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PESEM POSAVJA 
2014

Iz naših krajev, 
str. 5

Zapelo 34 zborov z 
več kot 600 pevci

DRŽAVNO 
PRVENSTVO

Iz naših krajev, 
str. 6

Sevnica gostila 
mažoretni praznik

Naslednja številka bo izšla 
19. junija 2014!

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

pohitite!
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 IZ VSEBINE

2  Neobstoječa 
obvoznica 
dviguje prah

4  Tlakujejo pot 
naslednjim 
rodovom

7  Šelestenje 
spominov na 200 
let šolstva

9  Kultura
25  Kam v Posavju
26  Športno Posavje
28  Križanka
32  Uspešna vrnitev 

tedna cvička 

Utrip regije,
str. 3

OBISK MINISTRA 
JAKIČA

Do sestanka o Zasapu 
ni prišlo

Priznanja avtorjem sedmih inovacij

SEVNICA – 23. maja točno opoldne so v 25 slovenskih krajih maturanti in maturant-
ke ob zaključku šolskega leta zaplesali četvorko, ples, ki ga v osnovni kvadratni for-
maciji plešejo štirje plesni pari - po dva in dva nasproti si stoječa para. V Posavju so 
četvorko, tako že nekaj let doslej, plesali devetošolke in devetošolci OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica skupaj z OŠ Mirna na Dolenjskem in OŠ Tržišče na ploščadi pred sevniško 
osnovno šolo. Foto: S. Radi

POSAVJE – Letošnje volitve poslancev v evropski parla-
ment, tretje od vstopa Slovenije v EU, so prinesle tudi nov 
mejnik za posavsko politiko: nekdanji krški župan, zdaj pa 
poslanec v Državnem zboru in predsednik Slovenske ljud-
ske stranke, Franc Bogovič je bil namreč s pomočjo pre-
ferenčnih glasov izvoljen za evropskega poslanca na sku-
pni listi strank N.Si in SLS.

Franc Bogovič, ki je sicer kan-
didiral kot osmi oz. zadnji na 
omenjeni listi, je prejel 7.779 
preferenčnih glasov, s čimer se 
je ob nosilcu liste Lojzetu Pe-
terletu uvrstil v EP. Lista N.Si-
+SLS je sicer s 16,6 % glasov 
osvojila drugo mesto za zma-
govalko SDS (24,9 % - 3 poslan-
ci) in pred listami Verjamem! 
(10,5 %), DeSUS (8,1 %) in SD 
(8,0 %), ki so dobile po eno 
mesto v EP. Volilna udeležba je 
bila na državnem nivoju nizka, 
zgolj 24,1-odstotna. „Najprej 
sem zelo vesel, da je k izvoli-

Bogovič v evropski parlament,
na domače volitve pa tokrat ne

Franc Bogovič

Sedemčlanska komisija, ki ji 
predseduje dr. Tomaž Žagar, 
je prejela osem inovacijskih 
prijav 15 inovatorjev, izmed 
katerih je pozitivno oceni-
la sedem inovacij ter avtor-
jem podelila eno zlato ter po 
tri srebrna in bronasta pri-
znanja. „Veseli me, da na-
bor inovacij pokriva vedno 
širša področja. Tako imamo 
poleg klasičnih tehnoloških 
inovacij tudi inovacije s po-
dročja storitev in s področja 
upravljanja procesov,“ je 
povedal Žagar. Pomen ino-
vativnosti na omenjenih po-
dročjih je poudaril tudi slav-
nostni govornik, predsednik 
GZS mag. Samo Hribar Milič, 
saj se po njegovih besedah 
slovenska podjetja pogosto 
preslabo tržijo, čeprav ima-
jo ravno tako kvalitetne iz-
delke kot njihovi konkurenti 
iz bolj uglednih držav

Bronasta priznanja sta Žagar 
in predsednik upravnega od-
bora posavske zbornice Mar-
tin Novšak podelila podjetju 
HPG Brežice d.o.o. (inovator 
Rudi Rajterič) za pridelavo 
soje, podjetju Sipro Inženi-
ring d.o.o. (inovatorja Mar-
ko Šegula in Matej Vene) za 
program za masovno prever-
janje in vnos sprememb (po-
pravkov) v projektivi in inže-
niringu ter Šolskemu centru 
Krško – Sevnica (inovator di-
jak Matic Pribožič Repovš) 

KRŠKO - Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Posavje, Krško 
je 2. junija že enajstič pripravila podelitev priznanj najboljšim inovatorjem 
regije Posavje v letu 2013. Letos so nagradili sedem inovacij, tri med njimi 
pa bodo poslali še na nacionalno tekmovanje.

za mobilno aplikacijo Milijo-
nar Slovenije. Srebrna pri-
znanja so prejeli podjetje 
Hermes d.o.o. PE Krško (ino-
vatorji Jože Gerjevič, Ivi 
Čakš in Aleksander Gelb) za 
programsko rešitev eLICITA-
CIJA ter dve razvojni center 
ZEL-EN d.o.o. - inovatorja 
Slavko Slavič in Dušan Ćalić 
za razvoj digitalnega meril-
nika reaktivnosti nove gene-
racije ter inovatorja dr. Ja-
nez Gale in Primož Bajc za 
sistem za disipacijo energije 
za varno in stabilno obrato-
vanje hidroelektrarn.

Zlato priznanje, kjer se je 
podeljevalcema pridružil še 
Hribar Milič, pa je prejelo 
podjetje INO Brežice d.o.o. 
(inovatorji Tone Vogrin, 

Branko Kos in Borut Lipogla-
všek) za mulčer Profi  Mega, 
ki je primeren za kvalitetno 
drobljenje rastlinskih in le-
snih ostankov v najtežjih po-
gojih tako v kmetijstvu kot v 
komunali, njegova inovativ-
na konstrukcija pa omogoča 
velik pretok mase in visoko 
delovno hitrost do 16 km/h. 
Zlata inovacija in obe srebr-
ni inovaciji ZEL-EN-a bodo 
Posavje zastopale na nacio-
nalnem ocenjevanju, kjer bo 
podelitev priznanj predvido-
ma septembra v Ljubljani.

K svečanosti podelitvi, ki jo 
je povezovala Petra Rep Bu-
netič, so z glasbo prispeva-
li učenci in učitelji Glasbene 
šole Krško.
 Peter Pavlovič

Nagrajeni inovatorji z direktorjem posavske zbornice 
Darkom Goriškom in predsednikom komisije za inovacije 
dr. Tomažem Žagarjem v ozadju

nadaljevanje na str. 2

Akcija velja do 30. 6. 2014 oz. do razprodaje zalog. 

