novo-zahod, kjer pa obstoječi 
resursi še ne omogočajo elek-
trifi kacije območja. 

Tudi brežiški župan Ivan Mo-
lan je zatrdil, da so odprti 
za podjetniške pobude in in-
vesticije. Cene komunalno 
opremljenega zemljišča za 
pozidavo so relativno nizke - 
23 evrov/m2 - s tem, da ima-
jo veljaven sklep, da Občina 
v primeru nakupa zemljišča 
in investicije nudi še doda-
tno spodbudo v višini 30 %, 

kar pomeni, da se cena za 
nakup lahko zniža na okoli 
15 evrov/m2. Manj od tega 
niti ne gre, je dejal, saj ob-
čine vlagajo velika sredstva 
v opremljenost območij, 
natančna kalkulacija stro-
škov pa bi kaj hitro pokaza-
la, da so pri tem, upošteva-
je vse stroške in postopke, ki 
jih morajo izvesti, pridelale 
minus. Izpostavil je, da gre-
do razmišljanja v smeri, da 
bo potrebno na tem podro-
čju narediti nov korak, naj-
prej zgraditi manjše objekte 
in zatem iskati najemnike. S 
strani vlagateljev je že bil iz-
kazan tovrsten interes, saj to 
pomeni zanje manjša tvega-
nja. S po 40 ha razpoložlji-
vih zemljišč razpolagajo tako 
v IC Brezina kot v Slovenski 
vasi, medtem ko jih je v Do-
bovi na voljo 10 ha, skupno 

pa je še vedno prostih oko-
li 45 ha.

Po besedah Srečka Ocvirka je 
v občini Sevnica okoli 30 ha 
zemljišč, a so ta razpršena. 
Povsem nezasedenih je 2,5 ha 
urejenega zemljišča na Blan-
ci, druge cone pa se razvijajo 
na robu že obstoječih, to je v 
Boštanju, Radni, Savski cesti 
v Sevnici, kjer imajo obstoje-
če družbe, ki so v občini tudi 
paradne, na voljo tudi prostor 
za širitev, v Šmarju so zaseb-
ni investitorji že odkupili ze-
mljišča in podali pobudo za 
sprejem podrobnega prostor-
skega načrta, nekaj prostih 
površin je tudi še v Krmelju. 
Razpoložljive površine so re-
lativno dobro zasedene, žal 
pa ni velikih investicij, pra-
vi Ocvirk, ob upoštevanju raz-
mer tudi na račun tega, ker 

nimajo ustrezne infrastruk-
turne dostopnosti do občine, 
do najbližje avtocestne pove-
zave pa so še vedno oddaljeni 
več kot 20 km.

Nekoliko drugačne razmere 
veljajo v občinah Radeče in 
Bistrica ob Sotli. Radeška žu-
panja Rafaela Pintarič je iz-
postavila, da ob dveh obstoje-
čih manjših poslovnih conah, 
ki se nahajata ob cesti Zidani 
Most - Sevnica in na Jagnje-
nici, v občini, ki je stisnjena 
v ozko kotlino, pa tudi spričo 
povsem neustreznih cestnih 
povezav v smeri Zasavja ali 
Celja, niti nimajo možnosti 
za gradnjo podjetniških con. 
Zato so zainteresirani za za-
polnitev že obstoječih, a po 
propadu nekaterih podjetij 
praznih kapacitet, ki pa so 
v večini na zasebnih zemlji-
ščih. Tudi bistriški župan Fra-
njo Debelak je povedal, da 
glede na majhnost občine ni 
veliko razpoložljivih površin, 
poleg tega zanjo veljajo tudi 
zakonske omejitve, saj se ce-
lotno območje občine nahaja 
v Naturi 2000. Ob obstoječi 
poslovni coni imajo za pod-
jetniški razvoj na voljo le še 
dober hektar zemljišča, sofi -
nancirajo pa podjetniške ide-
je in tudi gradnjo malih čistil-
nih naprav. Območje občine 
je ugodno predvsem za kme-
tijske dejavnosti, za razvoj 
drugih, okolju ustreznih, pa 
bi morali ponovno usposobiti 

pred 20 leti zaprto železnico 
Zagreb - Imeno - Pragersko, 
za kar si na Občini zelo pri-
zadevajo.

Tudi direktor družbe Mega-
dom Emil Benčina je dejal, 
da je odprto, cenovno ugo-
dno in razumevajoče oko-
lje zelo pomembno za vsake-
ga vlagatelja, sami pa imajo 
v vseh treh občinah, Cerkni-
ci, Ribnici in Krškem, trgo-
vinske centre v industrijskih 
conah. Kot je poudaril, tudi 
letošnjega sejma niso orga-
nizirali izključno z namenom 
predstavitve kupcem in pove-
čanja prodaje, temveč tudi s 
ciljem tesnejšega sodelova-
nja, povezovanja in srečanja 
z dobavitelji in akterji v lo-
kalnem okolju, v katerem po-
slujejo. Ali kot je za naš ča-
sopis dodala vodja sejma in 
maloprodaje Brigita Grego-
rič, želijo ljudem dokazati, 
da so povezovalni člen in do-
dana vrednost v okolju. Tako 
so prvi sejemski dan v družbi 
posvetili poslovnim partner-
jem in sodelovanju z njimi, v 
soboto in nedeljo sta se zvr-
stila dneva za družinske na-
kupe, vsi trije pa so bili tudi 
glasbeno obarvani, saj je na 
prireditvenem prostoru na-
stopilo kar deset glasbenih 
zasedb, vsak sejemski dan pa 
so zaokrožili tudi z nagradnim 
žrebom in podelitvijo nagrad 
kupcem.
 Bojana Mavsar

KRŠKO - 25. aprila sta direktor cerkniške družbe Megadom Emil Benčina, pod okriljem katere posluje trgovski center v Krškem, ter krški župan mag. Miran 
Stanko odprla vrata 2. Megadomovega Hišnega sejma. V uvodu slednjega je organizator pripravil okroglo mizo na temo Razvoj poslovnih con, s sklepno misli-
jo sodelujočih, da so poslovne cone zaradi nestabilnega političnega okolja, neustrezne zakonodaje in davčne politike nezanimive za tuje in domače investi-
torje, tudi v Posavju.

Udeleženci okrogle mize (z leve): Emil Benčina, mag. Mi-
ran Stanko, Franjo Debelak, Rafaela Pintarič, Srečko 
Ocvirk, Ivan Molan in Darko Gorišek 
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po posameznih stopnjah či-
ščenja, na pokopališču so 
obiskovalce seznanili z ak-
tivnostmi, ki so jih izvedli v 
preteklem letu (obnova glav-
nega stopnišča, obnova otro-

škega pokopališča, ureditev 
vojaškega grobišča, obnova 
zidu na vhodu v pokopališče), 
na Zbirno-reciklažnem centru 
Boršt pa so lahko opazovali, 
kako je organizirana služba 
za prevoz in ravnanje z od-
padki, in si ogledali prostore, 

kjer se ločeno zbirajo posa-
mezne vrste odpadkov (odpa-
dna elektronika, nevarni od-
padki, tekstil, odpadne sveče 
in ostali).

V sodelovanju z Mladinskim 
centrom Brežice so za otroke 
pripravili igrive poizkuse na 
temo zemlje ter eko delav-

PROIZVODNJA – APRIL 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – APRIL 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 321 400 12 100 2 2

PB4 KOEL 9 - 135 400 11 100 0 2

PB5 ZP 0 - 150 300 4 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3,

PB4 in PB5
755.600 28 17

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

KRŠKO - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS je na pod-
lagi vloge Fakultete za energetiko Univerzi v Mariboru izdalo 
pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic, s čimer lahko fa-
kulteta izdaja energetske izkaznice za stavbe, ki so predmet 
pregleda licenciranih neodvisnih strokovnjakov Fakultete za 
energetiko UM. Energetska izkaznica je javna listina s podat-
ki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za pove-
čanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica stavbe 
je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela 
in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Energet-
ska izkaznica obstoječih stavb vsebuje kazalnike energetske 
učinkovitosti stavbe, referenčne vrednosti iz zakonodaje in 
priporočila za ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. 
Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, 
da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi podatke o 
energetski učinkovitosti stavbe.  Vir: FE

V javnem podjetju so za obi-
skovalce organizirali dan od-
prtih vrat z vodenimi ogledi 
na treh lokacijah, kjer opra-
vljajo svojo dejavnost: na 
čistilni napravi Mostec, po-

kopališču v Brežicah in Zbir-
no-reciklažnem centru Boršt. 
Na Mostecu so strokovni so-
delavci enote za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda obi-
skovalcem predstavili delo-
vanje centralne čistilne na-
prave in obiskovalce vodili 

Fakulteti za energetiko pooblastilo 
za izdajo energetskih izkaznicNa svetovni dan Zemlje odprli vrata

BREŽICE - Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je na letošnji svetovni dan Zemlje, ki ga obeležuje-
mo 22. aprila, pripravilo niz aktivnosti, s katerimi so želeli občane in širšo javnost spomniti na pomen 
ohranjanja čistega in zdravega okolja. 

nico, na kateri so ustvarjalni 
prstki okrasili lonček in zasadi-
li rastlino. Zaradi razmočene-
ga terena je odpadla zasadi-
tev medovitih rastlin in lipe na 
prostoru skupnostnih eko vr-
tov pri bolnišnici v Brežicah, ki 
jo bodo v sodelovanju z otroki 
in čebelarji izvedli naknadno.
 Vir: Komunala Brežice

Dan odprtih vrat na brežiškem pokopališču

Poštna banka Slovenije posluje 
prek najbolj široke in strankam 
najbolj dostopne mreže pošt. Teh 
je v Sloveniji skoraj 500. 
Poslovanje z osebnim računom, 
varčevanje in najem kredita so 
vam v gosti mreži pošt vedno na 
dosegu roke.

Kje najdemo enote PBS?
Bančne storitve Poštne banke Slo-
venije, ki jih v svojem kraju zadnje 
čase bralci morda pogrešajo, lahko 
uredijo ugodno, varno in hitro na 
najbližji pošti. Okenca naših ban-
čnih storitev so najdostopnejša in 
omogočajo široko razpoložljivost 
storitev. Poslovanje z osebnim ra-
čunom, varčevanje in najem kredi-
ta so v gosti mreži pošt tako vedno 
na dosegu roke.

Mobilne poslovalnice PBS sežejo 
dlje od poštnih enot
Res je. Vsem, ki poslovalnice težje 
obiščejo ali pa si želijo več zaseb-

nosti, naše storitve pripeljemo bliž-
je. Mobilni bančni svetovalci lahko 
stranke obiščemo na domu, v pi-
sarni ali kjerkoli drugje. Prijazno 
svetujemo, odgovorimo na vpra-
šanja ter opravimo tudi negotovin-
ske bančne storitve. V Poštni ban-
ki Slovenije je 11 mobilnih bančnih 
svetovalcev in pokrivamo celotno 
Slovenijo. Svetovanje mobilnih 
bančnih svetovalcev je brezplačno.
Strankam omogočamo tudi poslo-
vanje prek elektronske banke PBS.
net in mobilne banke mPBS.net. 

Kakšne ugodnosti ponujate 
strankam?
Za nove imetnike osebnih računov 
s kartico smo tudi v letošnjem letu 
pripravili paket ugodnosti NOV 
ZAČETEK, ki prinaša vrsto ugo-
dnosti.

Nataša Kočar Mulič, mobilna 
bančna svetovalka PBS za podro-
čje Osrednje Slovenije: »Naš na-
men je strankam omogočati tako 
dostopnost do enot banke kot tudi 
do enostavnega opravljanja ban-
čnih storitev. Glede na odzive ko-
mitentov, ki jih spremljamo že 
vrsto let, vemo, da jim veliko po-
meni, da lahko osebno pridejo na 
enoto, povprašajo po storitvah, do-
bijo odgovore na vprašanja in se na 
podlagi tega tudi lažje odločijo za 
posamezno bančno storitev.«

POVSOD BLIZU STORITEV 
POŠTNE BANKE SLOVENIJE

Več informacij na: 080 80 58 www.pbs.si info@pbs.si

Nova podoba ZRC Boršt

Komunala Brežice d.o.o. je v preteklem letu objavila nate-
čaj »Iščemo novo podobo za Zbirni center Boršt« ter osnovne 

šole v občini Brežice pova-
bila k sodelovanju in iska-
nju izvirnih idej za podobo 
Zbirno reciklažnega centra 
Boršt. Strokovna komisija je 
med prispelimi predlogi iz-
brala skice učencev iz OŠ Pi-
šece in OŠ Kapele. Povabili 
so jih k sodelovanju pri po-
slikavi, ki so jo zaključili 17. 
aprila. Tako je Zbirno-reci-
klažni center Boršt na leto-
šnji svetovni dan Zemlje in 
dan odprtih vrat Komunale 
Brežice v lepši podobi poz-
dravil občane.

BREŽICE - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, 
Posavja in Bele Krajine pripravlja 22. maja že 4. ekopra-
znik v Brežicah pri osnovni šoli. 

S svojimi proizvodi in ponudbo (sezonsko zelenjavo, sadika-
mi, semeni zelenjave, jagodami, jabolki, češnjami, suhim 
sadjem in sokovi, marmeladami, ekološkim vinom, ovčjim 
in kravjim sirom, testeninami, na voljo bodo tudi različne 
vrste moke, žita v zrnu, kruhi, peciva, hrustki, namazi, sve-
ža zelišča v olju, testenine, med, zeliščni čaji, olivno olje 
in še marsikaj ekološko izdelanega in pridelanega … ) pa se 
bodo predstavile: Biodinamična kmetija Černec (Zilje), Eko-
loška kmetija Biodobro (Šmarje pri Jelšah), Ekološka kmeti-
ja Bogovič (Arnovo selo), Ekološka kmetija Černelič (Dečno 
selo), Ekološka kmetija Fras (Ankaran), Ekološka kmetija Jel-
čič (Oklukova gora), Ekološka kmetija Krivec (Poklek), Eko-
loška kmetija Mežič (Mali Podlog), Ekološka kmetija Škander 
(Bovec), Ekološka kmetija Šmalčič (Podsreda), Ekološka kme-
tija Toter (Griblje), Ekološka kmetija Zabukovec (Gabrijele), 
Ekološko čebelarstvo Pavlin (Semič), Delno ekološka kmetija 
Balon (Drenovec), Turistična kmetija pri Martinovih (Globoči-
ce), Vinogradniška kmetija v preusmeritvi Ajster Anton (Krška 
vas), Otilija Grad Barle (Mačkovec), K naravi d.o.o. (Trefalt) 
- namazi IBI, Atelje sadja Irene (Celje), Amarant kooperati-
va d.o.o. (Kresnice), Društvo Ajda Posavje in Zveza združenj 
ekoloških kmetov Slovenije. Otvoritvena slovesnost s progra-
mom bo potekala ob 12. uri, s predstavitvijo folklorne skupi-
ne OŠ Brežice, kjer bo tudi degustacija ekološkega obroka, 
ki ga bodo pripravili v šolski kuhinji. Ekopraznik lahko obi-
ščete med 10. in 16.uro. M. Mavsar

Četrti ekopraznik že čez 14 dni

Septembra bodo zgrajena nova
OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se septembra 
končuje gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

Udobna, varna stanovanja v prelepem okolju 
so namenjena vsem tistim, ki se tudi v tretjem 
življenjskem obdobju ne želijo odpovedati ak-
tivnemu in samostojnemu slogu.
Ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem 
domu, kot sta avtonomnost in zasebnost, 
hkrati pa ponujajo varnost bivanja z možnostjo 
hitre pomoči v nujnih primerih.

Dvanajst novih oskrbovanih stanovanj je v ne-
posredni bližini doma starejših, kar je bistve-
nega pomena za kakovostno življenje stano-
valcev teh stanovanj.

Neposredna bližina doma starejših namreč 
omogoča vrsto pomoči in storitev po meri 
vsakega posameznika glede na njegove po-
trebe, na voljo sta na primer zdravstvena oskr-
ba in gospodinjska pomoč, med najpogostej-
še storitve v obliki ponudbe doma starejših pa 
spadajo: 
-  dnevno prinašanje obrokov hrane, gospo-

dinjska pomoč, čiščenje, pranje, likanje …
-  zdravstvena nega in storitve, 
-  klic v sili vseh 24 ur,
-  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Stanovanja so grajena tako, da omogočajo bi-

vanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, 
širši prehodi, prilagojena oprema).

