
POSAVJE - V zbiranje pomoči za prizadete v katastrofalnih 
poplavah na Balkanu so se nemudoma vključile tudi števil-
ne posavske humanitarne organizacije in posamezniki. Med 
najbolj aktivnimi so bili v Humanitarnem društvu ADRA, ki 
ima podružnico v Krškem, katerega člani so že do ponedelj-
ka zjutraj zbrali zajetno količino hrane, vode, plenic, higi-
enskih pripomočkov, oblačil itd. in jo naložili na tovornjak, 
namenjen v Bosno in Hercegovino (na fotografi ji). Izpred 
MC Brežice so v torek zvečer na pot proti Beogradu odpravi-
li kar devet ton pomoči, ki so jo zbrali na treh zbirnih toč-
kah v Brežicah in Krškem, pomoč pa so in jo še vedno zbirajo 
tudi v prostorih Rdečega križa in Karitas, mladinskih centrih, 
gasilskih domovih … 

Na pomoč v Srbijo pa se je odpravila tudi posavska ekipa, ki 
jo sestavljajo štirje gasilci Gasilske zveze Krško, trije gasil-
ci Poklicne enote Krško in gasilec Gasilske zveze Sevnica ter 
predstavnik brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in re-
ševanje. Skupaj z ostalimi pripadniki enot civilne zaščite so 
odpotovali v Obrenovac, kjer v sodelovanju z lokalnimi eki-
pami s črpalkami pomagajo pri prečrpavanju vode na obmo-
čju tamkajšnje termoelektrarne ter pri reševanju ogroženih 
prebivalcev v tem mestu. P. P.
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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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Mag. MIRAN STANKO, 
župan občine Krško:

V turizmu bi lahko 
naredili več, če ne bi 
bili »vsak na svojem 
hribu«

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Dalmatinova 3 8270v Krško

Obiščite nas 
na prenovljeni terasi.

Rezultati meritev radioak-
tivnosti v okolici elektrar-
ne v letu 2013 namreč kaže-
jo, da so bili vplivi NEK na 
okolje pod upravnimi omeji-
tvami, saj je ocenjena vre-
dnost sevalnih vplivov (letne 
efektivne doze) NEK na pre-
bivalstvo v neposredni okoli-
ci elektrarne znašala pribli-
žno 0,02 % naravnega ozadja, 
ki ga povzročata radioaktiv-
nost v zemlji in sevanje iz 
vesolja. Kot je ob tem pove-
dal vodja radiološke zaščite 
v NEK mag. Borut Breznik, 
jedrske elektrarne te vrste 
nimajo posebnih vplivov na 
okolje, saj je vpliv delovanja 
NEK na prebivalstvo tako ni-
zek, da pravzaprav ni mer-
ljiv oz. to omogočajo le zelo 
natančni inštrumenti, možno 

»Bolj kot sevanje jedrske elektrarne
nam škodujejo medicinske preiskave«
LIBNA - „Ugotavljamo, da je vpliv jedrske elektrarne na okolje zanemarljivo 
majhen in da ljudje v okolici elektrarne živijo v povsem naravnem okolju,“ 
je ob letnih meritvah na terenu, ki sta jih 14. maja pri lovskem domu na Lib-
ni opravili ekipi Instituta Jožef Stefan (IJS) iz Ljubljane in Nuklearne elek-
trarne Krško (NEK), povedal doc. dr. Matej Lipoglavšek z IJS. Bolj kot vpliv 
nuklearke bi nas po njegovih besedah morala skrbeti kakovost pitne vode in 
vpliv obsevanja, ki smo ga deležni pri medicinskih preiskavah.

pa ga je s pomočjo modelov 
izračunati za najbolj izpo-
stavljeno skupino prebival-
stva in letno dozo primerja-
ti z dozo zaradi naravnih ter 
drugih virov sevanja. „Ocena 
obremenitve posameznika iz 
referenčne kritične skupine 
(odrasla oseba, ki prejema 
najvišje doze in bi se prehra-
njevala izključno z lokalno 
pridelano hrano in ribami) 
kaže, da je letna doza take-
ga posameznika približno 0,5 
mikrosiverta ali 0,02 % doze, 
ki jo povprečno prejme člo-
vek zaradi naravnih virov se-
vanja (približno 2500 mikro-
sivertov). Za vpliv NEK velja 
omejitev doze posamezni-

ka 50 mikrosivertov v enem 
letu (na razdalji 500 metrov 
od reaktorja ali več) za pre-
nosne poti iz zraka in vode,“ 
so poročilo o meritvah v letu 
2013 povzeli v NEK.

So pa pri meritvah, je dodal 
doc. dr. Matej Lipoglavšek, 
odkrili marsikaj zanimivega, 
kar ni povezano z elektrarno. 
Recimo to, da pitna voda, ki 
jo črpajo na Krškem polju, ni 
najbolj čista. „Če črpaš vodo 
izpod kmetijskih površin, ve-
dno opaziš, da stvari proni-
cajo v globino. Čeprav ima-
mo Slovenci zelo čisto pitno 
vodo, si jo sami mažemo, 

Doc. dr. Matej Lipoglavšek z Instituta Jožef Stefan ter 
mag. Borut Breznik in Ida Novak Jerele iz NEK

BREŽICE - Dva meseca po položitvi temeljnega kamna za HE Brežice je gradbišče že zelo 
spremenilo svojo podobo, saj je bilo izkopanih že prek 380.000 m3 od skupno potrebnih 
650.000 m3 materiala. Kot pravijo v družbi HESS, je konec maja predviden pričetek pre-
usmeritve reke Save v obtočni kanal, skozi katerega bo tekla ves čas gradnje elektrarne, 
dela, ki jih izvaja konzorcij RGP d.o.o., CGP. d.o.o. in Kostak d.d. skupaj z lokalnimi po-
dizvajalci, pa tečejo v skladu z načrtom in v okviru predvidenih sredstev. P. P., foto: R. R.

KRŠKO – Predsedovanje Svetu regije Posavje je z 10. majem 
za obdobje enega leta prevzel župan občine Krško mag. 
Miran Stanko. Z omenjenim datumom je namreč potekel 
enoletni mandat predsedovanja županu občine Kostanje-
vica na Krki Mojmirju Pustoslemšku, tako da je Svet regije 
Posavje na 60. dopisni seji skladno z odlokom o ustanovitvi 
Sveta regije Posavje sprejel sklep, da enoletno predsedo-
vanje do vključno 9. maja 2015 prevzame krški župan, so 
sporočili z RRA Posavje.  P. P.

Posavje nemudoma priskočilo
na pomoč poplavljencem 

BERIČEVO, KRŠKO - V Elesovi Razdelilni transformatorski posta-
ji Beričevo so včeraj, 21. maja, slavnostno odprli 2x400 kilovol-
tni daljnovod Beričevo-Krško in s tem obeležili tudi 90 let pre-
nosnih elektroenergetskih poti. Dobrih 80 km dolg daljnovod z 
227 stebri, katerega gradnja se je pričela konec novembra 2011, 
lanskega novembra pa so ga vključili v elektroenergetski sis-
tem RS (poskusno obratovanje), pomeni najkrajšo in najoptimal-

nejšo pot za prenos električ-
ne energije iz Posavja, kjer je 
proizvodnja električne energi-
je največja, v osrednji del dr-
žave, kjer je najvišja poraba, 
zato ima novi daljnovod ključ-
no vlogo za preskrbo Sloveni-
je z električno energijo. Inve-
sticija je znašala 63 milijonov 
evrov. V družbi ELES, sistem-
skem operaterju prenosnega 
elektroenergetskega omrež-
ja RS, sicer v letošnjem letu 
obeležujejo 90 let prenosnih 
elektro energetskih poti.  P. P.

Včeraj odprli Beričevo-Krško

Predsedovanje Svetu regije 
Posavje prevzel mag. Stanko 
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nadaljevanje s str. 1

BREŽICE – Gradnja novega vrtca Mavrica Brežice se počasi 
bliža koncu. Zunanje površine se že urejajo, sledi še opre-
mljanje notranjih prostorov in zunanjih igral. V ta namen 
je župan Ivan Molan v imenu Občine Brežice 12. maja pod-
pisal pogodbi z dvema dobaviteljema opreme, Tino Pozi-
nek Koštomaj iz podjetja Igrala in oprema Pozinek iz Ce-
lja ter Boštjanom Mencingerjem iz podjetja MB oprema, 
podjetje za inženiring d.o.o. iz Ljubljane.

Kot je povedal župan Ivan Molan, podpis pogodb predsta-
vlja tudi zaključek velike investicije za Brežice, saj je bil 
nov vrtec tako fi nančni, arhitekturni kot tudi organizacijski 
zalogaj. Ocenjena vrednost novega vrtca je bila dobrih 5,6 
milijona evrov, in kot je zatrdil župan, bo to tudi dejanska 
vrednost celotne investicije. Dejal je še, da so za vrtec raz-
pisali arhitekturni natečaj, kajti poleg funkcionalnosti ga je 
bilo potrebno tudi umestiti v prostor. Vrtec je kombinacija 
tako evropskih kot občinskih sredstev, do sedaj se projekti na 
področju vzgoje in izobraževanja namreč iz evropskih sred-
stev niso fi nancirali. Vrtec bo torej zgrajen v pričakovanem 
roku, tako da bodo lahko malčki 1. septembra letos že sto-
pili v povsem nove prostore. 
Vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti Anica Hri-
bar je dejala, da je skupna vrednost vse opreme (poleg zuna-
njih igral in notranje opreme še kuhinjska oprema ter oprema 
za pralnico in likalnico) 550.000 evrov. Notranja oprema, ki 
jo bo dobavilo ljubljansko podjetje, znaša približno 351.000 
evrov, zunanja igrala, za katera bo poskrbelo celjsko pod-
jetje, pa dobrih 44.000 evrov. Kot notranja oprema je mi-
šljena oprema igralnic, garderob, hodnikov, večnamenskega 
prostora, telovadnice ter vseh upravnih in tehničnih prosto-
rov. Nov vrtec bodo opremili tudi z delom stare opreme, ki 
je še uporabna. Kot je še dodala Hribarjeva, bodo vrtec za-
čeli opremljati takoj, ko bodo pridobili uporabno dovolje-
nje (to naj bi bilo konec maja), rok za končanje vseh del pa 
je konec junija. 
Po besedah ravnateljice vrtca Mavrica Ane Kupina, ki jo bo 
9. junija nadomestila Silvija Jelen, bo nov 20-oddelčni vrtec 
še vedno premajhen, da bi pod eno streho spravili vse otro-
ke, zato bo nekaj let vsaj še ena enota vrtca delovala tudi 
na Maistrovi ulici v Brežicah. Otvoritev novega vrtca Mavri-
ca bo sicer 29. avgusta.
 Rok Retelj

Vrtec Mavrica kmalu zgrajen

Pogled na igriščni atrij, obdan z novimi prostori vrtca 
Mavrica Brežice

KRŠKO - Za zadnji ponedeljek v mesecu, 26. maja, je krški 
župan mag. Miran Stanko sklical 33. redno sejo občinskega 
sveta. Na njej bodo svetniki obravnavali predlagan seznam 
nagrajencev ob letošnjem občinskem prazniku, v nadalje-
vanju seje pa še povišanje cen socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu. Za sprejem predlagana nova pol-
na cena za efektivno uro pomoči na domu znaša 18,42 evra. 
Občina storitev fi nancira v višini 70 % in bo v tem primeru za 
vsakega uporabnika odštela 12,90 evra, sami uporabniki bodo 
morali zanjo plačati 4,50 evra/uro, za nedeljsko in praznič-
no delo pa po dobra dva evra več. Svetniki se bodo na seji 
seznanili tudi z letnim poročilom družbe Rudar Senovo ter 
z opremljenostjo in organiziranostjo sil zaščite in reševanja 
v občini Krško. Obravnavali bodo tudi koncept ureditve pro-
meta v Leskovcu pri Krškem z obvozno cesto. Omenjena toč-
ka je bila predlagana za obravnavo že na aprilski seji, a je 
bila naknadno umaknjena z dnevnega reda. Medtem ko so na 
prejšnji seji svetniki obravnavali zaključni račun proračuna 
za letošnje leto, pa bodo tokrat potrjevali rebalans prora-
čuna. Med drugim bodo obravnavali tudi odpis dolga do ob-
čine iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih 
storitev za pokojne občane. Dolg znaša dobrega pol milijo-
na evrov in je nastal zato, ker pokojni niso zapustili nobene-
ga premoženja, s katerim bi občina lahko pokrila stroške, ki 
so nastali s plačevanjem njihove nastanitve v institucional-
nem varstvu in s plačilom njihovega pokopa. Predlog za od-
pis okoli 525.000 evrov so končani zapuščinski postopki po 
41 občanih. B. M. 

Sklicana 33. redna krška seja
verjetno bi se dalo ravnati 
drugače,“ je dejal. Še vedno 
opažajo tudi prisotnost dol-
goživih radionuklidov tako iz 
nesreče v Černobilu leta 1986 
kot iz atmosferskih poskusov 
z atomskimi bombami v 50-ih 

Bolj kot sevanje jedrske elektrarne
nam škodujejo medicinske preiskave

letih, izmerili so tudi posledi-
ce nesreče v Fukušimi. „Naj-
bolj pogosto opažamo cezij 
137, ki ima razpolovno dobo 
okrog 30 let ter počasi proni-
ca v zemljo in počasi razpa-
da. Vendar je to zelo majhen 

delež sevanja v primerjavi z 
naravnim sevanjem, izmeri-
mo ga samo zato, ker imamo 
tako natančne inštrumente.“ 
Po Lipoglavškovih besedah 
največ umetnega sevanja si-
cer dobimo pri medicinskih 
preiskavah, zlasti pri rentge-
nu, ki prispevajo še tretjino 
sevanja, kot ga dobimo iz na-
rave, česar se ljudje pogosto 
niti ne zavedajo. „Bojimo se 
jedrske elektrarne, po drugi 
strani pa hodimo na medicin-
ske preiskave, ki nas bistveno 
bolj obsevajo,“ je poudaril 
Lipoglavšek in pri tem s pr-
stom pokazal na zdravnike, 
ki bi morali to dejstvo bolj 
upoštevati. Na vprašanje, ali 
drži precej razširjeno prepri-
čanje, da so v Posavju zara-
di vpliva jedrske elektrarne 
bolj razširjena rakava obole-
nja, je odgovoril: „To je po-
polna neumnost, to ni res.“

Hkrati z meritvami sta držav-
na mobilna enota IJS in mo-

bilna enota NEK preverjali 
svojo pripravljenost in uspo-
sobljenost, zlasti za primer 
izrednega dogodka v NEK. 
„Vsakič najdemo kaj, kar je 
potrebno še izboljšati, in tako 
je tudi letos, ampak upamo, 
da smo zato vedno boljši,“ 
je dejal Lipoglavšek. Glav-
na težava je premalo uspo-
sobljenih ljudi za meritve ra-
dioaktivnosti – pri tem se jih 
namreč izmenjuje le osem, 
kar je bistveno premalo, če 
bi res prišlo do nesreče in bi 
bilo meritve potrebno opra-
vljati dalj časa. Žal je tudi to 
ena od posledic varčevanja v 
državi. Kot je povedal Bre-
znik, v NEK stalno vzdržujejo 
pripravljenost mobilnih enot, 
ki bi v izrednih primerih po-
sredovale v okolju in zbirale 
dodatne informacije, sicer pa 
tudi v primeru jedrske nesre-
če ne pričakujejo hujših izpu-
stov, kakršni so bili v primeru 
Černobila in Fukušime.
 Peter Pavlovič

V NEK merijo radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko 
Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak, s pomočjo 
zunanjih pooblaščenih institucij (Institut Jožef Stefan, Insti-
tut Ruđer Bošković iz Zagreba in Zavod za varstvo pri delu iz 
Ljubljane) pa merijo tudi vzorce iz okolja, predvsem v ob-
močju 12 kilometrov okoli elektrarne. Poleg tega je v oko-
lici elektrarne nameščenih 13 avtomatskih merilnih postaj 
sevanja, monitoring reke Save pa se izvaja v smeri toka še 
do razdalje 30 kilometrov od elektrarne. Vzorčenje in meri-
tve poleg tega obsegajo vodovode in črpališča, padavinske 
in suhe usede, zrak, vzorce zemlje in hrane. Na letni osnovi 
vzamejo okrog tisoč vzorcev na več deset lokacijah, s čimer 
zagotavljajo stalno spremljanje vpliva elektrarne na okolje 
oz. na prebivalstvo. Poročilo za leto 2013 „Nadzor radioak-
tivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško“ je objavlje-
no na spletni strani NEK (http://www.nek.si/uploads/docu-
ments/Porocilo2013.pdf). Na podlagi obsežnih meritev in 
analiz so ga pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Za-
vod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb, NEK in MEIS d.o.o. 

Soglasje za novo direktorico muzeja

Letno poročilo Komunale 
Brežice je predstavil Darko 
Ferlan. Izpostavil je, da je 
podjetje lani poslovalo s či-
stim poslovnim izidom v vi-
šini dobrih 65.000 evrov, 
od tega je dobiček na po-
dročju gospodarskih javnih 
služb znašal 1180 evrov. Ne-
gativen rezultat se je poja-
vil samo pri dejavnosti od-
vajanja odpadnih voda, in 
to zaradi zelo visokih omre-
žnin. Med prioritetnimi nalo-
gami podjetja je omenil, da 
so s predavanji po krajevnih 
skupnostih in na POK 2013 
uporabnike seznanili z vgra-
dnjo malih čistilnih naprav, 
kajti približuje se obdobje, 
ko bo potrebno imeti ureje-
no odvajanje in čiščenje od-
padnih voda na območju ce-
lotne občine (do konca leta 
2017). Na področju ravnanja 
z odpadki se je dobro prijela 
ena od novosti – odvoz me-
šane embalaže od doma. Kot 
je poudaril, jim je v lanskem 
letu uspelo nekaj nemogoče-
ga, saj je po njegovih bese-
dah malo podjetij v Slove-
niji, ki imajo takšen učinek 
ločevanja odpadkov. V Bre-
žicah so izmed vseh zbranih 
odpadkov izločili 59,17 % od-
padkov, kar pomeni, da je 
šlo na deponijo samo še 40 % 
odpadkov oz. 2666 ton (leto 
prej še 3400 ton). Komunala 
Brežice se usmerja tudi v tr-
žne dejavnosti, ki, kot je za-
trdil Ferlan, ne segajo na po-
dročje gradbeništva, temveč 
obsegajo storitve, ki so po-
vezane s komunalno dejav-
nostjo.

BREŽICE – Na 28. redni seji brežiškega občinskega sveta, ki je potekala 19. maja, sta bili na dnevnem 
redu tudi točki o letnem poročilu in izvajanju gospodarskih javnih služb brežiške Komunale za leto 
2013 ter imenovanje nove direktorice Posavskega muzeja Brežice.

Ravno slednje pa je nato v 
razpravi najbolj zmotilo ne-
katere svetnike. Jure Pez-
dirc je Komunali očital, da 
počne isto, kot je že bivše 
komunalno podjetje, zato ga 
je zanimalo, kakšna je sploh 
razlika med KOP-om in Ko-
munalo. Kot je dejal, je na-
loga javnega podjetja tudi 
ta, da podpira lokalno gospo-
darstvo, zato naj svoj dobi-
ček usmeri v razvoj domačih 
podjetnikov. Po besedah žu-
pana Ivana Molana je razli-
ka med obema komunalama v 
tem, da je KOP velik del do-
bička razdelil med zasebnike 
oz. lastnike, Komunala pa do-
biček porabi za razvoj podje-
tja ali pa gre v občinski pro-
račun. Vladimira Kežman je 
opozorila, da bo s projektom 
„Hidravlične izboljšave vo-
dovodnega sistema“ prišlo 
do še večjih amortizacij, kar 
bo verjetno privedlo tudi do 
nove, višje cene vode. Miran 
Omerzel pa je opozoril, da so 
cene komunalnih storitev za 
mnoge občane previsoke. Di-
rektor Komunale Brežice Ale-
ksander Zupančič je glede 
cen komunalnih storitev po-
vedal, da jih bodo zelo težko 
znižali, saj stroški nepresta-
no naraščajo. Kot velik uspeh 
šteje že to, da se cene v lan-
skem letu niso spreminjale.

Svetnice in svetniki so na za-
dnji seji tudi podali soglasje 
k imenovanju nove direkto-
rice Posavskega muzeja Bre-
žice. Predvidoma s 30. ju-
nijem bo petletni mandat 
pričela Brežičanka Alenka 

Černelič Krošelj, ki bo na 
direktorskem mestu zame-
njala dr. Tomaža Teropšiča. 
Kot je dejala v svoji predsta-
vitvi, je njen program, s ka-
terim se je prijavila na razpis 
za direktorja, preplet kla-
sičnih muzejskih dejavnosti, 
pri čemer je obljubila obno-
ve razstav in nove razstave, 
povečanje programov za obi-
skovalce, predvsem pa veliko 
naravnanost v razvoj in izva-

janje projektov ter vzposta-
vitev muzeja kot institucije 
21. stoletja, ki bo v ponos ne 
samo mestu, ampak celotni 
regiji in tudi državi. „Želim 
si delati v mestu, v katerem 
živim že 18 let,“ je poveda-
la Černelič Krošljeva, ki na 
področju kulturne dediščine 
ter povezovanja nepremične 
in premične dediščine delu-
je že več kot deset let. Sicer 
jo morajo na naslednjih se-
jah potrditi še ostali svetni-
ki iz občin (so)ustanoviteljic 
Posavskega muzeja. 

Med svetniškimi pobudami 
pa naj omenimo Željka Ni-
kezića, ki je predlagal, naj 
se svetniki zaradi katastro-
falnih poplav v BiH in Srbi-
ji odpovejo sejnini oz. delu 
le-te ali da Občina Brežice iz 
svojega proračuna del sred-
stev nameni za pomoč priza-
detim v poplavah.
 Rok Retelj

Alenka Černelič Krošelj

Kostanjevičani o rebalansu
KOSTANJEVICA NA KRKI – Za današnje popoldne je sklica-
na 23. redna, sicer pa druga letošnja seja kostanjeviške-
ga občinskega sveta. Na njej bodo obravnavali predlog 
rebalansa letošnjega občinskega proračuna, ki je bil si-
cer sprejet že decembra 2012, v vmesnem obdobju pa 
se je zgodilo kar nekaj sprememb, ki jih je župan Moj-
mir Pustoslemšek z občinsko upravo upošteval v predlo-
gu rebalansa. Tako prihodki kot odhodki se z njim zvišu-
jejo za približno 300 tisoč evrov oz. slabih 10 %, tako da 
naj bi proračun znašal 3,4 milijona evrov na prihodkov-
ni in 3,7 milijona evrov na odhodkovni strani. Na dnev-
nem redu sta med drugim tudi nov statut občine in po-
slovnik občinskega sveta.  P. P.
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Občina Krško za vas ni bila 
neznanka, saj ste bili že vr-
sto let pred izvolitvijo za žu-
pana aktivni član občinskega 
sveta. Kaj ste novega izvedeli 
oz. spoznali v tem času? 
Tisto, kar vidijo svetniki, je 
samo en del tega, kar pomeni 
upravljanje Občine. Pogosto 
je tematika izredno široka, z 
veliko informacij in kot sve-
tnik vsega tega nisi sposoben 
spoznati, tako da se odločaš 
na podlagi tistih informacij, 
ki jih lahko razumeš in absor-
biraš. V vlogi župana pa je se-
veda mnogo več informacij. 
Občina je izredno velika, ko-
nec koncev je 11. po velikosti 
v Sloveniji. Lahko rečem, da 
sem bil nekoliko presenečen 
nad obsegom infrastruktu-
re, občina Krško ima 850 km 
cest, 500 km vodovodov, veli-
ko kanalizacij itd. In to nosi s 
seboj veliko problemov. Mor-
da imaš nekako občutek, da 
je proračun občine velik, ka-
sneje, ko vidiš, na koliko po-
dročjih se ta denar troši, pa 
vidiš, da niti ni tako in da je 
ogromno tistih točk, za ka-
tere bi potrebovali še mno-
go več denarja, da bi nare-
dili vse tako, kot se spodobi.

Med vašimi pričakovanji je 
bilo dobro sodelovanje v ob-
činskem svetu. Očitno ste v 
tem uspeli, saj kakšnih večjih 
nasprotovanj ali celo nagaja-
nja, ki smo ga poznali v pre-
teklih letih, ni bilo opaziti. 
Kaj pa menite o pasivnosti 
občinskih svetnikov, ki se zdi 
včasih že prevelika?
S to oceno se čisto strinjam. 
Sem tudi sam mnenja in sem 
tudi že malo v šali, malo za-
res, na nekaj sejah dejal, da 
sem pričakoval več odpora, 
več komentarjev. Ne seveda 
neargumentiranega konfron-
tiranja, pač pa bi si želel, da 
bi skupaj z občinskim svetom 
lahko skozi razpravo določene 
stvari izboljšali, saj vse to, kar 
daje občinska uprava na mizo 
občinskim svetnikom, ni nuj-
no, da je najbolj idealno ali v 
vseh pogledih ustrezno. Am-
pak to je vse stvar pogledov. 
Svetniki dajejo različna mne-
nja, pobude, na to skušamo 
čim prej čim bolj izčrpno od-
govoriti, odreagirati, vendar 
to ni to. Pobude so le del na-
čina dela. Res pa je, da si pre-
tirane opozicije tudi ne bi že-
lel, saj to spet škoduje delu.

O številnih projektih, ki so 
bili izvedeni v času vaše-
ga županovanja, bo govo-
ra v prihodnjih, prazničnih 
dneh, pa vendar, kaj bi res 
na kratko izpostavili kot naj-
pomembnejše dosežke?
Vsekakor je to projekt prenove 
starega mestnega jedra, ki je 
tudi fi nančno zelo zahteven, s 
tem, da če se ozrem nazaj v ti-
sto obdobje, ko sem začel, je 
bila vrsta različnih otvoritev, ki 
jih je bilo potrebno potem še 
celo leto 2013 fi nančno zapira-
ti. To so grad Rajhenburg, vre-
den skoraj 6 milijonov evrov, 
potem Mencingerjeva hiša 3,5 
milijona evrov, sedaj pa je v 
teku prenova mestnega jedra, 
energetska sanacija več šol, 

hidravlične izboljšave in dru-
go. Pravzaprav je občina Krško 
v velikem investicijskem ciklu-
su in se ta dinamika z mojim 
prihodom ni nič spremenila. 
Pripravljamo nove projekte ter 
mnogo dela in energije vlaga-
mo tudi v državne investicije,  
tretji most v Krškem, dokon-

čanje obvoznice, medmestne 
povezave, nenazadnje tudi 
projekt povezave Krško-Zdo-
le, ki je prav tako državni 
projekt, a na njem veliko de-
lamo. Težko bi izpostavil samo 
en projekt, bilo jih je veliko in 
vsi se mi zdijo zelo pomemb-
ni za občino.