POSAVJE – Odhajajoča vlada RS, ki sploh nima ministra za zdrav-
je oz. to funkcijo opravlja kar predsednica vlade Alenka Bratu-
šek, je, kot kaže, v zadnjih tednih svojega delovanja poskrbela 
še za eno neprijetno presenečenje največji posavski občini, po-
vrh vsega še edini v Sloveniji z delujočim jedrskim objektom oz. 
elektrarno. V predlogu nove organizacije nujne medicinske po-
moči (NMP) po vzpostavitvi urgentnega centra Splošne bolnišni-
ce (UC) Brežice, ki bo predvidoma pričel delovati 1. oktobra le-
tos, je dejansko predvidena ukinitev NMP v Zdravstvenem domu 
(ZD) Krško, saj naj bi bila v skladu s predlogom v Krškem staci-
onirana le ekipa za izvajanje nujnih reševalnih prevozov (diplo-
mirani zdravstvenik in voznik), ne pa tudi zdravnik. V rednem 
delovnem času (od ponedeljka do petka med 7. in 20. uro) bodo 
za svoje opredeljene paciente poskrbeli osebni družinski zdrav-
niki, nujne primere bodo napotili v UC Brežice, izven omenje-
nega delovnega časa pa bo ZD Krško zaprt. Vsi klici bodo pre-
usmerjeni v UC Brežice, od koder bodo vodili vse intervencije.

Na Občini Krško so ob tej nameri Ministrstva za zdravje seve-
da skočili pokonci in že za danes popoldne je župan mag. Miran 
Stanko sklical izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo tako 
svetnikom kot širši politični in zdravstveni sferi predstavili posle-
dice uveljavitve takšnega predloga, ki poslabšuje zdravstveno 
oskrbo prebivalcev krške in kostanjeviške občine. Nenazadnje 
je bila tako vzpostavitev nujne medicinske pomoči v okviru ZD 
Krško kot ustanovitev Policijske uprave Krško, ki je bila ukinje-
na leta 2011, posledica in obveza tako države kot lokalne sku-
pnosti ob izgradnji jedrske elektrarne. Na to odgovorni v Lju-
bljani očitno (spet) pozabljajo in se gredo „racionalizacijo“ na 
račun zmanjšanja ustrezne odzivnosti in učinkovitosti interven-
cijskih enot ter posledično varnosti in pripravljenosti na izvaja-
nje zaščitnih ukrepov v elektrarni, pa tudi na račun življenjske-
ga standarda državljank in državljanov na periferiji.  P. P.

„Jedrska“ občina že od jeseni 
brez dežurnega zdravnika?

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.500 izvodov

Naslednja številka (13/2014) bo izšla v 
četrtek, 19. junija 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
12. junij.

Ivan Petrišič, Krško: Na tržnico hodim obča-
sno oziroma po potrebi in ugotavljam, da je 
obnova in nadgradnja tržnice res potrebna, 
ker mislim, da si Krško to zasluži. Za ponudbo 
ne bi rekel, da je vrhunska in upam, da bo v 
prihodnje boljša. Pogrešam morda zlasti kaj 
več ekološke hrane, saj se okoliške kmetije 

že precej ukvarjajo z ekološko pridelavo in bi bilo dobro, da 
bi je več ponujali na tržnici.

Majda Borštnar, Krmelj: Tržnice ne obisku-
jem, ker sama pridelam vso zelenjavo na do-
mačem vrtu. Sama pripravljam tudi domače 
sokove. Če vrta ne bi imela, bi zagotovo ho-
dila na tržnico, saj je domače kakovostnejše 
od uvoženega. Hči, ki živi v Ljubljani, hodi na 
tamkajšnjo tržnico, kjer imajo za kupce pri-

pravljene posebne košarice s sezonsko zelenjavo in sadjem. 
Tržnice imajo prihodnost.  

Valentina Gerjevič, Šentlenart: Vsekakor 
pozdravljam prodajo in nakup lokalno pride-
lane hrane, a ker imam doma precej velik 
vrt, na tržnici zelo malo kupujemo. Osebno 
pa zelo rada tako pri nas kot v tujini obiščem 
tržnice, pravzaprav je to praviloma prvo, kar 
si ogledam v nekem mestu, ker mi tržnica na 

svoj način pove o načinu življenja, prehranjevalnih navadah 
ljudi ipd. Rada obiščem denimo samoborsko tržnico.

Mojca Šterk, Hudo Brezje: V Sevnici je 
kmečka tržnica vsako soboto dopoldan. Vsaj 
enkrat na mesec pridemo mimo, kupimo, kar 
potrebujemo, npr. kruh, zelenjavo ali sad-
je. Izbira je zares pestra, lahko dobiš vse, 
od mesa do medu, v bistvu jim že zmanjkuje 
prostora. Zelo podpiram projekt obnavljanja 

tržnic. Lokalne kmetije je potrebno na vsak način podpirati. 
Sicer pa uporabljamo pridelke z domačega vrta.

Posavske občine v okviru projekta Posavska špajza ob-
navljajo svoje tržnice, zato smo tokrat povprašali naše 
sogovornike, ali in kako pogosto zaidejo na tržnico, kaj 
tam kupujejo, kako ocenjujejo njihovo ponudbo in kaj 
v njej pogrešajo.

anketa

Hodite na tržnico?

nadaljevanje s str. 1

Kot je uvodoma pojasni-
la Karla Gašpar, v občinski 
upravi zadolžena za fi nance, 
je rebalans potreben, ker je 
bil prvotni proračun sprejet 
že decembra 2012, zato je 
treba prihodke, odhodke in 
projekte v načrtu razvojnih 
programov uskladiti z dose-
danjo realizacijo, zlasti za-
radi dveh velikih projektov, 
obnove in dozidave vrtca ter 
obnove vodovodov. Z reba-
lansom se občinski prihodki 
in odhodki zvišujejo za pri-
bližno 300 tisoč evrov, tako 
da proračun znaša 3,4 milijo-
na evrov na prihodkov in 3,7 
milijona evrov na odhodkovni 
strani, zadolžitev za potre-
be izgradnje vrtca pa ostaja 
enaka – 250 tisoč evrov. 