V objektu je 12 stanovanj, namenjenih za 
prodajo, velikosti od 52 do 58 m2, vključno 
z balkonom in shrambo. Vsakemu stanovanju 
pripada eno parkirno mesto.

Stanovanja so zgrajena po visokih standardih 
kakovosti, ob upoštevanju velike energijske 
varčnosti. Dobra razporeditev prostorov, veliko 
svetlobe in prekrasni razgledi na bližnjo okoli-
co dajejo stanovanjem še dodatno vrednost, 
poleg že vseh naštetih, ki jih omogoča neposre-
dna bližina doma starejših.

Vse informacije o prodaji 
in podrobnejši opisi so na voljo 

na spletni strani: 
www.oskrbovanastanovanja.si 

ali po tel. 041/667-234

Na voljo so še 

4 stanovanja, katerih 

ogled je možen v objektu.

NOVA

OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, 

je zaključena gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«  

Občina Sevnica je idejo zasnovala in projekt v letu 2013 pričela iz-
vajati skupaj z več partnerji: Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica 
z obema podružnicama na Studencu in v Loki pri Zidanem Mo-
stu, vrtcem pri Osnovni šoli Krmelj, Gostilno in trgovino Repovž iz 
Šentjanža ter Ekološko kmetijo Mihaela Jazbec. Inovativni projekt 
»Iz naše je, dobro je« v skupni vrednosti dobrih 100 tisoč evrov je 
v 74,03–odstotnem deležu sofi nanciran iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja osi Leader. Po uspešni izvedbi prve 
faze, ki so jo zaznamovale ureditve vrtov, poučna predavanja in 
druge aktivnosti, povezane z vrtnarjenjem in pridelavo hrane, se 
je septembra lani pričela še druga faza, ki jo predstavljamo tokrat. 

Negovanje vrtov in širitev ideje

Obšolski vrtovi ter vrt na kmetiji Mihaele Jazbec pridno zeleni-
jo in izpolnjujejo svojo vlogo. Vse v projekt vključene šole in vrtci 
pri šolah so vrtove sprejeli z veseljem, ob zavedanju, da je vrt od-
govornost, saj zahteva veliko dela, rednega vzdrževanja in skrbi. 
Sprejeli so ga tudi kot izjemno uporaben učni pripomoček, vsebi-
ne pa spretno vključujejo v svoje učne programe. Poleg vrtov, ki so 
nastali v sklopu projekta »Iz naše je, dobro je«, so v lanskem letu 
nastali tudi vrtovi pri vrtcu Kekec Sevnica in pri OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, in tako se je ideja razširila izven meja projekta. 

Projekt kot primer dobre prakse
Vsebinska nit druge faze so bile predstavitve urejenih vrtov kra-
janom ter tudi predstavitve vrtov in rezultatov projekta šolam v 
posavski regiji. Predstavitve so bile namenjene temu, da se rezul-
tati projekta kot primer dobre prakse ponesejo širše, s tem pa se 
dodatno krepi in ozavešča o lokalni in zdravi hrani. Ekipa pred-
stavnikov izvajalcev projekta, tako Občine Sevnica kot sodelujo-
čih partnerjev, je pripravila predavanja na Osnovni šoli Jožeta 

Gorjupa Kostanjevica na Krki, Osnovni šoli Marjana Nemca Ra-
deče, Osnovni šoli Globoko, Osnovni šoli Brestanica in Osnovni 
šoli Bistrica ob Sotli.

Med aktivnostmi druge faze je bila tudi organizacija vrtnega sej-
ma, ki je potekal decembra lani v Krmelju – s ciljem krepitve so-
delovanja s krajani in krepitve ozaveščenosti o lokalni in zdravi 
hrani. Organizirana so bila še tri predavanja v izvedbi fi ziotera-
pevtke Nataše Beršnak, in sicer v Loki pri Zidanem Mostu in na 
Studencu predavanje z naslovom »Pomen telesne aktivnosti in 
zdrave prehrane za razvoj otroka« ter v Krmelju predavanje z na-
slovom »Ustrezna prehrana – zdrav in aktiven otrok«. 

Pomen medgeneracijskega 
sodelovanja

Poleg vseh naštetih aktivnosti je pomembna dodana vrednost pro-
jekta kakovostno medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. V 
projektu so sodelovale šole in vrtci, s tem pa je vsebina dosegla 
najmlajše generacije, ki bodo vrednote »domačega, trajnostnega 
in kakovostnega« lahko v življenju uspešno prenašale naprej. V 
projektu so sodelovali tudi starši, stari starši, krajani, še posebej 
skrbno so k izvedbi pristopili ravnatelji šol in strokovni sodelav-
ci. Tovrstno medgeneracijsko povezovanje je dober temelj za na-
daljevanje krepitve pomena trajnostne oskrbe s hrano in zaveda-
nja, da je domače najboljše. 

Projekt »Iz naše je, dobro je« je sicer del dolgotrajnejših in širših 
prizadevanj občine, da se pomen lokalno pridelane hrane krepi na 
vseh nivojih. Pomen oskrbe z lokalno pridelano hrano je namreč 
velik tako z vidika razvoja kmetijstva kot pomembne dejavnosti 
in povečevanja gospodarske moči v lokalnem okolju kot tudi z vi-
dika ohranjanja delovnih mest. Foto: Občina Sevnica

Uspešno zaključili projekt 
»Iz naše je, dobro je« 

»Iz naše je, dobro je«, projekt Občine Sevnica in več sodelujočih partnerjev, je z izvedbo še druge faze uspešno zaključen. Rezultati projekta so v pro-
storu lepo vidni, še pomembnejši pa je njihov dolgoročni učinek. Z ureditvijo obšolskih vrtov, poučnimi predavanji in delavnicami ter predstavitva-
mi vsebin širšemu občinstvu so bili osnovani pomembni temelji za trajnostno krepitev zavesti o pomenu lokalne oskrbe s hrano.

Vrt na Ekološki kmetiji Mihaele Jazbec

Vrt pri vrtcu v Krmelju

Vrt pri šoli na Studencu

Vrt pri šoli v Loki pri Zidanem Mostu

Predavanje – Osnovna šola Brestanica

Utrinek s predavanja na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Predavanje – Osnovna šola Globoko

Predavanje – Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Ekipa na predavanju na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli

Predavanje fi zioterapevtke Nataše Beršnak v Krmelju

Utrinek z vrtnega sejma v Krmelju
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Z namenom pridobivanja po-
datkov o zadovoljstvu upo-
rabnikov storitev občinske 
uprave je Občina v času od 
2.12.2013 in 31.12.2013 izve-
dla anketo glede zadovoljstva 
strank z delom občinske upra-
ve Občine Brežice. Pripravlje-
ni anketni vprašalniki so bili 
na voljo strankam v spreje-
mni pisarni in v tajništvih od-
delkov, s pošto pa so bili an-
ketni vprašalniki poslani tudi 
strankam, ki so urejale zade-
ve v občinski upravi. Občinska 
uprava je tako prejela 48 iz-
polnjenih anketnih vprašalni-
kov in jih analizirala. 

Občani zadovoljni s podalj-
šanim delovnim časom ob-
činske uprave

Vprašanja so zadevala sesta-
vine kakovosti dela, čakalno 
dobo in vzrok zanjo, možnost 

BREŽICE – V želji, da omogoči boljše pogoje za neposredno 
prodajo lokalnih pridelkov ter proizvodov, je Občina Brežice 
pristopila k obnovi brežiške tržnice. Z izvedeno investicijo 
bo objekt nudil ponudnikom boljše pogoje za trženje izdel-
kov. Dela obnove so se na objektu začela v mesecu maju, 
zaključek del pa je predviden do konca meseca junija.

Zaradi prenove in narave del, ki se bodo izvajala ob obrato-
vanju tržnice, bo redno poslovanje občasno moteno in ga bo 
potrebno prilagajati. Občina Brežice bo z upravljavcem tr-
žnice, javnim podjetjem Komunala Brežice d.o.o., zagoto-
vila nadomestno lokacijo v neposredni bližini za prodajo za 
čas, ko prodaja ne bo možna na tržnici. Vse uporabnike tr-
žnice prosimo za razumevanje.

Obnova tržnice je del projekta Posavska špajza

V letu 2013 so posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kosta-
njevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica pristopile k regional-
nem projektu Posavska špajza, s katerim rešujejo problematiko 
dotrajanosti tržnic in pomanjkanja kapacitet za neposredno pro-
dajo lokalnih in regionalnih proizvodov okoliških kmetij ter pro-
mocije rokodelcev, rokodelskih društev in drugih nevladnih or-
ganizacij iz Posavja. 

Ker skupni posavski projekt v letu 2013 ni bil odobren za sofi nan-
ciranje z evropskimi sredstvi s strani Ministrstva za gospodarstvo, 
razvoj in tehnologijo, so občine projekt v celoti ponovno prija-
vile na nov razpis, na katerem so uspešno pridobile sredstva za 
sofi nanciranja investicije. V letošnjem letu je Občina Brežice 
pristopila k izvedbi svojih aktivnosti, k obnovi tržnice Brežice.

Dela obnove in fi nančna konstrukcija

Občina Brežice bo izvedla celovito rešitev tržnice, ki bo dala 
poudarek na prenovi odprtih javnih površin, namenjenih trgo-
vanju. S prenovo tržnice in urbane opreme želi Občina ohra-
niti identiteto mesta Brežice kot trgovskega mesta ter poleg 
obstoječe funkcije omogočiti tudi novo prizorišče za občasne 
dogodke. Obnova tržnice Brežice zajema investicijsko vzdrže-
valna dela - izvedbo samonosilne transparentne fasade v kom-
binaciji lesa in fasadnih plošč, ureditev sanitarij in tržnega pro-
stora ter zunanjo ureditev, vključno z ureditvijo dostopov do 
objekta. Hkrati se bodo na novo uredile inštalacije in razsve-
tljava skupnih prostorov, izvedena pa bo tudi preplastitev tal. 

V postopku javnega naročila je bil kot najugodnejši izvajalec iz-
brano podjetje KOP d.d., strokovni nadzor nad deli vrši M pro-
jekt, Matjaž Avšič s.p. Vrednost projekta Posavska špajza na re-
gionalni ravni znaša 1.688.529,24 evrov, delež Občine Brežice 
pa znaša 383.343,67 evrov. Operacijo delno fi nancira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ope-
racija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regi-
onalni razvojni programi«. Z zgoraj navedenimi sredstvi se lah-
ko sofi nancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov 
operacije. Najmanj 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov 
operacije mora biti zagotovljeno iz javnih virov.

Začenja se obnova tržnice Brežice

Občani v letu 2013 več kot 84 % 
zadovoljni z delom občinske uprave
BREŽICE – Zagotavljanje kakovostnih storitev v uporabnikom dostopnem in prijaznem okolju je eno iz-
med osnovnih vodil občinske uprave Občine Brežice. Občina od uvedbe sistema vodenja kakovosti po 
standardu ISO 9001:2008, ki ga je pridobila leta 2009, s pomočjo kratke ankete spremlja zadovoljstvo 
uporabnikov storitev občinske uprave. Rezultati ankete, ki je potekala med 2.12.2013 in 31.12.2013, 
kažejo, da so občani 84,25 % zadovoljni z delom občinske uprave. 

pridobivanja informacij in 
pomen določenih lastnosti 
zaposlenih. Anketiranci so 
se odzvali povabilu in po-
sredovali svoje predloge, ki 
jih bo vodstvo Občine Breži-
ce skušalo v največji možni 
meri tudi uresničiti. Na pod-
lagi rezultatov krajše anke-
te javnega mnenja, ki ga je 
za Občino izvedel zunanji iz-
vajalec, je Občina Brežice že 
prilagodila delovni čas. Obči-
na je podaljšala delovni čas, 
namenjen strankam, in si-
cer je od 1.1.2013 občinska 
uprava dostopna za stranke 
do 16. ure tudi ob ponedelj-

kih. V anketi iz leta 2013 je 
Občina med anketiranci pre-
verila, ali so zadovoljni s po-
daljšanjem delovnega časa 
občinske uprave, kar je kot 
pravilno odločitev potrdilo 
cca 80 % vprašanih. 

Uresničevanje vizije do 
uporabnikov prijazne usta-
nove 

Povprečna ocena zadovolj-
stva strank v letu 2013 je 
znašala 3,37 (možne ocene 
na lestvici od 1 – najslabše 
do 4 - najboljše), kar pome-
ni, da je povprečna stopnja 
zadovoljstva uporabnikov vi-
soka 84,25 %. Za primerjavo 
- v letu 2012 je ta znašala 

86,25 % in leta 2011 82,6 %. 
Primerjava rezultatov kaže, 
da so občani vse od leta 2011 
več kot 84 % zadovoljni s sto-
ritvami, ki jih zanje izvaja 
občinska uprava. Rezulta-
ti ankete predstavljajo Ob-
čini Brežice potrditev, da je 
na pravi poti k uresničevanju 
svoje vizije občine, prijazne 
do vseh občank in občanov. 
V prihodnje si občinska upra-
vi želi še več sodelovanja in 
predlogov s strani občanov, 
ki jih bo v skladu z možnost-
mi tudi skušala uresničiti. Te 
lahko zainteresirani občan-
ke in občani oddajo preko 
spletne strani Občine Breži-
ce www.brezice.si – rubrika 
Vprašajte nas. 

Na tiskovni konferenci, kjer 
je bil predstavljen načrt ak-
tivnosti Civilne zaščite Obči-
ne Brežice, se je župan ob-
čine Brežice Ivan Molan še 
posebej zahvalil vsem pro-
stovoljcem, ki kot pripadni-
ki civilne zaščite ali društev, 
vključenih v sistem civilne 
zaščite, pomagajo v prime-
rih naravnih in drugih nesreč. 
Občina redno namenja sred-
stva za sofi nanciranje izo-
braževanja ter opreme za 
reševanje. Civilna zaščita je 
pripravljena priskočiti na po-
moč tudi ljudem izven obči-
ne - v letošnjem letu je Ci-
vilna zaščita Občine Brežice 
tako sodelovala pri odstra-
njevanju posledic žleda v ob-
čini Logatec. 

Svetovalec za civilno zaščito 
Roman Zakšek je predstavil 
pet občinskih načrtov zašči-
te in reševanja – za primer 
jedrske nesreče, poplav, že-
lezniške in množične nesre-
če na avtocesti in ob pojavu 
posebno nevarnih bolezni ži-
vali. Ravnateljica OŠ Brežice 
mag. Marija Lubšina Novak 
pa je spregovorila o sode-
lovanju med Civilno zaščito 
Občine Brežice in šolo ter o 
pomenu vaj evakuacije, ki so 
za šolo z več kot 700 učenci 
zelo pomembne.

Aktivnosti Civilne zaščite

Občina Brežice je ob koncu 
prejšnjega leta izdelala Ob-
činski načrt zaščite in reše-
vanja ob jedrski ali radiolo-
ški nesreči v občini Brežice, 
štirje občinski načrti zaščite 
in reševanja pa so še v obliki 
končnih predlogov načrtov. Ti 
so Končni predlog občinske-
ga načrta zaščite in reševanja 
ob železniški nesreči v občini 

Brežice, Končni predlog ob-
činskega načrta zaščite in re-
ševanja ob množični nesreči 
na avtocesti v občini Breži-
ce, Končni predlog občinske-
ga načrta zaščite in reševanja 
ob pojavu posebno nevarnih 
bolezni živali v občini Brežice 
in Končni predlog občinske-
ga načrta zaščite in reševanja 
ob poplavah v občini Brežice.

V občinskih načrtih so na-
tančno razčlenjeni zaščitni 
ukrepi in aktivnosti za zašči-
to, reševanje in pomoč ter 
zagotavljanje osnovnih po-
gojev za življenje, ki so v 
pristojnosti Občine Brežice. 
Glavni smoter izdelave ob-
činskih načrtov zaščite in re-
ševanja ob naravnih in dru-
gih nesrečah je načrtovanje z 
namenom uspešnega zagota-
vljanja zaščite, reševanja in 
pomoči ogroženim prebival-
cem ter drugim, živalim, pre-
moženju, kulturni dediščini 
ter okolju v primeru narav-
nih in drugih nesreč, ki bi lah-
ko prizadele občino Brežice.