Omenili ste kulturne objek-
te, v katere je bilo vloženih 
veliko sredstev. Ali je z vsebi-
nami zagotovljen njihov ob-
stoj in predvsem, kako bo s 
stroški vzdrževanja, na kar 
ste opozarjali že kot občin-
ski svetnik?
Zelo lep občutek je, ko obna-
vljaš te objekte, nekateri so 
bili že kar razvaline, ki so več 
let kazile podobo mesta in mu 
bile v sramoto. Hkrati pa to 
prinese težave, da je potrebno 
te objekte zapolniti z vsebina-
mi, za katere moram reči, da 
se že ves čas po malem muči-
mo, če tako rečem, da bi našli 
ustrezne vsebine, ki bi pome-
nile vsaj to, da objekti normal-
no funkcionirajo. In to, da bi 
ti objekti skrbeli sami zase, da 
bi vsaj vrnili za stroške vzdrže-
vanja, je še daleč. Kljub temu 
moram pohvaliti Grad Rajhen-
burg, ki je že lani uspel proda-
ti kar veliko vstopnic, znesek 
je že blizu 30.000 evrov, kar 
je več, kot ustvari grad Breži-
ce. Vse obnove javnih objek-
tov v zadnjih letih so usmerje-
ne v čim večje zmanjševanje 
fi ksnih stroškov. Kajti ti objekti 
pomenijo, da v bodočnosti ne 
bomo imeli sredstev za nove in 
nove objekte. Moramo postavi-
ti takšno infrastrukturo, ki nas 
dolgoročno ne bo izčrpavala. 
Misliti moramo tudi na naše 
otroke, zanamce, kako bodo 
oni zapirali proračune, s čim 
vse jih bomo obremenili. 

Mestna obvoznica se brez 
tretjega mostu in načrto-

vane povezave z Brežicami 
zdi nekakšno slepo črevo 
Krškega. Kakšne so možno-
sti, da se projekt realizira v 
celoti in kdaj?
S trditvijo se absolutno stri-
njam. Nisem zadovoljen s 
tem, kar je narejeno. Tretji 
most je za nas ključen in vanj 

smo vložili ogromno naporov. 
Želja je, da bi projekt nada-
ljevali tudi z južnim krakom, 
to je med Megadomom in no-
vim nakupovalnim središčem, 
vendar je fi nančna kriza okle-
stila tudi proračun DRSC in se 
je ta projekt umaknil. Na DRSC 
so zamudili tudi konkuriranje 
za evropska sredstva, tako da 
je projekt, za dokončanje ka-
terega potrebujemo še pribli-
žno 15 milijonov, trenutno v 
zraku. Govoril sem tako z mi-
nistrom kot direktorjem DRSC, 
vsi obljubljajo, dejansko pa 
se zavedam, da tega projek-
ta kmalu ne bo. Mi ga sicer na-
daljujemo v tem smislu, da za 
južni krak projektiramo in od-
kupujemo zemljišča, in tedaj, 
ko bodo poglabljali Savo zaradi 
HE Brežice, bodo višek mate-
riala navažali na ta zemljišča 
in s tem bomo naredili spo-
dnji ustroj ter bili že en ko-
rak bliže južnemu kraku. Tisti 
ključni del, 7 milijonov vreden 
most, pa je stvar direkcije. Če 
bo možno kje ta sredstva naj-
ti, bomo pač pomagali, da s 
skupnimi močmi ta most zgra-
dimo.

Znano je, da je krški pro-
račun skoraj tretjino nižji, 
kot je bil v najboljših letih, 
zato je bilo potrebno zmanj-
šati nekatera pričakovanja 
in tudi že sprejete načrte. 
Kako ste to dosegli in kje vi-
dite največje posledice?
Največje posledice se odraža-
jo na področju investicij. Po-
trebno je vedeti, da je naš 
proračun sestavljen praktično 
iz treh delov. En del je tisto, 
čemur rečemo glavarina, in ta 
znaša okoli 16 milijonov evrov, 
potem je tu nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, 
približno 2,5 milijona evrov, in 
pa nadomestilo, ki ga dobimo 
od nuklearke, to je približno 8 
milijonov evrov. To so tisti iz-

vorni prihodki, ki tvorijo čvr-
sto jedro našega proračuna in 
se tudi s to krizo niso zmanjša-
li. Ključne spremembe so bile 
na transfernih prihodkih, to so 
sredstva, ki jih dobimo od dr-
žave. To ni denar, ki bi ga dobi-
li kar tako v proračun, temveč 
so ta sredstva vselej namenje-
na izključno za točno znane 
projekte. In ker je teh projek-
tov manj, tudi iz naslova za-
ključevanja perspektive 2007-
2013, je zaradi tega proračun 
manjši. Računamo, da bomo s 
perspektivo 2014-2020 ta sred-
stva ponovno povečali. 

Če izvzamemo energetiko, v 
kateri panogi vidite še podo-
ben razvojni potencial?
Velik potencial imamo v ko-
vinsko-predelovalni industriji 
in kmetijstvu, predvsem zele-
njadarstvu, vendar tu ni pri-
čakovati nekakšnih prebojev 
oziroma ni pričakovati, da bi 
hipoma nekaj nastalo ali po-
dobno na ta način, kot je bilo 
Krško v času gradnje NEK, ko 
je nastalo novo mesto. Pri ko-
vinarski, kmetijski, pa še ka-
kšni drugi panogi gre za spon-
tan, počasen razvoj, ki pa na 
dolgi rok pomeni neko stabil-
nost, tradicijo in dobra delov-
na mesta. Imamo nekaj zelo 
solidnih podjetij, ki bodo lah-
ko gonilo razvoja.

Občina Krško in celotna re-
gija veliko vlaga v razvoj tu-
rizma. Ali so pričakovanja 
po povrnitvi vloženih sred-
stev ali celo profi tabilnosti 
te dejavnosti v našem oko-
lju utemeljena?
Rekel bom, da je turizem pa-
noga, ki je sicer perspektivna 
in zanimiva, saj ima naravne 
resurse ter tudi večje število 
drobnih ponudnikov in kmetov, 
ki se trudijo in imajo kaj po-
kazati. Vendar pa je naš glav-
ni problem, da ti niso poveza-
ni, da ne premoremo trdnega 
povezovalnega jedra, ključno 
pa je, da narediti še znamo, 
prodati pa ne. A to ni zgolj naš 
problem, temveč problem ce-
lotne Slovenije. Kolikor sem si 
uspel ogledati to delovanje v 
drugih državah, denimo v Av-
striji, moram reči, da so oni 
sredstva, da se to pomika na-
prej, zagotovili že z davčnimi 
ventili in da to daje motivaci-
jo in kruh mnogim ljudem. Pri 
nas pa ljudje še sami niso pre-
pričani, ali je turizem neka pa-
noga, ki bi lahko prinesla de-
nar za preživetje. Menim, da 
lahko, v kolikor bi bili primer-
no organizirani in ne vsak na 
svojem hribu. Danes ne more-
mo govoriti, da so evri, ki so že 
vloženi v turizem, povrnjeni, 
oplemeniteni. Rečem lahko, 
da so zgolj vloženi v perspek-
tivo, kar se bo, vsaj upam, vi-
delo šele čez leta.

Koliko ste uspešni pri pre-
prečevanju selitev sede-
žev državnih oz. regional-
nih institucij, ob tem da se 
zmanjšuje tudi vloga krških 
izpostav na drugih področjih 
(banke, zavarovalnice)?
Določene institucije, kot so 
banke, zavarovalnice in druge, 
imajo svoje motive. Bolj kot to 

me skrbi odhajanje institucij, 
ki pomenijo atribute državno-
sti. Po podrobnem razmišlja-
nju in debatah, kaj botruje 
tem premikom, je popolnoma 
jasno, da gre za lobiranje in 
pritiske lokalnih politikov, ki si 
prizadevajo preusmeriti teži-
šče delovanja v sosednje obči-
ne. Mislim, da to slabo vpliva 
na enotnost v Posavju, mi pa si 
prizadevamo z različnimi obli-
kami in pogovori na ministr-
stvih doseči, da bi se upošte-
vali pravi argumenti. To je, da 
je Krško geografsko središče 
Posavja, kar lahko dokažemo 
tudi z izračuni in geometrijo. 
Po drugi strani je po vseh ka-
zalcih tudi ekonomsko središče 
in daleč pred ostalimi posa-
vskimi občinami. Največja je 
tudi po številu občanov, če pa 
upoštevamo še upravno enoto 
kot celoto, v katero je vklju-
čena tudi Kostanjevica na Krki, 
pa daleč presegamo sosednje 
občine. Vsi ti elementi potrju-
jejo našo občino kot središč-
no, seveda pa selitev institucij 
najprej v Brežice, od tam pa v 
Novo mesto, pomeni odteka-
nje iz Posavja. En mejnik, ki 
je sedaj postavljen v tej sme-
ri, je, da nas je Evropa v svo-
jih dokumentih prepoznala kot 
regijo Posavje z zaključenimi 
šestimi občinami in to vidim 
kot eno zelo pomembno pre-
lomnico in mejnik, na katerem 
gradimo naprej. 

Kakšni so odnosi in sodelo-
vanje med posavskimi ob-
činami? 
Ocenjujem, da smo, ne glede 
na to, da se nekaj pričkamo 
okoli institucij, na projektih 
vendarle našli skupen jezik. 
Trenutno tri občine vodimo 
skupen projekt hidravličnih iz-
boljšav, ki je vreden 15 milijo-
nov evrov, drugi projekt pa je 

Posavska špajza. Tudi v bodoč-
nosti bomo morali sodelovati, 
saj vsi evropski projekti stimu-
lirajo združevanje na regional-
ni ravni, in še veliko bomo mo-
rali postoriti, da bomo to tudi 
dosegli. S svojim delovanjem 
sem si vedno prizadeval, da bi 
to sodelovanje med občinami 
še nadgradili, da ga ne bi zape-
ljali v negativno smer. Upam, 
da kakšnih posebnih dogodkov, 
ki bi rušili odnose, ne bo več. 

Na funkcijo župana ste bili 
izvoljeni kot solastnik in di-
rektor uspešnega zasebnega 
podjetja Hermes. Koliko se 
vaša odsotnost pozna v pod-
jetju po dveh letih?
Torej, v dveh letih lahko pod-
jetje nadgradiš, lahko pa ga 
tudi uničiš. Moram reči, da so-
delavci, ki sem jih zapustil, de-
lajo naprej, da so uspešno pri-
jeli zadeve v roke, lahko celo 
povem, da je bilo leto 2013 
eno najuspešnejših v zgodovi-
ni podjetja, česar sem zelo ve-
sel glede na gospodarsko situa-
cijo. Tudi načrtov je še veliko, 
tako da moja odsotnost ni uso-
dno prizadela podjetja.

Znani ste kot umirjen in pre-
udaren človek. Ali z vaši-
mi hobiji, med katerimi sta 
znana predvsem letalstvo in 
ples, še posebej tango, neko-
liko nadomeščate potrebo po 
določeni meri drznosti?
Moram reči, da so te dejavno-
sti sedaj več ali manj v drugem 
planu, saj mi enostavno urniki 
ne dovoljujejo, da bi se udej-
stvoval s tem. Kar se tiče letal-
stva, se trudim, da ohranjam 
licenco, kar se tiče plesa, pa 
ga zanemarjam. Pravzaprav so 
tudi ostali hobiji bolj ali manj 
v ozadju. Moram priznati, da 
to zelo pogrešam.
 Bojana Mavsar

Matej Jazbec, Gorenje Skopice: S predlo-
gom se ne strinjam, zagotovo bo prinesel več 
slabosti kot prednosti in predvsem nejevolje 
voznikov. Zaradi tega tudi ne bo pretirano 
manj nesreč in smrtnih žrtev. Tisti, ki gredo 
že sedaj vinjeni za volan, bodo to delali še 
naprej, tudi stopnja 0,0 jih ne bo spremeni-

la. Največ je seveda odvisno od vsakega posameznika. Kdor 
ima namen piti, naj poskrbi za prevoz.

Lidija Šmid, Sevnica: Mislim, da bi bilo pra-
vilno, da bi za tiste, ki sedejo za volan, uve-
dli prepoved pitja alkohola. Pitje alkohola 
znižuje sposobnost hitre reakcije na nepred-
videne situacije na cesti, čeprav se nesreča 
lahko zgodi tudi zaradi česa drugega. Učin-
ki sprejetja takšnega zakona bi verjetno pri-

spevali k zmanjšanju števila prometnih nesreč. Če voziš, si 
odgovoren zase in za sopotnike.

Adrijana Špan, Krško: Osebno sem takoj pri-
pravljena podpreti uvedbo 0,0 v prometu, saj 
sem prepričana, da bi to še dodatno dopri-
neslo k zmanjšanju števila prometnih nesreč. 
Tudi če mnogi menijo nasprotno, sem mne-
nja, da se to ne bi odražalo v družabnem po-
gledu, saj se da zabavati tudi brez opijanja, 

v kolikor pa je alkohol že prisoten, pa naj se udeleženci do-
govorijo, kdo bo voznik. Vedno se najde kdo, ki ne pije.

Mateja Jesenšek, Krško: Če smo pili alko-
hol, moramo, preden sedemo za volan, do-
bro premisliti, saj lahko pride do prometne 
nesreče, ki pusti posledice. Javne osebe mo-
rajo biti v tem pogledu še bolj previdne. Dru-
žinska celica je tista, ki bi morala biti v prvi 
vrsti najbolj odgovorna, da svojim otrokom 

pokaže posledice prekomernega pitja. Nisem za abstinenco, 
vino je lahko tudi hrana in zdravilo obenem.

Vozniki pod vplivom alkohola so še vedno krivci za vi-
sok delež prometnih nesreč, zlasti tistih s smrtnim izi-
dom, zato se nekateri zavzemajo, da bi zakonsko uve-
dli popolno prepoved pitja alkohola za voznike oz. 0,0 
stopnjo alkohola v krvi. Kaj vi menite o tem predlogu?

anketa

Popolna abstinenca za voznike?

Mag. Miran Stanko

V turizmu bi lahko naredili več,
če ne bi bili »vsak na svojem hribu«

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško:

KRŠKO - Prejšnji mesec sta minili dve leti, kar je aktualni župan občine Krško mag. Miran Stanko po na-
domestnih volitvah prevzel vodenje največje posavske občine. Z njim smo se pogovarjali o mnogih ak-
tualnih vprašanjih lokalne skupnosti in regije ter izkušnjah, ki jih je pridobil v tem svojem "polovič-
nem" mandatu. Povod za pogovor pa je bil seveda tudi bližnji občinski praznik - 7. junij.
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Vozi samozavestno.  
Novi, naprednejši Polo.
Saj veste, kako je, ko prevažate sopotnike − »voznike«, ki so na 
vsakem ovinku polni nasvetov. Končno je prišel avto, v katerem 
bodo ostali brez besed. Izkoristite napredne tehnologije v 
novem Volkswagen Polu, ki je opcijsko na voljo s sistemom za 
nadzor prometa Front Assist, kamero za vzvratno vožnjo Rear 
Assist, tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje 
ACC in še veliko več. Zdaj prvič tudi s tehnologijo BlueMotion 
Technology in z motorji, ki izpolnjujejo normo Euro 6. 

Emisije CO2: 116−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1–3,1 l/100 
km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0426–0,008 g/km. 
Emisije trdnih delcev: 0 g/km. Število 
delcev: 1,39–0. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.volkswagen.si

POSAVJE – V okviru kampanje pred volitvami poslancev v 
evropski parlament so 15. maja Posavje obiskali tudi štir-
je kandidati na listi Slovenske demokratske stranke (SDS), 
nosilec liste dr. Milan Zver, mag. Andrej Šircelj, mag. Anže 
Logar in Damijan Terpin.

Med obiskom Dolenjske in Posavja so se ustavili v Sevnici, kjer 
so se nekaj časa zadržali pri gostišču Caffe Central, na Seno-
vem, kjer so se srečali z župnikom Janezom Turinkom, v Kr-
škem in obisk zaključili v nakupovalnem centru Intermarket 
Brežice. Povsod so jih pričakali člani občinskih odborov SDS. 
Kot je za naš časopis dejal dr. Milan Zver, so se z državlja-
ni pogovarjali o njihovih lokalnih, državnih in tudi evropskih 
problemih ter jih poskušali prepričati, da se splača iti tudi 
na evropske volitve. Poudaril je, da je pomemben premik v 
glavah ljudi, da Bruselj oz. EU ni tako daleč, da njihov glas 
na volitvah ne bi bil potreben. „Lahko rečemo, da so lokalne 
skupnosti, zlasti občine, najboljši koristniki evropskih sred-
stev. V katero koli občino pridemo, vidimo, da je bilo nekaj 
narejeno s pomočjo evropskih sredstev, in to je dober obet 
za prihodnost,“ je dejal Zver. Na začetku iztekajočega se 
mandata si je zastavil cilj, da bo deloval v interesu mladine 
in kmetijstva in, kot pravi, je večino pričakovanj presegel, 
če bo ponovno izvoljen, pa se bo še aktivneje vključil v re-
ševanje problema slovenskega kmetijstva in se posvetil tudi 
enemu ključnih problemov – kako zagotoviti, da bodo mladi 
kmetje, ki jih je v Sloveniji manj kot štiri odstotke, kar je 
po njegovem zelo slabo za prihodnost slovenskega kmetij-
stva, prišli do zemlje. Zaključil je, da od bližnjih evropskih 
volitev pričakuje najmanj ponovitev rezultata zadnjih voli-
tev pred petimi leti, ko so bili iz SDS v evropski parlament 
izvoljeni trije poslanci.
 R. Retelj, foto: S. Radi

Kandidati SDS obiskali Posavje

Kandidati SDS s člani OO SDS Sevnica

Pester program se je pričel 
v prostorih Pošte Brežice, ko 
je predsednik Verigarja Dar-
ko Bukovinski predstavil iz-
dajo osebne spominske znam-
ke, priložnostnega poštnega 
žiga in dveh spominskih ovit-
kov - z likovnim odtisom na 
enem in s konstrukcijo vodo-
vodnega stolpa na drugem, ki 
je 31. Verigarjev izdani ovitek 
- ob 100-letnici brežiškega vo-
dovodnega stolpa. Vzporedno 
s predstavitvijo je potekala še 
otvoritev razstave razglednic 
stolpa, ki jo je iz osebnega ar-
hiva oblikoval zbiratelj Franjo 
B. Gregl. Pred potekom okro-
gle mize Brežiški simbol in Bre-
žice, ki jo je vodila predsedni-
ca Društva za oživitev mesta 
Brežice Alenka Černelič Kro-
šelj, so člani Posavskega alpi-
nističnega kluba na brežiškem 
simbolu razvili napis »100 let 
vodovodnega stolpa«, ki ga je 
likovno zasnoval ak. slikar Raj-
ko Čuber. 

Dr. Ivanka Počkar je v izčr-
pnem referatu omenila, da 
podatkov o stolpu, zlasti o za-
četku gradnje, ni veliko. Arhi-
tekti so imeli zelo težko nalo-
go, stolp pa so gradili zidarji 
in drugi mojstri, na eni izmed 
ohranjenih fotografi j je moč 
prepoznati vsaj dva. Stolp je 
bil zgrajen leta 1914 za potre-
be mestnega vodovoda, bil je 
osnovni del vodovoda v Breži-
cah. Vse do leta 1983 je zago-
tavljal pritisk vode za stano-

Brežiški stolp – spomenik vodi 
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je s soorganizatorji: ZPTM, Društvom zbirateljev Verigar, 
Krajevno skupnostjo, Občino in Komunalo Brežice ter Posavskim alpinističnim klubom in Slavico Ivan-
čič, s.p. 14. maja pripravilo prireditev, posvečeno 100-letnici vod(ovod)nega stolpa, ki je najvidnejši 
simbol mesta. Prireditev je del praznika KS Brežice, ki ga praznuje 18. maja.

vanjske objekte v Brežicah in 
njeni okolici. Kot je dejala, je 
stolp spomenik vodi, saj danes 
mnogokrat spregledamo njen 
uporabni namen, ko smo pre-
pričani, da je imeti vodo v hiši, 
v stanovanju nekaj samoumev-
nega. V višino meri 46 metrov 
in je za 6 metrov višji od osta-
lih, ki so jih tedaj gradili, v ve-
čjem delu je okrogel, na vrhu 
ga zaključuje osemkotni rezer-
voar, postavljen na 16 konzo-
lah. Stolp, ki ga krasijo trije 
manjši balkoni, pa je pokrit s 
stožičasto streho. Leta 1998 je 
bil obnovljen, 1999 so ga dali 

v najem, v vsem svo-
jem času pa je klju-
boval številnim po-
tresom.

Podrobne tehnič-
ne podatke je po-
sredoval Darko Fer-
lan. Seznanil je med 
ostalim, da je bil vo-
dovodni stolp posta-
vljen kot glavni sis-
temski vodohran za 
oskrbo mesta s pitno 
vodo iz skoraj 3 km 
oddaljenega zaje-
tja v naselju Brezi-
na, kjer se je voda 
zajemala v kopanem 
in betoniranem vo-
dnjaku premera 3 m 
in globine približno 
15 m. Zajetje, ki še 
danes služi kot re-
zervni vir za vodovod 
Brežice, je bilo zgra-

jeno v bližini takratne opekar-
ne in glinokopov. Ob vodnjaku 
je bil takrat zgrajen tudi črpal-
ni objekt z dvema električnima 
črpalkama. Zajetje Brezina je 
služilo kot glavno zajetje vodo-
voda Brežice do leta 1990, od-
kar se brežiški vodovod oskr-
buje s pitno vodo iz zajetja 
Glogov Brod. 

Spregovorila je tudi avtori-
ca knjige Brežice – stoletje na 
razglednicah Polona Brenčič. 
Ob zbiranju knjižnega materi-
ala ji je uspelo pridobiti le dve 
fotografi ji vodovodnega stolpa 

– z gasilskim domom in bližnjo 
šolo - in malo podatkov. Ven-
dar, kot je dejala, ko je prvič 
prišla v Brežice, se jo je breži-
ški simbol z mestom močno do-
taknil, saj je ena najvidnejših 
znamenitosti v Brežicah, ki že 
od daleč vabi v mesto, zato bi 
bilo prav, da ga ohranjamo in 
naredimo še bolj dostopnega.

Župan Ivan Molan je Društvo 
za oživitev mesta Brežice po-
hvalil in mu čestital, da s KS 
Brežice gleda na mesto z dru-
gimi očmi. Ob tem podpira, ko-
likor je le mogoče, da se kraj 
nadgradi z različnimi vsebina-
mi. Občina ima vizijo, najbolj-
ša pot pri tem pa je medseboj-
no sodelovanje – pri tem je s 
pohvalo omenil snovalce sobo-
tnih prireditev Maj v Brežicah.
Vodovodni stolp je spomenik 
tehničnega napredka z začet-
ka 20. stoletja, je vse pove-
dano sklenila Alenka Černe-
lič Krošelj, na stolp gledamo z 
očmi mestne vedute, kot kul-
turno dediščino, gledamo ga 
tako, da ga ohranjamo za ka-
snejše rodove in razmišljamo, 
kaj storiti v prihodnosti. Z iz-
delavo vodovodnega stolpa sta 
se, vsak na svoj način, prazno-
vanju 100-letnice stolpa pri-
družila Albert Lorber in Franc 
Černelič, slednji s piškotnimi 
stolpički za okusno pokušino. 
Vzporedno je potekala tudi de-
lavnica za otroke in druženje z 
maskoto vodovodnega stolpa.
 Natja Jenko Sunčič

Člani PAK so razvili napis »100 let vo-
dovodnega stolpa« (foto: P. Brenčič).

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je bila 9. maja, na 
dan zmage nad nacizmom in fašizmom, odprta razstava 
slik „Narišimo pesem o svobodi“. Naslovno temo so razpi-
sali v Združenju borcev za vrednote NOB Krško, nanjo pa 
je 27 učencev osnovnih šol občine Krško in dijaki Šolske-
ga centra Krško - Sevnica ustvarilo 27 likovnih del z moti-
vi 27 najbolj znanih partizanskih pesmi.

Predsednik krškega borčevskega združenja Lojze Štih je ob otvo-
ritvi navedene razstave poudaril pomemben vidik seznanjanja 
mladih s polpreteklo zgodovino in pomenom vrednot NOB, pri 
čemer je še posebej izpostavil glede na tedanje razmere prese-
netljiv obseg pesniške, pisateljske in skladateljske ustvarjalnosti 
avtorjev, kakršnega v enakem obdobju ne pozna nobena evrop-
ska država. Ker so več desetletij oddaljeni dogodki težko doje-
mljivi mladim, pa so ti morali za razumevanje in lažje likovno 
upodabljanje prebrati veliko literature, ne zgolj pesmi, je po-
vedala v imenu likovnih mentorjev prof. Greta Hostnik iz seno-
vske osnovne šole. Učenci in dijaki so ustvarjali na iverne plošče 
s tempera in akrilnimi barvami, v okrogli dvorani brestaniške-
ga gradu pa bodo razstavljena dela na ogled do septembra le-
tos. Razstavo je postavil akademski slikar Rajko Čuber, otvori-
tev pa je z odpetimi partizanskimi pesmimi dopolnil mladinski 
zbor Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško pod vodstvom Damja-
ne Mlakar in harmonikarski spremljavi Adolfa Moškona.  B. M.

Partizanske pesmi na slikah

Nekaj izmed upodobljenih partizanskih pesmi je zapel 
pevski zbor krške šole. 

POSAVJE - 19. maja so posavske občine obiskali kandidat-
ke in kandidati skupne liste strank N.Si in SLS. Od osmih, 
ki se bodo potegovali za funkcijo evropskega poslanca, sta 
dva že opravljala funkcijo evropskega poslanca, sedem od 
osmih jih je že opravljalo delo v vladi, pet jih ima poslan-
ske izkušnje, trije so bili tudi župani občin. 

Svoj obisk so kandidatke in kandidati v zgodnjem dopoldne-
vu začeli z obiskom Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na 
Krki, nadaljevali ogled podjetja Willy Stadler v Veliki vasi, 
obiskali gradbišče HE Brežice in družbo GEN energija v Vrbi-
ni, si v Sevnici ogledali Kmečko zadrugo in opravili pogovor 
na temo problematike kmetijstva v EU, lokalne samooskrbe 
in namakalništva na Blanci, svoj celodnevni obisk Posavja pa 
zaključili s srečanjem z volivci na gradu Rajhenburg. Po obi-
sku občine Krško so Lojze Peterle, mag. Monika Kirbiš Rojs 
in Franc Bogovič v prostorih Racelanda opravili tudi pogo-
vor z novinarji, pri čemer je nosilec liste Peterle izpostavil, 
da je razvidno, da so tukajšnje občine znale izkoristiti svoje 
naravne danosti, lego in potenciale ter da so bile zelo uspe-
šne tudi pri črpanju evropskih sredstev, k čemur sta svoj de-
lež doprinesla tudi nekdanji krški župan, kasneje pa mini-
ster za kmetijstvo in okolje ter poslanec, Franc Bogovič in 
mag. Monika Kirbiš Rojs, ki ima kot nekdanja državna sekre-
tarka na ministrstvu za gospodarstvo bogate izkušnje s po-
dročja pridobivanja sredstev, še zlasti na področju kohezij-
ske politike. V strankah so si enotnega mnenja, da Evropa ne 
predstavlja ne grožnje ne problema Sloveniji, temveč pome-
ni zanjo rešitev, saj danes že mnogo evropskih držav, ki so 
se znale spopasti s krizo in problemi, tudi z učinkovito za-
stavljenimi in izvedenimi reformami izstopa iz mehanizmov 
pomoči. Z vero v ljudi, delom in pobudami v evropskem par-
lamentu želijo doseči prave učinke. 
 B. Mavsar 

Tudi N.Si in SLS v Posavju

Mag. Monika Kirbiš Rojs, Lojze Peterle in Franc Bogovič

KRŠKO - Likovni krožek Ljudske univerze Krško „Igre barv“ je 
12. maja že tretje leto zapored v Dvorani v parku Krško na ogled 
postavil samostojno razstavo. Pod mentorstvom akademske sli-
karke Mojce Lampa Kajtna likovniki pridno ustvarjajo že pet 
let. Letos jim gre posebna zahvala, saj so se odločili, da bodo 
nekaj svojih slik donirali društvu Zdravje za Posavje za nakup 
mamografa brežiški bolnišnici. Direktorica Ljudske univerze Kr-
ško Nataša Kršak je na otvoritvi razstave slike predala Diani 
Kosar, ki se je vsem članom likovnega krožka zahvalila za do-
nacijo in poudarila pomen tovrstnih dejanj v današnjih časih.
 Anja B. Bohorč

Otvoritev razstave in donacija slik
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MERJENJE 
SESTAVE TELESA

Merjenje sestave telesa (maščobe in ostalih 
struktur) in kostne gostote z dvoenergetsko 
rentgensko absorpciometrijo (DXA) je neinvazivna, 
hitra in natančna metoda, je varna in izpostavljenost 
rentgenskemu sevanju je zelo majhna.  