V rebalansu je zagotovlje-
nih slabih 13 tisočakov za 
poplačilo (polovice) urgen-
tne sanacije na strehi osnov-

Proračun višji, a denarja za vse ni
KOSTANJEVICA NA KRKI - Čeprav so kostanjeviški občinski svetniki na 23. redni seji, ki je potekala 22. 
maja, soglasno podprli rebalans letošnjega občinskega proračuna, je bila razprava pred  glasovanjem 
zelo pestra, nanašala pa se je zlasti na nezagotovljena sredstva za obnovo venca na starem delu osnov-
ne šole. Polemično je bilo tudi zaradi poznega začetka košnje bankin.

ne šole konec leta 2013, ne 
pa tudi, kot je opozorila sve-
tnica in ravnateljica šole Me-
lita Skušek, 12 tisočakov, ki 
bi jih potrebovali za sanaci-
jo venca na isti stavbi, od ko-
der že od avgusta lani odpa-
da omet in je zato ogrožena 
varnost šolarjev. Na vpraša-
nje svetnika Rajka Kučiča, 
ali ne bi bilo bolje, da bi se 
zadeva sanirala hkrati s sa-
nacijo strehe, ki jo bo zdaj 
potrebno ponovno razkriti, 
je Skuškova odgovorila, da 
vsekakor, vendar šola za to 
pač nima denarja in da lahko 
zaenkrat postavijo le zašči-
tno mrežo, kar pa ni zagoto-
vilo, da se ne bo nič zgodi-
lo. V razpravo je posegel tudi 
župan Mojmir Pustoslem-
šek, ki je dejal, da denarja 
ni, ker so iz rebalansa izpa-
dla sredstva iz naslova vra-
čila vlaganj v telefonijo v vi-
šini 240 tisoč evrov, ki jih bo 

očitno država pobrala nazaj. 
„S tem denarjem bi pozlati-
li vaš venec. Zahvalite se ti-
stim, ki so po terenu ‚mešali‘ 
s to telefonijo,“ je s prstom 
pokazal na krivce, da v pro-
računu ni sredstev za tovr-
stne potrebe. 

Pri svetniških pobudah in 
vprašanjih je Kučič sprožil 
vprašanje košnje bankin ob 
občinskih cestah, ki se takrat 
še ni začela, kar je po nje-
govem mnenju nerazumljivo. 
Stanislav Rostohar iz občin-
ske uprave je pojasnil, da so 
naročilo košnje zadržali za-
radi varčevanja oz. ker že-
lijo „priti skozi“ le z eno ali 
dvema košnjama, vendar je 
Kučič menil, da je najpo-
membnejša prva košnja, ko 
je trava najvišja. Rostohar je 
ob tem opozoril, da je v ob-
činskem proračunu več kot 
dva milijona oz. dve tretji-

ni investicijskih sredstev, kar 
se bo v naslednjih letih težko 
ponovilo, zato ima občina le-
tos zelo malo denarja za ta-
kšna, sicer potrebna, vzdrže-
valna dela.

Občinski svetniki so med 
drugim sprejeli tudi osnut-
ka statuta občine in poslov-
nika občinskega sveta, saj ju 
je potrebno uskladiti z zako-
nom o lokalni samoupravi, 
po skrajšanem postopku pa 
so potrdili dva odloka v zve-
zi s Posavskim muzejem Bre-
žice, s katerima se poenosta-
vlja imenovanje direktorja 
te ustanove (tekoči postopek 
imenovanja nove direktorice 
sicer poteka še po starem). 
Določili so še vrednost toč-
ke za nadomestilo za upora-
bo stavbnega zemljišča v le-
tošnjem letu, ki ostaja enaka 
kot lani.
 Peter Pavlovič

Na seji so svetniki soglašali z 
zvišanjem cene za socialnovar-
stveno storitev Pomoč družini 
na domu. Polna cena po no-
vem za efektivno uro pomo-
či na domu znaša 18,42 evra. 
Občina bo za vsakega uporab-
nika odštela 12,90 evra, upo-
rabniki pa preostali del, to je 
4,50 evra/uro, za nedeljsko 
in praznično delo pa po dobra 
dva evra več. Svetniki so se se-
znanili tudi z letnim poročilom 
družbe Rudar Senovo, ki jim ga 
je predstavil direktor Goran 
Udovč. V družbi so kljub na 
splošno slabi gospodarski klimi 
poslovali uspešno in pridobili 
certifi kat bonitetne odličnosti 
AA, kar potrjuje stabilno po-
slovanje ter zaupanje strank in 
poslovnih partnerjev. Uspešno 
so realizirali več investicij, od 
nakupov poslovnih prostorov, 
večstanovanjskega objekta na 
Resi na Vidmu, kjer je v teku 
ureditev petih stanovanj, do 
sanacije ali zamenjave toplo-
vodov in rekonstrukcij kotlov-
nic, zamenjave strešnih kri-
tin in ostalih vzdrževalnih del. 
Upravljanje izvajajo v 158 blo-
kih in poslovnih stavbah z okoli 
2.310 stanovanjskimi in poslov-
nimi enotami. 

Svetniki so se seznanili tudi z 
opremljenostjo in organizaci-
jo sil zaščite in reševanja v ob-
čini, ki so jo predstavili pred-
sednica GZ Krško Ana Somrak, 
direktor PGE Krško Joško Žvar 
ter svetovalec za zaščito in re-
ševanje na občini Aleš Benje. 
Prostovoljni gasilci so vključe-
ni v 25 prostovoljnih društev, 
od tega dve v občini Kostanje-
vica na Krki, in eno industrijsko 

Neobstoječa obvoznica dviguje prah
KRŠKO - Občinski svet občine Krško je 26. maja na 33. redni seji potrdil letošnje prejemnike občinskih 
priznanj. Veliki znak občine bo prejelo podjetje TIPS iz Leskovca pri Krškem, znak Darko Kodrič iz Pod-
bočja, družba Resistec iz Žadovinka in Turistično društvo Brestanica, na osrednji občinski slovesnosti 6. 
junija pa bo podeljenih še pet občinskih priznanj. 

društvo. Skupno štejejo 3.177 
članov, razpolagajo s 47 vozi-
li, 21 gasilskimi cisternami ter 
ostalo opremo za izvajanje in-
tervencij. Za njihovo delova-
nje je iz občinskega proraču-
na namenjenih okoli 698.000 
evrov. Na PGE Krško je 57 za-
poslenih, od tega 50 operativ-
cev. V letošnjem letu imajo 
načrtovanih dobra dva mili-
jona evrov prihodkov, od tega 
jih nameravajo dobro polovico 
ustvariti s tržnimi dejavnostmi 
in izvajanjem storitev za po-
godbene partnerje. Ob dolgo-
letnih partnerjih so pogodbo 
sklenili tudi z družbo Krka za 
obrat Sinteza 1. Direktor Žvar 
je med drugim izpostavil po-
trebo po obnovi in dograditvi 
gasilskega doma PGE. Med za 
drugo leto načrtovanimi deli 
je energetska sanacija objek-
ta, medtem ko naj bi med leti 
2017 in 2020 izvedli temeljito 
sanacijo gasilskega doma s po-
rušitvijo in dograditvijo, novi-
mi garažami in prostori za ser-
visne dejavnosti. Svetnik Peter 
Žigante je ob tem opozoril, da 
sedanja lokacija na Tovarniški 
ulici ni ustrezna in da bi bilo 
potrebno poiskati nadome-
stno, ki bo omogočala hitro do-
stopne cestne povezave v vse 
smeri občine ter tudi širitev s 
poligonom in drugimi vadbeni-
mi površinami (lokacija za pre-
selitev PGE je bila sicer prvo-
tno načrtovana na mestu, kjer 
se sedaj nahaja Krkin obrat). 