Predstavitev projekta »Ci-
vilna zaščita v službi obča-
nov«

Občina bo kot neobvezno 
obliko usposabljanja orga-

nizirala usposabljanje pre-
bivalcev za osebno in vzaje-
mno zaščito s prikazovanjem 
postopka oživljanja z defi -
brilatorjem in brez po vseh 
krajevnih skupnostih občine 
Brežice. Namen usposablja-

nja prebivalcev za pravil-
no izvajanje temeljnega po-
stopka oživljanja je priprava 
na nepričakovano situacijo, 
ko bi lahko vsak občan v pri-
meru nuje znal pomagati ter 
tudi rešiti življenje. Usposa-
bljanje prebivalcev bo izva-
jala ekipa prve pomoči Ci-
vilne zaščite občine Brežice 
po vseh krajevnih skupnostih 
občine Brežice v teku kole-
darskega leta tedensko ozi-
roma vsaka dva tedna, razen 
julija in avgusta 2014. 

Prve štiri predstavitve bodo 
potekale v:
1) Osnovni šoli Cerklje ob 
Krki, v torek, 6.5.2014, ob 
19. uri;
2) Prosvetnem domu v Arti-

čah, v sredo, 14.5.2014, ob 
20. uri;
3) Večnamenskem domu v Pi-
šecah, v sredo, 11.6.2014, ob 
20. uri in
4) Prosvetnem domu v Glo-
bokem, v sredo, 28.5.2014, 
ob 20. uri.

Predstavitev projekta »Ci-
vilna zaščita v osnovnih šo-
lah«

Občina Brežice bo s ciljem 
seznanjanja z delom in po-
slanstvom Civilne zaščite 
občine Brežice in pomočjo 
društev posebnega pome-
na v sistemu zaščite, reše-
vanja in pomoči v osnovnih 
šolah za učence višjih razre-
dov oziroma učencev, vklju-
čenih v krožke sorodne vse-
bine, izvedla predstavitve 
svojih zmožnosti zaščite, re-
ševanja in pomoči. Namen 
predstavitev je graditev člo-
vekoljubnosti in čut do sočlo-
veka v težavah pri odraščajo-
či mladini. V mesecu maju bo 
izvedena prva predstavitev v 
OŠ Brežice za učence, ki obi-
skujejo interesno dejavnost 
Delavnica prve pomoči. Na-
daljevanje ostalih predsta-
vitev se bo izvedlo v nasle-
dnjem šolskem letu.

Civilna zaščita občine Brežice 
in OŠ Brežice bosta v začet-
ku šolskega leta 2014/2015 
izvedla skupno vajo »Evaku-
acija iz stavbe OŠ Brežice v 
primeru jedrske nesreče«. 
Ob izvedbi vaje bo preizku-
šen tudi načrt razdeljevanja 
tablet kalijevega jodida. Po 
vaji bodo vsi učenci OŠ Breži-
ce tudi seznanjeni z delova-
njem društev posebnega po-
mena v občinskem sistemu 
zaščite, reševanja in pomoči.

Civilna zaščita predstavila aktivnosti
BREŽICE – Občina Brežice je ena izmed bolj ogroženih občin v Sloveniji in kot takšna posebno pozornost 
namenja dejavnostim civilne zaščite. Pri tem se želi približati občanom, zato bo izvajala projekta Civil-
na zaščita v službi občanov po krajevnih skupnostih in Civilna zaščita v osnovnih šolah. Pri prvem pro-
jektu gre za usposabljanje prebivalcev za postopek oživljanja z defi brilatorjem ali brez, pri šolskem 
projektu pa se bodo otroci seznanili s poslanstvom civilne zaščite, spoznali društva, ki sodelujejo v sis-
temu civilne zaščite, in izvedli vajo evakuacije v primeru jedrske nesreče.

Sodelujoči na novinarski konferenci
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V okviru projekta Moj samooskrbni urbani vrt je Občina Kr-
ško v sodelovanju z Ljudsko univerzo Krško ob dnevu Zemlje, 
22. aprilu, organizirala predavanje slovenskega svobodnega 
raziskovalca, pisatelja, publicista in naravovarstvenika An-
tona Komata, ki je spregovoril o tem, kako obnoviti lokal-
no samooskrbo s hrano. »Lokalna pridelava hrane omogoča 
štiri- do petkrat večji dohodek lokalne skupnosti kot kate-
ra koli druga gospodarska dejavnost. Potrebna je zgolj sa-
moorganizacija pridelovalcev in kupcev,« je poudaril Komat.

Tudi Občina Krško spodbuja prehranske samooskrbne aktivno-
sti v lokalnem okolju. V marcu so se tako začela dela na prvih 
samooskrbnih urbanih vrtovih v Krškem in na Senovem. S pre-
davanji in različnimi brezplačnimi delavnicami pa želijo ob-
delovalcem urbanih vrtov pomagati z nasveti. V soboto, 10. 
maja, ob 10. uri bosta na vrtu ob Mladinski točki na Seno-
vem ter ob 12. uri za hotelom City v Krškem potekali de-
lavnici o sajenju plodovk in koristnih rastlin. Več informacij 
o projektu Moj samooskrbni urbani vrt lahko občani dobijo 
pri koordinatorki projekta Kristini Ogorevc Račič na naslovu 
kristina@agro-posavje.si ali telefonski številki 031 618 526.

Lastna oskrba s pitno vodo
Občina Krško zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem ob-
močju, in sicer je na območju občine Krško na javni vodovod priključenih 88 % porabnikov, preostalih 
12 % pa se z vodo oskrbuje iz zasebnih vodovodov. Lastna oskrba s pitno vodo je dovoljena tam, kjer ni 
zagotovljena javna služba, zasebni vodovod pa mora v določenih primerih imeti upravljavca. Občina Kr-
ško je za upravljavce vaških oz. zasebnih vodovodov 23. aprila v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi 
in inštitucijami pripravila posvet o zakonodajnih obveznostih upravljavcev vaških vodovodov. 

Lastna oskrba s pitno vodo 
je v skladu z 2. in 6. členom 
Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
(ki velja s 1. 1. 2013) oskrba 
stavb s pitno vodo na obmo-
čjih, kjer Občina javne služ-
be ne zagotavlja in se pri 
odvzemu vode iz podzemnih 
ali površinskih voda izvaja na 
podlagi vodnega dovoljenja, 
izdanega v skladu s predpisi, 
ki urejajo vode.
Zasebni vodovod je vodovod, 
ki je v zasebni lasti in name-
njen lastni oskrbi s pitno 
vodo, upravljavec zasebne-
ga vodovoda pa je pravna ali 
fi zična oseba, s katero ima-
jo lastniki zasebnega vodovo-
da sklenjeno pogodbo o nje-
govem upravljanju. Lastna 
oskrba s pitno vodo se lahko 
izvaja na območjih poselitve 
in za posamezne stavbe, kjer 
Občina ne zagotavlja javne 
službe.

V stavbi, ki leži znotraj ob-
močja javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba, 

ni dovoljena lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo. Če 
gre za stavbo, ki še ni pri-
ključena na javni vodovod in 

so postopki za priključitev v 
teku, je do priključitve na 
javni vodovod lastna oskrba 
s pitno vodo dovoljena. Za-
jetja za pitno vodo, iz kate-
rega se s pitno vodo oskrbuje 
javni vodovod, se ne smejo 
uporabljati za lastno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo ali 
druge rabe vode, razen če 
gre za oskrbo s pitno vodo iz 
javnega vodovoda, za katero 
je pridobljena vodna pravica 
v skladu s predpisi, ki ureja-
jo vode.

Pridobitev vodnega 
dovoljenja
V skladu z uredbo morajo la-
stniki vseh stavb, ki se s pi-
tno vodo oskrbujejo iz zaseb-
nega vodovoda, za rabo vode 
iz vodnega vira, namenjene-
ga lastni oskrbi prebivalcev s 
pitno vodo iz zasebnega vo-
dovoda, pridobiti vodno do-
voljenje. Če je lastnikov posa-
mezne stanovanjske stavbe, 

ki jih zasebni vodovod oskr-
buje s pitno vodo, več, se vo-
dno dovoljenje glasi na lastni-
ka oziroma lastnike, ki so kot 

lastniki stano-
vanjske stavbe 
navedeni v vlogi 
za pridobitev vo-
dnega dovolje-
nja za rabo vode 
za oskrbo s pitno 
vodo iz zasebne-
ga vodovoda. 
Če se namerava 
na zasebni vo-
dovod priključi-
ti stavba v lasti osebe, ki ni 
imetnik vodnega dovoljenja 
za rabo vode zaradi oskrbe s 
pitno vodo iz zasebnega vo-
dovoda, mora lastnik oziro-
ma lastniki stavbe pridobi-
ti vodno dovoljenje za rabo 
vode iz tega zasebnega vo-
dovoda. 

Primeri, v katerih 
mora zasebni 
vodovod imeti 
upravljavca
Pri lastni oskrbi s pitno vodo 
mora zasebni vodovod imeti 
upravljavca, če oskrbuje eno 
ali več stanovanjskih stavb, v 
katerih je skupno pet ali več 
stanovanj, v katerih prebivajo 
osebe s stalnim prebivališčem, 
eno- ali večstanovanjskih stavb 
z oskrbovanimi stanovanji, sta-
novanjskih stavb za poseb-
ne namene, gostinskih stavb, 
upravnih ali pisarniških stavb, 
trgovskih ali drugih stavb za 
storitvene dejavnosti ipd.

V skladu z odlokom o oskrbi s 
pitno vodo v občini Krško za 
upravljavca zasebnega vodo-
voda Občina potrdi pravno ali 
fi zično osebo, s katero so la-
stniki zasebnega vodovoda 
sklenili pogodbo o upravlja-

nju zasebnega vodovoda. V 
kolikor lastniki vodovoda ne 
sklenejo pogodbe o upravlja-
nju zasebnega vodovoda, se 
za upravljavca štejejo vsi no-
silci vodnega dovoljenja oz. 
vsi lastniki vodovoda. 

V skladu z uredbo se lahko z 
globo od 100 do 500 evrov ka-
znuje lastnik zasebnega vo-
dovoda, če zasebni vodovod 
nima upravljavca.

Upravljavec zasebnega vodo-
voda mora v skladu z občin-
skim odlokom o oskrbi s pitno 
vodo v občini Krško med dru-
gim oskrbo s pitno vodo zago-
toviti vsem porabnikom pod 
enakimi pogoji, objekte in 
opremo zasebnega vodovoda 
redno vzdrževati, nadzorovati 
zdravstveno ustreznost pitne 
vode, zagotoviti monitoring 
kemijskega stanja vodnega 
vira, nadzorovati priključke 
stavb na zasebni vodovod ter 
izvajati meritve količin doba-
vljene vode in obračun stori-
tev z vsemi potrebnimi daja-
tvami, skladno z zakonodajo.

Več informacij občani lahko 
dobijo na oddelku za gospo-
darsko infrastrukturo na tel. 
številki 07/49 81 275 ali na 
spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si.

Vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Občine Kr-
ško Rafael Jurečič in mag. Iztok Rozman, Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, na posvetu

VH Prevole

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 22. aprila gostil 
prof. dr. Iana Hancocka z Univerze Texas v Austinu v ZDA, 
vodjo programa romskih študij in direktorja Arhivskega in 
dokumentacijskega centra na omenjeni univerzi ter za-
govornika pravic Romov. Spregovorila sta o položaju Ro-
mov v občini Krško.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je gostu, ki je v Kr-
ško prišel skupaj s predstavniki ameriškega veleposlaništva in 
Urada vlade RS za narodnosti, predstavil rezultate dolgole-
tnih prizadevanj lokalne skupnosti v občini Krško za integra-
cijo Romov. »Položaj Romov v občini Krško se izboljšuje, po-
trebujemo pa čas za večje spremembe,« je poudaril župan. 
Predvsem na področju integracije romskih otrok se kažejo re-
zultati dela, saj je v romskem vrtcu, ki v naselju Kerinov Grm 
deluje že četrto leto, trenutno vpisanih 16 romskih otrok.
Prof. dr. Ian Hancock, sicer tudi sam Rom, je pozdravil pri-
zadevanja občine Krško v smeri integracije Romov ter pou-
daril, da je potrebno v tem procesu graditi na izobraževanju 
ter spoznavanju romske kulture in zgodovine Romov. 
Priznani lingvist, ki je veliko sodeloval tudi z Organizacijo 
združenih narodov in Evropsko komisijo, je na obisk v Slo-
venijo prišel na pobudo vodje Urada vlade RS za narodnosti 
Tamare Vonta. Skupaj s predstavniki ameriškega veleposla-
ništva in urada za narodnosti je obiskal tudi romsko naselje 
Kerinov Grm, kjer so 19. aprila obeležili svetovni dan Romov.

Obisk prof. dr. Iana Hancocka

Prof. dr. Ian Hancock, župan občine Krško mag. Miran 
Stanko in Stane Baluh z Urada vlade RS za narodnosti

9. maja zaključek javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka 
OPN občine Krško
S 4. aprilom 2014 je Občina Krško javno razgrnila dopol-
njen osnutek Občinskega prostorskega načrta in okoljsko 
poročilo, ki bosta javno razgrnjena še do jutri, 9. maja. V 
tem času je Občina skupaj z načrtovalcem družbo Sava-
projekt po vseh krajevnih skupnostih izvedla javne obrav-
nave obeh dokumentov. 

Občani imajo le še do jutri možnost podati pripombe in pre-
dloge na oba razgrnjena dokumenta, ki jih lahko podajo v 
knjige pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na na-
slov Občina Krško, CKŽ 14, Krško ali na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si na obrazcu, ki je objavljen na spletni 
strani Občine, ali preko spletnega pregledovalnika PISO. Ob-
čina Krško bo pripombe in predloge javnosti preučila ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Ob-
čine Krško http://www.krsko.si.

V kletnih prostorih Gradu Rajhenburg so 3. maja odprli 
novo Galerijo vin in Banko vin kot dopolnitev galerije, ki 
jo upravlja Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, 
k njenemu sooblikovanju pa so povabili člane društva Ga-
briel Giraud in vinarje občine Krško. 

Občina Krško je leta 1998 poskrbela za obnovo in opremo dela 
kleti ter jo namenila delovanju Galerije vin Vinorodne dežele 
Posavje. Ob načrtovanju celostne prenove gradu Rajhenburg je 
kot pomembna vsebina gradu po obnovi ostala tudi Galerija vin, 
ki so jo s prerezom traku slavnostno odprli Vlado Bezjak, pred-
sednik sveta KS Brestanica, Alojz Kunej, predstavnik vinarjev, 
Janko Avsec, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Občine 
Krško, in Franc Bogovič, poslanec v državnem zboru.
V prvem prostoru je predstavljena Galerija vin med letoma 1998 
in 2010, v drugem prostoru pa po korakih vzpostavljajo Galeri-
jo vin in prvo Banko vin v tem delu Slovenije, ki je namenjena 
fi zičnim in pravnim osebam za najem varovanih boksov, v kate-
rih lahko hranijo svoja vina. Za ponovno vzpostavitev galerije si 
je po besedah Alenke Černelič Krošelj najbolj prizadevalo Dru-
štvo Gabriel Giraud, ki je bilo ustanovljeno tudi z namenom, da 
nekdanja t. i. trapistovska vinska klet tudi po prenovi služi pred-
stavitvi lokalnih kakovostnih vin. 
K sooblikovanju Galerije vin, ki jo upravlja Kulturni dom Krško, 
enota Grad Rajhenburg, zanjo pa skrbi sodelavec Marko Gro-
šelj (marko.groselj@gradrajhenburg.si), so povabili člane dru-
štva Gabriel Giraud in vinarje občine Krško, vključilo pa se je 
prvih osem vinarjev: iz Društva Gabriel Giraud: Bogdan Dular, 
Andrej Fabjančič, Hiša trt, vina in čokolade Kunej, Andrej Mo-
lan in Peter Špiler, poleg njih pa še Vinarstvo Kerin (Straža pri 
Krškem), Kmečka zadruga Krško in Alojz Pirc. Grad Rajhenburg 
vabi tudi vse druge k dopolnjevanju in nadgradnji Galerije vin 
ter uporabi Banke vin.

Odprli novo Galerijo in Banko vin 

Brezplačne majske delavnice Moj 
samooskrbni urbani vrt

Anton Komat je v Krškem ob dnevu Zemlje predaval o lo-
kalni pridelavi hrane.

V novo Galerijo vin se je vključilo prvih osem vinarjev.
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Občina Sevnica aktivno nadaljuje z aktivnostmi krepitve 
lokalne oskrbe s hrano. Del teh prizadevanj je tudi pro-
jekt Posavska špajza, za katerega je bila v aprilu prido-
bljena pogodba o sofi nanciranju s strani Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo. 