Meritve telesne sestave nam povedo, ali imamo 
dovolj razvite mišice, ali imamo maščobne mase 
preveč ter ali se med okončinami pojavljajo 
asimetrije.

 Skladno razvito telo je osnova za zdravje, dobro 
počutje in za športno udejstvovanje (asimetrije 
namreč vplivajo na tehniko, slednja pa na 
ekonomičnost in dolgoročno na kronične poškodbe 
sklepnih struktur). 

Meritve telesne sestave so tudi dober motivator, 
saj jih lahko opravljamo pogosto in spremljamo 
časovne trende osebe ob določenih aktivnostih, 
npr. napredek vadbe (fi tnes, preoblikovanje telesa, 
hujšanje). 

Meritev z DXA tehnologijo je:
• Hitra, traja manj kot 15 min,
• enostavna in neinvazivna metoda, ki 

omogoča pacientovo sodelovanje,
• nizka doza sevanja,
• daje rezultate za celo telo in dele 

telesa (trup, roke, noge).

Kdo so najpogostejši uporabniki?
• Osebe, ki hujšajo,
• športniki,
• osebe po raznih kozmetičnih 

aplikacijah,
• osebe, ki želijo spremljati napredek 

ob določenih aktivnostih ...

Informacije in naročila 
na telefonski številki 

07 49 03 000.

www.aristotel.si

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

RAZPRODAJA 
BALKONSKEGA CVETJA

Dostop do cvetličarne je možen že po novi cesti s spodnje strani!

Že v marcu je prišlo v Posav-
je prijetno presenečenje: va-
bilo predstavnikom projekta, 
da predstavijo svojo vizijo, s 
katero so oblikovali projekt, 
in rezultate na mednarodni 
strokovni konferenci na se-
dežu dunajske diplomatske 
akademije. Tretjega apri-
la se je na enodnevni kon-
ferenci z naslovom Biodiver-
sity Leader zbralo prek 140 
evropskih strokovnjakov, ki 
delujejo tako na področju 
biotske raznovrstnosti kot 
na področju leader projek-
tov. Poleg pregleda priložno-
sti, ki jih nudi pristop Leader 
v Evropi – tega od leta 2008 
v Posavju uresničuje LAS Po-
savje –, so osrednji del kon-
ference predstavljali nastopi 
vodij projekta in vprašanja, 
ki so jih zastavljali radove-
dni udeleženci konference. 
O projektu Priložnosti v po-
savskih tradicionalnih sadov-
njakih je občinstvo nagovoril 
Marjan Gobec, predstavnik 
vodilnega partnerja – podje-
tja Verbena, ostali partnerji 
pa so med delavnicami odgo-
varjali na konkretna vpra-

Poželi zanimanje tudi na Dunaju
DUNAJ, AVSTRIJA – V začetku tega leta se je po dobrem letu izvajanja uradno zaključil projekt »Priložno-
sti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih«, ki so ga izvajali podjetje Verbena iz Okroglic, Kozjanski park, 
Zavod Svibna iz Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno. Od leta 2012, ko je bil projekt izbran na jav-
nem pozivu Lokalne akcijske skupine Posavje za sofi nanciranje s sredstvi Leader, se je prek 100 Posavcev 
udeleževalo sadjarskih in ostalih tečajev, rezultati projekta pa so dobili svoj odmev tudi v tujini. 

šanja o poteku, namenu in 
možnostih nadaljevanja pro-
jekta, ki je požel veliko za-
nimanja tudi med tujci. Po-
leg Posavcev iz LAS Posavje 
sta bili k predstavitvi iz Slo-
venije povabljeni tudi LAS 
„Od Pohorja do Bohorja“ in 
LAS „Od Snežnika do Nano-
sa“. Primeri dobrih praks lo-
kalnih akcijskih skupin so 
pokazali, da je možnosti na-
ravi prijazne uporabe leader 
sredstev veliko: Nemci so na 
primer predstavljali uspešno 
vzpostavljanje ravnovesij 

na travnikih s ponovnim sa-
jenjem travniških cvetlic in 
uvajanjem visokih čebelnja-
kov, Avstrijci so predstavlja-
li zanimive primere vračanja 
košnje s konjskimi vpregami, 
Irci so tokrat predstavljali na-
ravi skladno urejanje okoli-
ce minigolf igrišč, Belgijci so 
poudarjali pomen prepoznav-
nih znamk za okoljevarstve-
ne akcije – tako so predsta-
vili simpatično sovico, ki je 
postala pravi ambasador po-
deželja južnega dela Belgije 
in podobno. 

Posavski projekt je uradno 
zaključen, glede na dober 
sprejem tako širše v Sloveni-
ji kot v tujini pa bo gotovo 
deležen posnemanja, kar je v 
takih primerih dobrodošlo in 
zaželeno, saj imamo skupen 
cilj: ohraniti vse najlepše in 
najperspektivnejše lastnosti 
podeželja. „Seveda, učni sa-
dovnjaki živijo naprej in tudi 
novi sadjarji so željni prido-
bivanja znanj in izkušenj,“ 
nam je zaupala Bernardka 
Zorko iz Zavoda Svibna. Tako 
bodo že jutri, 23. maja, ob 
18. uri v enem izmed štirih 
učnih sadovnjakov, ki so na-
stali v sklopu projekta, pri-
pravili zanimiv dogodek z 
imenom „Pestrost življenja 
v sadovnjaku“. Dogodek, ki 
poteka pod okriljem t.i. Ze-
lenega festivala v Brezovski 
Gori, bo omogočil spoznava-
nje procesov in pripomočkov, 
s katerimi v sadovnjake pri-
vabimo koristne organizme, 
za družine pa bo posebej za-
nimivo opazovanje ptic z or-
nitologom in netopirjev pred 
Ajdovsko jamo. 
 Maruša Mavsar

Udeleženci dunajske konference iz Posavja

Direktor Damijan Blatnik je 
minulo leto s poslovnega vi-
dika označil kot uspešno, če-
tudi so ga zaradi uveljavitve 
obveznosti izplačila četrtine 

nesorazmerja osnovnih plač v 
obdobju od oktobra 2010 do 
konca maja 2012 zaključili s 
presežkom odhodkov nad pri-
hodki v višini dobrih 200 tisoč 
evrov. Ob tem so uspeli v celo-
ti realizirati pogodbeni obseg 
storitev, s tržnimi dejavnost-
mi pa so ustvarili 16-odstotni 
delež celotnega prihodka. Pri-
dobili so dve novi referenčni 
ambulanti, dodatno 0,10 eki-
pe dežurne službe, kar po-
meni, da v najbolj obreme-
njenih urah med vikendi in 
prazničnih dnevih delata po 
dva zdravnika. Med drugim so 
razširili tudi dejavnost pulmo-
logije, v laboratoriju so priče-
li izvajati dodatne diagnostič-
ne preiskave, ob navedenem 
so uspeli nabaviti tudi dve vo-
zili za nujno medicinsko po-
moč in vozilo za reševalno 
službo. Med posodobitvami 
v letošnjem letu načrtujejo 
nakup vozila za izvajanje sa-
nitetnih prevozov, zamenja-
vo računalniškega strežnika, 

»Naš kozolec je bil zgrajen 
leta 1920. Kot večina kozol-
cev je služil sušenju sena in 
žita ter v jeseni spravilu krom-
pirja, ki se je nato pod kozol-
cem prebiral in sortiral v gaj-
bice in kasneje v vreče. Pod 
kozolcem je bil tudi prostor 
za gospodarsko orodje in suše-
nje lesa. Leta 1974 smo zara-
di preusmeritve naše kmetije 
v mlečno proizvodnjo zgradi-
li še dvojni stegnjeni kozolec 
zaradi večje potrebe po krmi 
in s tem sušenju sena. Kozolec 
je svoji namembnosti služil vse 
do leta 1987, ko se je na kme-
tiji zgradil nov hlev, nad kate-
rim je bil nov prostor za seno, 
zato je kozolec izgubil svo-
jo prvotno namembnost. Leta 
2010 smo se odločili, da kozol-
cu povrnemo njegovo nekda-
njo mogočnost. Ker že vrsto 
let zbiram rabljene stvari, ki 
so povezane z življenjem iz na-
šega okolja, sem se odločil, da 
bomo kozolec očistili, uredi-
li okolico in vanj postavili vse-
bino, ki jo naš kraj potrebuje 
zaradi kulturnega in turistične-
ga pomena. Z velikim veseljem 
sem zbiral in obnavljal pred-
mete ter si zapisoval zgodbe iz 
spoštovanja do naših in mojih 
prednikov, ki so orali in ljubi-
li to zemljo,« je pripovedoval 
lastnik kozolca in mladi gospo-

Obeležili 29. Bogatajev dan
KRŠKO - Zdravstveni delavci Zdravstvenega doma (ZD) Krško so 16. maja v kr-
škem kulturnem domu obeležili 29. Bogatajev dan, praznik, ki ga obeležuje-
jo v spomin na pionirja zdravstvene dejavnosti v občini Krško dr. Jožeta Bo-
gataja. Kot je povedal direktor ZD Krško Damijan Blatnik, krški zdravstveni 
dom predstavlja skupno 142 zaposlenih, v zagotavljanje zdravstvenega var-
stva pa je poleg koncesionarjev vključenih še nekaj pogodbenih partnerjev. 

Dolinškov kozolec na Šmarčni 
ŠMARČNA – V vasici Šmarčna, ki leži na desnem bregu Save v KS Boštanj, stoji 
obnovljen Dolinškov kozolec z bogato zasebno etnološko zbirko starih kmeč-
kih orodij, pohištva in še nekaterih drugih predmetov.  Uradna otvoritev in 
ogled razstavljenih predmetov je potekala 11. maja ob razgibanem kultur-
nem in družabnem  programu, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek.

prenovo zobozdravstvene or-
dinacije na Senovem, nabavo 
defi brilatorja z monitorjem 
za potrebe nujne medicinske 
pomoči in zamenjavo manjših 

iztrošenih aparatur. Ob na-
vedenem si bodo prizadeva-
li nabaviti opremo tudi s po-
močjo donacij, pri čemer je 
direktor izrazil pohvalo zapo-
slenim ZP Senovo, ki so zbrali 
potrebna sredstva za nabavo 
večfunkcijske EKG naprave Li-
fepack, ki omogoča spremlja-
nje osnovnih življenjskih funk-
cij bolnika tako v ambulanti 
kot na terenu, ter enoti NMP 
z vodjo projekta Rešimo ži-
vljenja Sebastjanom Komo-
čarjem, ki je uspela pridobiti 
večino potrebnih sredstev za 
izvedbo široko zastavljenega 
projekta Rešimo življenja. 

Slednjim je jubilejne nagrade 
podelila predstavnica zaposle-
nih Snežana Žvar Ladika, in si-
cer sedem priznanj za 10 let 
dela, sedem priznanj za 20 let 
dela ter pet priznanj za 30 let 
dela: Janji Zorko Kurinčič, 
Lidiji Gašpir, Metki Polšak, 
Alenki Rožman in Mojci Kink. 
V nadaljevanju Bogatajeve-

ga dneva, ki ga je povezovala 
Stanka Brilej Kokotec, glasbe-
no pa obogatile mlade citrar-
ke iz GŠ Brežice, so zbrani pri-
sluhnili še predavanju Nikolaja 

Mejaša, univ. dipl. psihologa in 
direktorja svetovalnega podje-
tja O.K. Consulting iz Ljublja-
ne, ki je spregovoril o komu-
nikaciji med zaposlenimi, v 
odnosu pacient - zdravnik ter 
splošni komunikaciji. Zbra-
nim so ob prazniku čestita-
li tudi vodja območne enote 
ZZZS za Dolenjsko in Posavje 
dr. Tatjana Mlakar, krški župan 
mag. Miran Stanko ter direk-
tor združenja zdravstvenih za-
vodov Metod Mezgec.
 Bojana Mavsar

dar domačije Ciril Dolinšek. 
»To, kar boste videli v kozol-
cu, še ni vse dopolnjeno, jaz 
se bom še naprej trudil in do-
polnjeval. Ta urejena zbirka in 
današnji dan sta zame nov za-
četek v iskanju novih zgodb,« 
je dodal in se v svojem pred-
stavitvenem govoru zahvalil 
domačinom na Šmarčni, ki so 
mu vse od začetka ideje stali 
ob strani, še posebej pa Fran-
ciju Dobovšku, Lojzetu Re-
vinšku, Vestiju Levstiku, Ale-
šu Felicijanu, Jožetu Kunšku, 
Gorazdu Švelcu, Iztoku Feli-
cijanu, Urošu Mesojedcu in 
Tomažu Trefaltu. Zahvalil se 
je še mnogim drugim, ki so ga 
usmerjali in podpirali pri ure-
sničevanju njegove ideje. Po-
hvale novi pridobitvi so izrekli 
sevniški župan Srečko Ocvirk, 

predsednik KS Boštanj Jože 
Udovč in predstavnik doma-
činov Vinko Knez. Obnovljen 
kozolec in etnološko zbirko je 
blagoslovil boštanjski župnik 
Alfonz Žibert.

V otvoritvenem kulturnem pro-
gramu so sodelovali folklorna 
skupina z Razborja, ljudske 
pevke Šmarčanke in ljudski 
pevci Fantje s Preske, v nada-
ljevanju prireditve so sledile še 
kmečke igre ter lutkovna pred-
stava Trije prašički v izvedbi 
Grajskega lutkovnega gledali-
šča iz Sevnice. Za bogato oblo-
žene mize so poskrbele članice 
Aktiva kmečkih žena Šmarčna 
s predsednico Marjano Felici-
jan, za rujno kapljico pa Dru-
štvo vinogradnikov Sevnica–Bo-
štanj. Smilja Radi

Skupinska fotografi ja na prireditvi prisotnih jubilantov

Ciril Dolinšek ima še mnogo načrtov, kako to kulturno de-
diščino približati ljudem.
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Prijazno vabljeni

01. JUNIJ 2014 // OD 10.00-18.00 URE

Kozjanski park vabi na

MEDNARODNA

 S STROKOVNIMI PREDAVANJI
O EKOLOŠKEM KMETOVANJU 

DOGAJANJE BO POPESTRILA
SREDNJEVEŠKA SKUPINA

Prijazno vabljeni!
info: www.kozjanski-park.si, tel.: 031 528 131
Prireditev bo v vsakem vremenu.

GOSTINSKA 
PONUDBA:
GOSTILNA 
ŠEMPETER, 
BISTRICA OB SOTLI

RADEČE/SLOVENJ GRADEC 
- Andragoški center Slove-
nije je 8. maja na podelitvi 
priznanj za promocijo uče-
nja in znanja odraslih za 
leto 2013 podelil priznanje 
tudi Mariji Imperl, direkto-
rica KTRC Radeče. 

»Ko je pred leti prevzela vo-
denje Javnega zavoda KTRC 
Radeče, ni vedela, kaj toč-
no to pomeni. Do danes je 
ob pomoči tesnih sodelavcev 
izpeljala številne študijske 
krožke, povezala društva, 
podjetja ter izpeljala med-
narodne projekte, ki niso 
prepoznani le v domačem 
okolju, ampak tudi drugod 
po Evropi. Radeče postajajo 
prepoznaven kraj, kamor za-
hajajo turisti, poslovni par-
tnerji, osnovnošolci in dru-
gi. Danes po reki Savi spet 
vozi splav, hiša na Magolni-
ku je postala pravi center 
vseživljenjskega učenja, ka-
mor se prihajajo učit ljudje 
različnih generacij. Ko Mari-
ja zaključi z eno zgodbo, že 
premišljuje o novi. V vsaki se 
prepletajo vezi med naravo 
in ljudmi – oboji ji pomenijo 
največ,« so zapisali sodelav-
ci Marije Imperl v sporočilu, 
v katerem ji izrekajo tudi is-
krene čestitke.
Podelitev je potekala v Slo-
venj Gradcu, ostali preje-
mniki pa so še bili Jasmina 
Levičar s Prevorja, Mirjana 
Šibanc iz Velenja, študijski 
krožek Med zgodovino in so-
dobnostjo iz Tolmina in Ko-
lektor group iz Idrije.  S. R.

Priznanje 
Mariji Imperl

Združenje šoferjev in avtomehanikov Radeče je v sodelo-
vanju s SPV Občine Radeče in Postajo prometne policije le-
tos ponovno organiziralo prikaz varne vožnje z motorjem. 

Prireditev je potekala v soboto, 10. maja, na parkirišču pri 
tenis igrišču v Radečah. Pomen prikaza varne vožnje z motor-
jem je, da pred motoristično sezono pripravimo motoriste na 
varno vožnjo in jih opozorimo na pasti, ki jih čakajo na cesti. 
Zelo pomembno je, da so se prireditve udeležili tudi ostali 
udeleženci v prometu, saj naj bi vplivala na zmanjševanje 
števila prometnih nesreč v cestnem prometu. Udeležence 
sta pozdravila in nagovorila predsednik ZŠAM Radeče Brane 
Zorec in predsednik SPV Občine Radeče Rado Ribič. V nago-

voru sta prisotne seznanila kako pomembne so vse podobne 
akcije, ki veliko prispevajo k osveščanju in večji varnosti v 
cestnem prometu. Policist motorist, inštruktor varne vožnje 
Blaž Tomažič, je s pomočjo članov ZŠAM Rdeče postavil po-
ligon, seznanil prisotne o ustrezni opremi motorista in mo-
torja, o tehniki varne vožnje, nato pa je prikazal varno vo-
žnjo z motorjem. Po predstavitveni vožnji policista motorista 
so lahko vsi ostali motoristi pod njegovim nadzorom in poda-
nimi nasveti preizkusili svoje sposobnosti vožnje motornega 

kolesa. Veliko udeležencev v prometu ne pozna kako deluje 
laserski merilnik hitrosti, zato je policist v sproščenem po-
govoru vsem udeležencem prireditve podrobno in natančno 
razložil delovanje merilnika in tako utemeljil, da so zgodbe 
o laserskem merilniku, ki krožijo med vozniki in motoristi, 
neresnične. Zaradi objektivnih okoliščin letos ni bilo možno, 
da bi zdravstvena tehnika prikazala nudenje prve pomoči po-
nesrečenemu motoristu na cesti, ki je tudi zelo pomembna, 
saj se s tem obnovi znanje prve pomoči. Za sodelovanje na 
prireditvi smo zaprosili konstruktorja Marjana Gorenjca, ki 
je s pomočjo avto vleke Romana Titovška pripeljal na ogled 
in predstavil doma izdelano formulo in oldtajmer motor za 
speedway znamke Jawa. Za popestritev je Gorenjec opra-
vil tudi predstavitveno vožnjo s formulo in motornim kole-
som. Prireditve se je udeležilo 34 motoristov in okrog pet-
deset obiskovalcev. Ob uspešnem zaključku prireditve smo 
se dogovorili, da naslednje leto ponovno organiziramo in iz-
vedemo prikaz varne vožnje z motorjem. 
 Predsednik ZŠAM Radeče
 Franc Brane Zorec 

Prikaz varne vožnje z motorjem 
»Motorist 2014«

Mentorice in mentorji devetih 
slovenskih srednjih šol (Sre-
dnja frizerska šola Ljubljana, 
Srednja poklicna in strokovna 
šola Bežigrad–Ljubljana, Sre-
dnja ekonomska, storitvena in 
gradbena šola Kranj, Srednja 
šola za storitvene dejavnosti in 
logistiko Celje, Zavod za glu-
he in naglušne Ljubljana, Sre-
dnja šola Sevnica, Srednja teh-
niška šola Koper, Srednja šola 
za oblikovanje in fotografi jo 
Ljubljana in Srednje šola za 

oblikovanje Maribor) so sku-
paj z nastopajočimi dijakinja-
mi in dijaki naredili zelo mi-
kaven in privlačen dogodek, 
ki so mu dodaten zven doda-
li še mladi glasbeniki GŠ Sev-
nica, najstniška glasbena sku-
pina U3 s pevko Gajo Prestor, 
brežiška plesna skupina Imani, 
dijakinja SŠ Sevnica Nika Plan-
tan s solo pevskim nastopom in 
raper Zlatko. Prireditev je po-
vezovala Smilja Radi. Številne 
navzoče je uvodoma na »svo-

Modni dogodek v grajskem parku 
SEVNICA - 14. maja je v obnovljenem parku na sevniškem gradu potekal pravi modni spektakel vrhunskih pri-
česk in oblačil, saj je bila Srednja šola Sevnica gostiteljica festivala frizerskih, oblikovnih in tekstilnih šol Re-
publike Slovenije. Na njem se je predstavilo devet srednjih šol, ki so ustvarjale na temo Nazaj v preteklost.

jem« gradu pozdravil grof Mo-
scon (Sinjo Jezernik) in nato 
v nadaljevanju še ravnatelji-
ca SŠ Sevnica ter direktorica 
ŠC Krško-Sevnica Alenka Žu-
raj Balog, župan občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk, predsednica 
Skupnosti šol za oblikovanje, 
tekstil in frizerstvo Veronika 
Kokot in direktor Centra RS za 
poklicno izobraževanje Elido 
Bandelj. 
Mnenje po zaključenem mo-
dnem dogodku je bilo enotno - 

bilo je enkratno, nepozabno in 
nepopisno lepo. Obiskovalke in 
obiskovalci so bili več kot nav-
dušeni nad prikazanimi oblači-
li, pričeskami in zgodbami, ki 
so dale polet domišljiji in obu-
dile nešteto spominov. »Meni 
je bilo vrhunsko. Kakšne priče-
ske, obleke, hoja, gibi … Ne-
verjetno, kot bi bila na modni 
reviji v Milanu, v centru evrop-
ske mode!« je dejala obisko-

valka. »Dogodek je bil prava 
paša za oči, ušesa in dušo,« je 
bil navdušen obiskovalec, ki je 
dogajanje spremljal s fotoa-
paratom v roki. Navdušene so 
bile tudi gostujoče šole, ki so 
v enem izmed svojih elektron-
skih sporočil zapisale: »Bilo je 
čudovito, nepozabno, lepo iz-
peljano, v prekrasen okolju s 
čudovitimi akterji, glasbo in 
vokalno spremljavo. Čestit-
ke organizatorju, Srednji šoli 
Sevnica, in učiteljici praktične-
ga pouka v programu frizer La-
vri Dokler ter vsem šolam za 
unikatne in izvirne predstavi-
tve. Vsa organizacija je odlič-
no potekala od ideje do izved-
be. Pohvala tudi ravnateljici, 
vsem sodelujočim koordina-
torjem, učiteljem in dijakom 
iz Sevnice, ki so bili zelo korek-
tni, prijazni in ustrežljivi. Vse-
ga lepega je enkrat konec, a se 
že veselimo ponovnega sreča-
nja in druženja v naslednjem 

šolskem letu.«
Festival, ki se vsako leto odvija 
v kraju ene izmed nastopajočih 
šol, je dal ustvarjalcem prije-
tnega in zanimivega dogodka 
nov zagon za nadaljevanje to-
vrstne zgodbe, Sevničanke in 
Sevničani pa si lahko samo že-
limo, da bi Srednja šola Sev-
nica ponovno pričela z modni-
mi zgodbami, ki jih je pred 
leti pripravljala konec meseca 
maja v atriju sevniškega gra-
du in so bile uvod v danes že 
znano in uveljavljeno Sevniško 
grajsko poletje. Ker je bil mo-
dni dogodek krasna promocija 
obnovljenega grajskega parka 
in gradu in bodo mnogi prišli 
na ogled znamenitosti s svo-
jimi družinami in prijatelji v 
času počitnic in dopustniških 
dni, pa ostaja težko razumlji-
vo, da bo morala sevniška sre-
dnja šola plačati 140 evrov za 
rabo prostora.  Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Srednješolke in srednješolci so navdušili na Festivalu fri-
zerskih, oblikovnih in tekstilnih šol Slovenije, ki se je od-
vijal v grajskem parku na sevniškem gradu.  

Mladi ustvarjalci in ustvarjalke so na modnem dogodku 
pokazali veliko nadarjenosti in domišljije.

RADEČE - Na pragu velikonočnih praznikov je v radeški špor-
tni dvorani potekal dobrodelni koncert z naslovom »V srcu 
povezani«, s katerim je Osnovna šola Marjana Nemca zbirala 
fi nančna sredstva za pomoč socialno ogroženim otrokom, ki 
obiskujejo radeško šolo. S pomočjo številnih nastopajočih ter 
dobrodelne dražbe likovnih izdelkov so na prireditvi, ki jo je 
vodila Urška Klajn, omogočilo pa 14 posameznikov in orga-
nizacij predvsem iz lokalnega okolja, zbrali prek 4000 evrov, 
znesek pa je bil vložen v šolski sklad, katerega vodilo je za-
gotovitev učencem enake možnosti za vse.  D. J./P. P.

Dobrodelno v srcu povezani
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Že 20 let nam sledite in zaupate svoje 
lase. Hvala.

Tudi v juniju bomo izkazali zahvalo za vašo 
zvestobo in za vsakega izmed vas pripravili 
nekaj zanimivih ponudb.

Brezplačno barvanje in striženje za prvih 
deset in Make up delavnica: Kako v desetih 
minutah do popolnega videza. Prijave 
sprejemamo na e-pošto ali telefon do 31. 5.
Svetovanje  glede akumpunkture v 
prisotnosti zdravnika med 12. in 14. uro.
30 % popust na izbrane izdelke Loreal 
Kerastase.

1. -30. 6. - Ob barvanju las prejmete bon  v 
vrednosti 5 € , ki ga lahko uporabite pri 
naslednjem obisku. 

10. - 20. 6. - Luksuzna zlata nega obraza 30 €.

hair-style@siol.net
www.hair-style.si

Vabljeni na pogostitev in klepet 
z nami med 10. in 18. uro.