Med obravnavanimi točkami 
so svetniki potrdili za slabe tri 
milijone evrov višji rebalans 
proračuna, ki po novem zna-
ša 45,3 milijona evrov. Župan 

mag. Miran Stanko je zvišanje 
na odhodkovni strani utemeljil 
z dejstvi, da se je izvedba ve-
čjih investicij, ki so povezane z 
uspešnimi prijavami na razpise 
za pridobitev evropskih sred-
stev, prestavila v letošnje leto 
(hidravlične izboljšave vodo-
vodnega sistema, energetska 
sanacija osnovnih šol, obno-
va kulturnega doma, videm-
ske tržnice in infrastrukture 
na desnem predelu mesta idr.). 
Svetniki so soglašali z imeno-
vanjem Alenke Černelič Kro-
šelj za direktorico Posavskega 
muzeja Brežice. Kot je deja-
la v predstavitvi, namerava de-
lovati povezovalno, intenzivno 
delati na projektu Dežela gra-
dov in s tem povezati posavske 
občine, hkrati pa si bo prizade-
vala, da se dragocene zbirke, 
ki so bile iz nekdanjega krške-
ga muzeja po 2. sv. vojni pre-
peljane v Brežice, vrnejo v Kr-
ško, saj je njihov pomen ne 
zgolj hramba v depojih, tem-
več da so na ogled javnosti v 
kraju njihovega nastanka oz. 
najdbe. 

Največ „žolča“ na seji je bilo 
tokrat prelitega pri predstavi-
tvi koncepta ureditve obvozne 
ceste v Leskovcu pri Krškem, 
te točke pa se je udeležilo tudi 
več tamkajšnjih krajanov. Ob-
sežna stališča v njihovem ime-
nu sta podala svetnika Primož 
Novak in Miro Čelan, ki sta 
med drugim predlagala spre-
jem sklepov, po katerih naj bi 
se načrtovana trasa obvoznice 
izbrisala iz pripravljajočega 
občinskega prostorskega načr-
ta. Obvozna cesta je bila načr-
tovana v prostorskih načrtih že 

v sedemdesetih in osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, saj 
predstavlja glavna cesta sko-
zi naselje ozko grlo kraja, kra-
jevno središče pa sodi tudi pod 
spomeniško varstvo, zaradi če-
sar je že sedaj promet skozenj 
omejen na 30 km/h. Na koncu 
kraja, v naselju Loke, je načr-
tovanih okoli 70 individualnih 
hišnih gradenj, zato je priča-
kovati, da se bo skozi desetle-
tje frekvenca prometa še po-
večala, četudi trenutne študije 
prometa ne upravičujejo izgra-
dnje obvoznice. Glede na to, 
da tri izdelane trase obvozni-
ce niso prejele okoljevarstve-
nega soglasja, so načrtovalci iz 
Dolenjske projektive Novo me-
sto s korekturami eno izmed 
njih vendarle uspeli umestiti v 
prostor. A ker tudi slednji sku-
pina krajanov nasprotuje, je 
svetnik Žigante apeliral na sve-
tniške kolege in občinsko upra-
vo, da trase, ki naj bi šla v iz-
gradnjo šele čez desetletje ali 
več, ne umaknejo iz prostor-
skih načrtov, saj te, v kolikor 
ne bo rezervacije prostora za-
nje, ne bo več mogoče umesti-
ti v prostor. Ivan Urbanč pa je 
opomnil prisotne, da razprava 
poteka brez vednosti in priso-
tnosti članov sveta KS Lesko-
vec, ki je pristojen soglasoda-
jalec za posege na območju KS, 
in ker se je obravnavana točka 
nanašala na predstavitev pro-
metne ureditve in ne na spre-
jem sklepa o njeni umestitvi, 
je župan Stanko zaključil raz-
pravo s predlogom, da se točka 
ponovno podrobneje obravna-
va pri sprejemanju občinskega 
prostorskega načrta. 
 Bojana Mavsar

tvi največ prispevalo ravno domače okolje. Če poenostavim: 
bolj kot me ljudje poznajo, rajši me volijo, tako da mi je to 
v veliko veselje in sem ponosen na ta rezultat. Hkrati pa lah-
ko mirno rečem, da smo v kampanjo s tem, ko smo povezali 
dve stranki, vnesli neko svežino in smo bili na terenu deležni 
veliko podpore tej ideji, da zna v tej ljubi državi še kdo sto-
piti skupaj,“ je po izvolitvi za naš časopis povedal Bogovič.

In kako naprej, zlasti v luči bližajočih se predčasnih držav-
nozborskih volitev? Kot pravi Bogovič, je v času odločitve, da 
nastopi na listi za evropski parlament, veljala projekcija na-
slednjih parlamentarnih volitev v jeseni 2015, v času notra-
njepolitičnih pretresov pa praktično ni bilo več možnosti raz-
mišljati o tem, ali iti na EU volitve ali ne. „Odkar sem začel 
mandat predsednika SLS (od marca 2013, op. a.), sem imel 
v mislih, da moram stranko odpreti preko slovenskih meja. 
SLS doslej še ni imela evroposlanca, ni bila zapisana na ze-
mljevid evropskega parlamenta niti ni imela močnejše vlo-
ge znotraj Evropske ljudske stranke. Ta uspeh je dosežen in 
mislim, da na tak način delamo nov okvir stranke tako v Slo-
veniji kot v tujini,“ je pojasnil svojo kandidaturo in zatrdil, 
da bo na čelu stranke do izteka mandata oz. še več kot tri 
leta in pol. „Po vsej verjetnosti, če bo do volitev prišlo v zelo 
kratkem času, ne bom na listi za poslanca v domačem par-
lamentu, ampak imam namen v tem času voditi stranko kot 
evropski poslanec,“ je dejal Bogovič.
 P. Pavlovič, B. Mavsar

Bogovič v evropski parlament, 
na domače volitve pa tokrat ne

Bogovičeva lista je sicer slavila tako v šesti volilni enoti, 
kamor sodi tudi Posavje (22,5 % glasov), kot v dveh od treh 
posavskih volilnih okrajih. V okraju Krško je prejela kar 
36,3 % glasov (SDS 20 %, Verjamem! 8 %), v okraju Sevnica 
pa 27,4 % (SDS 25,9 %, DeSUS 9,2 %), le v okraju Brežice je 
zmagala SDS s 24,5 % (N.Si+SLS 18,6 %, DeSUS 9,6 %). Volil-
na udeležba je bila še nižja kot na nivoju države: v Sevnici 
23,7 %, v Krškem 23,3 % in v Brežicah le 19,5 %.
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LJUBLJANA, SEVNICA - Vlada RS je na zadnji seji 29. maja na 
položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata 
za promet na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ponovno 
imenovala Sevničana Mirana Sečkija. Sečki, nekdanji sevniški 
rokometaš in član kolegija sevniškega občinske odbora stran-
ke Zares, je bil na čelo omenjenega direktorata prvič imeno-
van konec lanskega novembra. P. P.