V projektu Posavska špajza je združenih vseh šest posavskih ob-
čin pod vodilnim partnerstvom Občine Sevnica. Celotna vrednost 
projekta je 1,6 milijona evrov, sofi nancerska pogodba pa znaša 
1,1 milijona evrov. Razliko iz proračunov zagotovijo občine gle-
de na višino investicij po posameznih občinah. Sofi nancerska 
sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, in sicer 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajanje projekta se po 
posameznih občinah pričenja po podpisih pogodb z izbranimi iz-
vajalci. Vsebina projekta je reševanje problematike dotrajano-
sti tržnic in ustvarjanje novih prodajnih kapacitet za neposredno 
prodajo lokalnih in regionalnih produktov, okoliških kmetij, roko-
delcev, društev in drugih nevladnih organizacij iz Posavja ter ra-
zvoj druge turistične infrastrukture, ki prispeva k promociji lo-
kalnih pridelovalcev. Konkretne dejavnosti, ki bodo izvedene v 
občini Sevnica, so med drugim preureditev kmečke tržnice z na-
kupom novih stojnic in drugih elementov, nakup prireditvenega 
odra in dveh prireditvenih šotorov, prenova kleti trškega dvorca 

pri občinski stavbi, vključno z 
opremo, ter ureditev in opre-
ma prostorov nekdanje trans-
formatorske postaje na Gradu 
Sevnica. Gre za ureditev dveh 
turistično-promocijskih in raz-
stavnih prostorov, namenje-
nih društvom in lokalnim po-
nudnikom.

Energetske sanacije v polnem teku

Pričetek izvajanja projekta 
Posavska špajza

Po podpisu pogodb in uvedbah v delo so v teku gradbena dela oziroma intenzivne priprave gradbišč v 
sklopu treh projektov energetskih sanacij javnih objektov – Zdravstvenega doma Sevnica, Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica z enoto vrtca Kekec ter telovadnice pri sevniški osnovni šoli. 
Gre za tri ločene projekte 
z enakim ciljem – zagotovi-
tve energetske učinkovitosti, 
katerih skupna vrednost zna-
ša 1,85 milijona evrov. Sku-
pna višina predvidenih sofi -
nancerskih sredstev s strani 
evropskega Kohezijskega 
sklada za vse tri projekte 
znaša 1,4 milijona evrov.
Na objektu Zdravstvenega 
doma Sevnica, kjer bo iz-
vedena energetska sanacija 
objekta s toplotno izolacijo 
fasade, so se dela s posta-
vitvijo fasadnih odrov naj-
prej pričela na severnem in 
jugo-vzhodnem delu stavbe, 
s strani pri HTC. V izvajanju 
je lepljenje fasadne obloge. 

V sklopu energetske sanaci-
je sevniške šole z enoto vrtca 
bo izvedena zamenjava salo-

nitne kritine z izolacijo, del-
no zamenjano stavbno pohi-
štvo, zamenjan ovoj zgradbe 

in obnovljena kotlovnica z 
namestitvijo kogenerator-
ja. Po postavitvi gradbenega 
odra se pričenja obloga fa-
sade; sprva pri jedilnici šole, 
nato pa se bodo dela nada-
ljevala etapno. Večina grad-
benih del bo sicer izvedenih 
med šolskimi počitnicami. 
Prav tako bodo poleti najbolj 
intenzivno potekala gradbe-
na dela v sklopu projekta 
energetske sanacije telova-
dnice pri sevniški šoli, kjer 
bo izvedena fasada s toplo-
tno izolacijo, zamenjava 
oken in vrat na lupini stav-
be ter dodatna toplotna izo-
lacija strehe. 
 Foto: Občina Sevnica

Dela na objektu Zdravstvenega doma Sevnica

Nadaljujejo se aktivnosti za krepitev gozdarske in lesarske 
panoge na območju Posavja – usmeritve posveta »Za posa-
vski gozd in les«, ki je potekal konec leta 2013 v Sevnici. 
Na posvetu, ki so se ga udeležili predstavniki posavskih ob-
čin, gospodarskih subjektov lesnopredelovalne industrije, 
strokovnih institucij s področja lesarstva in gozdarstva, la-

stniki gozdov in druga zainteresirana javnost, je bilo s stra-
ni posavskih županov podpisano pismo o nameri za okrepi-
tev gozdno-lesne predelovalne industrije Posavja. V listini 
je med drugim opredeljen velik pomen gozda in lesa kot na-
ravnega vira za posavsko območje ter strateški pomen goz-
darstva in lesarstva, ki nu-
dita zelena delovna mesta 
in omogočata trajnostni ra-
zvoj. Hkrati pa listina izpo-
stavlja premajhno izkorišče-
nost lesa kot surovine ter 
dejstvo, da je ureditev in 
krepitev gozdno-lesne pre-
delovalne industrije temelj 
za boljši izkoristek potenci-
ala posavskih gozdov.

Konec aprila pa je bil storjen 
korak naprej k dosegi tega 
cilja, saj je Občina Sevnica 
kot pobudnik podpisala po-
godbo z Gozdarskim inšti-
tutom Slovenije o izdelavi 
načrta oziroma strokovnih 
podlag za projekt Gozd-les 
na območju regije Posavje, 
ki ga v prihajajoči fi nančni 
perspektivi načrtujejo izve-
sti vse občine v sodelovanju 
z gospodarstvom. Cilj načrta 
je na terenu temeljito ana-
lizirati stanje in potencial 
gozdov v Posavju, na teme-
lju teh analiz pa sledi opre-
delitev usmeritev, predlogov 
in pobud, kako z nadaljnjimi 
koraki v čim večji meri dose-
či cilje, zapisane v pismu o 
nameri. 
 Foto: Občina Sevnica

Aktivnosti za povezovanje 
akterjev v verigi »gozd-les«

Podpis pogodbe za izdelavo strokovnih podlag za projekt 
Gozd-les na območju regije Posavje

Občina Sevnica je v sodelovanju z Javnim podjetjem Ko-
munala Sevnica in Javnim zavodom za kulturo, šport, tu-
rizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica tudi letos 
povabila devetošolce na ogled in predstavitev delovanja 
Čistilne naprave Sevnica. Ekskurzije so se minuli torek 
udeležili učenci osnovnih šol iz Boštanja, Blance, Tržišča, 
Krmelja in Šentjanža, v naslednjem tednu pa bo ogled či-
stilne naprave organiziran za vse, ki osnovno šolo obisku-
jejo v Sevnici.  

Namen ekskurzije je učencem iz prve roke predstaviti šte-
vilne poučne informacije, katerih skupni imenovalec je va-
rovanje in odgovorno ravnanje z okoljem in naravo, s kate-
ro in v kateri živimo. S strani direktorja sevniške Komunale 
Mitje Udovča in sodelavcev je bilo predstavljeno delovanje 
Čistilne naprave Sevnica. Naprava v velikosti 9.900 popula-
cijskih enot, ki zagotavlja čiščenje odpadnih voda z obmo-
čja osrednjega poselitvenega jedra občine, po vseh strokov-
nih merilih kaže zelo dobro delovanje. Odstotek čiščenja je 
namreč 96,5-odstoten, kar jo uvršča med najbolje delujoče 
tovrstne naprave v Sloveniji. 

Župan Srečko Ocvirk je šolarjem predstavil delovanje in na-
loge Občine Sevnica, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Perno-
všek je predstavila turistično ponudbo, naravne in družbe-
ne znamenitosti občine ter aktivnosti na področju mladinskih 
dejavnosti, vodja Oddelka za okolje in prostor Roman Per-
čič pa aktivnosti Občine Sevnica za zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti v povezavi z varovanjem okolja.

  Foto: Občina Sevnica

Na ogledu čistilne naprave
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V tem šolskem letu je na na-
tečaju sodelovalo 296 posa-
vskih osnovnošolcev in tudi 
srednješolcev, ki jim je stalo 
ob strani 116 mentorjev. So-
delujoči na natečaju, ki pri-
hajajo iz 23 od skupaj 28 šol 
v Posavju, so ustvarili različ-
na likovna, literarna, video 
in fotografska dela na temo 
„Mladi sporočamo odraslim“. 
Predsednik Zveze prijateljev 
mladine Krško, ki v posavskih 
šolah koordinira ta natečaj, 
Vinko Hostar je med dru-
gim dejal, da je letošnji na-
tečaj v Sloveniji že 14. po vr-
sti, organizator, Nacionalni 
odbor natečaja Evropa v šoli 
pri ZPMS, pa je lansko temo, 
povezano z letom evropskih 
državljanov, nadgradil z le-
tošnjo temo otroških parla-
mentov o razmerah v druž-
bi in z 10. obletnico vstopa 
Slovenije v EU. „Pomembno 
je, kako učenci in dijaki do-
življajo svet, v katerem živi-
jo. O aktualnih družbenih raz-
merah imajo svoje mnenje, 
vedo, kakšno družbo si želi-
jo, imajo tudi veliko ustvar-
jalnih idej, kako bi lahko to 
dosegli. Zato so imeli v okvi-
ru natečaja priložnost, da 
so v različnih oblikah izrazili 
svoj pogled na življenje v sve-
tu, EU in Sloveniji. S svojimi 
deli so povedali, ali so v da-
našnji družbi slišani in spre-
jeti ter kaj želijo sporočiti ti-
stim, ki sprejemajo odločitve 
na lokalni, državni ali evrop-
ski ravni,“ je povedal Hostar 
in dodal, da bi morali odlo-
čevalci poznati razmišljanja, 
stališča, predloge in priporo-
čila mladih, torej tistega dela 
prebivalcev, ki še nima volil-
ne pravice in ne more vpliva-
ti na odločitve, ki pa močno 
zadevajo tudi mlade. Zbrane 
je pozdravila tudi podžupa-
nja občine Krko Ana Somrak 
in poudarila, da bo z vese-
ljem prisluhnila vsem 296 raz-
mišljanjem, kaj mladi sporo-
čajo starejšim. „Mladi, hvala 
vam za vsa sporočila, ki nam 

Otroški likovni extempore je 
vsakoletna osrednja priredi-
tev ob dnevu OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki. 
»Srečanje mladih likovnikov 
sodi med tiste drobce utripa 
Kostanjevice na Krki, ki ve-
dno znova prinaša živahne 
podobe najmanjšega sloven-
skega mesta. To je prav po-
seben dan, ko se Kostanjevi-
ca spremeni v mesto mladih 
ustvarjalcev in tudi zara-
di tega ima svoj sloves ne 
le na Dolenjskem in v Posav-
ju, ampak je kot edinstvena 
vpeta v spomin skoraj sleher-
nega Slovenca,« je ob otvo-
ritvi razstave povedala rav-
nateljica kostanjeviške šole 
Melita Skušek. Letos so mla-
dim ustvarjalcem postavili 
zahteven izziv, saj so mora-

Jubilejni extempore posvetili Borčiću
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjevica na Krki se je 25. aprila že 25-ič spre-
menila v mesto mladih ustvarjalcev, saj je v organizaciji OŠ Jožeta Gorjupa, 
Galerije Božidar Jakac in Občine Kostanjevica na Krki potekal jubilejni 25. 
otroški extempore, letos na temo »Tipični kostanjeviški čolni«. Z večerno 
otvoritvijo razstave izdelkov v prostorih nekdanjega samostana so hkrati po-
častili še dan upora proti okupatorju.

li poslikati pomanjšano repli-
ko tipičnega kostanjeviške-
ga lesenega čolna, ki se po 
najbolj znanem izdelovalcu 
imenuje tudi Grudnov čoln 
in meri v dolžino 5,3 metra. 
Poslikave replik, ki jih je iz-
delal Miro Črtalič, se je loti-
lo 90 učencev in učenk iz 32 
osnovnih šol, ki jim je Sku-
škova po pestrem kulturnem 
programu kostanjeviških 
osnovnošolcev in pihalnega 
orkestra podelila priložno-
stna darila. »Mladi likovni 
ustvarjalci, ki so ustvarja-
li na tokratnem srečanju, 
morda ne bodo postali rav-
no vrhunski umetniki, česar 
tudi ne pričakujemo, nedvo-
mno pa bodo za večno ostali 
zapisani kot ljubitelji likovne 
umetnosti in Kostanjevice na 
Krki,« je še dejala. 

Številne udeležence otvori-
tve, ki so jo zaradi grozeče 
vremenske napovedi z dvo-
rišča samostana prestavili v 
notranjost oz. v bodoči pri-
reditveni prostor, sta nago-
vorila še župan Mojmir Pu-

stoslemšek, ki je obenem 
spomnil tudi na pomen dne-
va upora proti okupatorju, 
ter direktor Galerije Boži-
dar Jakac Bojan Božič, ki je 
letošnji extempore posvetil 
dan pred tem preminulemu 
slikarju in grafi ku, velikemu 
prijatelju in častnemu me-
ščanu Kostanjevice na Krki 
Bogdanu Borčiću. Razstavo 
je odprla generalna direk-
torica Direktorata za kultur-
no dediščino na Ministrstvu 
za kulturo Špela Spanžel, 
ki prihaja ravno iz Slovenj 
Gradca, kjer je Borčić živel 
in ustvarjal vse od leta 1980. 
„Ne rečejo Kostanjevici ‚Do-
lenjske Benetke‘ le zaradi 
vode, ki jo obdaja, gotovo je 
to tudi zato, ker je koncen-
tracija umetnosti in ustvar-
jalnosti tolikšna, da navdi-
huje, rojeva lepo in navdaja 
z upanjem. Še več: sodobna 
ustvarjalnost si tukaj podaja 
roko z odlično zgodovino, kar 
je še posebej vidno ravno na 
nocojšnjem prizorišču,“ je 
med drugim dejala gostja.
 Peter Pavlovič

Mladi ustvarjalci so poslikali replike tipičnega kostanje-
viškega čolna.

Odrasli bi morali prisluhniti mladim
BRESTANICA – 23. aprila se je v večnamenski dvorani OŠ Adama Bohoriča Bre-
stanica odvila zaključna regijska prireditev evropskega natečaja v Posavju 
„Evropa v šoli 2013–2014“. Dela treh posavskih učenk so se uvrstila med naj-
boljša v državi.

jih dajete, za vse parlamen-
te, ki jih izvajate, saj vas je 
zanimivo poslušati. Veliko va-
ših tez in razmišljanj si dam 
potem v glavo, verjamem, da 
tudi drugi politiki in gospo-
darstveniki, in to je zagoto-
vo dobrodošlo,“ je zaključila 
Somrakova.

Učenci in njihovi mentorji so 
na zaključni prireditvi, ki jo 
je vodil Uroš Brezovšek, do-
bili priznanja za sodelovanje 
na natečaju, ki so jih podeli-
li predstavnica regijskih komi-
sij pri ZPM Krško Marinka Vol-
čanšek, predsednik Hostar in 
podžupanja Somrakova. Naci-
onalni odbor pa je izbral tudi 
tri posavske nagrajenke nate-
čaja. V sklopu literarnega na-
tečaja je med učenci druge 
triade 1. mesto osvojila Žana 
Urankar, učenka 4. razreda 
OŠ Raka (mentorica Bernard-
ka Božič) z literarnim delom 
„Pravice“, v kategoriji učen-
cev prve triade je 3. mesto 
zasedla Eva Urankar, učen-
ka 3. razreda OŠ Raka (men-
torica Svetina Paulič) z de-
lom „Dragi moji“, v sklopu 
likovnega natečaja pa je med 
učenci prve triade 3. mesto 
osvojila Laura Mehić, učenka 
3. razreda OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece (mentorica Roma-
na Žnideršič) z delom „Va-
rujmo gozdove!“. Omenjene 
učenke bodo nagrade preje-

le na zaključni državni prire-
ditvi, ki bo jutri v Ljubljani. 
V kulturnem programu so na-
stopili učenci brestaniške OŠ 
– dramska in glasbena skupi-
na ter plesna skupina Happy 
Dancers.
 Rok Retelj

Sodelujoči na natečaju so skupaj z mentorji prejeli pri-
znanja.

BLANCA - 25. aprila je na OŠ Blanca potekalo regijsko tekmova-
nje v nudenju prve pomoči za osnovne šole. Sodelovalo je šest 
ekip pod strokovnim vodstvom usposobljenih mentorjev - Olge 
Lužar, Polone Šintler Cigler, Vesne Babnik, Kristine Prijatelj 
in Katarine Požun Brinovec. Zmagala je ekipa prve pomoči OŠ 

Boštanj, ki so jo sestavljale Adrijana Tomažič, Anamari Krevel, 
Tinkara Simončič, Ženin Rozman Ravnikar, Sara Mravlje Ste-
genšek, Eva Železnik in Sara Praznik. Tekmovalke bodo svoje 
teoretično in praktično znanje ponovno preizkušale na držav-
nem tekmovanju, ki se bo odvijalo to soboto na Debelem rtiču. 
»Prav vsi, ki so sodelovali, so pokazali veliko znanja in pripra-
vljenosti za pomoč sočloveku. Vsakomur od nas lahko to njiho-
vo znanje pride prav,« je dejala po zaključenem tekmovanju 
sekretarka OZRK Sevnica Mojca Pinterič Krajnc.  S. R.