 5. 6. - Dan odprtih vrat

CERKLJE OB KRKI – Ekipa prve pomoči Civilne zaščite (CZ) ob-
čine Brežice je 6. maja v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki za-
čela z nizom obiskov vseh 20 krajevnih skupnosti v brežiški 
občini, v okviru katerih bo za vse občane izvedla usposablja-
nje s prikazom temeljnega postopka oživljanja z defi brila-

torjem in brez, zunanjo masažo srca ter umetnim dihanjem. 
„Obiskali bomo vse krajevne skupnosti v brežiški občini in če 
bomo s to akcijo uspeli rešiti vsaj eno življenje, potem smo 
dosegli svoj cilj,“ je povedal poveljnik CZ ter sodelavec za 
zaščito in reševanje na Občini Brežice Roman Zakšek, ki so 
ga spremljali še trije člani ekipe prve pomoči CZ, ki so tudi 
usposobljeni bolničarji, Primož Hribšek, Kristijan Simončič 
in Nevenka Simon. Z odzivom in zanimanjem cerkljanskih 
krajanov so bili zadovoljni. Ekipa prve pomoči CZ je prejšnjo 
sredo kot drugo po vrsti obiskala KS Artiče.  R. R.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V okviru Posavskega festivala temat-
skih poti, ki v maju in juniju združuje prek 30 pohodniških, 
kolesarskih in konjeniških tur, je 10. maja potekalo tradicio-
nalno srečanje evropopotnikov, ki so pred tem prehodili del 
evropske pešpoti E7 od Krškega skozi Krakovski gozd do Ko-
stanjevice na Krki. Na 17 km dolgo pot se je podalo kar oko-

li 60 pohodnikov, prehodili pa so jo v dobrih petih urah. Ob 
zaključku pri gostilni Žolnir je potekala krajša slovesnost, na 
kateri je pohodnike pozdravil predsednik Komisije za evrop-
ske pešpoti Jože Prah. Kot je povedal, dve izmed 12 evrop-
skih pešpoti, skupno dolgih okoli 60 tisoč kilometrov, v dol-
žini skoraj 1000 kilometrov prečkata tudi Slovenijo (E6 oz. 
Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana in E7 oz. Naprudnikova 
pot od Soče do Mure), slednja pa poteka tudi skozi Posavje. 
Za obe v Sloveniji skrbi omenjena komisija, ki so jo ustano-
vili Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, 
Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slove-
nije, katerih predstavniki so prav tako pozdravili udeležence 
pohoda, poleg njih pa še vodja Posavskega festivala temat-
skih poti Ksenja Kragl iz CPT Krško ter kostanjeviški župan 
Mojmir Pustoslemšek, tudi sam snovalec nekaterih pešpoti, 
denimo Resslove poti skozi Krakovski gozd. Prah je nato po-
delil značke več kot 30 pohodnikom, med njimi je tudi kar 
nekaj tujcev, ki so letos v celoti prehodili slovenski del ka-
tere od obeh omenjenih evropskih pešpoti. P. P.

Tradicionalno majsko srečanje 
evropohodnikov

Prihod evropohodnikov v Kostanjevico na Krki

Popravek
V prejšnji številki časopisa smo v članku z naslovom Sre-
čanje starejših z desnega brega KS mesta Krško, obja-
vljen na strani 7, pri navedbi imen nehote preimenovali 
najstarejša udeleženca srečanja. Med ženskami ni bila 

najstarejša Jožefa Pavkovič, temveč Slavka Kranjec, ro-
jena leta 1922. Kot najstarejšega moškega smo navedli 
Slavka Kranjca, pravilno pa je Jožef Pavkovič, rojen leta 
1923. Obema se iskreno opravičujemo in jima želimo še 
obilo trdnega zdravja tudi v prihodnje. B. M. 

Slavka Kranjec domuje v 
starem mestnem jedru …          

… Jožef Pavkovič pa na 
Trški Gori.

Vse dosedanje vaje, kot je 
povedala v uvodnem nagovo-
ru udeležencem vodja stro-
kovnega sveta v ZD Krško Ja-
nja Zorko Kurinčič, so bile 
zasnovane na primeru reše-
vanja v masovnih nesrečah, 
že analiza prve pa je pokaza-
la pomanjkljivosti na izved-
benem področju: „Iz razmi-
šljanj in analiz po vaji se je 
rodil projekt Rešimo življe-
nja. Cilji so, da bi izpopol-
nili svoje strokovno znanje, 
pridobili, nabavili ustrezno 
opremo, spoznali vse osta-
le službe zaščite in reševa-
nja na našem območju in 
vzpostavili boljše sodelo-
vanje z njimi ter prebival-
stvom.“ Kot je še dejala v 
popotnici sodelujočim pred 
tekmovanjem, „je medici-
na eksaktna znanost, pa tudi 
umetnost, kjer ena in ena ni 
vselej dva, ampak je včasih 
tudi kaj drugega“.

Sebastjan Komočar iz NMP 
ZD Krško je kot koordinator 
vaje in vodja projekta pove-

dal, da so letošnjo vajo iz ob-
činskega nivoja nadgradili z 
regijskim sodelovanjem, saj 
so vanjo poleg domačih ekip 
vključili še ekipe NMP zdra-
vstvenih domov Brežice, Sev-
nica, Šmarje pri Jelšah ter 
Novo mesto. Krška vaja Reši-
mo življenja je poleg letnega 
strokovnega državnega tek-
movanja ekip nujne medicin-
ske pomoči na Rogli zaenkrat 
tudi edina tovrstno organizi-
rana vaja na območju dr-
žave, ki se jo je krška eki-
pa nujne medicinske pomoči 
pred leti lotila na lastno ini-
ciativo, s ciljem dvigniti kva-

Življenje je zgolj eno, v medicini 
pa ena in ena ni vselej dva

liteto strokovne usposoblje-
nosti, izmenjave izkušenj in 
druženja sodelujočih ekip 
NMP. Strokovna izvedbena 
vaja pa je le del celovito za-
stavljenega projekta Rešimo 
življenja, saj nameravajo v 
sklopu tega do konca mese-
ca junija vzpostaviti sple-
tno stran Resimo-zivljenja, 
ki bo sestavljena iz strokov-
nih člankov, videoposnetkov 
in koristnih nasvetov obča-
nom, z namenom osveščanja 
in izobraževanja širše javno-
sti pa načrtujejo tudi vzpo-
stavitev ekipe, ki bo občane 
izobraževala o najpomemb-
nejših ukrepih nudenja prve 
pomoči, kot denimo o upora-
bi defi brilatorja, saj je vsaka 
minuta od klica do prihoda 
reševalcev k ponesrečencu 
ali obolelemu zelo dragoce-
na, lahko tudi usodna. Komo-
čar je za naš časopis še po-
vedal, da si želijo urediti in 
izdati strokovno knjižico ter 
posodobiti didaktično opre-
mo, kot je nakup vadbene 
lutke, ki stimulira delovanje 
srca ipd. 

Letošnja vaja, v kateri je so-
delovalo devet ekip, skupno 
pa okoli 120 oseb, je bila or-
ganizirana na petih lokaci-
jah: na cesti na Sremič, na 
igrišču vrtca Mali princ pri NC 
Mercator, na strehi JOB cen-
tra Krško, pri lovskem domu 
na Trški gori in po scenari-
ju množične nesreče v Sliv-
ju pri Podbočju. S scenariji 
so bili tekmovalci seznanjeni 
šele na mestu dogodka, nji-
hovo znanje pa je na vsakem 
vadbenem mestu ocenjeva-

la tričlanska strokovna ko-
misija. Vaja je bila izvedena 
v sodelovanju z brežiško iz-
postavo Uprave RS za zaščito 
in reševanje, ki je ob vaji z 
namenom preizkusa delova-
nja postavila še dodaten re-
petitor na Sremiču, Poklicno 
gasilsko enoto Krško, Policij-
sko postajo Krško, podprli pa 
so jo Zdravstveni dom Krško, 

sponzorji, donatorji in obči-
ne sodelujočih ekip. Projekt 
vaje je ovrednoten na 20.000 
evrov, s tem da so krški re-
ševalci vajo že pred leti za-
snovali in tudi tokrat vsa dela 
zanjo in izvedbo opravili pro-
stovoljno.

Prvo mesto na tekmovanju je 
osvojila ekipa NMP ZD Breži-
ce 2, ki so jo sestavljali Janja 
Ojsteršek Đorđevič, Jure 
Glogovšek, Primož Hribšek 
in opazovalec Matej Rado-
savljević, drugo mesto je v 
postavi Slaven Bajič, Marko 
Miklič in Vojko Brili osvojila 
ekipa NMP ZD Krško 1, tretje 
mesto pa ekipa NMP Krško 2, 
ki so jo sestavljali Jan Ku-
rinčič, Matej Kotnik in Pe-
ter Jordan. Kot zmagovalna 
na vaji se bo brežiška ekipa 
med 25. in 27. septembrom 
udeležila 8. državnega tek-
movanja ekip NMP na Rogli.

 Bojana Mavsar

KRŠKO - 10. maja je na petih lokacijah v Krškem in okolici potekala regijska vaja ekip nujne medicinske 
pomoči v strokovnem razvojno-izobraževalnem projektu Rešimo življenja 2014. Gre za nadgradnjo projek-
ta, ki ga je ekipa nujne medicinske pomoči (NMP) Zdravstvenega doma Krško zasnovala in prvič izvedla v 
letu 2011. Na letošnji strokovni vaji, ki je bila hkrati tudi strokovno tekmovanje, je sodelovalo devet ekip.

Zmagovalna ekipa ZD Brežice med nudenjem pomoči po-
nesrečencu v prometni nesreči na Sremiču

Vodja projekta Sebastjan 
Komočar

 

Članstvo v klubu Moj Peugeot vam omogoča občutno cenejše vzdrževanje vašega Peugeota, pri čemer je še 
posebej pomembno, da višina popusta narašča s starostjo avtomobila in je za storitve do 17 %, za nadomestne 
dele pa kar do 35 %. Da o posebnih promocijskih akcijah za člane kluba sploh ne govorimo. Dobrodošli!

Odločitev za 

Peugeot se 

obrestuje še 

dolga leta!

a o posebnih promocijskih akcijah za člane kluba sploh ne govorimo Dobrodošli!

Peugeot vam omogoča občutno cenejše vzdrževanje vašega Peugeota, pri čemer je še
a višina popusta narašča s starostjo avtomobila in je za storitve do 17 %, za nadomestne 
a o posebnih promocijskih akcijah za člane kluba sploh ne govorimo Dobrodošli!

www.peugeot.si

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

Pričetek usposabljanj po KS

Prikaz postopka oživljanja
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Trapisti so iz Francije prine-
sli številna znanja z različnih 
področij, od pridelave žit, 
sadjarstva, čebelarstva, go-
vedoreje, sirarstva vinogra-
dništva do izdelovanja čoko-
lade in likerjev, imeli so tudi 
svojo tiskarno, se ukvarjali s 
krojaštvom, mlinarstvom in 
mizarstvom, gojili sadno drev-
je in cvetje, imeli so prvo hi-
droelektrarno, prvi vodovod, 
prvi telefon in fotoaparat in 
tudi prvi traktor v teh krajih, 
skratka, bili so izredno samo-
oskrbni na vseh področjih. Na 
gradu Rajhenburg je na ogled 
stalna razstava o njihovem ži-
vljenju in delu avtorice Ire-
ne Fürst. 

V Kulturnem domu Krško so 
se odločili, da to bogato de-
diščino proučijo in rekonstru-
irajo, zato so omenjeni pro-
jekt prijavili na 4. javni poziv 
za nabor projektov, upraviče-
nih do nepovratnih sredstev 
Leader. V 16 mesecih (janu-
ar 2013 – april 2014) so izve-
dli 20 rokodelskih delavnic in 
nekaj promocijskih dogodkov. 
V prvi fazi so analizirali tra-
pistovsko dediščino in vplive, 
v drugi fazi pa so se posveti-
li izdelkom na podlagi te de-
diščine. „Glavni rezultat je 
rekonstruirana trapistovska 
čokolada v dveh verzijah: v 
čokoladni tablici in v tablič-
kah, rekonstruirana je tudi 

Znanje trapistov za nove izdelke
BRESTANICA – Menihi trapisti so v svojem 66-letnem bivanju na gradu Rajhenburg (1881-1947) pustili 
velik pečat v različnih gospodarskih panogah in pomembno vplivali na posavsko podeželje. Njihova de-
diščina je bila temelj za projekt „Vpliv trapistov na posavsko podeželje“ z akronimom „Trapistin“, v ka-
terem so sodelovali Kulturni dom Krško kot vodilni partner skupaj z Regionalno razvojno agencijo Po-
savje, Hišo trt, vina in čokolade, Aleš Kunej s.p. ter Gostilno Šempeter, Srečko Kunst s.p. Rezultate 
16-mesečnega projekta so predstavili 12. maja na gradu Rajhenburg.

embalaža trapistovske čoko-
lade, nastali pa so tudi raz-
lični novi izdelki, vključeni v 
štiri prodajna mesta: dve že 
obstoječi v Mestnem muze-
ju Krško in na Gradu Rajhen-
burg, ter dve novi v Hiši trt, 
vina in čokolade Kunej in Go-
stilni Šempeter,“ je povedala 
vodja projekta Alenka Černe-
lič Krošelj. Nekdaj sloviti tra-
pistovski čokoladi so se kljub 
temu, da natančnega recep-
ta zanjo ni, želeli čimbolj pri-
bližati v Hiši trt, vina in čoko-
lade Kunej, nadgradili pa so 
jo še z bombonjero z deveti-
mi pralineji ter čokoladnim 
vinom. „To je prelomnica za 
našo hišo, gradi se čisto nova 
zgodba,“ je dejal Aleš Kunej 
in dejal, da bodo na novem 
prodajnem mestu prodaja-

li tudi izdelke drugih lokalnih 
pridelovalcev in rokodelcev. 

V znani bistriški Gostilni Šem-
peter so se posvetili dedišči-
ni prehranjevanja trapistov in 
njegovem vplivu na sodobno 
kuhinjo. Srečko Kunst je tako 
predstavil jedi, znane iz prete-
klosti in prilagojene načelom 
sodobne kuhinje ter seveda 
povezane z načinom življe-
nja trapistov in prehrambe-
no dediščino našega obmo-
čja. Tudi pri njih so vzpostavili 
novo prodajno mesto, pri če-
mer so naleteli na nemalo bi-
rokratskih ovir, zaradi katerih 
je, kot je poudarila tudi Darja 
Planinc z RRA Posavje, za to-
vrstne dejavnosti in vključitev 
v projekt težko navdušiti nove, 
zlasti mlade pridelovalce in ro-

kodelce, več pa so dosegli pri 
tistih, ki že imajo neko dejav-
nost. Ker so bili trapisti znani 
tudi po istoimenskem siru, se 
je v projekt naknadno vključi-
lo še Sirarstvo Kranjec iz Ka-
pel, kjer se bodo preizkusili v 
izdelavi trapista, ki bo po be-
sedah Denisa Kranjca napro-
daj v septembru. 

Rezultat projekta je tudi 
novo delovno mesto na gra-
du Rajhenburg, izdali pa so 
tudi Katalog izdelkov in pro-
dajnih mest, v katerem je na 
48 straneh predstavljenih 42 
rokodelcev, izdelovalcev in 
pridelovalcev iz vseh šestih 
posavskih občin ter 80 izdel-
kov. Katalog je uredila Ani-
ta Radkovič, oblikovala pa 
Nina Sotelšek.
 Peter Pavlovič

V projektu oživljanja trapistovske dediščine sta zavze-
to sodelovala Aleš Kunej in Srečko Kunst.

Kaj ne spada v kanalizacijo? 

• Ostanki pripomočkov za osebno higieno in zaščito (npr. vlažilni 
robčki, palčke za ušesa, higienski vložki, tamponi, britvice, robčki 
za nego dojenčka). Narejeni so iz materialov, ki se v vodi ne raz-
gradijo in povzročajo zamašitve in poškodbe črpalk. Odlagamo jih 
v posode za mešane komunalne odpadke (ostanek).

• Maščobe iz gospodinjstev, odpadna mineralna in jedilna olja, 
barve, laki in na  ni deriva  . Gre za težko razgradljive (nevarne) 
snovi, ki se zaradi sestave ne očis  jo. Navedeno lahko odpeljete 
na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad (CRO).

• Strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplo-
zijske mešanice (npr. kisline, alkalije, fi tofarmacevtska sredstva, 
zdravila). Vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi. Povzro-
čajo motnje (celo prekinitve) delovanja čis  lne naprave in zastru-
pitev živih organizmov v odvodnikih (reke, potoki, …). Te snovi so 

lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijski sistem. 
Skozi leto lahko te snovi dostavite na CRO ali jih oddate v letni ak-
ciji zbiranja nevarnih odpadkov. 

 
• Organski odpadki (npr. gospodinjski odpadki in ostanki hrane, ze-

lenjave, rastlin, plevel). Organski odpadki iz gospodinjstva močno 
povečajo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino use-
dlin. Te povzročajo neprijetne vonjave zaradi pospešenega proce-
sa gnitja v samem kanalizacijskem sistemu. Predstavljajo tudi vabo 
in hrano za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo. 
Te odpadke odlagamo v posodo za biološke odpadke. 

• Pepel, kos  , mavec ali beton, pesek, teks  l, les, perje, dlaka, 
steklo, žagovina, plas  ka, gradbeni odpadki in drugi predme  . 
Povzročajo manjšo prehodnost in zamašitev kanalov ter poškod-
be črpalk ali celo delov čis  lne naprave. Lesni pepel in žagovino 
odlagamo v posodo za biorazgradljive odpadke oziroma odpelje-
mo na CRO, kamor sodijo tudi gradbeni odpadki. 

Zaradi neustreznega ravnanja prihaja do zamašitve odtokov in ka-
nalov ter posledično do razlitja umazane in onesnažene vode v 
vodotoke (reke, potoki, …) oz. stanovanjske objekte. Najpogostej-
ša vzroka zamašitev sta maščoba in kavne usedline, ki se nabirajo 
na stenah kanalov, palčke za ušesa in vlažilni robčki pa so v najve-
čji meri krivi za zamašitve in poškodbe črpalk ter mehanskih de-
lov čis  lnih naprav.

Zaradi odlaganja ostankov hrane imajo idealne pogoje za življenje 
v kanalizaciji tudi glodavci, predvsem podgane. Strupene vabe, na-
stavljene v okviru izvajanja dera  zacije kanalizacije, tako za glo-
davce niso »zanimive«. 

Ali ste vedeli?

• da je podgana odličen plezalec in plavalec ter lahko splezajo v naj-
višja nadstropja objektov,

• da pregrizne tudi beton,
• da lahko pride v stanovanje preko WC školjke in se lahko zgodi, da 

jo zjutraj zalo  te v stanovanju.

Kaj ne sodi 
v kanalizacijske odtoke?

w
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Pri nadzoru odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode opažamo, da se v kanalizacijskem omrežju pojavljajo stvari, ki vanj ne sodijo! Vlažilni robčki, palčke 
za ušesa, odpadna olja in podobno vplivajo na slabše delovanje sistema. Ovirajo ali celo onemogočajo pretok odpadne vode. Povzročajo mehanske poškodbe na 
črpalkah za prečrpavanje odpadnih voda, lahko pa celo spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čišče-
nja na čis  lni napravi. K učinkovitemu delovanju celotnega kanalizacijskega sistema, vključno s čis  lno napravo, lahko veliko pripomorete uporabniki, zato smo 
pripravili nekaj koristnih nasvetov. 

Ohranjanje in zaščita vodnih virov se prične tudi z ustreznim odvajanjem ter čiščenjem odpadnih voda. Več informacij o ravnanju z odpadnimi vodami na tel. št. 07/48 17 228 ali 07/48 17 262.

BREŽICE – Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je 16. maja 
pridobilo osnovni certifi kat »Družini prijazno podjetje«, so spo-
ročili iz podjetja, s čimer se je pridružilo več kot 160 slovenskim 
podjetjem in organizacijam, ki so se od leta 2006 vključili v po-
stopek pridobitve tega certifi kata. Postopek pridobitve vodi Inšti-
tut Ekvilib, podpirata pa ga Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve ter Evropski socialni sklad. Podjetje bo do leta 2017 
implementiralo 17 ukrepov, med katerimi so tudi izmensko delo, 
ocenjevanje vodij s strani podrejenih, komuniciranje z zaposle-
nimi, odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družin-
skih razlogov in otroški časovni bonus. Svečane podelitve certi-
fi kata v Ljubljani sta se udeležila predstavnika podjetja direktor 
Aleksander Zupančič in vodja razvoja sektorjev Petra Grajžl.

Komunala Brežice družini 
prijazno podjetje

Denis Kranjec bo izdeloval 
sir trapist.

Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

Tovarna bo imela odprta vrata za obiskovalce 
31. maja 2014 od 9. do 11. ure.

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

Ob tej priložnos   bo odprt nov obrat za 
ekstrakcijo naravnih učinkovin in možnost 

ogleda le-tega ter tudi proizvodnega procesa.

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

Vljudno vabljeni.

Uprava tovarne Tanin Sevnica 

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

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

www.tanin.si
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SOORGANIZATORji :

VEČERNI DEL

DOPOLDANSKI DEL

Ob 10.00: PRODAJNE IN PREDSTAVITVENE stojnice

ORGANIZATOR : PRIREDITEV SO OMOGOCILI : 

Staro mestno jedro Krškega

v

2014
Sobota, 7. junij 2014

22.00  ADI SMOLAR
21.00   IZTOK MLAKAR cover (Tico & Pirman)

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

1. DOPOLDANSKI DEL:
10.00 – 17.00: MAVRIČNA TRŽNICA

CPT Krško v sodelovanju z MC Krško pripravlja  MAVRIČNO 
TRŽNICO, ki bo potekala v okviru letošnjega Mladinskega fes-
tivala. Na stojnicah se bo z unikatnimi izdelki predstavilo okoli 
20 rokodelcev, ki z uporabo predvsem naravnih materialov ob-
likujejo različne izdelke. Predstavljena bo naravna kozmetika, 
nakit, darila, leseni izdelki, zelišča, ekološki izdelki za zdravo 
življenje, unikatni izdelki iz blaga, izdelki iz gline, blaga in lesa 
in še mnogo več. 

10.00-13.00: 5. POSAVSKI FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA

Center za socialno delo Krško in Mladinski center Krško or-
ganizirata že 5. Posavski festival prostovoljstva z namenom 
predstavitve prostovoljstva in prostovoljskih organizacij na 
področju socialnih programov. Spoštovani obiskovalci, za vas 
pripravljamo bogat prostovoljski program, ob 10.00 boste 
lahko organizacije spoznali na stojnicah, poklepetali s prosto-
voljci in se navduševali nad obsegom in močjo učinkov pros-
tovoljskega dela. Ob 10.30 pa bomo na odru pričeli s kulturnim 
programom, predstavili se bodo prostovoljci s pevskimi, igral-
skimi in ostalimi pisanimi točkami. 

10.00 -12.00: OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE V IZVEDBI 
MLADINSKIH ORGANIZACIJ

10.00 -13.00: 6. POSAVSKI FESTIVAL NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

6. festival posavskih NVO
(=DRUŠTEV, ZASEBNIH ZAVODOV, USTANOV)

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije 
PRSTaN pripravlja festival, kjer se bodo predstavila društva, 
zasebni zavodi in ustanove iz Posavja. Predstavitev na stojnicah 
bodo spremljale tudi zabavne točke predstavnikov nevladnih 
organizacij. 
V sklopu festivala bodo potekala tudi novinarska konferenca 
ter posvet Modrega Posavja – več na www.prstan.eu

10.00 – 00.00: MESTNA KAVARNA NA ULICI

2. VEČERNI DEL:
21.00: IZTOK MLAKAR COVER (TICO & PIRMAN)

Iztok Mlakar je splošni slovenski javnosti znan predvsem kot 
avtor domiselnih in včasih hudomušnih šansonov. V njih poje 
o večnih temah, kot so ljubezen, minevanje in smrt, pa tudi o 
življenjskih radostih (vino, dobra domača hrana) in boju malega 
človeka za pravičnost. V njegovih pesmih prepoznamo mnoge 
elemente socialistične družbene ureditve poznih 80. let bivše 
Jugoslavije, ki so predstavljeni na humoren, a pronicljiv način. 
Iztok ne poje v knjižni slovenščini. Večina pesmi je zapeta v pri-
morskem (natančneje, goriškem) narečju, nekatere pa tudi v 
cerkljanskem (“Pubi, usidma se”, “Var’se, čeča”, “Očenaš”). Javni 
nastopi Iztoka Mlakarja potekajo večinoma izključno v manjših 
družbah, saj Iztok ne želi prepevati na velikih koncertih pred 
množicami. Nastopi niso pogosti in zanje po navadi vlada ve-
liko zanimanje, tako da je vstopnice zelo težko dobiti. Zato nam 
bosta njegove pesmi predstavila Matic Lavrenčič na vokalu in 
Matej Pirman na kitari, ki veljata za najboljši približek Iztoka 
Mlakarja nasploh.

22.00: ADI SMOLAR

“Se počasi daleč pride, se prav počasi spletejo vezi, dokler mi sonce 
ne zaide, iskal poti bom do ljudi!”
Tako nam Adi Smolar v eni izmed svojih najnovejših pesmi pre-
prosto opiše pot, ki jo je prehodil od leta 1981, ko je imel svoj 
prvi samostojni koncert, do danes, ko velja za enega izmed 
najizvirnejših, najplodnejših in najpopularnejših kantavtorjev 
pri nas. Za svoje delo je prejel številne nagrade tako s strani 
poslušalcev kot strokovne javnosti, izdal je 14 samostojnih al-
bumov, obenem pa je tudi avtor pesniške zbirke ter šestih knjig 
za otroke. Hudomušen, kritičen, razmišljujoč in pronicljiv opa-
zovalec življenja in medčloveških odnosov nam bo s pomočjo 
svojih pesmi, prežetih z obilo humorja in zdravega razuma kot 
vedno pripravil večer nabit s pozitivno energijo.