Sevničan Sečki ostaja na čelu DP

Občina Krško je leta 2007 z 
MORS podpisala dogovor o 
medsebojnem sodelovanju 
pri projektu posodobitve vo-
jaškega letališča Cerklje ob 
Krki v višini 200 tisoč evrov, 
pri čemer je bilo iz naslova 
nove lokacije za odmetava-
nje tovora realiziranih 120 ti-
soč evrov za rekonstrukcijo 
ceste Gorica–Veliko Mraševo, 
tako da ostaja odprtih še 80 
tisoč evrov. Po besedah mini-
stra Romana Jakiča fi nanč-
nih sredstev ni, lahko pa mi-
nistrstvo ponudi možnost 
kompenzacije z določenimi 
neperspektivnimi objekti v 
lasti MORS in Slovenske voj-
ske. Kot je še povedal mini-
ster, sta z županom mag. Mi-
ranom Stankom govorila tudi 
o možnostih uporabe civilne-
ga dela letališča v Cerkljah. 
Kot minister je zelo zainte-
resiran, da bi letališče omo-
gočalo tudi pristanke civilnih 
oz. turističnih in transpor-
tnih letal, kajti po obnovi bo 
imelo cerkljansko letališče 

Do sestanka o Zasapu ni prišlo

Se še spomnite, kako je lansko leto obilno zasneži-
lo naše kraje? Takrat so na travnik med bloki, v bli-
žini katerega stanujem, delavci s plugi nakopičili 
večji kup lepega belega snega. Ko sem čvrsto sneže-
no gmoto prvič zagledala, sem v trenutku pomisli-
la: „Kako veličasten iglu bi bil tole!“ Ker so bile tem-
perature nizke, sneg ni in ni hotel izginiti. In tako 
sem hodila mimo več kot en teden in se prav vsak 
dan nasmejano spomnila na to, kako smo kot otro-
ci gradili igluje.

Tretji dan, opazujoč ves ta kristalni bleščeči sneg 
med bloki, me je prešinilo: kje so tu stanujoči otro-
ci, da bi vriskali, skakali, se kepali in delali igluje? 
Ali velike, debele snežake? Vsak dan hodijo mimo iz 
blokov in v bloke – zakaj se le redko kateri ustavi in 
podrsa po snegu? In vame se je naselila tiha žalost, 
ki je iz dneva v dan rasla. Imela sem občutek, da je 
tem nesrečnim otrokom vzeto tako zelo veliko. Okus 
po brezskrbnosti v snegu.

In nato sem prejšnji teden pri prijateljici slišala, 
da šolarji za domačo nalogo pečejo kruh. Kako lepo 
in koristno, sem pomislila. A zatem mi je bilo ra-
zloženo, da se kruh doma speče, ves postopek mora 
biti natančno dokumentiran s fotografijami in za-
piski mladega opazovalca … in to je to. Mamljivo 
dišeč, okusen in rahel kruh, ki je nastal ob tej nalo-
gi, je ostal za štirimi domačimi zidovi in mlada ku-
harica se ni mogla pohvaliti sošolcem, z njimi deliti 
grižljajev. Ne majhnih in ne večjih, ki so jih z ljube-
znijo in natančnostjo ustvarile njene roke. Zanima-
lo me je: zakaj? To je tako drugačno od mojega otro-
štva, mojih spominov. Zato, ker se pač v šolo ne sme 
prinašati živil, ki niso kupljena. Menda celo za roj-
stni dan ne, ker je to danes pač zelo problematično. 
Kako prosim?! In potem me je spet užalostilo. Ker 
je bilo tudi tem otrokom, morda istim, ki v sneže-
nih popoldnevih ne gradijo iglujev, odvzeto tudi to. 
Okus po lastnem uspehu ob novo odkritih spretno-
stih, okus po veselju prijateljev, ki poskusijo doma-
čo torto, okus po najslajšem kruhu.

V službi je pred dnevi prišla do mene skrbna učite-
ljica gospodinjstva in zapletli sva se v pogovor. To-
pla, odkrita mi je zaupala, kaj meni o mojih kolum-
nah, ki se dotikajo šolstva, kje imam po njenem 
prav ter kje grešim in v kaj vse se je pravzaprav 
spremenil ta šolski velecirkus. Kako se neumorno 
vrtimo okoli papirjev, dovoljenj, groženj in najbolj 
domišljijskih scenarijev, po katerih se lahko že v ob-
šolskem parku otroci polomijo. In ne, ne smemo do-
voliti, da padejo, da bi se pobrali. Da zdrsijo, da bi 
potem lahko pokončneje vstali. Zato jih raje zapi-
ramo, če pa jih že izjemoma spustimo ven, morajo 
učitelji dobiti podpisana dovoljenja staršev za prav 
vsak korak. Korak, za katerim morda preži celo od-
vetnik. In tako tisti osvežujoč sprehod otrok do bli-
žnjega parka, ribnika, gozda … kje neki! Čim manj-
krat in čim bolj predvidljivo! To je namreč že pravi 
pravcati poligon nevarnosti! Zato raje puščajmo 
otroke na varnem dvorišču šole – naj samo vonjajo 
svet zunaj, okušajo okus zraka, ki v daljavi objema 
drevesa, drsi po vodi, škrta po pesku.

Veste, jaz ne verjamem, da današnji otroci ne bi 
mogli, če bi jih kdo seveda spodbudil, videti iglujev 
v vsakem kupu snega. Videti skrivnostno bivališče 
med plezanjem po najbolj razvejanih drevesih. Vi-
deti valovitega morja v vsaki luži dežja. Otrokom 
bomo z omejitvami in svojimi lastnimi strahovi za-
vestno vzeli najdragocenejše: ne le okus po zmrznje-
nem snegu, ki ga je bilo tako prijetno grizljati, ne 
le po sočnih tortah z domačim sadjem in čvrsti kru-
hovi skorji. Odrekli jim bomo tisto, kar pravzaprav 
največ šteje: okus po življenju.