BOŠTANJ - Na OŠ Boštanj je 23. aprila potekalo tekmovanje 
mladih čebelarjev Posavja. O poznavanju čebelarstva se je po-
merilo deset ekip na nižji stopnji in pet ekip na srednji stopnji, 
prišle pa so iz petih osnovnih šol: Koprivnica, Raka, Krško, Le-
skovec pri Krškem in Boštanj. Največ znanja so pokazali učenci 
OŠ Jurija Dalmatina iz Krškega pod vodstvom mentorice Suza-

ne Pacek in OŠ Leskovec pri Krškem pod mentorstvom Danijele 
Zalokar. V uvodnem kulturnem programu so sodelovali učenci 
OŠ Boštanj s čebelarsko himno ter kratko humoristično uprizo-
ritvijo iz čebeljega življenja. Navzoče so pozdravili ravnatelji-
ca Vesna Vidic Jeraj, predstavnik Čebelarskega društva Sevnica 
Janez Levstik in domači mentor Andrej Kozinc, vodja tekmo-
valnega dela pa je bil Marko Hrastelj.  J. Levstik

Tekmovali mladi čebelarji Posavja

Na tekmovanju je sodelovalo pet osnovnih šol.

Kultura v Posavju

V prvi pomoči zmagala OŠ Boštanj 

Zmagovalna ekipa OŠ Boštanj

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781
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Kam v Posavju?
Četrtek, 8. 5.

• ob 16.30 v prezbiteriju Gale-
rije Gimnazije Brežice: otvo-
ritev dijaške likovne razstave 
„Rišem, torej sem“

• ob 17.00 v MC Krško: cirku-
ška delavnica 

• ob 17.00 v Hiši trt, vina in čo-
kolade, Kunej Aleš, s.p. v Bre-
stanici: delavnica „Dediščina 
trapistov: kako degustirati čo-
kolado in vino“, zaželene na-
jave na anita.radkovic@me-
stnimuzejkrsko.si ali na 031 
422 803; ob 18.30: predsta-
vitev Kataloga izdelkov in pro-
dajnih mest projekta Trapistin

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje Si-
mone Androjna „Od Troje do 
Tadž Mahala“

• ob 18.00 v MC Sevnica: okro-
gla miza „Pasti sodobnega ži-
vljenja“

• ob 19.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: tematsko pre-
davanje Zdravke Abram „Na-
črt za osebni uspeh“

• ob 19.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predavanje Patricie Čular 
„Priložnosti za podjetnike“

• ob 19.00 v galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
gostujoče razstave „Triptihi 
Ivana Bogovčiča“

• ob 20.00 na Razborju nad 
Sevnico: vikend dalmatinske 
glasbe – koncerti Klape Komi-
ža, nastopajo: Klapa Komiža, 
Fantje z Razborja in Fantje z 
vseh hribov

Petek, 9. 5.

• ob 14.30 v MT Senovo: ogled 
dokumentarnega fi lma o ve-
solju

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: odprtje 
razstave risb – ilustracij par-
tizanskih pesmi z naslovom 
„Narišimo pesem o svobodi“

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
družabni večer ob praznova-
nju 10. obletnice MT Veliki 
Kamen

• ob 18.00 v MT Raka: večer 
družabnih iger

• ob 18.30 v MT Podbočje: fi lm-
ski večer

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ruperta 
na Vidmu: območna revija od-
raslih pevskih zasedb Posavja 
„Pesem Posavja 2014“

• ob 19.00 v lapidariju Galerije 
Božidar Jakac: odprtje razsta-
ve Borisa Beje in Suzane Brbo-
rović „ID grad.: BB/SB 14 – n. 
3/3“

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
vikend dalmatinske glasbe – 
koncerti Klape Komiža, na-
stopata: Klapa Komiža in Vo-
kalna skupina Corona

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
skupine Dubzilla

• ob 21.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev reportažne fotograf-
ske razstave Davida Pokupca 
„Madagascar“

Sobota, 10. 5.

• ob 8.00 pri Srednji šoli Sevni-
ca: test hoje na 2 km

• ob 8.00 izpred hotela City Kr-
ško: Posavski festival temat-
skih poti – tradicionalno sreča-
nje evropopotnikov in pohod 
iz Krškega skozi Krakovski 
gozd do Kostanjevice na Krki; 
ob 13.00 pri gostilni Žolnir: 
krajša slovesnost 

• ob 9.00 izpred TIC Terme Ča-
tež: Posavski festival temat-
skih poti – pohod po Čateževi 
energijski poti

• ob 9.00 izpred kozolca v Piše-
cah: Posavski festival temat-
skih poti – tradicionalni pohod 

po poteh dr. Slavka Sušina, 
štartnina: odrasli 10 €, otro-
ci 5 € 

• ob 9.00 na razširjenem ploč-
niku pred NLB v Sevnici: pri-
reditev „Skupaj delamo za 
zdravje“ ob tednu Rdečega 
križa in dnevu medicinskih 
sester

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ žav

• od 9.00 do 14.00 na Cesti pr-
vih borcev v Brežicah (od ob-
čine do gradu): Maj v mestu 
Brežice – ponudba v lokalih in 
na stojnicah, nastopi kulturnih 
društev in glasbenih šol, ples 
v barvah, brezplačne otroške 
delavnice

• ob 9.30 v MT Raka: prinesi 
svojo najljubšo igračo

• ob 10.00 pri pletenki v Trži-
šču: Posavski festival temat-
skih poti – tradicionalni pohod 
Azaleja Vrhek

• od 10.00 do 17.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: sobotne 
delavnice – ob 11.30: Obno-
vljivi viri energije – delavni-
ca v izvedbi Garsie Kosinca 
(GEN energija) in Ivane Trše-
lič (Fakulteta za energetiko), 
ob 15.30: Spoznajmo radioak-
tivnost – delavnica v izvedbi 
Radka Isteniča (IJS, ICJT)

• ob 10.00 na vrtu pri Mladinski 
točki Senovo: delavnica „Sa-
jenje plodovk in koristnih ra-
stlin“

• ob 10.00 v MT Veliki Kamen: 
poslikava svečnika

• ob 10.00 v MT Podbočje: pod-
stavki za skodelice

• ob 10.30 v MT Senovo: izdela-
va možica iz plastenke

• ob 11.00 na zunanjem igrišču 
MC Brežice: turnir v mini no-
gometu, info in prijave na da-
vor.kalin@gmail.com

• ob 12.00 na vrtu za hotelom 
City Krško: delavnica „Sajenje 
plodovk in koristnih rastlin“

• ob 15.00 v MC Brežice: delav-
nica „Ne mečite stran, upora-
bite ponovno!“

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
športne igre

• ob 19.00 v župnijski cerkvi v 
Boštanju: območna revija od-
raslih pevskih zasedb Posavja 
„Pesem Posavja 2014“

• ob 19.00 v kulturni dvorani 
v Šentjanžu: kulturna prire-
ditev „Maj, mesec ljubezni“; 
program bodo oblikovali člani 
Kulturno umetniškega društva 
Budna vas ter gosta Jožef Žni-
darič in Berta Logar, Marjetka 
Erman pa bo na ogled posta-
vila svoje fotografi je

• ob 19.00 v dvorani Tratnik – 
cerkev na Raki: vikend dalma-
tinske glasbe – koncerti Kla-
pe Komiža, nastopa: Klapa 
Komiža

• ob 20.00 v MC Sevnica: Tretje 
uho - glasbeni dogodek: Ber-
den/Berger duo

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
skupin Voodoo mule in Ooral 
sea

Nedelja, 11. 5.

• ob 8.00 pri Trubarjevem hra-
mu na Loki pri Zidanem Mo-
stu: Posavski festival temat-
skih poti – pohod po sevniški 
planinski poti

• ob 9.00 v Krškem: Posavski fe-
stival tematskih poti – S kole-
som po sledeh posavske pite

• ob 10.00 pred cerkvijo Kristu-
sovega vstajenja na Senovem: 
blagoslov kolesarjev za varno 
kolesarsko sezono, ob 11.00: 
štart na Bohor

• ob 15.00 v telovadnici OŠ 
Šentjanž: koncert Septeta 
Fortuna z gosti: Klapa Komi-
ža z otoka Vis, Šentjanški jur-

jevalci in Trio Adio iz Radeč 
• ob 18.00 v cerkvi sv. Roka v 

Brežicah: območna revija od-
raslih pevskih zasedb Posavja 
„Pesem Posavja 2014“

• ob 19.00 na Fakulteti za tu-
rizem Brežice: javno vodstvo 
po razstavi „Kolnarji, trgovci, 
obrtniki“ in predstavitev Ka-
taloga izdelkov in prodajnih 
mest projekta Trapistin

Ponedeljek, 12. 5.

• ob 15.30 v predavalnici ZD 
Sevnica: prvi del tečaja prve 
pomoči za bodoče voznike in 
vse, ki želijo znanje obnoviti

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev razstave li-
kovnega študijskega krožka 
Igre barv; informacije: LU Kr-
ško, 48 81 160

• ob 19.30 v MC Krško: fi lmski 
večer FKK – Yimou Zhang - Yin-
gxiong

Torek, 13. 5.

• ob 10.00 na LU Krško: Sa-
moocenite znanje računalni-
štva; informacije: LU Krško, 
48 81 170

• ob 15.30 v predavalnici ZD 
Sevnica: drugi del tečaja prve 
pomoči za bodoče voznike in 
vse, ki želijo znanje obnoviti

• ob 16.00 s Hočevarjevega 
trga v Krškem: Posavski festi-
val tematskih poti – pohod po 
Poti Josipine Hočevar

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: tematsko predavanje 
dr. Sanje Rozman „Travma in 
zasvojenost otrok“

• od 17.00 do 20.00 v Lončar-
skem ateljeju Bernhard ma-
nufaktura v Mencingerjevi hiši 
v Krškem: lončarska delavnica 
„In vendar se vrti“, cena: 30 €

Sreda, 14. 5.

• ob 10.00 na LU Krško: Kako 
uspešno načrtovati kariero; 
informacije: LU Krško, 48 81 
170

• ob 19.00 v gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: temat-
sko predavanje Sabine Topo-
lovec „Naravne rešitve za te-
žave s klopi“

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
fi lmska sreda

Četrtek, 15. 5.

• ob 10.00 na LU Krško: Izbolj-
šajte način učenja; informaci-
je: LU Krško, 48 81 170

• ob 17.00 v MC Krško: cirkuška 
delavnica 

• ob 17.00 v MC Krško: delav-
nica Adobe Premiere, mentor: 
Enej Mavsar, cena: 15 €, prija-
ve na benjamin.kovac@mc-kr-
sko.si ali 041 758 408 (še v pe-
tek, 16. 5., ob 17.00)

• ob 17.00 na LU Krško: delav-
nica Ustvarjajmo z glino; in-
formacije: LU Krško, 48 81 160

• ob 19.00 v MC Sevnica: preda-
vanje o jadralnem padalstvu

Petek, 16. 5.

• ob 14.30 v MT Senovo: pika-
do in igranje enke

• ob 17.00 v grajskem par-
ku gradu Sevnica: slavnostno 
odprtje grajskega parka gra-
du Sevnica „S skominami pre-
teklosti po svežih stezah pri-
hodnosti“; ob 19.00: odprtje 
festivala Sevniško grajsko po-
letje 2014 – koncert tria Eroika

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
Activity večer

• ob 18.00 v MT Raka: fi lmski 
večer

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ruperta 
na Vidmu: območna revija od-
raslih pevskih zasedb Posavja 
„Pesem Posavja 2014“

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Nina Strnad tria, za 
jazz-etno abonma in izven

• ob 21.00 v MC Krško: metal 
koncert

Sobota, 17. 5.

• ob 8.00 z ribnika na Vidmu: 
Posavski festival tematskih 
poti – kulinarični pohod po 
Krški poti

• ob 9.00 pri TVD Boštanj: Po-
savski festival tematskih poti 
– pohod po naravoslovni poti 
Azaleja Boštanj

• ob 9.00 v Šentjanžu: Posavski 
festival tematskih poti – 12. po-
hod po Krekovih stezicah; ob 
9.00 pri društvenem kozolcu 
Krekove konjenice v Šentjan-
žu: konjeniški pohod po Kreko-
vih stezicah (za člane)

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ žav

• od 9.00 do 14.00 na Cesti pr-
vih borcev v Brežicah (od ob-
čine do gradu): Maj v mestu 
Brežice – ponudba v lokalih 
in na stojnicah, nastopi kul-
turnih društev in glasbenih 
šol, ples v barvah, brezplač-
ne otroške delavnice

• ob 9.00 v športni dvorani 
Sevnica: veteranski rokome-
tni turnir

• ob 9.30 v MT Raka: posadimo 
svojo rožico

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – japonsko papirno gle-
dališče

• od 10.00 do 15.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: delavnica „Rastline sonč-
nih pobočij posavskih hribov“, 
mentor: Dušan Klenovšek, ko-
tizacija: otroci 10 €, odra-
sli 15 €

• ob 10.00 v MT Podbočje: mo-
zaik iz naravnih materialov

• ob 10.30 v MT Senovo: delo 
na vrtu – izdelava strašila

• ob 11.00 na Turistični kmeti-
ji Azeleja na Okroglicah: 11. 
tradicionalna golažiada

• ob 16.00 pri večnamenskem 
domu v Zabukovju: prireditev 
Kuhajmo skupaj 

• ob 16.00 pri Športnem domu 
Sevnica: Vejžde žur 2014 – do-
brodelni turnir v malem nogo-
metu, ob 19.00: večerni pro-
gram - nastopi skupin Heart 
before mind, Sharanoid, Li-
quf, Nude ter Pero Lovšin s 
Španskimi borci

• ob 17.00 v kulturni dvorani v 
Loki pri Zidanem Mostu: do-
brodelna prireditev „Ciciba-
nov vrtiljak z oktetom Jurij 
Dalmatin“ - za nakup igrala 
za enoto Vrtca Ciciban Sevni-
ca v Loki pri Zidanem Mostu

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
fi lmski večer

• ob 21.00 v parku pri MC Bre-
žice: akustični koncert skupi-
ne American Idols

Nedelja, 18. 5.

• ob 9.00 pred Prosvetnim do-
mom v Artičah: pričetek po-
mladnega pohoda po Artiški 
sadjarski poti

• ob 10.00 pri društvenem ko-
zolcu Krekove konjenice v 
Šentjanžu: dvodnevni konje-
niški dan – konjeniške igre 

• od 10.00 do 18.00 v prostorih 
PK Lukec Krško v JOB centru 
Krško: začetna šamanska de-
lavnica z Nagualom Uchujem; 
cena: 60 €, prijave do 14. 5.

• od 16.00 do 19.00 v Mestnem 
muzeju Krško: spomladanska 
muzejska delavnica „Knjigo-
veštvo“, vodi: Maja Ivanišin, 

ŠTANJEL – Na mednarodnem glasbenem tekmovanju Svi-
rel, ki je v začetku aprila potekalo na Štanjelu na Krasu, 
so nastopile tudi učenke posavskih glasbenih šol. V A sku-
pini solo inštrumentov s strunami je Neža Simončič, učen-
ka GŠ Sevnica, osvojila zlato priznanje in bila z 98 toč-
kami najvišje ocenjena med vsemi brenkali v tej skupini. 
Odlično se je odrezala tudi Zala Jakhel, učenka GŠ Krško, 
ki je prav tako osvojila zlato priznanje (97 točk) in po-
sebno nagrado (kotizacija za citrarski seminar v Celju). 
Z lepim nastopom se je predstavila še Karmen Zorič (GŠ 
Krško), ki je osvojila bronasto priznanje. Mentorica vsem 
učenkam je profesorica citer Tinka Vukič (na fotografi ji 
z Nežo Simončič). T. V./foto: osebni arhiv Neže Simončič

cena: 1,5 €, zaželene najave 
na maja.ivanisin@mestnimu-
zejkrsko.si ali na 07 492 11 00

• ob 18.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: koncert 
Rajhenburškega okteta „Po-
jem ljubezni“

• ob 18.00 v MC Krško: deba-
tni večer „Volitve v evropski 
parlament“ v sklopu projekta 
mladih za demokracijo – Youth 
voice: We care

Ponedeljek, 19. 5.