Organizatorji: Mladinski center Krško, Klub posavskih študentov 
Soorganizatorji: CSD Krško, CPT Krško, PRSTaN (LRF Posavja)
Prijazno nas podpirajo: Občina Krško, Urad RS za mladino, 
JSKD, ESS 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

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

6. festival posavskih NVO
(=DRUŠTEV, ZASEBNIH ZAVODOV, USTANOV)

28-letni Jaka Piltaver se s 
športno orientacijo ukvarja 
od leta 1998, do sedaj pa je 
osvojil že več kot deset član-
skih naslovov državnega pr-
vaka in je trenutno najbolj-
ši orientacist v Sloveniji. Kot 
pravi, je bil OK Brežice usta-
novljen leta 1992 z name-
nom udeleževanja tekem 
pod okriljem Orientacijske 
zveze Slovenije. V prvih le-
tih po ustanovitvi je bil to po 
številu članov velik klub, saj 
je na tekme z avtobusom ho-
dilo tudi po 40, 50 članov, kar 
je ogromna številka glede na 
to, da je vseh orientacistov 
v Sloveniji 200. Zadnjih 15 
let pa je število članov pre-
cej upadlo. Trenutno jih je v 
brežiški klub včlanjenih pri-
bližno 20, od tega je manj 
kot deset aktivnih, kar po-
meni, da trenirajo in hodijo 
na tekme. „Kljub temu, da 
nas ni veliko, smo zelo uspe-
šni. Zagotovo smo najelitnej-
ši orientacijski klub v Slove-
niji,“ pravi. V zadnjem času 
so tudi zelo aktivni pri orga-
nizaciji drugih tekmovanj po 
Sloveniji. Pred leti je Jaka 
organiziral študentska pr-
venstva v Ljubljani, vsako 
leto pa organizirajo tudi DP 
gluhih in naglušnih. Starosti 
kluba in ena izmed ustano-
viteljev sta Anica Hribar in 
Bojan Jevševar, Andraž Hri-
bar pa je najboljši slovenski 

»Smo najelitnejši orientacijski klub«
KRŠKA VAS – Predstavljajte si naslednjo situacijo: nahajate se sredi gozda, ko kar naenkrat proti vam 
drvi skupina 15 svinj. Kaj boste naredili? Nič, enostavno za trenutek obstojite in počakate, da gredo 
svinje z merjascem na čelu mimo vas, pa čeprav se za nekaj časa dobesedno znajdete v njihovem krde-
lu. To je le ena izmed anekdot Jake Piltaverja, tekmovalca v športni orientaciji in od letos tudi predse-
dnika Orientacijskega kluba (OK) Brežice, s katerim smo se pogovarjali, da bi našim bralcem vsaj malo 
približali tako klub kot omenjeni šport, kajti veliki večini športna orientacija ni ravno domač pojem.

orientacist v zgodovini, ima 
tudi najboljše rezultate z 
mednarodnih tekmovanj. 

Jaka, ki prihaja iz Krške vasi 
in je tudi profesionalni or-
ganizator orientacijskih tek-
movanj, z Andražem pa sta 
naredila še tečaj za trener-
ja orientacije, je razložil, 
da pri športni orientaciji po-
znamo več disciplin: šprint, 
srednje, dolge, ultra dolge 
proge in štafeta. Vsak tek-
movalec dobi zelo natančno 
karto oz. zemljevid z določe-
no traso in označenimi kon-
trolnimi točkami. Cilj vsa-
kega orientacista je, da čim 
hitreje v pravilnem vrstnem 
redu pride na kontrolne toč-
ke s pomočjo zemljevida in 
kompasa. Ugotoviti mora, 

katera pot je najhitrejša. 
Tekme potekajo večinoma v 
gozdu, kjer orientacisti išče-
jo določene objekte. Le-ti so 
npr. kamni, skale, drevesa, 
luknje, gomile itd. Karte so 
tako natančne, da je na njih 
narisana celo vsaka skala, ki 
je večja od pol metra. Ori-
entacisti berejo karto med 
tekom, vsi boljši so tudi vr-
hunski tekači. „Če želiš biti 
dober orientacist, moraš na 
teden preteči 100 kilome-
trov, kar je podobno trenin-
gu dolgoprogaša. Poleg tega 
imamo orientacisti še trening 
tehnike, kar pomeni branje 
karte med tekom. Sam sem 
že tako natreniran, da lahko 
med tekom brez problemov 
berem knjigo,“ pravi Jaka, ki 
dodaja, da velikokrat trenira 
tudi ponoči, saj se, kot zatr-
juje, v nočnem času v goz-
du počuti varneje kot podne-
vi v mestu. 

Našemu sogovorniku bo v 
večnem spominu ostala nje-
gova prva tekma. V gozdič-
ku Črna mlaka v bližini Dole-
nje vasi pri Krškem se mu je 
ustavilo že pri iskanju druge 
kontrolne točke. Zavedel ga 
je „potoček“, ki je nastal po 
deževju in ga je zamenjal za 
pravi potok, in ker ni in ni 
našel kontrolne točke, se je 
na razdalji vsega 200 metrov 
zadrževal uro in pol. Ker so 

bili ostali prepričani, da se je 
nekje izgubil, so ga na kon-
cu prišli iskat. Zanimivo pa 
je, da je že na naslednji tek-
mi potem zmagal. Jaka je do 
sedaj že dvakrat srečal med-
veda, v Italiji pa je bila pred 
leti tekma prekinjena, ker je 
iz bližnjega živalskega vrta 
pobegnil lev. Kot je še pove-
dal, ima vsak orientacist se-
veda velike probleme z gle-
žnji, nekateri so končali tudi 
že z razbito glavo.

Cilj OK Brežice je, da bi ori-
entacija spet zaživela, zato 
bodo ta šport poskusili pred-
staviti tudi v šolah, da si pri-
dobijo bazo, na kateri lahko 
gradijo v prihodnje. V klubu 
namreč manjka podmladka. 
Na OŠ Globoko in Artiče to že 
udejstvujejo, saj vsako leto 
na šolah izmenjaje organi-
zirajo orientacijski športni 
dan. Jaka še poudarja, da je 
orientacija družinski šport, 
zato ni človek nikdar prestar 
za tekmovanje. „V Skandina-
viji, kjer je ta šport najbolj 
razvit, tekmujejo 90- ali celo 
95-letni orientacisti. Dejan-
sko gre lahko cela družina na 
tekmo, saj v istem času tek-
mujejo tako starši kot otro-
ci. Orientacija je dobra tudi 
zato, ker spoznavaš naravo 
in tekmovanje združiš z iz-
letom.“ Rok Retelj,
 foto: arhiv OK Brežice

Jaka Piltaver med tekmo v 
športni orientaciji
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Info: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si www.kd-krsko.si 

Delavnica na Gradu Rajhenburg

RASTLINE 

Mentor: Dušan Klenovšek
sobota, 24.5., od 10. ure dalje

Info: www.gradrajhenburg.si

koncert iz cikla Akustika
Mira Omerzel - Mirit – glas, citre, buzuki, tolkala, -  
glas, tolkala, Tine Omerzel Terlep - glas, tolkala,  - 

glas, buzuki, strunska glasbila iz arabskega sveta

petek, 30.5., ob 20.30 uri,
ATRIJ GRADU RAJHENBURG 

V MAJU ODPIRAMO KAVARNO GRAD RAJHENBURG

MOČILNO, PTUJ - 15. maja so v Minoritskem samostanu na 
Ptuju odprli 25. jubilejno državno razstavo Dobrote sloven-
skih kmetij, ki predstavlja osrednjo predstavitev gastronom-
ske raznolikosti slovenskega podeželja in kakovosti izdelkov s 
kmetij. Poleg številnih zlatih, srebrnih in bronastih priznanj so 
podelili tudi 87 znakov kakovosti, ki pomenijo najvišji dosežek 
omenjenega ocenjevanja in se podelijo izdelkom, ki tri leta 
zaporedoma prejmejo najvišje - zlato priznanje. Letos so bili 
izjemno uspešni Korbarjevi iz Močilnega nad Radečami, ki so 
za svoje mlečne izdelke prejeli kar dva znaka kakovosti (kar 
se zgodi zelo redko): za pregreto smetano in za sladko skuto. 
Na kmetiji Korbar se ukvarjajo s prirejo mleka, nekaj zadnjih 
let pa tudi s predelavo mleka v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji. Ohranjajo tudi tradicijo priprave pregrete smeta-
ne, tradicionalnega izdelka, ki slovi kot odličen nadev za po-
tice, štruklje, zavitke in po katerem je veliko povpraševanje 
tudi s strani kupcev.  P. P./vir: KGZS-Zavod Celje

Korbarjevim dva znaka kakovosti

»Gozdni duh« v krški galeriji
KRŠKO - 6. maja je podžu-
panja Ana Somrak v Galeri-
ji Krško odprla razstavo Goz-
dni duh, akademske slikarske 
Mateje Kavčič iz Škofje Loke. 
Za razliko od dosedanjih go-
stujočih slikarjev pa Kavči-
čeva ni razstavila slikarskih 
platen, temveč je na ste-
nah galerije upodobila gozd. 
Gozd, poraščen z drevesi raz-
ličnih vrst in velikosti, pra-
protjo, v katerem domujejo 
ptice, mir in spokoj …

Tokratna razstava, ki bo na 
ogled vse do 23. junija, je 
ustvarjena po meri prosto-

ra, slikarka Mateja Kavčič pa 
je stensko poslikavo ustvarja-
la tri tedne od jutra do mra-
ka, kot je povedala. „S tem 
procesom,“ je v predstavitvi 
umetnice in njenega dela de-
jala kustosinja Alenka Čer-
nelič Krošelj, „je v prosto-
ru ustvarila naravo in gozd, ki 
ga opazuje v različnih časih, 
na različnih krajih in v različ-
nem razpoloženju, ga prene-
sla v nekdanji sakralni pro-
stor, kjer se tako kot v gozdu 
prepletajo različni elementi 
in ustvarjajo nove.“ Tako po-
stane intervencija Kavčičeve 
v prostor sožitje dveh prosto- rov, ki se tako rekoč brez te-

žav prepletata. Gozdno sten-
sko stvaritev je upodobila z 
ogljem, poslikavo pa je dopol-
nila še posebnim talnim raz-
staviščem, ki pa ga predsta-
vljajo sestavljive kocke v sliki 
na lesenih paletah. Iz vsake-
ga sklopa kock je mogoče se-
staviti po šest različnih slik.  

„Gozdni duh“ je avtoriči-
na 34. samostojna razsta-
va, v Krškem pa se je s svo-
jimi deli že predstavila leta 
2009 v Kulturnem domu, tri 
leta pred tem v Kostanjevi-
ci na Krki, leta 2005 je raz-
stavljala tudi v bližnji Pod-
sredi. Deluje kot vizualna 
umetnica na področju sli-
karstva, risbe, grafi ke, fo-
tografi je, prostorskih posta-
vitev in land arta. Sodeluje 
pri restavratorskih projek-
tih in vodi ustvarjalnice za 
otroke. Otvoritev razstave je 
zvokovno obogatil duo Najoi-
ja, ki ga sestavljata Ana Kra-
vanja in Samo Kutin, z igra-
njem na afriški tradicionalni 
instrument kalimbe. 
 Bojana Mavsar

Mateja Kavčič je po rodu iz 
Brestanice, kjer je prežive-
la otroška in zgodnja mla-
dostna leta.

BREŽICE – Posavski muzej 
Brežice je 8. maja v galeri-
ji muzeja pripravil odprtje 
gostujoče razstave „Tripti-
hi Ivana Bogovčiča“, name-
njene obeležitvi slikarje-
ve 70–letnice. Razstavo je 
predstavila muzejska sveto-
valka Oži Lorber.

Mag. Ivan Bogovčič, akadem-
ski slikar in restavrator spe-
cialist, je tokrat domačemu 
občinstvu pripravil nadgraje-
ni projekt Triptihi, s katerim 
predstavlja plodove večle-
tnega ustvarjanja in je smi-
selno nadaljevanje njegove 
slikarske poti z vrsto psiho-
loško zasnovanih portretiran-
cev. Razstava predstavlja se-
dem triptihalnih kompozicij 
za njegovih sedem križev ter 
pet »plakatov« s spomini, po-
danih v obliki najrazličnejših 
dokumentov in zapisov. Zao-
krožen ciklus Triptihov s sed-
mimi portreti v tehniki sta-
re jajčne tempere na lesu je 

Triptihi Ivana Bogovčiča

bil posvečen njegovi 70-letni-
ci in lani predstavljen v gale-
riji Družine v Ljubljani. 

Če so v preteklosti portreti-
rali predvsem pomembneže, 
tako ali drugače uveljavlje-
ne v družbi, je danes portret 
domena tistih, ki so umetni-
ku najdražji, najbližji, je po-
vedala muzejska svetovalka 

Oži Lorber. V ožji izbor por-
tretirancev so tokrat prišli 
umetniku Bogovčiču še pose-
bej ljube osebe: žena Luč-
ka (slika Radosti), mati Ma-
rija (s. Minevanje), sin Jure 
(s. Predanost), sin Luka (s. 
Neskončnost), vnuk Leon (s. 
Leon, kralj živali), Franci Pe-
trič (s. Duša, le pojdi …) in 
Emilijan Cevc (s. Hommage 
Emilijanu Cevcu), ljudje, ki 
so neločljivi del njegovega 
življenja oziroma so vsak na 
svoj način zaznamovali nje-
govo življenjsko in tudi po-
klicno pot. 
Sicer pa so razstavo, tako 
Lorberjeva, kvalitetno za-
okrožile slike, nastale leta 
1979 in 1981, Modrina, Ver-
tikala in Dunhill, ki jih je sli-
kar Bogovčič namenil zbirki 
Posavskega muzeja, za kar so 
mu v muzeju izjemno hvale-
žni. Odprtje razstave so v 
malem avditoriju razkošno 
glasbeno podprli profesorji 
in učenci Glasbene šole Bre-
žice.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Ivanka Počkar

Ivan Bogovčič in Oži Lorber ter Bogovčičev avtoportret
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POIŠČIMO JIM DOM
Zave  šče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

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

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

TERRY je odlična šolarka, po-
slušna in pridna, rada je v člo-
veški družbi. Stara je 2 le   in 
pol, nizke ras  , cepljena, čipira-
na in zdrava. 

SUHICA je prijazna psička rja-
ve barve z belo liso, zelo nežna, 
previdna do ljudi, nizke ras  . Je 
cepljena, čipirana, sterilizirana 
in pripravljena na odhod v nov, 
ljubeč dom. 

BLACKI je 4-letni samček, nav-
dušen nad sprehodi in žogica-
mi. Išče odgovorne in ljubeče 
lastnike, ki bodo z njim deli-
li ljubezen in streho nad glavo. 
Dobro se razume z drugimi kuž-
ki in ljubi človeško pozornost. 

man, ki je jubilantke tudi 
obdarila s priložnostnimi da-
rili. Udeležence prireditve so 
pozdravili tudi predsednik KS 
Bizeljsko Franc Kelhar, vod-
ja Doma upokojencev Breži-
ce Valentina Vuk, predse-
dnica območne organizacije 
Rdečega križa Bizeljsko Ma-
rija Rajterič, predsednik 
Društva upokojencev in Dru-
štva izgnancev Rok Kržan ter 
Martin Najger.

in učencem glasbene pripra-
vljalnice pod vodstvom men-
torice Tine Krmpotič in ob 
glasbeni spremljavi Vilka 
Ureka. Učenci so spoznavali 
življenjske zgodbe stoletnic, 
Radica Oblak pa je vsem pri-
sotnim namenila domoljub-
no pesem Slovenka sem. Pri-
reditve se je v imenu Občine 
Brežice udeležila direktorica 
občinske uprave Irena Rud-

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.
US) Župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA TRNJE – KREGARJEVA ULICA,

ki bo potekala od 29.05.2014 do vključno 27.6.2014 
na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine 
Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Zakot - Buko-
šek - Trnje.
Predmet akta predstavlja novelacijo veljavnega Zazidal-
nega načrta Trnje Brežice na območju nepozidanih povr-
šin med trafo postajo na severu in končno zazidalno linijo 
na jugu Trnja. Na območju obravnave akta je predvideno 
umeščanje individualne stanovanjske gradnje, na vzho-
dnem robu v območju varovalnega pasu elektroenerget-
skih omrežij pa ureditev zelenega pasu z urbanimi vrtovi.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lah-
ko udeležite dne 11.6.2014 ob 16:00 uri v sejni sobi na 
Občini Brežice. 
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrni-
tve podajo v knjigi pripomb na občini in krajevni skupno-
sti ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek 
za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice.

 Župan občine Brežice Ivan Molan

Rezultati razpisa

Občina Brežice se zaveda po-
mena kmetijstva za razvoj 
občine in ohranjanje kulturne 
krajine na podeželju, zato vsa-

BIZELJSKO – Osnovna šola 
Bizeljsko je v sodelovanju z 
Društvom izgnancev in Dru-
štvom upokojencev Bizelj-
sko pripravila zanimivo med-
generacijsko srečanje učenk 
in učencev OŠ Bizeljsko ter 
krajank, ki so ali bodo v le-
tošnjem letu praznovale ča-
stitljivi jubilej, 100. rojstni 
dan. Enkratnega dogodka, 
saj štirih stoletnic v kraju 
še ne pomnijo, so se z vese-
ljem udeležile gospe Marija 
Gregl, Radica Oblak in Neža 
Rajterič, še ena jubilantka, 
gospa Roza Lipej, pa se sre-

čanja žal ni mogla udeleži-
ti zaradi zdravstvenih razlo-
gov. Zamisel o srečanju se je 
razvila iz želje Marije Gregl, 
stanovalke Doma upokojen-
cev Brežice, ki si je zažele-
la obiskati svoj rojstni kraj 
Orešje, kjer je živela vse do 
odhoda v dom.
Gostje so z veseljem pri-
sluhnile glasbenemu progra-
mu otroškega pevskega zbora 

Rezultati javnega razpisa za 
dodeljevanje sredstev za ohranjanje 
razvoja kmetijstva in podeželja
BREŽICE - V letu 2014 Občina Brežice namenja dobrih 110.000 evrov za sofi nanciranje 53 naložb in 
projektov v kmetijstvu. Delež sofi nanciranja naložb za primarno proizvodnjo v kmetijstvu je najvišji 
doslej, saj znaša približno 19 % upravičenih stroškov. Občina sofi nancira nakup protitočnih mrež v vino-
gradništvu v višini 40 %, izobraževanje na področju kletarjenja v višini 50 % in promocijo ekološke pri-
delave v višini 98,8 % upravičenih stroškov. 

ko leto redno namenja prora-
čunska sredstva za ohranjanje 
razvoja kmetijstva in podeže-
lja. Na javni razpis za dodelje-
vanje sredstev je v letu 2014 
za naložbe v kmetijska gospo-

darstva prispelo 43 vlog. Za 
namen A-naložbe v primarno 
kmetijsko proizvodnjo (stro-
ški nakupa opreme, materia-
la, mehanizacije, traktorja, 
rastlinjaka …) je prispelo 42 
vlog in za namen B (sofi nanci-
ranje nakupa protitočnih mrež 
v vinogradništvu) ena vloga. 
Skupna vrednost investicij 
za namen naložb v primarno 
kmetijsko proizvodnjo je zna-
šala 747.316 evrov, od tega 
je znašala vrednost upraviče-
nih stroškov 523.129 evrov, 
delež sofi nanciranja pa pribli-
žno 19 %, kar je najvišji de-
lež sofi nanciranja za ta namen 
do sedaj. Za namen sofi nanci-
ranja upravičenih stroškov za 
nakup protitočnih mrež v vi-

nogradništvu je znašal delež 
kar 40 %.

Tehnična podpora v 
kmetijstvu in podpora 
ekološki pridelavi

Za namen tehnična podpora 
(sofi nanciranja najrazličnej-
ših izobraževanj, izmenjave 
dobrih praks in strokovnih ek-
skurzij v okviru društev) je pri-
spelo 10 vlog in ena vloga za 
podporo izobraževanju in pro-
mociji ekološke pridelave. Za-
radi spremembe Zakona o vinu 
je Občina Brežice sofi nancirala 
kletarski tečaj za vinogradni-
ke, in sicer v višini 50 % upravi-
čenih stroškov, ostala izobraže-
vanja pa so bila sofi nancirana 
v višini 38,3 % od upravičenih 
stroškov. Ravno tako so bila 
sredstva namenjena za izo-
braževanje in promocijo eko-
loške pridelave, in sicer v viši-
ni 98,8 % upravičenih stroškov 
(pravilnik omogoča do 100 % 
sofi nanciranje izobraževanj in 
promocije ekološke pridelave). 
Vrednost upravičenih stroškov 
tehnične podpore je znašala 
10.999 evrov. 

Učenci OŠ Bizeljsko gostili stoletnice

BREŽICE, DOBŘANY – Župan 
občine Brežice Ivan Molan 
je skupaj z delegacijo in 
učenci ter učitelji Osnovne 
šole Brežice obiskal pobra-
teno mesto Dobřany ob sku-
pni kulturni prireditvi obeh 
osnovnih šol. Ob tej prilo-
žnosti je bil župan na po-
vabilo župana Dobřany Ma-
reka Sýkore tudi gost na 
regionalnem posvetu o rav-
nanju z odpadno embala-
žo, kjer je predstavil sistem 
ravnanja z odpadki v občini 
Brežice in specifi čnosti slo-
venske zakonodaje. 

V nadaljevanju obiska si je 
župan z delegacijo ogledal 
najnovejše investicije v me-
stu Dobřany, med temi tudi 
nov logistični center za Pen-
ny Market, trgovsko verigo 
nemške družbe REWE Group, 
ki oskrbuje trgovine v juž-
nem in osrednjem delu Če-
ške. Župan se je v sklopu obi-
ska srečal še z ravnateljem 
Umetniške šole J. S. Bach 
Dobřany, ki bo v mesecu ju-
niju skupaj z učenci gost po-

ˇObisk pobratenega mesta Dobrany 

bratene Glasbene šole Bre-
žice, in senatorko Dagmar 
Terelmešovo, podžupanjo 
mesta Dobřany. 

Mladi gledališčniki 
navdušili 
Osnovna šola Brežice in 
Osnovna šola Dobřany sta 
pripravili skupen kulturni 
dogodek v Kulturnem centru 
Káčko z dvema predstavama. 
S plesno predstavo Olimpija-
da so se občinstvu predstavi-

li češki učenci, brežiški de-
vetošolci pa so s predstavo 
Zmeda na Titaniku (avtorica 
je Valerija Ilešič Toš, igro je 
za gledališko skupino OŠ Bre-
žice priredil in režiral Milan 
Černel) nasmejali občinstvo. 
Župan Ivan Molan je v nago-
voru ob zaključku kulturne-
ga dogodka čestital mladim 
igralcem in dejal, da je po-
nosen na njih, saj so odlični 
promotorji tako šole, občine 
kot države, iz katere priha-
jajo. 
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ČETRTEK, 29. maj 2014
• ob 1900

»Neizčrpen vir moči za življenje v dvoje«, 
predavanje

Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

PETEK, 30. maj 2014
• ob 1200

Okrogla miza z udeleženci 8. UNESCO tabora 
in zunanjimi obiskovalci na temo:

»Z roko v roki - s pravicami in dolžnostmi«
Kulturna dvorana Doma XIV. divizije Senovo

(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• ob 1830

Druženje udeležencev 
8. UNESCO tabora in krajanov ob krušni peči

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

SOBOTA, 31. maj 2014
• ob 900

43. mednarodni plavalni miting - Krško 2014
Bazen Brestanica, (Plavalni klub Celulozar Krško)

• ob 900 
Regijsko preverjanje ekip prve pomoči

dvorišče pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo
(Uprava RS za zaščito in reševanje - izpostava Brežice, Območno 

združenje Rdečega križa Krško, Občina Krško)

• ob 1600

Pokalni turnir in zaključek občinske lige Krško 
- Senovo 2013/2014

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

NEDELJA, 1. junij 2014
• ob 800

8. »Vaški turnir v fuzbalu« 
za pokal Krajevne skupnosti Krško polje

igrišče na Drnovem 
(Športno, turistično in kulturno društvo Neviodunum) 

• ob 1000 
»Pred novimi obzorji«, župnijski praznik

cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

• ob 1100

»AKVATLON RAJHENBURG 2014«, 
državno prvenstvo Slovenije
Bazen Brestanica, (Triatlon klub Krško)

• ob 1600

Odprtje razstave slik 6. kolonije: 
»Ne pozabimo«

Kobile 3, (Etnološka zbirka Kobile)

• ob 1800

»39 let Krčana Draga Gradiška«, koncert
Kulturni dom Krško 

(Big Band Krško, Pihani orkester Krško, 
Simfonični orkester GŠ Krško)

PONEDELJEK, 2. junij 2014
• ob 1400

Podelitev priznanj in diplom najboljšim 
inovatorjem v posavski regiji za leto 2013

Kulturni dom Krško
(Gospodarska zbornica Slovenije, 

Območna zbornica Posavje, Krško)

TOREK, 3. junij 2014
• ob 1700

»Razstava src«, 
dobrodelna gledališka predstava 

Kulturni dom Krško
(Društvo Sonček Posavje)

• ob 1700

Delavnica »Gozdni duh«
Galerija Krško 

(Galerija Krško - enota Kulturnega doma Krško)

SREDA, 4. junij 2014
• od 800 do 1500

Sončkova tržnica rabljenih predmetov
Center Sonček Krško
(VDC Sonček Krško)

• ob 1800

Koncert orkestrov in komornih skupin 
Glasbene šole Krško

Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

ČETRTEK, 5. junij 2014
• od 800 do 1500

Sončkova tržnica rabljenih predmetov
Center Sonček Krško
(VDC Sonček Krško)

• ob 1100

Odprtje razvojnega inštituta ZEL-EN
Vrbina

(ZEL-EN d. o. o., Občina Krško)

• ob 1800

Brestanica poje
in premiera fi lma 

»Slovenski izgnanci 1941-1945«
Grad Rajhenburg 

(Kulturno društvo Svoboda Brestanica, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945)

PETEK, 6. junij 2014 

Osrednji prireditvi 
ob prazniku občine Krško:

• ob 1700

Slavnostna akademija 
v počastitev praznika občine Krško

Kulturni dom Krško
(Občina Krško)

• ob 1900

Kulturno-zabavno druženje 
občank in občanov z ansamblom Brodniki

Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Občina Krško)

SOBOTA, 7. junij 2014
• ob 700

Ročna košnja Cavsarja in pohod 
»Po zibelki čebule in cvička«

Gasilski dom Raka
(Turistično društvo Lovrenc Raka)

• ob 800

Juriš na Bohor
parkirni prostor na Jablancah

(Planinsko društvo Bohor Senovo)

• od 900 do 1500

Dan odprtih vrat ob dnevu izgnancev
Brestanica, prostori nekdanjega največjega 

zbirnega taborišča za izgon Slovencev
(Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945)

• ob 900

Pohod po Brestaniški pohodniški poti
Brestanica (trg), Grmada, Raztez, Grad Rajhenburg

(Turistično društvo Brestanica)

• ob 900 
1. mednarodni Plavalčkov miting v plavanju 

za invalide
Bazen Brestanica, (Športno društvo Plavalček)

• ob 900 
Mladinski kulturni festival 2014 - MKF 2014

Staro mestno jedro Krškega
(Mladinski center Krško)

• ob 930

16. mednarodni turnir v aktivnem šahu - člani
Hočevarjev trg 1, Krško

(Šahovski klub Triglav Krško)

• ob 1000

Delavnice na gradu Rajhenburg: 
Kovanje nakita in kovancev

Grad Rajhenburg 
(Grad Rajhenburg - enota Kulturnega doma Krško)

• ob 1600

14. pozivno meddruštveno gasilsko tekmovanje 
za prehodni pokal PGD Senuše

PGD Senuše
(Prostovoljno gasilsko društvo Senuše)

• ob 1900

»NE POZABIMO«, dobrodelna dražba slik za 
društvo Sonček Posavje 

in Karitas župnije Leskovec pri Krškem
Osnovna šola Leskovec pri Krškem

(Etnološka zbirka Kobile)

• ob 1900

Tradicionalni nočni turnir 
v malem nogometu 2014

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

NEDELJA, 8. junij 2014
• ob 930

16. mednarodni turnir v aktivnem šahu 
- mladi do 12 let

Hočevarjev trg 1, Krško
(Šahovski klub Triglav Krško)

• ob 1100

Otvoritev komunalne infrastrukture 
naselja Kremen

Kremen (pri odcepu za Loke)
(Občina Krško)

• ob 1500

Jubilejne kasaške dirke 
s šampionatom Slovenije

Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

SOBOTA, 14. junij 2014
• ob 1900  
Speedway dirka za Zlati znak Občine Krško in 

pokal Franca Babiča
Stadion Matije Gubca Krško

(AMD Krško)

Prireditve ob prazniku občine Krško 2014
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Začetek obnove tržnice na Vidmu 
Občina Krško bo v okviru projekta Posavska špajza v teh 
dneh pristopila k obnovi tržnice na Vidmu v Krškem. Župan 
občine Krško mag. Miran Stanko in direktor trebanjske-
ga podjetja CE-INVEST Franc Cvetan sta namreč 20. maja 
podpisala pogodbo za izvedbo del za prvi dve fazi obno-
ve, katerih vrednost znaša nekaj manj kot 360 tisoč evrov.