Okus po 
življenju

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

KRŠKO – 2. junija se je na delovnem obisku na Občini Krško mudil minister za obrambo Roman Jakič, ki se 
je srečal z županom mag. Miranom Stankom in njegovo ekipo. Kot je minister dejal v izjavi za javnost, so 
se dotaknili tem, ki zajemajo sodelovanje med Občino Krško in Ministrstvom za obrambo RS (MORS).

najdaljšo vzletno-pristajal-
no stezo. Župan je izposta-
vil tudi možnosti sodelovanja 
med Poklicno gasilsko enoto 
Krško in letališčem v Cer-
kljah pri zagotavljanju po-
žarne varnosti na letališču. 
Kot so kasneje sporočili iz 
Službe za strateško komuni-
ciranje na MORS, se je mini-
ster Jakič iz Krškega odpravil 
še v Vojašnico Jerneja Mola-
na Cerklje ob Krki, kjer sta 
skupaj z ministrom za infra-

strukturo in prostor Samom 
Omerzelom opravila pogovo-
re s predstavniki AMZS, Zve-
ze za avto šport Slovenije in 
DRSC o poteku pripravljalnih 
aktivnosti za ureditev poli-
gona za šolo varne vožnje in 
testiranje vozil na območju 
Gaja pri letališču v Cerkljah 
ob Krki (bivši Mobikrog). 

Minister Jakič bi se moral ta 
dan sestati še z brežiškim 
županom Ivanom Molanom, 

da bi reševala težave, ki jih 
imajo prebivalci ob cerkljan-
skem letališču, in sicer zara-
di tega, ker MORS po trditvah 
Občine Brežice ne izpolnju-
je obveznosti iz Uredbe o dr-
žavnem prostorskem načrtu 
za letališče Cerklje ob Krki. 
Ministrstvo je tako med dru-
gim ukinilo lokalno cesto, še 
preden je zgradilo nadome-
stno cesto, kar je kršitev ob-
veznosti iz uredbe. S tem so 
prebivalcem otežili vsakda-
nje življenje, saj so se poti 
podaljšale, naselje pa je še 
vedno obremenjeno s pro-
metom. Sestanek je MORS 
tik pred zdajci odpovedal, v 
občini Brežice pa so nad tem 
razočarani in pričakujejo nov 
datum sestanka. Minister Ja-
kič je o odpovedi sestanka 
glede problematike Zasapa 
sicer dejal, da to vseeno ne 
pomeni, da z brežiškim župa-
nom ne bosta imela razgovo-
ra o tej problematiki.

 Rok Retelj

Minister Roman Jakič (levo) in župan mag. Miran Stanko

Kot je v govoru dejal ravna-
telj šole Jože Ivačič, je šola v 
kraju vse od ustanovitve leta 
1864 dalje dala znanje mno-
gim generacijam, čeprav je 
delovala pod različnimi vla-
darji, v različnih državah in 
sistemih. Doživela je tež-
ka obdobja, kot denimo leta 
1944, ko je pogorela do te-
meljev in je bil pri tem uni-
čen celoten inventar in arhiv, 
pa tudi srečna obdobja, med 
katere se uvrščajo vse prido-
bitve. Še posebej izstopa leto 
1974, ko je bilo namenu pre-
dano novo, iz montažne kon-
strukcije zgrajeno šolsko po-

Šola - osrednje gibalo v kraju
KOPRIVNICA - Že vse od marca dalje na koprivniški osnovni šoli z različnimi prireditvami obeležujejo 
150-letni jubilej šolstva v kraju, osrednja slovesnost, ki se jo je udeležil tudi predsednik države Borut Pa-
hor, pa je v telovadnici šole potekala 27. maja. Za številne obiskovalce so kulturni program s prikazom 
pouka nekoč in danes ter pesmijo pripravili učenci in malčki iz vrtca ter glasbena zasedba 40X band.

slopje. K temu je bil leta 1993 
zgrajen prizidek vrtca, leta 
1996 telovadnica in leto ka-
sneje še gospodarsko poslopje 
ob šoli. Ivačič je še izpostavil, 
da je šola tako v preteklosti 
kot danes pomenila osrednje 
gibalo v kraju, njena največja 
prednost pa je v tem, da se 
nahaja v naravnem okolju, da 
se ljudje med seboj dobro po-
znajo, učitelji v šoli pa se lah-
ko v večji meri posvečajo po-
sameznemu učencu, saj šolo 
obiskuje le okoli 90 učencev, 
pouk zanje, razen v enem od-
delku devetega razreda, pa je 
organiziran v štirih kombini-

ranih oddelkih, v katerem sta 
združena po dva razreda. Vr-
tec obiskuje 50 otrok, kolektiv 
pa šteje 28 zaposlenih.

Župan mag. Miran Stanko, 
ki je šoli ob njenem jubileju 
predal plaketo Občine Krško, 
je izpostavil, da je delovanje 
šole v kraju pomembno z več 
vidikov, ne le, da predstavlja 
temelj za vzgojo in pridobiva-
nje znanja, skozi delovanje 
je bila šola tudi trden bra-
nik slovenstva, mnogi uspešni 
učenci šole pa so ponesli nje-
no ime po različnih krajih in 
tudi v tujino. Ob tako časti-
tljivi obletnici šole pa je ne-
dvomno potrebno izreči veli-
ko zahvalo različnim akterjem 
in subjektom, je poudaril tudi 
predsednik države Borut Pa-
hor: najprej generacijam uči-
teljev, ki so predano opravlja-
li svoje poslanstvo, podajale 

znanje in vzgajale mlade za 
adolescenco ter kasnejše izo-
braževanje in življenje, star-
šem, ki so zaupali učiteljem in 
šoli, da bodo njihovi otroci v 
njej pridobili potrebno znanje 
in samozavest, lokalnim obla-
stem, ki kljub ne vselej naklo-
njenim časom znajo poiskati 
vire fi nanciranja za gradnjo, 
obnovo šol, prevoze in dru-
ge programe, nenazadnje pa 
tudi državi, ki je s sistemom 
omogočila dostopnost javnega 
šolstva: „Svojim otrokom že-
limo v življenju vse najboljše 
in najlepše. Prav javni zavo-
di, predvsem javni šolski sis-
tem, omogočajo, da imajo vsi 
otroci, ne glede na socialni ali 
geografski položaj, enake mo-
žnosti, da razvijejo svoje ta-
lente in sanjajo svoje sanje. 
Zato lahko v prihodnost zre-
mo z optimizmom.“ 
 Bojana Mavsar