• od 8.30 do 15.30 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici in v 
Mestnem muzeju Krško: kon-
servatorsko-restavratorske 
delavnice na gradu Rajhen-
burg in v Mestnem muzeju Kr-
ško (do petka, 23. 5.), prijave 
na alenka.cernelic.kroselj@
mestnimuzejkrsko.si in na tel. 
051 475 675

Torek, 20. 5.

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: otvoritev razstave ročno-

delskega krožka; informacije: 
LU Krško, 48 81 160

Sreda, 21. 5.

• ob 15.00 v dvorani TVD Par-
tizan Boštanj: srečanje po-
savskih vodnikov; info in pri-
jave na info@cptkrsko.si ali 
041 353 505 (Ksenja Kragl) 
oz. joze.prah@amis.net ali 
041 657 560 (Jože Prah); ter 
predstavitev Kataloga izdel-
kov in prodajnih mest projek-
ta Trapistin

• ob 15.00 v MT Senovo: tečaj 
angleščine (za otroke 3–8 let)

• ob 19.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: literarni ve-
čer „Grenki kruh in Ivanka 
Mestnik“

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
fi lmska sreda

Četrtek, 22. 5.

• od 10.00 do 16.00 pred OŠ 
Brežice: 4. ekopraznik v Breži-
cah - prodajna ponudba ekolo-
ških kmetij (več na str. 9)

Maj v mestu Brežice
BREŽICE – V več slovenskih starih mestnih jedrih so na raz-
lične načine že opozorili, da so polna zanimivih zgodb in 
da v njih živijo in ustvarjajo različni ljudje ter instituci-
je, ki skušajo s svojim delovanjem ohranjati identiteto in 
dediščino mesta. Tudi staro mestno jedro Brežic, ki leži 
na brežičku, ob sotočju dveh rek – Save in Krke, s svojo 
edinstveno veduto, v katero se vpenja vodovodni stolp 
z romantično ljubezensko zgodbo in srednjeveški grad z 
najlepšo baročno dvorano v Sloveniji, že stoletja tke svo-
jo zanimivo zgodbo.

Znameniti, pred leti obnovljeni mestni ulični drevored se 
je ravno olistal in sonce ga že boža s toplimi žarki. Prije-
ten sprehod po glavni mestni ulici, postanek za kavico, 
drobno cvetlico, zanimiv spominek, ogled mestnih zna-
menitosti je kot naročen za prijetne majske sobotne do-
poldneve. Poleg tega pa boste lahko tudi zapeli ali za-
plesali po ulici, saj sobotne dopoldneve soustvarjajo tudi 
društva Zveze kulturnih društev, glasbeni šoli Brežice in 
Krško in različni gostje. Predvsem pa so sobotni majski 
dopoldnevi, med 9. in 14. uro v Brežicah, namenjeni dru-
ženju, prijetnim klepetom, opazovanju mestnega vrve-
ža, nakupom in spoznavanju dediščine našega domačega 
okolja. Za vsakogar se bo našlo nekaj zanimivega v ob-
jemu starega mestnega jedra, gotovo pa bo tudi kakšno 
prijetno presenečenje. Vabljeni torej v majske Brežice!  
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.A SRL
Rezultati 1.–6. mesto – Sev-
nica : Maribor 23:31, Celje : 
Sevnica 41:26
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 
54, 6. Sevnica 17
Rezultat 7.–12. mesto – Or-
mož : Krško 32:27
Lestvica - 7. Izola 25, 12. Kr-
ško 12

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Cerklje : Dobova 
24:25, Dol : Radeče 32:18
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 
35, 3. Dobova 30, 8. Rade-
če 17  

ČLANI – 2. SRL
Rezultat – Krim – Olimpija : 
Brežice 25:35
Lestvica – 1. Koper 48, 4. 
Brežice 37

MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Krško : Krka 39:28
Lestvica - 1. Celje 38, 6. Kr-
ško 21

MLADINCI – 2. SRL za 1.-6. 
mesto
Rezultati – Koper : Brežice 
42:27, Sevnica : Koper 32:40
Lestvica – 1. Brežice 18, 4. 
Sevnica 6

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Šenčur 4:1 
(Jakolič, Dvorančič, Smuko-
vič, Blažinčič), Šampion : Kr-
ško 2:2 (Slivšek, Bučar)
Lestvica – 1. Dob 57, 7. Kr-
ško 33

MLADINCI/KADETI 2. SNL
SKL – Krško : Bistrica 4:0, 
Pohorje : Krško 0:0, Krško : 
Veržej 2:2; 1. Veržej 53, 3. 
Krško 49
SML – Krško : Bistrica 1:2, 
Pohorje : Krško 2:8, Krško : 
Veržej 3:2; 1. Krško 52
Skupna lestvica: 1. Krško 101

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - 
VZHOD
Rezultat – Krško : Maribor 2:0
Lestvica – 1. Maribor 70, 2. 
Krško 64 (-2)

KOŠARKA

ČLANI – 3. SKL – liga za pr-
vaka
Rezultati – Medvode : Krško 
97:88
Lestvica – 1. Celje 42, 6. Po-
savje Krško 33

SEVNICA - 22. aprila so predstavniki športnih društev na re-
dni volilni skupščini Športne zveze Sevnica izvolili novo vod-
stvo zveze za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Novi 
predsednik je postal Tomaž Blatnik, ki je s predstavitvijo 
ambicioznega programa za obdobje 2014-2018 prepričal vse 
prisotne. Sedem let je deloval na Univerzitetni športni zvezi 
Primorske, zadnja leta pa v Klubu malega nogometa Sevni-
ca. Miran Grubenšek, zastopnik Kluba borilnih veščin IPPON, 
je prevzel funkcijo podpredsednika, izvolili pa so tudi novo 
predsedstvo, ki ga bodo poleg predsednika in podpredsedni-
ka zveze sestavljali še: Sine Karlovšek (AK Sevnica), Vojko 
Švab (RK Sevnica), Stanko Lazar (Zagon Tržišče), Mojmir Ru-
par (PD Lisca), Tomaž Čampa (Squash Klub IgRaj), Stanislav 
Kranjec (KK Blanca) in Žiga Kabaševič (KK Tržišče). Izvolili 
so še nov nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo. 

Vir: Športna zveza Sevnica 

Novo vodstvo Športne zveze Sevnica

OREHOVO/LISCA - V organizaciji Športnega društva Ber-
glauf Lisca je 2. maja uspel že 23. gorski tek na Lisco, ki 
je štel za pokal Dolenjske in Slovenija teče za zdravje. 
Zbirno mesto je bilo Orehovo pri Sevnici, od koder se je 
na 8,3 kilometra dolgo pot podalo 93 tekačic in tekačev 
različnih starosti. 

Najhitrejši v gorski tekaški preizkušnji je bil, tako kot lansko 
leto, ko je tekel prvič, 26-letni Nejc Zorman iz Orientacijske-
ga kluba Ljubljana, ki je bil prvi tudi v svoji starostni kategoriji 
od 20 do 29 let. Najboljši posavski tekač je bil član AK Sevnica 
Stanko Verstovšek z osvojenim 4. mestom (v starostni katego-
riji od 35 do 39 let je osvojil 1. mesto). V ženski konkurenci je 
slavila 34-letna članica Triatlonskega kluba Novo mesto Janja 
Mikec, ki je v končni skupni uvrstitvi osvojila 11. mesto. Naj-
boljša posavska tekačica Marta Plahuta iz AK Radeče je osvo-
jila v skupni razvrstitvi 49. mesto, medtem ko je bila prva v 
svoji starostni kategoriji od 45 do 54 let. 
Najmlajši tekač je bil 13-letni Nik Vidmar, najmlajša tekačica 
pa njegova klubska kolegica iz Društva tekačev in pohodnikov 
Trebnje, 12-letna Vanja Vidmar. Najstarejši tekač je bil 72-le-
tni Franc Fajfar iz ŠD Izlake, najstarejša tekačica pa 67-letna 
Jožica Rogelj iz novomeškega kluba Marathon.  S. Radi

23. gorski tek na Lisco 

Gorski tek na Lisco je z 800 metri višinske razlike na dru-
gem mestu po zahtevnosti med teki za pokal Dolenjske. 

ZDOLE – Na predvečer tradicionalnega jurjevanja je Športno 
društvo Zdole pripravilo 2. Jurjev tek, ki šteje tudi za do-
lenjski tekaški pokal. Skupno se ga je udeležilo več kot 200 
rekreativcev. Na 9-kilometrsko progo, ki poteka večinoma po 
okoliških gozdovih, se je podalo 132 tekačev, med katerimi 

je bil najhitrejši Aljaž Zalar (ŠD Lončar) s časom 32:54, dru-
gi je bil lanski zmagovalec Boštjan Vimpolšek (ŠD Posavje) 
s časom 33:09, tretji pa Bojan Vidmar (DTP Trebnje) s ča-
som 33:49. Med ženskami je bila najhitrejša Marjeta Strži-
nar (39:43), druga je bila Nika Žnideršič (41:40), tretja pa 
Helena Bučar (42:42). Krajšo, 3,5 kilometra dolgo progo, 
na katero se je podalo 37 tekačev in tekačic, sta najhitreje 
pretekla Čamil Bešo (Marathon Novo mesto, 14:51) in Bre-
da Škedelj (AK Krka, 14:38), 35 otrok pa se je pomerilo na 
razdaljah 300 in 600 metrov. P. P.

Na Zdolah znova tudi tekli

Jurjevega teka se je udeležilo več kot 200 tekačev in te-
kačic (foto: Rok Germovšek).

ZAGREB – Mladi nogometaši Nogometnega kluba Krško 
U10 (na fotografi ji) so se nedavno udeležili 5. mednaro-
dnega turnirja Bubamara v Zagrebu in med 32 sodelujo-
čimi ekipami osvojili odlično 3. mesto. Na turnirju so na-
stopile najboljše ekipe iz bivših jugoslovanskih republik 
in ekipa iz Italije. Krčani v sedmih odigranih tekmah ni-
so niti enkrat izgubili, saj so štirikrat zmagali in trikrat 
igrali neodločeno. Zmagovalci turnirja so sicer postali 
igralci srbske FK Vojvodine pred hrvaško ekipo NK Ciba-
lia Vinkovci. R. R., foto: NK Krško
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sabina Voglar, Leskovec 

pri Krškem – deklico,
• Simona Bizjak, Senovo – 

deklico,
• Maja Žnidaršič, Arto – 

deklico,
• Barbara Ulčnik Tomažin, 

Raka – dečka,
• Stanka Česnik, Globočice 

– dečka,
• Maja Mirt Jakše, Krško – 

deklico,
• Ksenija Udovič, Gorjane – 

deklico,
• Petra Zorič, Župeča vas – 

dečka,
• Anita Kocjan, Brezovica 

na Bizeljskem – dečka,
• Romana Pirc, Dolenji 

Leskovec – deklico, 
• Tjaša Trošt, Senovo – 

deklico,
• Karmen Žarn, Mrzlava vas 

– dečka,
• Petra Šiško, Raka – dečka,
• Tjaša Kerin, Veliki Podlog 

– deklico,
• Brigita Lakner, Krško – 

deklico,
• Katarina Grozina, Drnovo 

– deklico, 
• Darja Kuhar, Radež – 

dečka (dvojčka),
• Laura Molnar, Libna – 

dečka,

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 fotografi jo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi -
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

moja poroka

• Barbara Špiler, Župeča vas 
– dečka,

• Sabina Žibert, Gorenje 
Skopice – dečka,

• Maja Majcen, Malkovec – 
dečka,

• Andreja Ocvirk, Sevnica – 
dečka,

• Karmen Borošak, 
Župelevec – deklico,

• Alenka Šribar, Veliko 
Mraševo – deklico,

• Vanja Vučajnk, Loče – 
dečka,

• Maja Jaušovec, Krško – 
deklico,

• Damjana Sotošek, Križe – 
deklico.

ČESTITAMO!

SENOVO - V nedeljo, 27. aprila, sta si v senovski cerkvi že tre-
tjič potrdila zvestobo 81-letna Vida in 83-letni Leopold Omer-
zu s Senovega. V njunem 60-letnem skupnem življenju so se 
jima rodili trije otroci, od katerih je žal eden že pokojni. Dru-
žina se je preživljala s Poldetovim delom v rudniku Senovo in 
manjšo kmetijo. A zakonca Omerzu pravita, da je ob skromno-

sti in kljub težavam bilo in je njuno življenje vseeno lepo, če-
tudi se danes soočata s kopico starostnih težav in Vidino slepo-
to, pri čemer jim na pomoč priskočijo predvsem Vidina sestra 
Slavka, snaha Tatjana in hči Olga. Vedno sta vesela vsakega 
obiska, še posebej pa devetih vnukov in petih pravnukov, ki 
jima popestrijo življenje. Janez Levstik/B. M. 

Biserna poroka zakoncev Omerzu

VPIS V GLASBENO ŠOLO SEVNICA
za šolsko leto 2014/2015

PROGRAMI:
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 

(otroci letnik 2009) 
GLASBENA PRIPRAVNICA (otroci letnik 2008)

GLASBA

kitara, harfa, harmonika, kljunasta flavta, flavta, 
klarinet, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, 

od 5. do 15. maja 2014

www.gs-sevnica.si

Vljudno vabljeni!

CESTA NA GRAD 22, 8290 SEVNICA
TEL.: 07-81 41 640, FAX: 07-81 62 642

E-POŠTA: GS-SEVNICA@GUEST.ARNES.SI

OTOČEC - Naslednji mesec, 7. junija, bo na gradu Oto-
čec potekal zanimiv glasbeni dogodek, ki ga bodo izvedli 
znana hrvaška pevka Nina Badrić in člani zasedbe New 
Festival Orchestra. 

Koncert bo še posebno doživetje za ljubitelje dobre glasbe 
iz Posavja. Ena najbolj znanih hrvaških pevk, ki je v svo-
ji več kot 20-letni karieri osvojila vrsto priznanj, med nji-
mi več nagrad Porin, leta 2012 pa je nastopila tudi na Ev-
roviziji, bo tokrat prvič nastopila z orkestrom. Na Otočcu 
jo bo namreč spremljala 16-članska zasedba z vrhunskimi 
slovenskimi in hrvaškimi instrumentalisti, med njimi ba-
sist skupine Siddharta Jani Hace in pozavnist Nenad Gra-
hovac iz skupine Cubismo. V projektu pa imajo pomem-
bno vlogo tudi Posavci, saj je aranžersko vlogo prevzel 
Peter Urek. Urek je Ninine uspešnice posebej za to pri-
ložnost "preoblekel" tako, da sta z njegovim delom zado-
voljna avtor večine skladb Ante Gelo in še posebej pevka, 
ki je na nedavni novinarski konferenci izrazila navdušen-
je nad zamislijo in tudi nad zasedbo, ki jo bo spremljala. 
V njej pa sta poleg klaviaturista Petra Ureka še dva profe-
sorja krške glasbene šole - violinist Kristian Ilić in sakso-
fonist Matjaž Škoberne, za vrhunsko izvedbo ritmov pa bo 
skrbel bobnar Janez Gabrič, član krškega Big banda, ki v 
zadnjem času največ nastopa s skupino Laibach. Več kot 
dovolj razlogov torej, da si prvo junijsko soboto rezervi-
rate za glasbeni posladek na Otočcu.  S. M.

Posavski glasbeniki 
z Nino Badrić 

• Jernej Grilc z Dovškega in 
Zvonka Denžič iz Podgorja 
pri Pišecah,

• Aleš Erjavec z Brezja pri 
Dovškem in Anja Štor iz 
Udmata (Laško),

• Dejan Bartol in Sabina 
Stopar, oba z Dolenjih 
Skopic,

• David Deržanič iz 
Arnovega sela in Lea Figar 
iz Brežic,  

• Jure Kos iz Ljubljane in 
Maja Žokalj iz Leskovca pri 
Krškem.

ČESTITAMO

Brežiški gostinec Stane Štefanič je bil pred tremi leti pobu-
dnik prireditve Jurjevanje v Vitovcu, ki so jo izvedli tudi 26. 
aprila letos. Seveda ni manjkalo pečenje jajc in priprava vi-
nogradniške malice ter tradicionalno žegnanje vinogradov 
in konj. Za kulturni in zabavni program so tokrat poskrbe-
li ljudske pevke z Žejnega, ansambel Roka Topliška in zele-
ni Jurij, v katerega se je opravil 9-letni Enej Tijan.  S. M. 