Občina Krško bo tržnico na Vidmu, ki je bila zgrajena pred 
tridesetimi leti, rekonstruirala in nadgradila  predvidoma v 
petih fazah. V prvih dveh fazah, za kateri je bila podpisana 
pogodba, bodo sanirali del konstrukcije, zgradili nove zuna-
nje stopnice, obnovili dvigalo in nadkrili teraso, kjer bo za-
gotovljen nov prodajni prostor na dobrih 500 kvadratnih me-
trih, namenjen prodaji lokalnih produktov. Ves čas prvega 
dela obnove, ki bo predvidoma potekala do septembra, bo 
tržnica kljub izvajanju del odprta z občasnimi delnimi zapo-
rami dostopov do objekta.  

Za boljšo tržno organiziranost lokalnih ponudnikov

Projekt bo v višini 85 % upravičenih stroškov sofi nanciran v 
okviru projekta Posavska špajza, s katerim so bile posavske 
občine uspešne na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo za črpanje evropskih sredstev iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj, preostalih 15 odstotkov ter da-
vek na dodano vrednost pa je strošek občin. Kot je pouda-
ril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je cilj projekta 
Posavska špajza, da z novo oz. obnovljeno infrastrukturo in 
urejenimi skupnimi prostori tržnic prispevamo k boljši tržni 
organiziranosti lokalnih ponudnikov z okoliških kmetij, do-
mačih rokodelcev in raznih društev, kot so vinogradniki, če-
belarji, ekološki pridelovalci, za neposredno prodajo lokal-
nih in regionalnih produktov.
V naslednjih fazah obnove tržnice Videm v Krškem v nasle-
dnjih letih bodo med drugim obnovili obstoječe ograje, sa-
nirali tlak terase, dogradili nove sanitarije ter v pritličju sa-
nirali obstoječe sanitarije, vgradili nove inštalacije, fasado 
in novo funkcionalno opremo prodajnih mest.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor podje-
tja CE-INVEST Franc Cvetan ob podpisu pogodbe za ob-
novo tržnice na Vidmu v Krškem

V prvih dveh fazah bodo med drugim zgradili nove zuna-
nje stopnice, obnovili dvigalo in nadkrili teraso.

»Občina Krško ponovno dokazuje, da je primer ene izmed 
najboljših praks na področju javne uprave,« je ob zaključku 
zunanje obnovitvene presoje, ki je 6. maja potekala v ob-
činski upravi, dejal vodilni zunanji presojevalec Slovenskega 
inštituta za kakovost SIQ mag. Tomislav Nemec. Sistem vo-
denja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 na Občini Krško 
je po njegovih besedah učinkovit, rezultati pa so primerlji-
vi z razvitimi sistemi v gospodarstvu.
V okviru obnovitvene zunanje presoje so mag. Tomislav Ne-
mec ter člana Vinko Erjavec in Simon Klinc ocenjevali pred-
vsem procese s področja vodenja uprave, gospodarjenja s 
premoženjem, področja javnih naročil večjih in manjših vre-
dnosti, kakovost zagotavljanja javnih služb, področje pro-
storskega planiranja ter vodenje nekaterih projektov. Presoja 
je pokazala, da je delo občinske uprave ustrezno usmerje-
no k rezultatom, k željam in potrebam občanov ter k viso-
ki organizacijski kulturi.Direktorica občinske uprave Melita 
Čopar je ob tem dejala, da  bo cilje učinkovite in prijazne 
javne uprave ter še večjemu zadovoljstvu občanov in zapo-
slenih Občina Krško uresničevala tudi v prihodnje. 

Občina Krško ostaja primer 
dobre prakse

Muzej novejše zgodovine Slovenije s pomočjo izgnancev iz 
Posavja pripravlja predstavitveni fi lm o slovenskih izgnancih 
1941-1945, ki si ga bodo lahko ogledali vsi obiskovalci gradu 
Rajhenburg in muzejske zbirke o slovenskih izgnancih, ki bo 
vrata odprla 23. oktobra 2014. Film bo prvič predvajan na 
proslavi ob krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Bresta-
nica, v četrtek, 5. junija 2014. 
Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 bo v soboto, 7. juni-
ja 2014, ob dnevu izgnancev, pripravilo dan odprtih vrat v 
hlevih, nekdanjih gospodarskih poslopjih menihov trapistov. 
Tega dne bodo imeli možnost brezplačnega ogleda predsta-
vitvenega fi lma na gradu Rajhenburg. Vse zainteresirane sku-
pine prosimo, da se za ogled fi lma najavite na telefonski šte-
vilki 051 475 675 (Alenka Černelič Krošelj).

Cilj projekta Moj samooskrbni urbani vrt, v okviru katerega 
sta že zaživela dva vrtova v Krškem in na Senovem, je ponu-
diti možnost občankam in občanom, da si pridelajo zdravo, 
svežo zelenjavo, promocija vrtnarjenja predvsem med mla-
dimi ter prenos znanja na področju vrtnarstva in kmetijstva. 
Zanimanja za najem vrtov je po besedah koordinatorke pro-
jekta Kristine Račič veliko, Občina Krško skupaj s partnerji pa 

že pripravlja nove površine. 
V okviru projekta so v maju 
na vzorčnih vrtovih pote-
kale brezplačne delavnice, 
na katerih so sadili plodov-
ke ter pobirali tudi že prve 
plodove. Vzorčni vrt na Se-
novem bo otrokom ponazo-
ril, kako je potrebno skrbeti 
za rastline. Vse, kar bo zra-
slo na njihovem vrtu, bodo 

uporabili v kuharskih delavnicah. V Krškem se je na delavnici 
zbralo devet vrtnarjev, ki obdelujejo skupnostni vrt nad ho-
telom City s svojimi prijatelji in družinskimi člani. Tudi oni so 
že pobirali prvi pridelek, redkvico in solato ter dosadili plo-
dovke in tudi nekaj koristnih rastlin. V sklopu projekta je v 
sredo, 28. maja, načrtovana še brezplačna delavnica „Kole-
dar oskrbe zelenjadnic“ v sejni sobi A Občine Krško. Do po-
nedeljka, 26. maja, je potrebna predhodna prijava na na-
slov kristina@agroposavje.si ali na tel. številki: 031 618 526.

Zgodba o slovenskih izgnancih 
na filmskem platnu

Prvi rezultati na urbanih vrtovih

Delavnica na Senovem

Zbiramo mnenja o idejni zasnovi 
fontane v Zatonu 
V okviru načrtovanja in že začetih ureditev starega mestnega jedra Krško je bilo s strani Arhitekta 314, 
Mitje Janca s.p., podano razmišljanje in predlog zasnove fontane kot skulpture na območju trga v Zato-
na, južnem delu vstopa v staro mestno jedro Krško. 

Pogled na del trga s fontano

Izhodišča
Zasnova fontane kot skulpture je povezana s preteklostjo - 
na tem območju je bil most ter mitnica, kjer so pobirali mi-
tnino ob vhodu v mesto; sedanjostjo - nova ureditev Zatona 
in prihodnostjo - pogled naprej oz. navzgor. 

Mesto na obrežju, vir: Krško, stoletje na razglednicah; 
hrani Valvasorjeva knjižnica Krško

Pogled na fontano v središču trga
Fontana, umeščena v liniji med obstoječimi objekti in reko 
Savo, mora biti vidna tudi z drugih delov mesta, saj s tem 
pokaže simbolni pomen – vsebinski in lokacijski kot stičišče 
treh delov Krškega. 

Del fontane v središču trga in drugi del, ki sega nad Savo, 
je viden z mostu in nasprotnega brega reke.

Na trgu, nad bazenom z vodo, bi bila fontana/skulptura, na 
obeh cestah pobarvana ali drugače tlakovana oznaka, nad 
zidom ob Savi pa vpeta skulptura, vidna od daleč. Skulptura 
bi bila v kovinski izvedbi, lahko barvana (pastelno rumena/
oker) ali v izgledu »surovega železa« brez zaščite.

Profi l vsakega kraka skulpture predstavlja enostaven pravo-
kotnik, katerega dimenzije se spreminjajo vzdolž štirih tridi-
menzionalnih krivulj. Iz manjšega pritalnega profi la se skulp-
tura širi/debeli v smeri navzgor in navzven - v prihodnost.  Z 
obrnjeno tektoniko konzolno lebdečega masivnega telesa - 
večje/debelejše zgoraj in manjše/ožje spodaj skulptura vle-
če poglede in izraža borbo oz. gibanje naprej/navzgor kljub 
“očitnim” gravitacijskim (logičnim) problemom. 

Podajte mnenje, nove zamisli, ideje
Na predstavljeno zasnovo fontane, ki izhaja iz preteklosti, 
se opira na sedanjost in odpira v prihodnost, želimo prido-
biti vaša konstruktivna mnenja, ki bodo sooblikovala njeno 
končno podobo. Seveda so dobrodošle tudi nove zamisli in 
ideje, ki jih bomo z veseljem preučili. Več na www.krsko.si.

Za vaše mnenje, ki ga pričakujemo do 1. avgusta 2014 na na-
slov: obcina.krsko@krsko.si, se lepo zahvaljujemo! 
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GODBAFEST SEVNICA 2014GODBAFEST SEVNICA 2014

sobota, 24. maj 2014 ob 18. urisobota, 24. maj 2014 ob 18. uri
parkirišèe za Bowling DeLuxe v centru Sevnice pod šotoromparkirišèe za Bowling DeLuxe v centru Sevnice pod šotorom

nastopajoèi:nastopajoèi: ,, ,,
Puhaèki orkestar Josip Kašman , Mali Lošinj, Hrvaška 

,, ,,
Puhaèki orkestar Josip Kašman , Mali Lošinj, Hrvaška ,, ,,
Limena glazba Vodièka glazba  , Vodice, Hrvaška 

,, ,,
Limena glazba Vodièka glazba  , Vodice, Hrvaška 
Godba na pihala Šmihel (Blasmusik - St. Michael), AvstrijaGodba na pihala Šmihel (Blasmusik - St. Michael), Avstrija

Godba Sevnica - SevnicaGodba Sevnica - Sevnica
Dalmatinska klapa Šepurina, otok Prviæ,  Hrvaška Dalmatinska klapa Šepurina, otok Prviæ,  Hrvaška 

Za zabavo in ples bo igral Ansambel Zidaniški kvintetZa zabavo in ples bo igral Ansambel Zidaniški kvintet

VSTOP PROST.VSTOP PROST.
Prireditev so omogoèili: KD Godba Sevnica, SAVA AVTO d.o.o. trgovsko, proizvodno, 
servisno podjetje Sevnica, Obèina Sevnica, KŠTM Sevnica 
Prireditev so omogoèili: KD Godba Sevnica, SAVA AVTO d.o.o. trgovsko, proizvodno, 
servisno podjetje Sevnica, Obèina Sevnica, KŠTM Sevnica 

V Sevnici bo 24. in 25. maja 2014 potekalo 14. Odprto dr-
žavno prvenstvo Mažoretne in Twirling zveze Slovenije. 
Organizatorja prvenstva sta Mažoretna in Twirling zveza 
Slovenije in Društvo TRG Sevnica, po okriljem katerega de-
luje sekcija sevniških mažoret. Pri organizaciji sodelujeta 
tudi Občina Sevnica in KŠTM Sevnica.

Na Gradu Sevnica je potekala novinarska konferenca z na-
menom predstavitve prvenstva in spremljevalnih aktivnosti. 
Vsebino so predstavili predsednica Mažoretne in Twirling zve-
ze Slovenije Nada Skuk, predstavnik sekcije mažoret pri Ma-
žoretni in Twirling zvezi Slovenije Aleš Breznikar, predsednik 
Društva TRG Sevnica Jože Železnik in trenerka mažoret Dru-
štva TRG Sevnica Janja Samec. S strani lokalne skupnosti sta 
pozdrav in podporo dogodku izrekla župan Srečko Ocvirk in 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. 
Državno prvenstvo mažoret bo potekalo v Športni dvorani 
Sevnica in na parkirišču za HTC. Tekmovanja se bodo udele-
žile mažorete iz 15 različnih slovenskih krajev. Celotna ča-
sovnica prireditve je zapisana na priloženem letaku. 

Grajski park uradno predan namenu
Grajski park Gradu Sevnica je s petkovo otvoritveno slovesnostjo tudi uradno predan namenu. Dogodek 
je pospremil dramsko in glasbeno obarvani kulturni program.

Projekt »Sanacija okolice 
gradu Sevnica«, ki se je izva-
jal lani, je obsegal več med-
sebojno povezanih ureditev. 
Najopaznejša je ureditev 
parka z rekonstrukcijo spre-
hajalnih poti, ki ohranjajo 
zgodovinsko oziroma prvotno 

zunanjo ureditev. Povezujejo 
vzhodni in zahodni parkovni 
plato, poleg videza in večje 
urejenosti parka pa pomenijo 
tudi sprehajalne poti za obi-
skovalce gradu. V sklopu ure-
ditev parka je obnovljen vo-
dnjak, urejena kovana ograja 
z vrati, na novo je urejen pa-
viljon ter izvedenih več re-
plik kipov, kakršni so nekdaj 
že krasili grajski park. Z ob-
novo oskrbnikove hiše, ki je 
skupaj z gradom zaščitena 
kot kulturni spomenik lokal-
nega pomena, je pridobljen 

prostor za dodatne turistič-
no-promocijske vsebine. Z 
urejenimi dostopnimi potmi 
je dosežena celovitejša ure-
jenost širšega grajskega hriba 
nad starim mestnim jedrom. 
Pogodbena vrednost projek-
ta je znašala 660.000 evrov, 

pri čemer je Občina Sevnica 
z uspešno prijavo projekta na 
razpis Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologi-
jo za pridobitev nepovratnih 
sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj pridobi-
la 85–odstotno sofi nanciranje 
upravičenih stroškov projek-
ta. Projekt je uspešno izve-
dlo podjetje Remont d.d. iz 
Celja.
Zbrane na otvoritveni slo-
vesnosti so nagovorili župan 
Srečko Ocvirk, generalna di-
rektorica direktorata za Kul-

turno dediščino Špela Span-
žel in generalna direktorica 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine dr. Jelka Pirkovič. 
Program so z glasbo obogati-
li učenci in učenke Glasbe-
ne šole Sevnica, z zanimivi-
mi in zgodovinsko obarvanimi 
igralskimi vložki pa Mirko Ra-
tej, Franci Gros in Oskar Zo-

ran Zelič, tudi režiser in sce-
narist vseh dramskih prizorov.
Slovesna otvoritev grajskega 
parka je bila hkrati pričetek 
tradicionalnega festivala Sev-
niško grajsko poletje. V ve-
černih urah je sledil še kon-
cert tria Eroika, ki je v polni 
sevniški kulturni dvorani nav-
dušil zbrano občinstvo.

Z otvoritve grajskega parka (foto: Ljubo Motore)

Eroika v Kulturni dvorani Sevnica (Foto: Judith Zgonec)

Prodaja zemljišč za 
stanovanjsko gradnjo
Na prodaj je več zemljišč za stanovanjsko gradnjo, med nji-
mi parcele v novem naselju Drožanjske ceste, na Dolnjem 
Brezovem in na Kompolju (Dvorec). Trenutno je razpisana 
javna dražba za prodajo gradbenih parcel na Dolnjem Bre-
zovem in na Kompolju. Javna dražba za parcele bo 3. juni-
ja s pričetkom ob 12. uri, v pisarni št. 214 Občine Sevnica 
(Glavni trg 19a, Sevnica). Dodatne informacije o pogojih in 
predmetu javne dražbe lahko zainteresirani pridobijo na Ob-
čini Sevnica v času uradnih ur, pri Romanu Strlekarju (07/81-
61-269 ali roman.strlekar@obcina-sevnica.si). 

Sevnica gosti državno prvenstvo 
mažoret

Sevniške mažorete s trenerko Janjo Samec, županom 
Srečkom Ocvirkom in predsednikom Društva TRG Sevnica 
Jožetom Železnikom (Foto: Občina Sevnica)



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 11, četrtek, 22. 5. 2014 15OBVESTILA

Zavod Mladinska mreža MaMa je nevladna organi-
zacija, ki združuje mladinske centre po celotni državi.

Zaradi izkušenj iz lokalnih okolij in vse večjega interesa 
organizacij po včlanitvi v našo mrežo, smo prepoznali 
potrebo, da se mladinske organizacije in organizacije 
za mlade povežemo v močnejši mladinski sektor.Zato 
smo se tudi odločili za pripravo projekta Mreženje in 
krepitev nevladnih organizacij socialnega mladinske-
ga dela (Mreža NVO mladinskega dela), ki spodbuja 
krepitev celotnega mladinskega nevladnega sektorja.

Osnovna strategija projekta: izpostaviti razvojno pred-
nost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in 
mladinskih organizacij. 

V obdobju 2012-2014 je mreža delovala predvsem v 
smeri podpornih aktivnosti za organizacije in sistemske 
umestitve mladinskih organizacij in organizacij za mlade 
v temeljne razvojne dokumente na nacionalnem nivoju.

V nadaljevanju delovanja mreže (po maju 2014) bomo 
še utrdili mrežno organizacijo s področja mladinskega 
dela z namenom nadaljnje fi nančne, kadrovske in vse-

binske krepitve članic mreže. 

Dolgoročna cilja sta:
• vzpostavljeno redno kvalitetno med sektorsko pove-

zovanje z namenom krepitve NVO na področju so-
cialnega mladinskega dela

• mreža postane svetovalno, podporno središče mla-
dinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, 
kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno 
podporo, zagovorništvo in informiranje

Naše dosedanje aktivnosti:
• Sodelovali smo v Kampanji Jamstvo za mlade, kjer 

nam je med ukrepe programa uspelo umestiti spod-
bujanje zaposlovanja mladih v organizacijah, ki so 
aktivne na področju mladinskega dela.

• Uspešno smo zagovarjali ohranitev samostojne na-
cionalne agencije programa Erasmus + za podro-
čje mladih.

• Vseskozi smo sodelovali v civilnem dialogu z Ministr-
stvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, kjer smo zastopali interese organizacij mladin-
skega sektorja.

• Organizacijam mladinskega sektorja so pri nas na vo-
ljo svetovanja iz področja mladinskega dela.

• Za organizacije smo izvedli brezplačna usposablja-
nja iz področij: Ulično mladinsko delo, Pridobivanje 
fi nančnih sredstev, Zagovorništvo, Specifi ke dela z 
mladimi z manj priložnostmi, Ravnanje z osebnimi po-
datki in specifi ka teh pri delu z mladimi, Supervizija za 
mladinske delavce, Metode motivacije različnih cilj-
nih skupin ter Socialno podjetništvo in kako udejanjiti 

idejo o socialnem podjetju. Skupaj se je usposabljanj 
udeležilo 114 predstavnikov NVO iz celotne države.

• Mesečno izdajamo elektronske novice, kjer zberemo 
aktualne informacije iz področja mladinskega dela ter 
jih posredujemo na e-naslove preko 180 organizacij.

• Mladinski sektor smo aktivno predstavljali tudi občin-
skim upravam, medijem in gospodarstvu, okrepili smo 
tudi informiranje o novem programu Erasmus +, ki je 
za organizacije mladinskega dela pomemben vir vse-
binske in fi nančne podpore.

• Spodbudili smo promocijsko akcijo, kjer smo skupaj z 
mladinski centri iz Maribora, Ljubljane, Kamnika in Slo-
venskih Konjic opozorili na za mladega izjemno po-
membna področja, ki jih pokrivajo organizacije mla-
dinskega dela – informiranje, svetovanje, neformalno 
izobraževanje, aktivna participacija, razvoj veščin za 
dvig zaposljivosti mladih.

Projekt se zaključuje 31.5.2014, Mreža MaMa pa že na-
daljuje z novimi projekti, ki so še naprej usmerjeni v kva-
litetno mladinsko delo na vseh ravneh – lokalnem, re-
gionalnem, nacionalnem in mednarodnem.

Andreja Pavlin, vodja projekta  
andreja.pavlin@mreza-mama.si

www.mreza-mama.si

»Projekt delno fi nancira Evropska unija iz Evropskega 
sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna 
usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje ra-
zvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.«

Mreža nevladnih organizacij 
mladinskega dela
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Konec tega tedna, 24. maja, se tudi uradno začenja 
teden gozdov. Vse aktivnosti Zavoda za gozdove, or-
ganizatorja, pa potekajo pod sloganom »Skupaj za 
gozd«. Čeprav slogan še najbolj spominja na ime do-
brodelnih akcij, s katerimi že mesečno zbiramo sred-
stva predvsem za zdravstvene namene, je geslo zelo 
na mestu. Kot že tolikokrat poprej, je namreč mi-
sel medijev in s tem širše javnosti h gozdu, drevesom 
in lesu ponesla šele silna naravna ujma. Letošnji 
žledolom je v slovenska zelena pljuča prinesel ne-
predstavljivo opustošenje. Saj se gotovo še spomni-
te - grozljivi in pravljični prizori obenem so polnili 
udarne termine in naslovnice, televizijske novinar-
ske ekipe so drle v gozdove, z varovalnimi čelada-
mi vneto tekale sem ter tja za gasilci in gozdarji, se 
za zaključek prispevka postavile pred najbolj uni-
čena drevesa ter poudarjale katastrofalno nacional-
no škodo. A kaj, ko je slej ko prej treba iskati nove 
zgodbe, ki jim sledi tudi javnost, poglabljanje v vsaj 
200-milijonsko škodo na več kot polovici vsega slo-
venskega gozda pa ostane manjšim, predvsem služ-
beno vpoklicanim skupinam in zaprepadenim la-
stnikom gozdov. 

Kljub temu, da so bila drevesa nekaj časa prave te-
levizijske zvezde, pa so splošnemu načinu današnje-
ga razmišljanja in delovanja pravo nasprotje. Po-
mislimo – drevesa so živa sopomenka trajnosti, v 
svojem razvoju ne poznajo hitenja in zaletavih spre-
memb iz danes na jutri. Rastejo počasi, skromno, 
ponašajo se s samozadostnostjo, nudijo dom najra-
zličnejšim bitjem, nam pa tudi vir dragocenega kisi-
ka ter, spet zaradi naše kratkovidnosti in požrešno-
sti, neizkoriščenega lesa. 

Da so drevesa sinonim za odgovoren odnos do pri-
hodnosti, je dokazal tudi 9-letni Felix Finkbeiner 
z Bavarske. Od leta 2009 je preprost otroški šolski 
projekt, v katerem si je Felix zamislil, da bi mora-
li otroci sveta svoj prispevek k ohranitvi narave za 
prihodnost doseči s sajenjem dreves, požel vsespo-
lošno navdušenje. Fant je pravzaprav osvežil idejo 
pokojne nobelovke, kenijske aktivistke Wangari Ma-
athai, drevesa po bavarskem vzoru in v imenu orga-
nizacije »Plant for the Planet« pa danes sadijo že v 
več kot 100 državah sveta. Po samo dveh letih delo-
vanja je leta 2011 organizaciji uspelo doseči milijon 
posajenih dreves! Felix, ki je postal prava okolje-
varstvena mlada zvezda, izdal že knjigo in nagovo-
ril Združene narode, pojasnjuje: »Če pustiš opici, da 
izbere ali si želi eno banano sedaj ali šest banan ka-
sneje, bo opica vedno izbrala ‚eno banano sedaj‘. Iz-
gleda, da veliko odraslih razmišlja podobno kot ta 
opica.« Odgovornost je torej tudi na otrocih, mladih 
sveta in tistih odraslih, ki prisluhnejo njihovi želji 
za lepšo prihodnost. 

Felix sadi drevesa z razlogom. Kot je to v svoji slav-
ni kratki zgodbi »Mož, ki je sadil drevesa« pisal tudi 
Jean Giono in kot to že desetletja uresničujejo or-
ganizacije po svetu, predvsem v Aziji in Afriki, kjer 
se pomena dreves bistveno bolj zavedajo. Pri nas je 
zgodba seveda drugačna – pozabili smo, kako dra-
gocenih je naših prek 70 avtohtonih drevesnih vrst, 
kako blagodejen je gozd in kako življenju prijazna 
surovina je les. Drevesa so še vedno napoti našemu 
razvoju, našim tovarnam, elektrarnam, trgovskim 
centrom, hotelom, naši plastiki in namnoženim ku-
bikom asfalta. A počasi se mnenja le spreminjajo in 
upam, da bo res, potem ko je vrtičkanje postalo pra-
va modna zapoved, čez nekaj let nov modni hit prav 
zamisel, da drevesa znova povabimo v svojo bližino.

Kam v Posavju?
Četrtek, 22. 5.

• od 10.00 do 16.00 pred 
OŠ Brežice: 4. ekopraznik v 
Brežicah - prodajna ponud-
ba ekoloških kmetij

• ob 13.00 na gradu Podsre-
da: predstavitev razisko-
valnih nalog učencev mre-
že šol biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje

• ob 14.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: nogo-
metna tekma med selekcijo 
U14/U15 NŠ NK Krško in re-
prezentanco U14 ZDA

• ob 17.00 v Cvičkovem hra-
mu na Cirju pri Raki: stro-
kovno srečanje s predava-
njema o škodi v vinogradih 
zaradi objedenih brstov in 
vinski zgodbi v turistični po-
nudbi

• ob 17.00 v športni dvorani 
ŠC Krško-Sevnica: dobrodel-
na športna prireditev z mo-
dno revijo pričesk

• ob 17.00 v hotelu Terme 
v Termah Čatež: otvoritev 
razstave likovnih del v okvi-
ru natečaja Lions kluba Kr-
ško „Plakat miru 2013 – Naš 
svet, naša bodočnost“

• ob 17.00 v jedilnici OŠ Le-
skovec pri Krškem: predsta-
va klovnese Eve Škofi č Ma-
urer ob zaključku bralnih 
projektov in podelitvi pred-
šolske bralne značke Palček 
pripovedovalček

• ob 17.00 v MC Krško: cirku-
ške delavnice

• od 17.00 do 18.30 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: Herman Lisjak na Gradu 
Rajhenburg - delavnica „Ko-
vanec za srečo, Herman Lis-
jak spoznava denar“

• ob 17.30 v Domu kulture 
Brežice: zaključna produk-
cija plesnih pripravnic PD 
Imani z naslovom „V svetu 
pravljičnih junakov“ 

• ob 18.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: odprtje 
fotografske razstave „Se-
stra Hermina (Justina) Pa-
cek – prva fotografi nja med 
sestrami usmiljenkami“

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
okrogla miza „Pasti sodob-
nega življenja“

Petek, 23. 5.