Predsednik je otrokom iskreno povedal, da sta mu osnov-
na in srednja šola predstavljali „nujno zlo“, dejstva, da 
znanje bogati in koristi človeku ter mu odpira vrata v bolj-
še življenje, pa se je zavedel med študijem na fakulteti.
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Tlakujejo pot naslednjim rodovom
SPODNJI STARI GRAD – Za prebivalce Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – 
Spodnja Libna je bil 24. maj po besedah predsednika sveta KS Andreasa Rep-
šeta zgodovinski dan. Predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, pod-
županja občine Krško Ana Somrak in Repše so namreč odkrili temeljni kamen 
za večnamenski dom v Spodnjem Starem Gradu.
Kot je dejal Andreas Repše, 
je zemljišče last Občine Kr-
ško, ki je KS dodelila stavb-
no pravico, tako da bodo lah-
ko na tem zemljišču zgradili 
večnamenski dom, ki bo v 
lasti KS. Dom bo namenjen 
vsem krajanom, interesnim 
skupinam, društvom, prav 
tako delovanju KS. Najve-
čji skupni prostor bo sprejel 
približno sto ljudi. „Ni skriv-
nost, da je dom eden izmed 
obližev dolgoletnega kopiče-
nja in recikliranja odpada v 
našem kraju. Stal bo na rav-
nici, kjer so bile včasih opu-
ščene gramozne jame, ki 
smo jih domačini poravna-
li, zemljišča obogatili s plo-
dno zemljo, posejali travo in 
zasadili drevesa. Prepričan 
sem, da z opravljenim de-
lom in današnjim dogodkom 
tlakujemo pot naslednjim ro-
dovom,“ je povedal in dodal, 
da gradbenega dovoljenja 
do tega dne še niso pridobi-
li, je pa Kostakova hčerin-
ska družba GIP Elite d.o.o., 
ki bo gradila dom, dan prej 
podala vlogo za njegovo pri-
dobitev. Ocenjena vrednost 
doma je 200.000 evrov, sred-
stva pa bodo zagotovili Ob-
čina Krško, družba Kostak in 
KS Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna iz dela sredstev, 
ki pripadajo naselju Spodnji 
Stari Grad. Spodnja Libna bo 
namreč svoj delež porabila 
za urejanje kanalizacijskega 
omrežja v naselju, je poja-
snil Repše. Omenil je še, da 

so 24. maja minila natanko 
štiri leta, ko je krški občin-
ski svet Spodnji Stari Grad in 
Spodnjo Libno potrdil kot sa-
mostojno krajevno skupnost, 
zato bi bil lahko 24. maj v 
prihodnje praznik KS. 

Miljenko Muha se je vsem 
krajanom še enkrat opra-
vičil zaradi vseh nevšečno-
sti, ki jih imajo zaradi bli-
žnjega Centra za ravnanje 
z odpadki. „V zadnjih dveh, 
treh letih smo naredili naj-
več kar lahko, da je smra-
du čim manj. Do konca leta 
bo postavljena nova kompo-
starna, zaradi katere obča-
snega vonja ne bi smelo biti 
več. Temeljni kamen ter do-
nacija in gradnja z naše stra-
ni so majhen nadomestek za 
vse tisto, kar ste krajani Spo-
dnjega Starega Grada in Spo-
dnje Libne morali doživljati 

v preteklosti, ko je bilo od-
lagališče še povsem odprto,“ 
je povedal. Ana Somrak pa 
je izpostavila, da je v prete-
klosti dialog med Občino in 
KS Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna dajal občutek, 
kot da so vsak na svojem bre-
gu. „Danes lahko rečemo, da 
smo se vsak s svojega brega 
spustili in se srečali tu, na tej 
ravnici, kjer imamo odlično 
izhodišče, da tudi v bodoče 
skupaj odhajamo na levi ali 
desni breg ter osvajamo vr-
hove,“ je dejala. Za kultur-
ni program ob odkritju te-
meljnega kamna so poskrbeli 
učenci Glasbene šole Krško 
Lucija Župevc, Nina Pisek, 
Jan Pisek in Martin Božič 
ter krajana Pika Kuselj in 
Žiga Špiler, povezovalca pa 
sta bila Jasmina Spahalić in 
Jernej Repše. 
 Rok Retelj

Miljenko Muha, Ana Somrak in Andreas Repše ob temelj-
nem kamnu za večnamenski dom v Spodnjem Starem Gradu

Že več desetletij se generaci-
je krajank in krajanov 1. juni-
ja s spominom in prireditva-
mi poklonijo vrnitvi izgnancev 
po 2. sv. vojni na svoje do-
move, na svečani seji sveta 
KS pa podelijo tudi priznanja 
posameznikom in društvom. 
Letos je predsednik Bojan 
Mežič podelil dve plaketi, in 
sicer je srebrno plaketo KS 
prejel Jernej Žarn, ustano-
vitelj in prokurist uspešne-
ga družinskega podjetja Žarn 
iz Žadovinka. Družba z de-
javnostjo prevozov razsute-
ga tovora, vzdrževanja cest, 
nizkih gradenj ter rušitev v 
43. letu delovanja zaposluje 
22 redno zaposlenih in nekaj 
honorarnih delavcev. Izvajajo 
zelo obsežna in zahtevna ze-
meljska dela, ob že siceršnjih 
dobrih delovnih rezultatih pa 
so zelo pomembnega dosegli 
pred dnevi, ko so samo v 80 
dneh (rok izvedbe je bil 120 
dni) na gradbišču HE Brežice 
prestavili 450.000 m3  materi-
ala in s tem omogočili pred-
časno preusmeritev reke Save 
v obtočni kanal. Zlato plake-
to KS pa je predsednik Mežič 
izročil Ani Somrak, ki že več 
kot desetletje aktivno soobli-
kuje razvoj kraja, poleg tega 
pa opravlja še vrsto drugih 
funkcij. Med drugim je že od 
malih nog članica domačega 
prostovoljnega društva ter 
dolgoletna predsednica Ko-

Praznični plaketi Somrakovi in Žarnu
LESKOVEC PRI KRŠKEM - 31. maja so s svečano sejo sveta KS Leskovec pri Kr-
škem, razstavo kvačkanih izdelkov skupine za ročna dela Sekcije za ohra-
njanje kulturne dediščine pri tamkajšnjem kulturnem društvu, razstavo in 
pogostitvijo zeliščnih jedi Aktiva kmečkih žena Krško polje, suhomesnatih 
izdelkov domačega Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot ter gledališko 
predstavo v izvedbi gledališke sekcije KD Stane Kerin iz Podbočja krajanke in 
krajani 12 naselij obeležili krajevni praznik. 

misije za članice pri Gasilski 
zvezi Krško, ki jo od lani tudi 
vodi kot predsednica. Od leta 
1998 je članica krškega ob-
činskega sveta, od leta 2003 
pa tudi podžupanja občine.