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

 

•  

•  

bo 

VABLJENI!

POSAVJE - V Posavju se ponašamo z olimpijskim prvakom v 
metu kladiva iz Pekinga 2008 Primožem Kozmusom, z naši-
mi kraji pa je vsaj nekoliko povezan tudi eden izmed zmago-
valcev letošnje zimske olimpijade v Sočiju, norveški smučar-
ski tekač Ola Vigen Hattestad. Poznavalcem zimskih športov 
je dokaj znano, da je olimpijski prvak v šprintu, ki je leta 
2009 v Liberecu osvojil tudi naslov svetovnega prvaka tako 
v posamičnem kot ekipnem šprintu, v svetovnem pokalu pa 

ima 13 zmag, partner naše smučarske tekačice Katje Višnar, 
devete z olimpijskega šprinta v Sočiju, sicer pa šeste šprin-
terke minule sezone svetovnega pokala. Manj znano je, da 
ima Katja, doma z Bleda, po dedku Ludviku, ki je po rodu 
iz Bušeče vasi, družinske korenine v Posavju, poleg številne-
ga sorodstva pa jo na naše kraje veže tudi družinski vikend 
z vinogradom v bližini dedkovega rojstnega kraja. Kadar le 
utegneta, zlasti po koncu sezone in pred začetkom priprav 
na novo, Katja in Ola preživita kakšen dan v omenjenem vi-
kendu, obiščeta Katjine sorodnike, kot zaprisežena športnika 
pa posavske ceste in vzpone rada izkoristita tudi za trening 
bodisi na tekaških rolkah bodisi na kolesu. Katja že od nek-
daj rada zahaja v naše kraje, vzljubil pa jih je tudi Ola, kot 
„severnjak“ sicer vajen bolj hladnega vremena, kot ga ima-
mo ponavadi pri nas. Nazadnje sta bila v naših krajih konec 
aprila, ko sta se vrnila z dopusta v Indiji, za oba pa se kma-
lu pričenjajo priprave na novo sezono, v kateri imata znova 
visoke cilje. In čeprav sta si dom ustvarila na daljnem seve-
ru, v bližini olimpijskega Lillehammerja, se bosta tudi v bo-
doče, kot zatrjujeta, rada vračala v Posavje ... P. P.

S Posavjem povezan tudi zlati 
zimski olimpijec iz Sočija

Katja Višnar in Ola Vigen Hattestad

odpiralni čas: 
pon. - pet.: 8.00 do 19.00,

sob.: 8.00 do 12.00, 
nedelje in prazniki zaprto

Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško,

Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570
evroelektron@siol.net

Info: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si www.kd-krsko.si 

NINA STRNAD TRIO
Koncert iz Jazz-etno cikla

Nina Strnad – vokal, 
Renato Chicco – klavir, – saksofon

petek, 16.5., ob 20. uri
ZA JAZZ-ETNO ABONMA in izven

Klub KDK

Peter Urek in Nina Badrić



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 10, četrtek, 8. 5. 201420 PROSTI ČAS

Posavki pevki na festival MMS 2014, Lovro zapustil 
skupino In&Out, Pet Shop Boys na gradu Mokrice leta 
1988. Tokrat preberite:

Nuša Derenda se vrača 
na oder portoroškega Av-
ditorija, saj bo nastopila 
na letošnjem izboru Melo-
dij morja in sonca (MMS). 
Skladba Blues in vino za-
enkrat ostaja še presene-
čenje, dodaja pa, da bo 
julij kmalu, še prehitro 
tukaj. Spomnimo, posav-
ska pevka je pred dvema 
letoma na omenjenem fe-
stivalu zmagala, in sicer 
s skladbo Za stare čase. 
Medtem pa se na MMS 
vrača tudi Rebeka Dre-
melj (foto: FB javni pro-
fi l), v sodelovanju z Alešem Klinarjem ter Miho Gorše-
tom je pripravila pesem z naslovom Gremo na vrh sveta. 

Dobri dve leti bo, odkar je na resničnostnem šovu X 
Factor nastala skupina In&Out. Fantje so v tem času 
postali izredno popularni, predvsem med mlajšim ob-
činstvom, ter izdali svoj prvenec, album z naslovom Vi-
har. No, konec preteklega meseca pa je odjeknila novi-
ca, da skupino zapušča Krčan Lovro Klajnšček. »To so 
moji osebni razlogi, ki jih ne mislim razlagati. Tega ne 
bi izpostavljal, ker tudi ni tako velika reč, kot se mor-
da zdi na prvo žogo. Nismo se skregali ali kaj podob-
nega,« je bil o odhodu iz skupine za medije redkobe-
seden Lovro. Ostala trojica priznava, da so se z njim 
razšli sporazumno: »To ne pomeni konca. Delamo na-
prej in se ne predamo. Razhod z Lovrom je korak nazaj, 
da bi lahko naredili dva koraka naprej.« Kaj to v resni-
ci pomeni za obe strani, pa bo seveda pokazal čas ...

V petek, 25. aprila, so v dvorani Glasbene šole Krško 
priredili dobrodelni koncert v podporo Aristelovemu 
študiju marimbe v Londonu. Aristel Škrbić je pred krat-
kim uspešno opravil sprejemni izpit na Royal College 

of Music (RCM) v Londonu in bil sprejet na dvoletni po-
diplomski študij marimbe. Gre za eno najprestižnejših 
svetovnih glasbenih akademij, kjer se za študij vsa-
ko leto potegujejo številni glasbeniki z vsega sveta. 
Na koncertu smo tako slišali Aristelove interpretacije 
na marimbi ter predstavitev njegove dosedanje glas-
bene poti. »Hvala vsem, ki ste podprli Aristelovo na-
daljnje šolanje, še posebej Rotary klubu Čatež, ki je 
bil donator večera,« so v zahvali še zapisali pri dru-
štvu Marimba.

Za Karmakomo, tričlansko elektro-rock skupino iz Kr-
škega in varovance Založbe Radia študent, sledi kon-
certno pestra pomlad in tako nadaljujejo s promocijo 
prvenca "Imagination and mechanical metamorpho-
ses". Karmakoma bo že v začetku meseca maja gosto-
vala s tremi koncerti v Belgiji, nato v legendarnem lon-
donskem klubu Dublin Castle, nato sledita koncerta v 
avstrijskem Gradcu in na Dunaju, za konec pa še vr-
nitev na domačo grudo, kjer bodo nastopili v Mladin-
skem centru Krško, Gali Hali na Metelkovi v Ljubljani 
in kranjskem Trainstation skvotu.

Glasbeno odlično sodelovanje pa se pripravlja tudi s 
skupnimi močmi slovenskih (posavskih) in hrvaških glas-
benikov – več o tem preberite na str. 19 Posavskega ob-
zornika.

Zaključimo z zanimivo zgodbico iz zgodovine svetov-
ne glasbe. Zagotovo ste že slišali za grad Mokrice in pa 
nekoč izredno popularno skupino Pet Shop Boys. No, 
britanski dvojec je leta 1988 v sobanah omenjenega 
gradu posnel videospot za skladbo Heart, v katerem v 
vlogi vampirja straši nihče drug kot igralec Ian McKel-
len. Skladba Heart je tisti čas visoko kotirala na glas-
benih lestvicah, v Angliji pa se zavihtela celo na prvo 
mesto. Vredno ogleda, poslušanja in seveda obujanja 
spominov. 
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: velika banjica sladoleda (30 kepic)
2. nagrada:  mala banjica sladoleda (15 kepic)
3. nagrada:  mala banjica sladoleda (15 kepic)

Geslo križanke pošljite do četrtka, 15. maja 2014, 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

SLAŠČIČARNA JAGODA, 
GZIM KAHRIMANI S.P., CKŽ 29, KRŠKO

Geslo 8/2014 številke: 

DOMAČA DIMLJENA ŠUNKA
Nagrade, ki jih podarja RHG, PE Šmarčna, prejmejo:
1. nagrada:  meso za žar v vrednosti 20 €, 

Sonja Poštrak, Krško 
2. nagrada:  domača salama, 

Karolina Bevc, Cerklje ob Krki
3. nagrada:  domača jetrna pašteta, 

Janez Fridrih, Sromlje

KRŠKO
 VIDEM
KRŠ

V 
Okus, k

i tra
ja

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Roku Blatniku, Gorenje 

Lepovče 71, 1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na 
sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na 

internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. KRJAVELJ - Ko zvečer ob meni zaspiš
 2. (1.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 3. (2.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka
 4. (3.) Ans. STIL - Čedna mala trmasta
 5. (7.) Ans. ERAZEM - Poletni večeri
 6. (5.) Ans. KOZJANSKI ZVEN - Mi Kozjanci
 7. (8.) Ans. VIHAR - Na sončni strani ulice
 8. (9.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 9. (10.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Najlepše ime 
 10. (-.) Ans. MLADIKA - Otroška želja 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Ekart - Še eno rundo daj točajka

Kupon št. 205
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, 10. maj, ob 17. uri
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti 
občine (Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko 
obiščete 

vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 13. ure 

in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave ali si ogledate in naročite knjige 
založbe Neviodunum. 
 Uredništvo

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

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

ĐURO DESPOT

V SPOMIN

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

15. maja bo minilo 5 let, 
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Dobove.

zato se svojci zahvaljujemo vsem,
ki ste mu kakorkoli pomagali iskati lučko na koncu ulice ...

JOŽE HICTALER

ZAHVALA
Na dolgo pot je odšel naš

Njegovi otroci in žena Pepca

iz Koprivnice,

Ulice so temne, lučke ni ...

Zahvaljujemo se g. Blažu Sotošku, pevcem MePZ Anton Aškerc iz 
Koprivnice, trobentaču, g. župniku iz Brežic za duhovno oskrbo in 
domačemu g. župniku za opravljen obred in besede tolažbe, vsem 
sokrajanom, prijateljem, poklicnim kolegom iz vseh treh delovnih 
organizacij, sorodnikom in ostalim za dobre misli in tople besede.
Posebno toplo se zahvaljujemo Zdravstvenemu domu Krško, 
urgentni ambulanti in bolnišnici Brežice, vsem zdravnikom 
in medicinskim sestram na oddelku za intenzivno terapijo za 
strokovno delo ter človeško toplino in pozornost, ki smo je bili 
deležni svojci v vsakem trenutku zdravljenja našega očeta. 
Še enkrat iskrena hvala za podarjeno, predvsem pa za podarjene 
trenutke nam in očetu.

MARIJA MARJANCA MURKO

ZAHVALA

Neutolažljivi: sin Uroš, hčerke Petra, Nina in Sabina 
ter njen Jože

Zahvaljujemo se podjetju Kostak Krško za fi nančno pomoč, 
sodelavcem Kostaka in oddelku kemije NEK. Hvala tudi kolektivu 
Ino Krška vas, Ekonomski in trgovski šole Brežice, Kmetijski 
šoli Grm Novo mesto, srednji frizerski šoli Sevnica, Osnovni 
šoli Podbočje, osebju Onkološkega inštituta Ljubljana, osebni 
zdravnici dr. Meliti Sever in sestri Sonji Cetin. Hvala tudi župniku 
Francetu Novaku za opravljen obred, pevkam za zapete pesmi in 
pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem za podarjeno cvetje in sveče 
ter vsem, ki ste bili na njenem prezgodnjem zadnjem slovesu.

Bog te k sebi je vzel, 
angel pesem ti zapel,

tu žalujemo mi vsi, 
čeprav na boljšem zdaj si ti.

Bolezen ti ni pustila živeti,
telo moralo je umreti,

duša tvoja za vedno živi
in vedno v naši bližini si.

Čeprav te ne vidimo, vemo, da si z nami. 
Ko bomo umrli tudi mi, 

bomo v nebesih za vedno skupaj vsi.

Komaj v 45. letu starosti se je mnogo prezgodaj poslovila od nas 
naša nenadomestljiva mamica in življenjska sopotnica

iz Brezovice 7 v Podbočju.

ANDREJA POLOVIČA

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste darovali sveče, cvetje, svete maše in se od 
pokojnika poslovili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih ti živiš.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in tasta 

iz Brezine

 JOŽICE KNITL

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi naše mame, žene, babice, sestre, 

svakinje, tete, botre, nečakinje in sestrične

Vsi njeni

rojene Beribak, iz Sobenje vasi

Brez sonca roža ne cveti, 
a nam brez mame živeti ni.
Zahvalim soncu se za cvet, 
a tebi, ker ves si moj svet!

V zahvalo za vso skrb, dobroto, 
ki si nam dala jo za doto,

za vso ljubezen in toplino, 
ti svoja srca podarimo!

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas,

so vezi močnejše, brez pomena zanje so 
razdalje, kraj in čas!

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili 
od nje. Zahvaljujemo se Vam za vso darovano cvetje, sveče in 
denarno pomoč. Govorniku Jožetu Savniku, gospodu župniku Niku, 
PGD Sobenja vas in Cerina, pevcem za zapete pesmi ter Juretu 
za odigrano "Falo", sodelavkam kolektiva Jutranjka, sodelavcem 
Slovenske vojske, Posavje, sodelavcem kolektivov Terme Čatež, 
Nefrodial Krško, Pralnice Pacek in Ribiški družini Brežice.
Posebna hvala vsem družinam Rostohar in Petrič, vsem sosedam, 
vaščanom in našim prijateljem za vso pomoč in podporo, ki ste nam 
jo nudili v teh hudih trenutkih. Hvala tudi kolektivu intenzivnega 
oddelka SB Brežice. Vsem še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki jih 
mogoče nismo omenili.

V naših srcih boš vedno
na posebnem mestu.

EMILIJA BOGOVIČ

NEŽA POŽAR

V SPOMIN

V SPOMIN

28. maja je preteklo že 10 let,
odkar te ni med nami

1. maja je minilo pet let, 
odkar je za vedno odšla draga mama

Ne bomo tožili, ker si odšla. Hvaležni bomo, ker si bila.
Iskrena hvala vsem, ki jo hranite v lepem spominu, 

postojite ob njenem grobu.

Hvala vsakomur za vsako lučko in za vsak trenutek spomina nanjo.

Njeni domači

Vsi njeni

  Končane skupne so poti ..., 
v spominu so ostale,

kot biser dni,
kot sen noči,

čas jih več ne rani ...

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

kjer najdem vse svoje zbrane,
od včeraj in kdo ve od kdaj …

(T. Kuntner)

iz Loč pri Dobovi.

iz Slogonskega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
nam ob teh težkih trenutkih stali ob strani.

POLONCE UREK

ZAHVALA
Ob izgubi drage žene, mame, 

stare mame, sestre in tete

Nekoga moraš imeti rad,
pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen,

nekomu moraš nasloniti roko na ramo, ...
(Ivan Minatti)

iz Krškega

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA ANDREJAŠ

V SPOMIN

7. maja je minilo žalostno leto, odkar je tiho, 
kakor je živela, odšla od nas draga

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepimi mislimi.

Vsi njeni

Pomlad se je spet k nam vrnila, 
a tebe mama ne bo več prebudila.

z Viher.

V SPOMIN

Globoko v  sebi  čutimo, da je njun angel tik ob nas, da nas vidita 
in slišita, da čutita našo bolečino in nas varujeta.
 
Zahvaljujemo se vsem, ki se ju spominjate, obiskujete njun zadnji 
dom, prižigate sveče ter postojite ob njunem grobu.

Vsi njuni

Mineva eno leto, odkar si nas zapustila 
naša draga

Prav tako so minila tri leta, 
odkar ni več med nami našega

TONETA 
DOLNIČARJA

iz Dolenjega Boštanja 66.

IVANA POVŠE
iz Dolenjega Boštanja 66.

V šumenju vetra slišimo vajin glas.
V šopku cvetja vidimo vajin obraz.

Še korak nam je znan, ko sprašujemo se zaman,
zakaj vaju več ni, le spomin še živi.

MARIJA HLASTAN

ZAHVALA
Od nas se je poslovila naša draga mama, stara 

mama, prababica in tašča

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani in našo drago mamo v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti. 
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem; posebna 
zahvala pa gre tudi osebju Doma starejših občanov Krško, ki so 
poskrbeli, da se je naša mama tam dobro počutila.

Žalujoče hčerke Vera, Irena in Darinka z družinami

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

rojena Ganc, iz Reštanja.

OTILIJE ZALKE REBERŠAK

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, mame in sestre

Žalujoči: mož, hčerki, vnukinji, vnuki, sestre in bratje

z Armeškega

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč je.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti 
stali ob strani, izrekali pisna in ustna sožalja, hvala za stiske rok, 
darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebna zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, krajanom in gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni 
obred, pevcem, trobentaču, pogrebni službi in cvetličarni.