• ob 8.00 v Radečah: Posa-
vski festival tematskih poti 
- pohod na Močilno do Ga-
šperjevega kostanja

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: kuharske delavnice - 
peka piškotov

• ob 18.00 v travniškem sa-
dovnjaku Zavoda Svibna v 
Brezovski Gori: delavni-
ca „Pestrost življenja v sa-
dovnjaku“, opazovanje ptic 
in netopirjev pred Ajdovsko 
jamo

• ob 18.00 v avli OŠ Koprivni-
ca: otvoritev razstave likov-
nih del učencev in likovni-
kov ob 150-letnici šole

• ob 18.00 v MT Raka: igre 
na prostem

• ob 18.30 v MT Podbočje: 
fi lmski večer

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev pesniške zbirke Mirosla-
va Tičarja „Popotnik“

• ob 19.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave Mi-
lana Eriča in Zvonka Čoha 
„Koprnenje po svetlobi“

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
v Tržišču: osrednja priredi-
tev ob prazniku KS Tržišče; 
v gasilskem domu Tržišče: 

otvoritev razstave o gasil-
stvu in gasilcih

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: letni koncert Simfo-
ničnega orkestra Glasbene 
šole Krško

• ob 20.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: British stand up 
comedy z Gavinom McKen-
ziejem

Sobota, 24. 5.

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

• ob 9.00 izpred Doma kra-
janov na Sromljah: Posavski 
festival tematskih poti - po-
hod po Poti vina in sonca

• ob 9.00 v Domu društva 
Hrast Tržišče: praznovanje 
dneva mladosti

• od 9.00 do 14.00 na Cesti 
prvih borcev v Brežicah (od 
občine do gradu): Maj v me-
stu Brežice

• ob 9.30 v MT Raka: naredi-
mo okvirje

• od 10.00 dalje na gradu 
Rajhenburg: delavnica Ra-
stline sončnih pobočij posa-
vskih hribov, mentor Dušan 
Klenovšek 

• od 10.00 do 13.00 v špor-
tni dvorani ŠC Krško-Sev-
nica: nogometni turnir v 
okviru projekta Mladih za 
demokracijo – Youth voice: 
we care, ekipe: Mladi Kr-
ško, Mladi Lepoglava, pred-
stavniki Občine Krško, pred-
stavniki Občine Lepoglava

• od 10.00 do 18.00 v Etno-
loški zbirki Kobile: 6. likov-
na kolonija „Ne pozabimo“ 
- likovno-etnološka priredi-
tev ob prazniku KS Leskovec 
pri Krškem

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
naredi si broško

• ob 10.30 v športni dvora-
ni Sevnica in na parkirišču 
za HTC Sevnica: državno pr-
venstvo mažoret

• ob 10.30 v MT Senovo: iz-
delava igre 3 v vrsto

• ob 13.00 pred gasilskim do-
mom v Leskovcu: pohod po 
poteh KS Leskovec pri Kr-
škem

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: športne igre

• ob 18.00 pod šotorom na 
parkingu Bowlinga v Sev-
nici: 1. mednarodni festi-
val pihalnih godb, nastopi-
le bodo godbe iz Hrvaške, 
Avstrije in Slovenije; ob 
16.00 karavana starodob-
nih vozil

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: regijska revija ple-
snih skupin Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja „Prepoje-
ni s plesom“

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: 42. koncert „štiripere-
sne deteljice“ - zbori Vasilij 
Mirk Prosek Kontovel, Zar-
ja Železna Kapla, Svoboda 
Stražišče pri Kranju in KUD 
Brežice

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Karmakoma in 
Wanda & Nova deViator

Nedelja, 25. 5.

• ob 9.00 v športni dvorani 
Sevnica in na parkirišču za 
HTC Sevnica: državno pr-
venstvo mažoret

• ob 9.30 v Termah Čatež: 
dobrodelni tek Lions kluba 
Brežice »Tečem – da poma-
gam« (več na str. 22)

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: Posavski fe-
stival tematskih poti – 19. 
sevniški kolesarski maraton

• ob 11.00 na motokros ste-
zi Prilipe: motokros prven-
stvo Evrope - EMX 65, 85, 
EMX Open

• ob 18.00 v MC Krško: de-
batni večer „Sodobne odvi-
snosti“

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev fotograf-
ske razstave „Moje mesto“ 
Olafa Lovrenčiča; razstava 
v okviru Blaževih dnevov

• ob 20.00 v MC Brežice: K1 
fi ght night

Ponedeljek, 26. 5.

• od 9.00 do 13.00 v ovalni 
sobi MC Brežice: Preživetje 
v naravi – avanturistične po-
letne počitniške aktivnosti 
za otroke

Torek, 27. 5.

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: Ljudska uni-
verza praznuje - priredi-
tev ob 55-obletnici delova-
nja ter festival krožkov in 
skupin

• ob 19.00 v OŠ Leskovec 
pri Krškem: Moja glasba 
je moj pogum, samostoj-
ni koncert Viktorije Hruše-
var z gosti

Sreda, 28. 5.

• ob 18.00 na začetku Ale-
je pišeških šol – pri izviru 
Gabernice v Pišecah: slo-
vesnost ob 200-letnici šol-
stva v Pišecah in izidu zbor-
nika z naslovom „Šelestenje 
spomina“

• ob 19.00 v telovadnici OŠ 
Cerklje ob Krki: Vrata prija-
teljstva – kulturni večer ob 
160-letnici šolstva v Cer-
kljah ob Krki

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
fi lmske srede

Četrtek, 29. 5.

• ob 9.00 v Brestanici: Posa-
vski festival tematskih poti 
– Posavski pohodniški dan 
društev upokojencev

• ob 16.30 na šolskem igri-
šču in v „učilnici na pro-
stem“ pri OŠ Cerklje ob 
Krki: športno-naravoslov-
ne dejavnosti ob 160-le-
tnici šolstva v Cerkljah ob 
Krki

• ob 17.00 v MC Krško: cirku-
ške delavnice

Petek, 30. 5.

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice 
- poslikava škarpe

• od 17.00 do 19.30 na Skup-
nostnem eko vrtu Brežice: 
učna delavnica Spoznajte 
vaša vrtna tla (več na str. 18)

• ob 17.30 v telovadnici OŠ 
Cerklje ob Krki: osrednja 
prireditev ob 160-letnici 
šolstva v Cerkljah ob Krki

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: otvoritev razstave 
kvačkanja (na ogled tudi v 
soboto, 31. 5., in nedeljo, 
1. 6., od 9.00 do 18.00)

• ob 18.30 v MT Raka: igre 
brez meja

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg: koncert zasedbe 
Vedun, iz cikla Akustika (v 
primeru dežja v okrogli dvo-
rani) 

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: akustični koncert v par-
ku - Maryjane

Sobota, 31. 5.

• ob 9.00 na Lukovcu: Posa-
vski festival tematskih poti 
– pohod po Marinkini poti

• ob 8.30 v Športni dvorani 
Sevnica: mednarodni ko-
šarkarski turnir za kadete 
(U16), sodelujejo ekipe Ci-
bona in Dubrava iz Zagre-
ba, Krka Novo mesto, Uni-
on Olimpija

• ob 9.00 iz Brežic: Posavski 
festival tematskih poti – ko-
lesarjenje po peščenih gri-
čih – repnice

• od 9.00 do 14.00 na Cesti 
prvih borcev v Brežicah (od 
občine do gradu): Maj v me-
stu Brežice

• ob 9.00 v MT Veliki Kamen: 
Wii party

• ob 9.00 pri KMD Lukovec: 
pohod po Marinkini poti

• ob 9.30 v MT Raka: pojdi-
mo v naravo 

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
štafetne igre

• ob 10.00 pri ribiški koči ob 
krmeljskem bajerju in Špor-
tnem parku Krmelj: etnolo-
ška prireditev „Ribič, ribič 
me je ujel“ 

• ob 11.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica – palačin-
ke z malinami

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: svečana seja sve-
ta KS Leskovec s podelitvi-
jo priznanj; ob 19.30: pred-
stava „Štiri skoraj butalske, 
pa še kakšna za povrh“ v iz-
vedbi Kulturnega društva 
Stane Kerin iz Podbočja, 
po predstavi razstava Akti-
va kmečkih žena Krško polje 
o vsestranski uporabi zelišč

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
Povišanja svetega križa v 
Boštanju: koncert ob 50-le-
tnici Okteta Jurij Dalmatin

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: Ko strune ci-
ter zapojo - koncert citrar-
skega orkestra GŠ Brežice 
ob 15-letnici delovanja 

• ob 20.00 v MC Sevnica: Tre-
tje uho - glasbeni dogodek: 
MiNiMe

Nedelja, 1. 6.

• ob 8.00 z avtobusne posta-
je na Artu: Posavski festi-
val tematskih poti – pohod 
po dolini potoka Štagina na 
Studenec

• ob 8.30 z gradu Podsreda: 
Posavski festival tematskih 
poti – pohod po Kozjanskem 
parku ob dnevu okolja

• ob 8.00 na strelišču pri OŠ 

Fant, ki sadi 
drevesa

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Leskovec pri Krškem: pokal 
KS Leskovec pri Krškem za 
mlajše kategorije

• ob 9.00 v veliki telovadni-
ci OŠ Leskovec pri Krškem: 
dren open - kata turnir za 
osnovnošolce

• od 10.00 do 18.00 na 
gradu Podsreda: 2. festi-
val ekološke hrane – med-
narodna ekološka tržnica 
s strokovnimi predavanji 
o ekološkem kmetovanju, 
srednjeveška skupina Celja-
ni s srednjeveško animacijo

• ob 15.30 na domačiji Kobi-
le 3: umestitev Marijinega 
kipa iz Banovcev v Etnolo-
ško zbirko Kobile; ob 16.00: 
odprtje razstave slik, nasta-
lih na 6. likovni koloniji „Ne 
pozabimo“

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: plesna prire-
ditev ob 10. obletnici delo-
vanja Plesne skupine Cele-
stina

Torek, 3. 6.

• ob 17.00 v Galeriji Krško: 
delavnica ob ambiental-
ni razstavi „Gozdni duh“ z 
umetnico Matejo Kavčič in 
»gozdnim duhom«

• ob 19.30 v cerkvi sv. Roka v 
Brežicah: koncert Glasbene 
šole Brežice v čast 250-le-
tnice romarske cerkve sv. 
Roka

*Prireditve ob prazniku ob-
čine Krško so objavljene na 
str. 12.

Spoštovane krajanke in krajani 
KS Leskovca pri Krškem,

Svet Krajevne skupnosti Leskovec  

www.ks-leskovec.si

Iskrene čestitke ob našem prazniku 
v upanju, da vam bodo prireditve 
polepšale praznične dni. Vabljeni. 

Čestitke tudi prazniku občine Krško.
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Na visokem nivoju je tudi 
aktivnost drugih članov. Go-
razd Pozvek in Bojan Jevše-
var sta med prazniki spleza-
la Slovensko smer v severni 
steni Triglava in se potem 
s smučmi spustila po doli-
ni za Cmirom nazaj v Vra-
ta. Matej Zorko je smučal 
s Stenarja, Romana Zorko, 
Tanja Tušek, Igor Dular in 
Peter Sotelšek s Križa, Pe-
ter in Igor tudi z Male Moj-
strovke, z Velike Mojstrovke 
je smučal Gorazd, z Zadnje 
pa Arno Koštomaj. Smučine 
s Kredarice so iskali Simon 
Poznič, Rok Umek in Kle-
men Hlebec. Preplezanih je 
bilo tudi nekaj zimskih sme-
ri. Igor in Peter sta prepleza-
la Butinarjevo grapo, Lenart 
Horžen pa Smer na Škrbino v 
Kaninskih pečeh. Tople juž-
ne stene pa so privabile tudi 
že prve plezalce. Lep dan sta 
v južni steni Kogla v Kamni-
ško-Savinjskih Alpah izkori-
stila Matej Zorko in Lenart 
Horžen ter preplezala Zupa-
novo smer (VI/IV-V, 220 m).

Dobra forma mladih 
upov
Mladi posavski plezalec Aljaž 
Motoh je 11. maja nastopil na 
1. tekmi letošnjega državnega 
prvenstva v Slovenski Bistrici. 
V kategoriji starejših dečkov 
je odlično opravil kvalifi kaci-
je, v katerih so plezali na po-
gled. S 3. mestom se je prebil 
v fi nale najboljših petih tek-
movalcev. Tam ga je pričakala 
občutno težja smer, a je uspel 
zadržati odlično 3. mesto.  Re-
zultat je odličen uvod v dolgo 
sezono, kjer se bo Aljaž zago-
tovo boril za stopničke v sku-
pnem seštevku.

Aljaž je s soplezalcem Ro-
kom Molanom in trenerjem 
Nejcem Pozvekom nekaj 

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.A SRL
Rezultati 1.–6. mesto – Sevni-
ca : Ribnica 28:25, Sevnica : 
Velenje 24:33
Lestvica - 1. Celje 56, 6. Sev-
nica 19
Rezultati 7.–12. mesto – Izo-
la : Krško 24:25, Krško : Krka 
21:20, Slovan : Krško 37:31 
Lestvica - 7. Ormož 26, 12. 
Krško 16

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Loka 
27:30, Šmartno : Dobo-
va 34:31, Drava : Radeče 
25:23, Dobova : Velika Ne-
delja 36:21
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 
37, 3. Dobova 32, 8. Rade-
če 17

ČLANI – 2. SRL
Rezultat – Brežice : Radovlji-
ca 38:21
Lestvica – 1. Koper 50, 4. 
Brežice 39

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Ankaran : Krško 
3:0, Bela Krajina : Krško 0:2 
(Stajev 2x)
Lestvica – 1. Dob 60, 6. Kr-
ško 36

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SKL – Krško : Dravinja 6:1, 
Šmarje : Krško 0:5; 1. Ver-
žej 59, 3. Krško 55
SML – Krško : Dravinja 3:1, 
Šmarje : Krško 0:3; 1. Kr-
ško 58
Skupna lestvica: 1. Krško 113

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - 
VZHOD
Rezultat – Pobrežje : Krško 
0:2, Veržej : Krško 1:1, Kr-
ško : Bistrica 9:0
Lestvica – 1. Maribor 76, 2. 
Krško 71 (-1)

KRŠKO - Na ovalu stadiona Matije Gubca v Krškem je 17. maja 
potekala polfi nalna dirka evropskega prvenstva posamezni-
kov, na kateri se je 16 voznikov iz 13 držav borilo za pet mest, 
ki vodijo v t. i. challenge dirko, ki bo dala stalne voznike šti-
rih fi nalnih dirk tega tekmovanja, iz katerega se potem po-
dobno kot pri Speedway GP seriji dobi najboljšega v Evropi. 
Dirko je po dodatni vožnji najboljših treh iz rednega dela dir-
ke dobil Latvijec Maksim Bogdanows pred Poljakom Prze-
myslawom Pawlickim in Ukrajincem Andrijem Karpovom. 
Četrto mesto si je privozil Hrvat Jurica Pavlic, peto pa Danec 

Hans Ander-
sen. Dodatno 
vožnjo za šesto 
mesto rezervi-
sta na omenje-
ni dirki pa je 
po še eni doda-
tni vožnji do-
bil Šved Daniel 
Nermark. Naj-
boljšemu slo-
venskemu vo-
zniku na dirki, 
Ljubljančanu 
Maticu Voldri-

hu, je za sodelovanje v tej vožnji zmanjkala vsega točka, 
saj je v rednem delu dirke zbral osem točk in končno deveto 
mesto. Dirko je z zmago začel Aleksander Čonda (ST Len-
dava), ko pa jo je želel proslaviti z vožnjo skozi cilj po za-
dnjem kolesu, ga je na motorju zavrtelo in sledil je padec, 
ki se je končal z zlomom ključnice in zaključkom dirke. Re-
zervna voznika Denis Štojs in Maks Gregorič nista uspela pri-
voziti nobene točke.  P. P./vir: mediaspeed.net

Zmaga Latvijca, padec Čonde

Hud padec Sama Kukovice
LJUBLJANA – Prvo preizkušnjo skupnega državnega prvenstva 
Slovenije in Hrvaške na stadionu Ilirije v Zgornji Šiški je žal 
zaznamoval hud padec Krčana Sama Kukovice. V sedmi vo-
žnji je pred njim padel hrvaški tekmovalec Cvetko, ki se mu 
Kukovica pri polni hitrosti ni mogel ogniti in je posledično zle-
tel v zaščitno ograjo, pri tem pa utrpel hudo poškodbo glave. 
Takoj so ga odpeljali v ljubljanski Klinični center, kjer je v 
umetni komi. Dirko je sicer dobil Matej Žagar (AMTK Ljublja-
na) pred Aleksandrom Čondo (ST Lendava), Maticem Voldri-
hom (AMTK Ljubljana) in Denisom Štojsem (AMD Krško), med 
mladinci do 16 let pa je zmagal Žiga Kovačič iz AMD Krško.

Posavci smučali z vrha Evrope
POSAVJE - Posavski alpinisti tudi v maju še uživajo na belih strminah v visokogorju. Vrhunec sezone ne-
dvomno predstavlja spust z Mont Blanca. V začetku maja so se po dvodnevnem vzponu na 4810 metrov 
visok vrh povzpeli člani Posavskega alpinističnega kluba Franci Škvarč, Bojan Jevševar in Silvo Rožman. 
Smučali so po smeri pristopa proti Chamonixu. Gre za resno in kompleksno visokogorsko avanturo, str-
mo smučanje in številne pasti, ki jih skrivajo ledeniki.

dni prej obiskal tudi plezali-
šče Kotečnik. Fantje so izko-
ristili odlične razmere in do-
bro vzdušje. Aljaž in Rok sta 
v svojo zbirko vpisala kar tri 
smeri z oceno 7b in več: za 
uvod najprej Brid klina, 7b, 
nato Katarza, 7b+, in za ko-
nec še Kolomon, 7b, slednjo 
oba ‚na fl ash‘. Edina želja 

vseh po koncu napornega 
dneva je bila: da bi se le čim 
prej znova vrnili. Preplezane 
smeri so med njunimi najtež-

Visoko v kaninskem pogorju (Foto: Lenart Horžen)
jimi do sedaj, kar napovedu-
je dobro sezono. Očitno se je 
trdo delo čez zimo izplačalo.
 PAK

Na SZ grebenu Begunjščice 
(Foto: Nejc Pozvek)

Ob evropskem dnevu parkov
Komunala Brežice d.o.o. in 

Društvo za socialno vključenost Regrat 
vabita na 

ZASADITEV DREVESA 
IN MEDOVITIH RASTLIN

na skupnostnih eko vrtovih 
(pri Splošni bolnišnici Brežice)

Petek, 23. maj 2014, ob 9.00 uri 

 Ob 9.00 uri 
Obisk čebelarja in zasaditev medovi  h rastlin 

s strani otrok iz vrtca Mavrica

Ob 10.00 uri 
Slavnostna zasaditev prvega drevesa 
na omenjenih eko vrtovih izpod rok 

direktorja Komunale Brežice d.o.o. in župana Občine Brežice

Vljudno vabljeni! 
V primeru dežja prireditev odpade!

Komunala Brežice - za čisto naravo!

BREŽICE, POSAVJE – V prihodnji sezoni bosta v 1. sloven-
ski mladinski rokometni ligi igrala kar dva posavska pred-
stavnika. Ob ‚staroselcih‘ iz Krškega bo v najvišjem mla-
dinskem razredu nastopila tudi ekipa RK Brežice, ki si je 
pred kratkim zagotovila napredovanje z zmago v 2. mla-
dinski SRL. 

Mladinci RK Brežice so v letošnji sezoni s tekmovanji zače-
li pod vodstvom trenerja Aleja Kukavice, ki je prišel v klub 
na pobudo predsednika Staneta Tomšeta. Kukavica je ob pri-
hodu opravil pogovore z vsemi igralci, ki so prišli v poštev 
za igranje v mladinski ekipi. Obljuba s strani članskih igral-
cev, da jim bo nastopanje za mladinsko selekcijo predsta-
vljalo zadosten motiv, mu je bila dovolj, da je sprejel delo 
s perspektivno ekipo.
Cilj ekipe je bil v prvi fazi spremeniti odnos do dela in špor-
ta nasploh ter obnašanje na igrišču. Ob pregledu kakovosti 
igralcev so si zastavili cilj uvrstitev na eno izmed prvih dveh 
mest v 2. državni ligi - skupina center. Po porazih v prvih dveh 
krogih niso izgubljali zanosa in kasneje nanizali sedem zapo-
rednih zmag. Z rednimi in kakovostnimi treningi so mladinci 
pridobivali znanje, kar se je izkazalo v nadaljevanju tekmo-
vanja. Skupaj z ekipo RK Sevnica so se uvrstili v fi nalno sku-
pino 2. državne mladinske rokometne lige. Tam so se poleg 
Brežičanov in Sevničanov uvrstile še ekipe iz Kopra, Ormo-
ža, Maribora in Krim – Olimpije iz Ljubljane. Mladinska ekipa 
je v fi nalni skupini prvič izgubila šele v zadnjem krogu pro-
ti Kopru in zasedla prvo mesto, kar ji je prineslo pravico do 
nastopa v 1. državni mladinski rokometni ligi.
Trener ekipe Ale Kukavica je ob največjem uspehu mladin-
skega brežiškega rokometa povedal: „Fantje so v bojih z eki-
pami, ki v slovenskem rokometu nekaj pomenijo, z zmagami 
nenehno pridobivali na samozavesti. Kmalu je bilo jasno, da 
lahko tudi kot ekipa iz »malih« Brežic uspemo osvojiti nekaj, 
česar pred sezono ni pričakoval nihče. Za naslednjo sezono 
upamo na sodelovanje s sosednjimi posavskimi klubi zaradi 
odhoda nekaj naših igralcev med člane. Tudi če do dogovora 
ne bo prišlo, bomo dostojno zastopali barve brežiškega ro-
kometa in pridobivali izkušnje za kasneje.“ 
V rokometnem klubu iz Brežic so letos zadovoljni tudi z mlaj-
šimi selekcijami in s svojo člansko ekipo. Članska ekipa RK 
Brežice je v 2. SRL storila velik korak proti najboljšim s četr-
tim mestom. Naslednje leto bo cilj napredovanje v 1.B ligo, 
težave pa se bodo pojavile predvsem zaradi študija igralcev 
in posledično težje organizacije treningov. Nedvomno posto-
poma tudi v Brežicah vse bolj resno stopajo na zemljevid naj-
bolj razvite slovenske rokometne regije - Posavja.
 Luka Šebek

V prvi ligi tudi brežiški mladinci

Mladinska ekipa RK Brežice s trenerjem in vodstvom kluba

Komunala
Brežice d.o.o.

Čonda po padcu (foto: S. M.)
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RADEČE - Na Občini Radeče sta v soboto, 10. maja, ob pri-
sotnosti županje Rafaele Pintarič, matičarke, prijateljev in 
sorodnikov, predstavnikov Društva upokojencev Radeče in 
MOPZ Svoboda Radeče sklenila zlato poroko Ivan in Stani-
slava Bevc. 

Ivan, rojen v Nemčiji, ter Stanislava, rojena na Svibnem pri Ra-
dečah, sta se poročila 9. maja 1964 na občini v Radečah. Še isto 
leto se je rodila hčerka Slavica, dve leti kasneje pa hčerka Suza-
na. Gospod je bil zaposlen v Steklarni Hrastnik kot steklar piha-
lec, gospa pa je bila gospodinja, ker ni dobila stalne službe. Kot 
pravita, se je bilo zelo težko prebijati skozi življenje, zato sta se 
odločila in leta 1969 z družino odšla v Nemčijo, kjer sta se oba 
takoj zaposlila in tudi dobila stanovanje. Leta 1977 se je rodila 
še tretja hčerka Anita. Imata štiri vnuke: Saro, Leona, Meliso 
in Jonasa. Hčerke so poročene in so si ustvarile dom v Nemčiji. 
Leta v tujini sta zelo lepo preživela, toda želja po domačih kra-
jih je bila močnejša od tujine in leta 2006 sta se za stalno vr-
nila nazaj v Radeče, ker sta si v naselju Krakovo ustvarila svoj 
dom. Ob obnovitvi zakonske zveze sta prejela zlatnik, zlatopo-
ročno listino in šopek, čestitke vseh prisotnih, pevci pa so jima 
s pesmijo polepšali že tako svečan lep sončen dan.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Barbara Žerjav, Arnovo 

selo – deklico,
• Katja Sešek, Pečje – 

deklico,
• Sara Levičar, Artiče – 

deklico,
• Nina Švigelj, Krško – 

dečka,
• Sandra Rikić, Krško – 

deklico,
• Petra Felicijan, Šmarčna – 

deklico,
• Jasmina Macur, Kostanjek 

– deklico,
• Vesna Blaževič, Artiče – 

dečka,
• Nuša Omerzu Korene, 

Krško – deklico,
• Anja Vilčnik, Senovo – 

deklico
• Nina Mešiček, Brezovska 

Gora – dečka,
• Maja Belingar, 

Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Janja Knežić, Brežice – 
deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

poroke

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno 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

Petra Povhe iz Krškega in Sandi Tomše iz Bukoška, 
21. september 2013, okolica gradu Brežice

• Stanislav Režen in 
Bernarda Šavli, oba iz 
Polja pri Tržišču,

• Miran Režen in Judita 
Kovač, oba iz Polja pri 
Tržišču,

Popravek
V prejšnji številki nam je 
zagodel tiskarski škrat, 
saj smo napačno navedli 
sponzorja nagradne kri-
žanke. Nagrade je poda-
rila Mesnica Marolt, Bo-
rut Marolt s.p. in ne RHG, 
PE Šmarčna, kot je bilo 
navedeno. Za napako se 
opravičujemo.
 Uredništvo

NOVO: EDINA SLOVENSKA EKOLOŠKA 
SEMENA IN KALČKI ZA KALJENJE

Z velikim veseljem in navdušenjem obveščam vse vrtičkarje in vse 
tiste, ki ste na poti k samooskrbi, da pri nas dobite staroslovenska 
semena Amarant. Gre za prvo in edino slovensko ekološko semenar-
sko hišo, ki seme za prodajo z ljubeznijo prideluje doma. Glavni kri-
teriji pri pridelavi semena so certifi cirana ekološka pridelava, pra-
vilna odbira rastlin za semenitev ter primerno pobiranje, čiščenje in 
spravilo semena. Za boljši in bolj zdrav pridelek se pri pridelavi upo-
števa tudi načela bio-dinamične pridelave. Vsako seme, ki je pride-
lano, se pred pakiranjem za prodajo na trgu še analizira - preveri se 
kaljivost, čistoča semen in morebitna prisotnost bolezni. Tako ima 
HIŠA NARAVE še eno pomembno poslanstvo: prodaja kakovostne-
ga slovenskega semena. Na voljo je več kot 60 sort, med njimi ve-
liko že skoraj pozabljenih, ki so jih gojili na določenih delih Slove-
nije leta in leta ...
Hkrati smo naš prodajni program nadgradili tudi z organskim gno-
jilom in škropivom iz jedrc drevesa Neem. Za rastline in zemljo 
predstavlja odlično gnojilo in ugodno vpliva na porast deževnikov v 
zemlji. Povečuje odpornost rastlin na škodljivce in bolezni. Nadzo-
ruje rast rastlin in prispeva k večjemu pridelku. Ohranja in poveču-
je rodovitnost zemlje. 
Naš namig za domačo pripravo eko škropiva
Sestava pripravka za foliarno škropivo (pršenje po listih): za 5 litrov 
vode potrebujemo: 2 jušni žlici tekočega Marsejskega mila - deluje 
kot topilo za boljše razlivanje, 2 jušni žlici jedilnega olja - za boljši 
oprijem in preprečevanje izpiranja, 10 kapljic eteričnega olja cime-
ta (pomešamo kar v žlici jedilnega olja, preden vlijemo v škropilni-
co). Vse skupaj dobro premešamo. Priporočamo škropljenje po dežju 
ali po potrebi (če se pojavi bolezen): vrtnine, sadna drevesa, cvetli-
ce ... Če želimo npr. listne uši uničiti že na rastlini, povečamo koli-
čino eteričnega olja cimeta, in sicer 10 kapljic na liter vode. Škropi-
mo ob večerih! Nataša Doberšek

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

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

Glasbena šola Krško vabi k vpisu v glasbeno šolo ter k preizkusu glasbenih in plesnih sposobnos   za 
šolsko leto 2014/15 v soboto, 31. maja 2014, ob 9. uri v dvorano Glasbene šole Krško, Kolodvorska 
ulica 2, Krško.