Vsem še enkrat hvala.
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

Oglas velja kot kupon za 10 % popust!

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

g
Odslej pisarna tudi 

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

BBoodiddidididittee
viviiddnndnni!i!i!!

za boljši vid pokličite

07/499 22 33

za boljši vid pokličite

07/499 22 33

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

Vodenje poslovnih knjig

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 

-  PLESKANJE
-  ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV 
 IN DOMOV
-  POLAGANJE LAMINATOV  
 GIPS PLOŠČ  
 IZOLACIJSKIH FASAD

PLESKARSTVO IN ČISTILNI SERVIS 

GIODANI

ATOV 
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I

Br
an

ko
 G

io
da

ni
 s.

p.
, K

le
no

vi
k 

39
,  

Šk
oc

ja
n

www.pleskar-giodani.si; tel.: 051 308 334

www.restavracija-stefanic.si

     tel.: 07 49 62 139, GSM: 041 619 293

sobota

“

1 KUPIŠ 1 DOBIŠ
sončna očala otroška sončna očala

OKULISTIČNI PREGLEDI NA ZDRAVSTVENO KARTICOBREŽICE
070 660 660

Razgibana Noč knjige 
v sevniški knjižnici

Ob Svetovnem dnevu knjige in Noči knjige, ki je letos prvič 
potekala tudi v Sloveniji, smo v Knjižnici Sevnica v sredo, 23. aprila, 
pripravili zanimiv in »drugačen« večer. Zelo lepo pripravljena scena 
je večer naredila drugačen, prostor pa domač, intimen, v katerem 
smo se krasno počutili vsi, nastopajoči in obiskovalci. Vezni tekst 
večera je brala bibliotekarka Tanja Mikolič, scenarij pa je sestavila 
Smilja Radi, ki je tudi odlično koordinirala potek večera. Literarni 
ustvarjalci, ki so se enkrat mesečno srečevali v knjižnici na delavnici, 
so v soju nočnih lučk predstavili svoje stvaritve, nastale na delavnicah, 
ki jih je vodila posavska kulturna ustvarjalka in pesnica Marija 
Hrvatin. Svoj kamenček v mozaik večera so dodale tudi učenke 
Glasbene šole Sevnica pod vodstvom Martine Prevejšek in ob 
spremljavi Saše Božič s čudovitimi glasovi popeljale obiskovalke in 
obiskovalce v glasbeni svet slovenske popevke. Ob zaključku prvega 
dela večera smo literatom podarili knjižno nagrado, pesniško zbirko 
Majnice, avtorja Toneta Pavčka ter publikacijo, v kateri so objavljena 
vsa dela, nastala na delavnicah. 

Sledil je ogled razstave Rastoča knjiga Sevnica 2009 – 2013, kjer 
smo zbrali knjižna dela avtorjev, ki živijo na našem področju oziroma 
dela, ki govorijo o naših krajih, ljudeh. Projekt Rastoča knjiga je v 
Sevnici nastal kot plod sodelovanja OŠ Sava Kladnika in Knjižnice 
Sevnica, zbirka pa je bila prvič objavljena leta 2006, dopolnjena pa 
2009 in februarja 2014 ob praznovanju 55 let delovanja knjižnice. 
Obiskovalci so z veseljem posegali po razstavljenih delih in se 
seznanjali z bogato zgodovino kraja in zapisano besedo sevniških 
ustvarjalcev. 

V nadaljevanju večera smo prisluhnili tudi predavanju etnologinje 
mag. Martine Orehovec o kozolcih v sevniški občini. Izredno 
zanimiva tema o ohranjanju tega slovenskega posebneža ter o 
zgodovini nastajanja  je pritegnila pozornost poslušalk in poslušalcev. 
Vsi navzoči smo se strinjali s predavateljico, da bo potrebno na 
tem področju narediti nekaj korakov k ohranitvi te čudovite 
nepremičnine, ki včasih »žal  postane tudi premičnina« kot se 
je izrazila Orehovčeva. To vsekakor ni prav, saj se mora kozolec 
ohraniti v avtohtonem okolju in mu je treba najti novo ali pa še bolje, 
povrniti  nekdanjo funkcijo (sušenje in shranjevanje pridelkov, sena). 
»Najlepši kozolec je poln kozolec,« je povzela misel prof. Janeza 
Bogataja, ki se tudi trudi za ohranitev slovenskega kozolca. 

Večera pa po predavanju še ni bilo konec, za posrečen zaključek 
večera je namreč poskrbela profesorica Jelka Gregorčič Pintar z 
glasbeno plesno delavnico, kjer so se prisotni preizkusili v izraznem 
plesu. Preživeli smo čudovit večer v Knjižnici Sevnica, ali kot se je 
izrazil eden od obiskovalcev, »je bil to večer za dušo, poln krasnih 
besed, glasbe, plesa«.
 Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

Udeleženke in udeleženci literarne ustvarjalnice

format 154 x 216 mm
156 strani, trda vezava

cena: 15,00 €

07 49 05 780 / 040 634 7830

ARTIČE - 27. aprila se je v artiškem prosvetnem domu po-
novno plesalo, vrtelo in pelo. Potekal je namreč gala kon-
cert mednarodnega festivala Slofolk, ki je že 10. leto za-
povrstjo združil tuje in domače plesalce. 

Folklorne skupine Mladost iz Montane (Bolgarija), Korak iz Ni-
kšića (Črna gora), Jonce Hristovski iz Skopja (Makedonija) in 
folklorna skupina Viana do Castelo iz Portugalske so se v okviru 
večdnevnega festivala predstavile v različnih krajih na Dolenj-
skem, v Ljubljani in v Posavju. Cilj takšnega srečanja je kulturno 
zbliževanje narodov Evrope, druženje mladine različnih narodov 
ne glede na verske, etnične in druge razlike, vsaka skupina pa 
dobi tudi priložnost, da pokaže ostalim udeležencem družabne 
igre in plese. Na gala koncertu v Artičah sta domače ljudsko iz-
ročilo, plese, glasbo, petje in običaje predstavili mladinska in 
odrasla folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, ob koncu 
večera pa sta se vsaki od gostujočih skupin s simboličnim dari-
lom zahvalila umetniški vodja in predsednica artiške folklorne 
skupine – Zdravko Dušič in Andreja Brili. K. Klemenčič

Jubilejni 10. festival SloFolk

Mladinska artiška zasedba med nastopom
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Prodam seno v okroglih ba-
lah, 20 kom, in ječmen, 1000 
kg. Tel.: 041 596 113

Prodam seno v kockah, 330 
kom. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 360 712

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

Prodam bukova drva za cen-
tralno, kamin ali za štedilnik. 
Možna dostava na dom. Tel.: 
040 738 059, Anton Gošek 
s.p., Rožno 26, Brestanica

Prodam suha bukova drva, 
razžagana in razcepljena, ter 
vino cviček. Okolica Rake. 
Tel.: 031 591 734

Kupim hlodovino bukve ali 
gabra za drva, plačilo takoj 
ob prevzemu. Tel.: 040 738 
059, Anton Gošek s.p., Rožno 
26, Brestanica

Prodam 15 m razcepljenih 
bukovih drv. Možna dostava. 
Tel.: 030 672 090

Prodam češnjevo hlodovino 
in bukova drva, cepljena na 
meter. Možen razrez in do-
stava. Tel.: 031 895 748

Prodam polovico kozolca, 
cena, kot so drva. Strešnike 
podarim. Tel.: 07 49 69 474

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam okusen cviček, pri-
delan na Malkovcu. 
Tel.: 041 463 254

Prodam kvalitetno belo in 
rdeče vino po 1 €/l ter poda-
rim mlade mucke. Tel.: 031 
563 904, 051 823 510

Prodam jedilni krompir, 
ajdo, motokultivator, pa jek 
Fahr, molzni stroj ter tro-
brazdni obračalni plug Kver-
neland. Tel.: 031 845 064 

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Ford Mondeo, letnik 
1999, zelene barve, reg. do 
14. julija, 5 vrat, cena po do-
govoru. Tel.: 040 536 873

Prodam Peugeot 306, let. 
2000, prevoženih 180.000 
km, lepo ohranjen, za 1.150 
€. Tel.: 031 528 437

Prodam avtomobilsko priko-
lico, masivno, obnovljeno, 
dimenzije 105x160x30 cm, 
v odličnem stanju, kot nova. 
Krško. Tel.: 041 247 427

Prodam skuter Tomos Twi-
ster 50, letnik 2013, reg. do 
26.6.2014, metalik siv, kot 
nov. Cena 1.200 €. 
Tel.: 040 681 329

KMETIJSTVO

Prodam prikolico, malo ra-
bljena, 4-stopenjska sveča, 
s podaljški. Tel.: 031 695 805

Prodam vile za nalaganje 
bal, enojne in dvojne. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam samonakladalko SIP, 
16 m3, generalno obnovljeno, 
kupim večjo Sipovo; možna 
menjava. Tel.: 040 309 402

Ugodno prodam skoraj novo 
traktorsko kosilnico Gaspar-
do z rezervnim nožem. 
Tel.: 041 658 560 

Prodam traktorsko škropilni-
co za vinograd, krožne bra-
ne in 2 inox cisterni, 1000 l. 
Tel.: 07 49 27 957

Prodam kosilnico Vicon, 165 
cm, cena 1.100 €, in seno. 
Tel.: 040 345 693

Prodam motor Intermotor LA 
490 za kosilnice (BSC in po-
dobno). Tel.: 041 812 784

Prodam molzni stroj Vitrex, 
malo rabljen, cena 500 €, in 
puhalnik Grič, 150 €. 
Tel.: 070 731 017

Prodam koruzo v zrnju. 
Franc Peterkoč, Gabrje 23, 
Dobova. Tel.: 041 581 488 

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

Ječmen prodam ali menjam 
za drva ali koruzo. 
Tel.: 040 910 534

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, Sela pri Dobo-
vi. Tel.: 040 898 935

Prodam pšenico po 0,23 €/kg 
in nekaj koruze. 
Tel.: 040 482 906

Prodam seno in otavo v koc-
kah. Tel.: 041 927 337, po 
16. uri

Prodam metrska bukova 
drva. Tel.: 040 149 247 

ŽIVALI

Prodam bikca simentalca, 
starega 4 tedne, cena po do-
govoru. Tel.: 070 848 863 

Kupim ekološko govedo za 
zakol ali nadaljnjo rejo.
Tel.: 031 255 968, Stane

Prodam 1 kozla in 1 kozlič-
ka. Tel.: 07 49 62 388

Prodam ovna in ovce, jezer-
sko-solčavske pasme. 
Tel: 031 482 427 

Prodam 2 prašiča, težka 120 
kg. Tel.: 041 385 653

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, 
poslovnih objektov, geološka 
poročila, izvajamo strokovni 
nadzor. ARS Projektiranje, 
Anton Strniša s.p., Gabro-
vec 1a, Podplat. Tel.: 03 810 
4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizacija, 
novogradnja, prenova, ruši-
tev, energetska sanacija, no-
tranja oprema, zunanja ure-
ditev. Aspo biro, Samo Vojko 
Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net, www.
aspobiro.si 

Projektiranje, legalizacija ali 
novogradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica, 
Tel.: 031 431 315, 040 685 675 

V Dobovi, na iskani lokaciji, 
prodam primerno vzdrževano 
dvostanovanjsko, lepo opre-
mljeno hišo. Nova streha, lo-
čeni števci. Tel.: 070 827 937

Prodam hišo na Čatežu, Rim-
ska cesta 54. Tel.: 07 49 65 
093, 051 349 061

Prodam domačijo z gospo-
darskim poslopjem, cca. 12 
ha zemlje in gozda ter par-
celo, primerno za vinograd 
in vikend. Tel.: 051 613 730

Njivo, 35 arov, med Črešnji-
cami in Drnovim ugodno pro-
dam. Tel.: 041 278 027

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

Tričlanska družina najame 
hišo ali bivalni vikend. 
Tel.: 031 619 169

V Krškem na Vidmu oddam 
trisobno opremljeno stano-
vanje. Tel.: 040 415 082

Oddam ali prodam delno 
opremljeno trisobno (57 m2) 
stanovanje na Vidmu. Cena po 
dogovoru. Tel.: 070 87 87 81 

V Brežicah oddam v najem 
dvosobno, komfortno, na 
novo opremljeno, lepo sta-
novanje, 65 m2. 
Tel.: 041 502 610

V Brežicah takoj oddam za 
daljše obdobje v najem del-
no opremljeno garsonjero. 
Prodam nerabljen 100 l boj-
ler. Tel.: 041 572 266, 07 49 
90 281 

Oddam dvosobni apartma, 
otok Pašman: klima, TV SAT, 
terasa, gril, parkirišče, 200 
m od morja. 
Tel.: 041 983 525

Brezplačno oddam vrt za ob-
delavo in skupno korist, osta-
lo po dogovoru. Okolica Kr-
škega. Tel.: 07 49 25 402

mali oglasi

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po poš  : Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-poš  :
 mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781
Za objavo v naslednji številki morajo 
bi   oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fi zične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir pa 
3,70 €. Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge posame-
znike, ki opravljajo pridobitno dejav-
nost na trgu ne glede na organizacijsko 
obliko, do 15 besed znaša 13,00 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebova   naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

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


Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovin-
skih rešetk za govedore-
jo. Tel.: 041 503 743, Bo-
jan Povšič s.p., Pod vrtačo 
19, Sevnica

Prodam odojke, koruzo v zr-
nju in tritikalo. 
Tel.: 070 874 133

Prodam prašiča, težkega 
120-160 kg. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, težke 120-
130 kg, in odojke, težke okoli 
20 kg. Tel.: 031 304 436 

Prodam prašiče, težke oko-
li 150 kg, hranjene z doma-
čo hrano (Dobova). 
Tel.: 041 243 497

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459, Miran Lo-
patič s.p., Pirošica 3b, Cerklje

RAZNO

Izkušenim teletržnikom 
(telefonska prodaja) nudi-
mo delo od doma. BioTech 
d.o.o., Ul. M. Vadnova 19, 
Kranj. Tel.: 05 90 41 575, 
roman@biotech.si

Invalidski skuter, štirikolesni, 
kot nov, v garanciji, in nov 
invalidski voziček, električ-
ni, ugodno prodam. 
Tel.: 041 517 900

Izdelava nagrobnih napisov 
in druga kamnoseška dela. 
Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, 
Brestanica

Podjetje Sanabela d.o.o., 
Cesta Dolomitskega odreda 
10c, Ljubljana zaposli ko-
mercialiste za delo v telefon-
skem studiu v Krškem. Zaže-
leni so tudi upokojenci. 
Tel.: 040 723 686

Prodam staro stensko uro in 
starinsko tehtnico. 
Tel.: 041 847 896 

Opravljamo vsa pleskarska 
dela. Tel.: 031 622 629, GFPS 
Uroš Gračner s.p., Žigrski Vrh 
7, Sevnica 

Prodam podvozje kamp pri-
kolice Adria 450 z dokumen-
ti in naletno zavoro, reg. do 
25.8.2016. Tel.: 031 274 865

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

Iščem resno žensko za sku-
pno življenje na svojem 
domu. Tel.: 051 226 678

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

da bo 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak torek in petek prodaja 
raznobarvnih jarkic

 enodnevni 
14. maja prodaja 

enodnevnih rac in gosi  
21. maja  prodaja belih 2 kg 
puranov  26. maja prodaja 

 
pri Alojzu Mirtu na Gmajni 

27. maja prodaja Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

spoštovanim strankam, da bo prodaja 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
8. maja. Manjše rjave jarkice, 

stare 6 tednov, in grahaste 
jarkice tik pred nesnostjo pa 
dobite vsak delavnik po 17. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

Savska pot 10, 

Nudimo vam kvalitetno 
posredovanje in svetovanje 

031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 49.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €.

Ostala ponudba 

www.oridom.si

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

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

Vabimo vas na 

4. EKOPRAZNIK v Brežicah
v četrtek, 22.5.2014, od 10:00 do 16:00 pred OŠ Brežice. 

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine 
Info: Zvone Černelič, 051 363 447

 

 

 

 
 

 

POSTALI SMO ČLAN MREŽE 
B.H.S. HITRIH SERVISOV

20%
otvoritveni
popust na 
storitev
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B.H.S. AVTOLINE, Bohoričeva 10, 8270 Krško
t: 07 49 02 113 | m: 031 688 077 | www.avtoline.si
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