Najmlajši, 5- in 6-letni nimajo preizkusa. Po kratki predstavitvi pouka jih boste lahko takoj vpisali 
v tajništvu šole. Vpis je žal omejen, vpisujejo pa se v programe predšolske glasbene vzgoje ter 
glasbene in plesne pripravnice.

Za vse starejše od 7 let velja preizkus glasbenih in plesnih sposobnos  . Za petje je pogoj končana 
mutacija (deklice od 14 let naprej, fantje od 16 let naprej). Vpisujejo pa se v programe glasba 
(instrument ali petje) in ples.

Seznam pros  h vpisnih mest bo objavljen na oglasni deski pri glavnem vhodu in na spletni strani šole.

Rezulta   sprejemnih izpitov bodo objavljeni 30. junija 2014 na oglasni deski glavnega vhoda šole. 

Vpis bo možen od 30. junija do 4. julija 2014 in od 4. do 8. avgusta 2014 od 9. do 13. ure v tajništvu 
šole. 
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Mariji Pančur, Go-

dič 17/D, 1242 Strahovica. Čestitamo. Lestvica je na 
sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na 

internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. ERAZEM - Poletni večeri
 2. (1.) Ans. VIHAR - Na sončni strani ulice
 3. (2.) Ans. KRJAVELJ - Ko zvečer ob meni zaspiš
 4. (8.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Najlepše ime
 5. (7.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 6. (4.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka
 7. (6.) Ans. SVETLIN - Spomin na ljubezen
 8. (9.) Ans. MLADIKA - Otroška želja
 9. (10.) Ans. EKART - Še eno rundo daj točajka
 10. (-.) Ans. VESELI DOLENJCI - Kadar vprašam po tebi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Fantje izpod Lisce - Ples pomladi 

Kupon št. 207
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, 24. maj, ob 17. uri

Zlata poroka zakoncev Bevc

Stanislava in Ivan Bevc (foto: I. G.)

BREŽICE - Maj in junij sta še lepša, ker v tem času posavske 
plesne šole pripravljajo svoje zanimive zaključne nastope in 
nam, obiskovalcem, vedno znova pričarajo nekaj svežega. Ple-
sne pravljice lahko sledite tudi na posavje.info in v napovedni-
ku prireditev, posebej pestro pa naj bi bilo v Brežicah, kjer Ple-
sno društvo Imani pripravlja cel niz dogodkov: ta četrtek, 22. 
maja, bo v brežiškem Domu kulture potekala zaključna pro-
dukcija plesnih pripravnic z naslovom „V svetu pravljičnih ju-
nakov“, že 1. junija boste lahko zaplavali v srednji vek na po-
sebnem nastopu ob 10-obletnici plesne skupine Celestina, 12. 
junija se v Krškem obeta ponovitev predstave Kratek stik v iz-
vedbi Ka‘Bavidas Pelera, ki je navdušila Brežice konec aprila, 
14. junija pa sledi še letna produkcija PD Imani na grajskem 
dvorišču gradu Brežice z naslovom „Ta veseli dan“. Naredite si 
dan bolj vesel s plesom in ogledom predstav, za katere se po-
savski plesalci trudijo celo leto. M. M.

Maj in junij v znamenju Imanija

• Aleš Ramovš z Mirne 
in Karmen Zaman iz 
Zabukovja,

• Mitja Trefalt iz Sevnice in 
Vida Furek z Dravinjskega 
Vrha,

• Matej Zabukovec in Melita 
Ivnik, oba iz Gabrijel,

• Tadej Cajner in Mojca 
Hriberšek, oba z Jesenic 
na Dolenjskem,

• Vinko Cirnski iz 
Slogonskega in Maja 
Frigelj z Velikega Obreža,

• Damijan Kozole z Rožnega 
in Violeta Čogić iz 
Ljubljane, 

• Marko Vdovč in Mojca 
Valentinčič, oba iz 
Krškega,

• Davorin Arcet iz 
Črešnjevcev in Aleksandra 
Kidžin z Veniš,

• Zvonimir Baškovč in Tanja 
Judnič, oba iz Krškega,

• Jernej Pirc in Klara Mak, 
ob z Gornjega Pijavškega,

• Jože Koretič z Brloga in 
Vladislava Zupančič iz 
Krške vasi,

• Franci Čanžar s Sel pri 
Dobovi in Amadeja Miler z 
Mrtvic, 

• Jure Zlobko iz Kalce-
Nakla in Mateja Kuntarič 
iz Slivja,

• Janez Anžič iz Brinja in 
Bronja Novačić iz Dobove,

• Matjaž Sušin in Elizabeta 
Hribar, oba z Malega Vrha, 

• Matjaž Stanko z Drnovega 
in Tina Kerin iz Krške vasi.

ČESTITAMO

SEVNICA/KRANJ - Na 14. državnem tekmovanju dijakov sre-
dnjih poklicnih šol iz matematike, ki je potekalo 12. aprila v 
Kranju, je dijak sevniške srednje šole Florijan Tomažin osvojil 
zlato priznanje in naslov državnega prvaka med tekmovalci 2. 

letnika. Po zaključe-
nem tekmovanju je 
povedal, da se na-
merava tekmovanja 
udeležiti tudi v pri-
hodnjem šolskem 
letu v upanju, da bo 
ponovil letošnji re-
zultat. »Matemati-
ko imam rad že iz 
osnovne šole in tudi 
tekmoval sem, am-

pak so bili nekateri boljši, tako da so se priznanja vedno izmu-
znila. Lansko leto, ko sem obiskoval prvi letnik srednje šole, 
sem osvojil zlato priznanje in to mi je dalo voljo, da s tekmova-
njem nadaljujem,« je dejal Florijan, ki se na Srednji šoli Sevni-
ca izobražuje za poklic mizar. Z njegovim uspehom je zadovolj-
na tudi profesorica matematike Sabina Kumer, pohvalila pa je 
tudi dijaka 3. letnika Aljaža Kozmusa, ki je na omenjenem tek-
movanju osvojil zlato priznanje. »Na tekmovanje smo se pripra-
vljali tako, da smo reševali naloge preteklih tekmovanj in do-

Uspešna mlada matematika 

Dijak Florijan Tomažin in profesori-
ca Sabina Kumer

dajali tem nalogom še nove, 
dodatne. Dijake sem opozorila 
tudi na najpogostejše napake, 
ki jih tekmovalci običajno na-
redijo. Letošnji rezultat sem 
po tihem pričakovala, saj so 
to generacije dijakov, s kate-
rimi lahko že v okviru redne-
ga pouka naredim več, kot pa 
je v učnem programu,« je še 
dejala profesorica.   
 S. R.
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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 Ma-
tije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure, v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti ob-
čine), od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure (razen srede), po 
pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslo-
vu zahvale@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. 
Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izi-
dom časopisa, do 10. ure.

Hvala vsem, ki obstojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

SLAVKO KREJAČIČ

V SPOMIN

Minilo je eno leto, odkar nas je zapustil dragi mož, ata, 
stari ata, pradedek, stric in tast

Življenje celo si garal,
vse za dom, družino dal.

Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

iz Kapel.

Vsi njegovi

Vsa njena dobrota, skrb in ljubezen, ki nam jo je vse življenje 
dajala, bo za vedno ostala v naših srcih. Zahvaljujemo se vsem, 
ki obiskujete njen zadnji dom.

ANKA NOVOSEL

V SPOMIN
20. maja je minilo 10 let, 

odkar nas je zapustila naša draga

Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,

le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.
Nihče ne ve, kako boli,

ko se zavemo, da te med nami več ni.

z Obrežja 45.

Vsi njeni

se zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od 
nje, g. kaplanu Urbanu Lesjaku, pevcem, KZ Sevnica in sodelavcem 
Trgovine Gregor. Hvala tudi za darovano cvetje in sveče.

VERONIKE KORITNIK

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame,

stare mame in tete

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč je.

iz Krškega

Žalujoči: vsi njeni

DORE PEČAR

V SPOMIN
19. maja je doteklo leto, odkar nas je 

nepričakovano zapustil naš dragi

Topla hvala vsem, ki ga ohranjate v vedrem spominu in postojite 
ob njegovem zadnjem zemeljskem domu.

Njegova družina s prijatelji

Ne hodi po uhojenih poteh. 
Raje pojdi tja, kjer ni poti, in pusti sled.

iz Krškega.

STANKA BLAŽEVIČA

V SPOMIN
21. maja bodo minila tri leta,
odkar ni več med nami našega

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota je pri nas.

iz Sel pri Dobovi.

ANTONIJA HODNIK

ZAHVALA
V 94. letu starosti je za vedno zaspala 

naša draga mama, stara mama, 
prababica, sestra in botra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečena 
sožalja, sveče in cvetje. Hvala tudi g. župniku Žagarju za opravljen 
obred in podjetju Kostak za organizacijo pogreba.

Posebej se zahvaljujemo vsem zaposlenim Doma starejših občanov 
Krško, ki so tako skrbno in požrtvovalno skrbeli zanjo.

Žalujoči: vsi njeni

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

rojena Cerovškek.

MIHAELA ERVINA 
RADANOVIČA

ZAHVALA
Z žalostjo v srcu smo se poslovili od našega dragega moža,

očeta, starega očeta, tasta, strica in botra

Žalujoči: družina Radanovič

iz Brežic, Levstikova ulica 3.

Spomin ...
Edini, ki ostane močan nad vsem.

Edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,

edina luč, ki ne ugasne.

Ko sklene se življenjski krog,
spomini tolažniki so edini.

S hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stisnili roko 
in nas tolažili ter se prišli še zadnjikrat poklonit njegovemu 
spominu. Hvala pevcem za zapete žalostinke, Komunali Brežice za 
organizacijo pogreba, hvala tudi gospe Mileni Jesenko, predsedniku 
Obrtne zbornice Janku Hrastovšku, predstavniku delavcev podjetja 
Radanovič in brežiškemu župniku Milanu Kšeli za ganljive govore. 
Misel na to, kako ste ga imeli radi, ga spoštovali in ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovo zadnjo pot, je za nas neprecenljiva.

Kader Abdolah

Vabljeni k branju!

Tone Peršak

Owen Matthews

Tecite in pomagajte
ČATEŽ OB SAVI – Če imate radi tek, boste že to nede-
ljo, 25. maja, lahko znova združili svoje veselje z do-
brodelnostjo. Lions klub Brežice se namreč pridružuje 
vseslovenski dobrodelni akciji »Tečem – da pomagam« 
in skupaj s Športnim društvom Terme Čatež organizira 
tekmovalno, dobrodelno in družabno prireditev.

Rekreirali se boste lahko 
tako odrasli kot otroci, 
organiziran bo otroški 
tek in tek z zavezanimi 
očmi na 200 m ter tek 
na 3 km in tek na 10 km. 
Vsa sredstva od dobro-
delnega teka bodo bre-
žiški levi namenili pro-
jektu »Otrokom pot do 

znanja«, akciji, v okviru katere so v dveh letih z zbra-
nimi sredstvi omogočili nakup šolskih potrebščin in de-
lovnih zvezkov ter s tem že več kot 80 osnovnošolcem 
olajšali vstop v novo šolsko leto. Pomagali boste s svo-
jo prijavnino za tek, ki bo na dan prireditve naslednja: 
odrasli – 10 € oziroma 7 € brez čipa, otroci lahko teče-
jo brezplačno. Ob 9.30 uri se bodo tekači začeli zbirati, 
ves čas dogajanja bo tekel tudi zabavni program, ob 10. 
uri sledita zanimiv tek za odrasle z zavezanimi očmi in 
otroški tek, ob 10.15 uri pa bo že start 3- in 10-kilome-
trskega teka. Tecite in pomagajte. N. M.
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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!

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

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, pov-
zemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in 
pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lah-
ko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti 
opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fi zične osebe (tudi v primeru institu-
cij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

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

Lepo popisani avti. Veliki, novi avti. Na njih pripeti fantje, 
ki jadrno praznijo naše packarije … naše kante. Fantje, za 
katere jaz pravim, da so včasih v Sloveniji edini, ki res DE-
LAJO. In tudi nekaj naredijo. Njihova dodana vrednost je 
ogromna, čeprav je nobena novodobna ekonomska fi lozofi -
ja ne prizna! Zatorej, o fantih na terenu nič slabega! Pa še 
vljudni in sila prijazni so, kdo bi si mislil?!
Torej: komunala. Dve komunali. Le zakaj, hudiča? Nam je 
bila ona čisto zadosti. In dovolj lepa. In dovolj dobra. Toda 

Moja, tvoja, naša Komunala!

pota kapitala so, kot so, nekdo je kravo pomolzel tam, kjer 
prikaplja največ smetance … In - ona prva, ta stara, KOP smo 
ji rekli, sicer ni pisalo, da je "vaša, naša", je bila cenejša. 
Veeeeeliko cenejša!
Tale Rožmanova brez argumentov ne piše nikoli in nikamor! 
Zato: v pokoj sem šla pred dvema letoma. Po štirih desetle-
tjih dela. Pa to ni pomembno tokrat. Moja bedna pokojnina 
se v dveh letih ni spremenila navzgor niti za cent. Takrat sem 
komunali plačala 8 (osem) €. Enako se v dveh letih ni nav-
zgor spremenila ne položnica za elektriko ne za TV, niti te-
lefona ne plačam več, interneta tudi ne, le "naša- vaša" ko-
munala takole: položnica za februar 2014 15,72 €, za marec 
16,01 €, za april 16,60 €. Vodo plačujemo drugemu dobavi-
telju (hvala bogu!) ..."Moja - vaša" pa mi zaračuna greznico 
(prijavili smo 2 kub. metra, zaračunajo mi 10,40 kub. me-
trov), praznenje le-te (česar niso opravili doslej še nikoli) ...
Dragi moji, takole se ne bomo šli. Ustavite konje, sicer bomo 
uzde poiskali mi. Ker "vaša – naša", jaz še zdaleč nisem edi-
na, ki takole razmišlja.
Pa lep pozdrav, okoljsko zelo osveščena že dosti pred vami!     

 Ernestina Erna Rožman, Arnovo selo

Momento se vrača na koncertne odre, nova posavska 
skupina Ooral Sea. Tokrat preberite:

Medtem ko skupina Momento pričakuje izdajo svoje-
ga drugega albuma, so se z novim materialom in go-
stom Petrom Urekom (na foto-
grafi ji) na klaviaturah predstavili 
že v ljubljanskem Orto baru. »Po-
trjena datuma za nova nastopa 
sta sicer še 13. junij (Klub Jaz-
zy, Postojna) ter 20.junij (festival 
Šrot, Brestanica), že pred jesen-
sko izdajo albuma in z njo pove-
zano koncertno turnejo pa pride 
še nekaj svežih datumov,« oblju-
bljajo fantje. Sicer pa sta skladbi Novo upanje ter Brez-
potje (za oba so Momentovci posneli videospota) med 
drugim postali tudi popevki tedna na Valu 202 in se uvr-
stili na lestvico oddaje Točka na nacionalki. Spomnimo, 
skupina Momento je zadnji singel V objemu melodij iz-
dala v sodelovanju z vnukinjo legendarnega Frana Mil-
činskega Ježka, pevko Nano Milčinski.

Spoznajte skupino oziroma duo Ooral Sea. Sestavljata 
ga Uroš Hlastan na bobnih in Slavc Bakše na kitari in 
vokalu. Fanta sta pričela svoje glasbeno ustvarjanje ko-
nec lanskega leta, igrata pa avtorsko glasbo, ki je ne-
kakšna mešanica med stoner, grunge in garage rockom. 
»Letos nameravava izdati CD in predvsem koncertirati 
po Sloveniji. Naslednje leto se planira tudi turneja po 
Evropi,« sta nam še zaupala o svojih ciljih.

Narodno-zabavni ansambel Azalea (na fotografi ji) bo v 
petek, 23. maja, pri kulturnem domu v Gabrju pri No-
vem mestu pripravil veliki promocijski koncert ob izi-
du njihove zgoščenke. Začetki ansambla segajo v leto 
2007, od začetka lanskega leta pa je njihov član tudi 

posavski glasbenik Gregor Sotošek, ki se ga boste spo-
mnili iz skupine Kvintet od Oka ter kot enega izmed 
ustvarjalcev glasbene parodije na nekdanjega maribor-
skega župana Franca Kanglerja, Gotof si. »Fantje in de-
kle igramo narodno-zabavno in tudi popularno glasbo. 
Druži nas iskreno prijateljstvo, močna volja in veselje 
do glasbe,« nam je še zaupal Gregor. Ansambel je sicer 
dobil ime po zaščiteni roži azaleji, botanični redkosti in 
posebnosti, ki uspeva v Sloveniji le še na treh rastiščih.

Vaše novičke nam še naprej pošiljajte na glasbene.
novicke@posavje.info.
 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke
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Prodam vile za nalaganje 
bal, enojne in dvojne, ter ja-
sli za živino. Tel.: 041 439 288 

Prodam pajek 340 in mo-
tokultivator Gorenje Muta s 
frezo. Tel.: 030 694 956

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

Prodam koruzo v zrnju in 
svežo svinjsko mast. 
Tel.: 051 361 635 

Prodam koruzo in oves, dose-
gljiv zvečer. Tel.: 07 49 51 109

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 metrska 
drva. Tel.: 040 149 247

Prodam metrska kalana 
drva. Tel.: 031 683 708

Prodam bukova in cero-
va drva v hlodovini ali raz-
žagana. Dostava na dom. 
Tel.: 051 759 994 

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter. Možen razrez in 
dostava. Tel.: 031 895 748

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062 

Prodam mešana, kratko žaga-
na drva, konja ponija (samč-
ka) in kmečki starinski voz za 
okras. Tel.: 07 49 65 331

Prodam 10 m3 drv (bukev, 
hrast) ali menjam za koruzo. 
Prodam 500 l rdečega vina. 
Tel.: 031 284 604

Prodam bukova kalana drva 
(možna dostava), ugodno; 
balirko za kockaste bale; 
trosilec hlevskega gnoja in 
tri okrasne prašiče. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO 

Prodam belo vino, Bizelj-
sko-sremiški okoliš. 
Tel.: 041 643 972 

Prodam rdeče vino sremičan 
in odlično domačo slivovko. 
Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

V Brežicah nasproti tržnice od-
dam v najem lokal (37 m2) za 
frizersko ali drugo dejavnost. 
Tel.: 031 272 968, 0749 61 343

Oddam v najem garsonjero s 
posebnim vhodom na odlič-
ni lokaciji (Bizeljska cesta) v 
Brežicah. Tel.: 041 694 881

Oddamo v najem za daljše 
obdobje enosobno stanova-
nje v Krškem, Aškerčeva 2 
(na Vidmu). Tel.: 040 164 654

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Avto Opel Vivaro, letnik 
2010, 1. lastnik, prodam ali 
menjam za govedo. 
Tel.: 041 469 140

Prodam Suzuki Maruti, letnik 
1993, prevoženih 61000 km, 
1. lastnik, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 279 089

Prodam avto Ford Ka, odlič-
no ohranjen, metalno črne 
barve. Tel.: 031 591 379

Prodam Peugeot 306, prev. 
180.000 km, letnik 2000, kli-
ma, nove zimske gume, lepo 
ohranjen, cena 950 €. 
Tel.: 041 353 130

Prodam Opel Corso 1.5 TD, 
letnik 1998, tehnični do 
26.11.2014, cena po dogo-
voru. Tel.: 070 612 974

Prodam avto Peugeot 207, 
letnik 2008.Tel.: 041 439 288 

Prodam letne gume Yoko-
hama, DOT 41-10 za Toyoto 
RAV-4. Tel.: 031 591 379

Prodam avtomobilsko priko-
lico z nadgradnjo in cerado, 
d/š/v: 153x90x115 cm, nosil-
nosti 450 kg. Tel.: 051 602 553

KMETIJSTVO

Prodam škropilnico Oleo-
Mac in italijansko škropilno 
(cev z vozičkom, dolžine 100 
m). Tel.: 031 268 423

Prodam nerabljen obračal-
nik SIP, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 627 765

Prodam slamoreznico s tran-
sportnim trakom, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 627 765

Prodam samohodno škropilni-
co in mulčar za Muto, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 954 258

Prodam snežno frezo Stiga. 
Tel.: 041 788 921

Prodam traktorski plug Po-
savec, 14 col, malo rabljen, 
odlično ohranjen, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

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 vino cviček. 
Tel.: 051 392 451

Prodam rdeče vino, fazane 
in domače žganje. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 558 852

Prodam vino cviček, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 769 930, 
07 49 64 094

ŽIVALI

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

Prodam teličko, staro 3 mese-
ce, bikca pa po 9. juniju, oba 
simentalca. Tel.: 041 222 172

Prodam bikca SIM/ČB, težke-
ga 170 kg, za nadaljno rejo. 
Tel.: 041 739 565

Prodam kravo simentalko, 
brejo 9 mesecev, ter bika za 
zakol. Tel.: 031 509 772

Prodam teličko limuzin, sta-
ro 3 mesece, za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 380 075

Prodam odojke, težke 25 - 
30 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656 

Prodam odojke, težke 30 - 
35 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

Prodam odojke, težke oko-
li 25-30 kg. Tel.: 030 332 649

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

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 mladiče šarplanin-
ce, dobri čuvaji, in kavkaško 
psičko, staro 3 mesece. 
Tel.: 041 205 941 

Prodam prašiče za zakol ali 
nadaljnjo rejo in odojke. 
Kupci dobijo darilo. 
Tel.: 031 664 286

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 

V Dobovi, na iskani lokaci-
ji, prodam primerno vzdrže-
vano dvostanovanjsko, lepo 
opremljeno hišo. Nova stre-
ha, ločeni števci. 
Tel.: 070 827 937

V Sevnici prodam obnovljeno 
starejšo hišo z lepim vrtom, 
vse v bližini, odlične prome-
tne povezave, 70.000 €. 
Tel.: 051 418 489 

V Krški vasi prodam lepo ure-
jeno hišo za 90.000 €. 
Tel.: 051 429 936

Prodam hišo (100 m2) v oko-
lici Brežic (Brezina), možen 
ogled in vselitev. Tel.: 07 49 
67 173, 041 973 074

Prodamo 2,5 sobno stano-
vanje na Gubčevi ulici v Kr-
škem, v izmeri 70 m2. 
Tel.: 051 636 403

Kostanjevica na Krki, prodamo 
adaptirano in vzdrževano dvo-
sobno stanovanje, 54 m2. Cena 
54.000 €. Tel.: 041 385 870

Prodam enosobno stanova-
nje v Radečah, 2. nadstro-
pje. Tel.: 041 550 959

Prodam moderno opremlje-
no garsonjero v Brežicah, 
vredno ogleda. Cena po do-
govoru. Tel: 041 317 174 

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

Ugodno prodam travnik v Je-
reslavcih, 38,6 arov. Tel.: 031 
727 427

V Brezju pri Raki prodam za-
zidljivo parcelo, 3700 m2, do-
tika se asfalta, voda na parce-
li, el. oddaljena 5 m, mirna, 
zelo sončna lokacija. Vas je 
v slepi ulici. Okvirna cena 
22.750 €. Tel.: 041 961 293

Oddamo opremljeno, ure-
jeno, manjšo garsonjero v 
Sevnici, 170 €/mesec + stro-
ški. Oddamo zaposleni osebi. 
Tel.: 041 869 437 

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

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


Prodam tri prašiče, težke 
okoli 120 kg, okolica Dobo-
ve. Tel.: 040 77 44 68

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

Prodam odojke in prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol, hra-
njene z domačo hrano. Pro-
dam konjski komat. 
Tel.: 07 49 69 140

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

Prodam psičko nemško ov-
čarko, staro 3,5 mesece. 
Tel.: 07 49 51 091

RAZNO

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

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

Prodam ohranjen otroški vo-
ziček z velikimi kolesi in vso 
opremo. Cena 150 €. 
Tel.: 031 403 767

Prodam okrog 100 novih sa-
tnic za AŽ panje. Cena po do-
govoru. Tel.: 068 192 363

Prodam pekač za kruh Silver-
Crest v garanciji, mesorezni-
co št. 22 in polnilko za kloba-
se, 4l. Tel.: 051 314 907 

Prodam les za manjši kozo-
lec (stebri, špire, rante) in 
parcelo ob potočku (73 arov) 
za piknik. Tel.: 070 876 044

Odkup starega železa, 
peči, radiatorjev, izra-
bljene kmetijske in grad-
bene mehanizacije. Pla-
čamo in odpeljemo. Tel.: 
051621223, Janko Zakovšek 
s.p., Vranje 22a, Sevnica 

STIKI

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

Moški, srednijh let, želi spo-
znati žensko za skupno ži-
vljenje. Lahko si mamica do 
40 let. Tel.: 040 611 514

59-letni upokojenec, lažji 
invalid, bi rad spoznal resno 
žensko za skupno življenje, 
pripravljeno se preseliti. 
Tel.: 070 210 773

56-letni moški bi rad spoznal 
žensko debeluško za resno 
zvezo. Tel.: 051 803 241

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 
rjavih  sivih in 
belih jarkic  

26. maja prodaja belih 
 pri 

Raka ter 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 si lahko priskrbite 

kot tudi 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji
beli večji piščanci 
za rejo ali zakol,

rjave jarkice, stare 8 tednov,
in grahasti petelinčki

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.

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
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DELOVNI ČAS

PO-PE: 8:00-20:00

SO: 8:00 - 17:00

Nedelje in prazniki: 

ZAPRTO

KRŠKO

EUR16
EURod

PROGRESIVNA OČALA 
za daljavo in branje v enem 194

mmoodd:: SSBBMM550055mod: SBM505mmod: od:

EUR99

Velja od 12. 5. 2014 do razprodaje zalog. 

Velja od 12. 5. 2014 do razprodaje zalog. 

Velja od 12. 5. 2014 do razprodaje zalog. 