Ob slavnostni podelitvi in  
glasbenem programu, ki ga 
je izvajalo domače Pevsko 
društvo Laudate, je predse-
dnik izpostavil večja izvede-
na dela v obdobju od prazni-
ka do praznika. Tako je KS na 
podlagi plana investicij fi nan-
cirala sanacijo poškodovane-
ga cestnega odseka in soča-
sno ureditev odvodnjavanja 
ceste v Volovniku, v naselju 
Loke in Nemška Gora so pri-
stopili k reševanju meteor-
ne kanalizacije, v Žadovinku 
so asfaltirali igrišče, igrišče 
na Gmajni opremili s klopmi 

in mizami, v Selcah popravi-
li ograjo okoli igrišča in ure-
dili osvetlitev, vzpostavili po-
hodni podest preko potoka k 
avtobusnemu postajališču v 
Veliki vasi, uredili Novo pot 
v Leskovcu, preplastili po-
vezovalno v Venišah in izve-
dli vrsto drugih del. Kljub vi-
dnim rezultatom dela pa sta 
Mežič, v nadaljevanju pa tudi 
Somrakova, izrazila obžalova-
nje spričo premajhnega sode-
lovanja in povezovanja kra-
janov, k čemur v veliki meri 
doprinesejo tudi posamezni-
ki, ki škodoželjno povzročajo 
razdor v skupnosti. Zato sta 
oba naslovila apel zbranim, 
da krajani združijo moči in 
po svojih močeh pomagajo iz-
boljšati kvaliteto bivanja na 
območju krajevne skupnosti.
 Bojana Mavsar  

Nagrajenca Jernej Žarn in Ana Somrak s predsednikom 
Bojanom Mežičem



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 12, četrtek, 5. 6. 2014 5IZ NAŠIH KRAJEV

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

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

CERKLJE OB KRKI – 17. maja je v dvorani gasilskega doma v 
Cerkljah ob Krki Krajevna organizacija Društva izgnancev Slo-
venije (KO DIS) Cerklje ob Krki opravila z rednim letnim obč-
nim zborom. Od 415 članov, kolikor jih je cerkljansko dru-
štvo štelo na začetku delovanja, jih je danes samo še 175. 
Vsi ostali so namreč že pomrli. Na občnem zboru jih je bilo 

prisotnih približno 70. Kot je dejal dolgoletni tajnik društva 
Alojz Božič, se vsako leto število članov v povprečju zmanj-
ša za od 15 do 18, saj jih toliko umre. Po uvodnem kulturnem 
programu, za katerega so poskrbeli Ljudske pevke iz Cer-
kelj, harmonikar Jože Gramc ter z dvema recitaloma Dra-
gica Andrejaš in Slavica Prah, ki je tudi predsednica KO DIS 
Cerklje, je sledil občni zbor. V poročilu za leto 2013, ki ga 
je predstavil tajnik društva Božič, so bili še posebej pohva-
ljeni društveni poverjeniki, ki zagnano opravljajo svoje delo 
ter ob novem letu obiskujejo in obdarujejo bolne in ostare-
le člane, ki jih je v cerkljanskem društvu kar 85. V društvu 
so tudi zelo uspešni pri pomlajevanju članskih vrst, saj so v 
zadnjem času uspeli vključiti 50 novih članov. Med planom 
za leto 2014 pa je Božič izpostavil odprtje razstave o sloven-
skih izgnancih, ki bo 23. oktobra letos na gradu Rajhenburg. 
Na dan izgnancev, 7. junija, se bodo tradicionalno odpravili 
na izlet in obiskali grad Rajhenburg. Med povabljenimi gosti 
na občnem zboru so bili podpredsednik DIS Albin Pražnikar, 
predsednik KO DIS Bizeljsko Rok Kržan, predsednica KO DIS 
Brežice Emilija Držanič in predsednica KO DIS Čatež ob Savi 
Jožica Stezinar.  R. Retelj

Organizatorji letošnjih kon-
certov – Območne izpostave 
JSKD Sevnica, Krško in Bre-
žice – so se odločili, da bo 
letošnja Pesem Posavja po-
tekala v posavskih cerkvah. 
Posavskemu pevskemu pra-
zniku se je letos poklonilo 
34 zasedb s skupno 623 pev-
ci in 25 zborovodji; iz breži-
ške občine 18 pevskih zasedb 
s 360 pevci, iz krške obči-
ne šest zasedb s 120 pevci 
in iz sevniške občine deset 
zasedb s 143 pevci. Po na-
vodilih so zbori zapeli eno 
umetno, eno ljudsko in tre-
tjo pesem po lastnem izbo-
ru. Poslušalci so imeli letos 
prvič priložnost glasovati za 
najzanimivejšo skupino vsa-
kega koncerta: v Krškem je 
bil to Oktet Jurija Dalmatina 
z Boštanja, na drugem kon-
certu v Boštanju MePZ Zvon 
Boštanj, v brežiški cerkvi sv. 
Roka Pevci zvoka iz Brežic, 
na četrtem koncertu v vi-
demski cerkvi pa Mešani pev-
ski zbor Koprivnica. Najza-
nimivejša skupina z vsakega 
koncerta je dobila prehodni 
pokal, ki ga hrani in neguje 
do naslednje revije. 

Na prvem koncertu v Krškem 
so zapeli Koledniki z Rake in 
Pevska skupina Lavrencij, 
zborovodja Andrej Resnik; 
Vokalna skupina Iris iz Kapel, 
vodja Mateja Rožman; Pev-
ska skupina Encijan iz Sev-
nice, vodja Jože Pfeifer; 
MePZ Studenec, zborovodja 
Blaž Klemenčič; MoPZ Plani-
na Cerklje ob Krki, zborovod-
ja Miha Haler; MoPZ Kapele, 
zborovodkinja Mihaela Komo-
čar Gorše; MePZ Lisca Sevni-
ca, zborovodja Jože Pfeifer; 
in Oktet Jurij Dalmatin iz Bo-
štanja, vodja Tine Bec.

V Boštanju so se predstavi-
li MePZ Viva Brežice, zbo-
rovodkinja Simona Rožman 
Strnad; MoPZ Ivan Kobal Kr-
ška vas, zborovodja Franc SEVNICA - V podjetju Tanin d. d., ki je sevniškem prosto-

ru prisotno dobrih 90 let, so že tretje leto zapored  zadnji 
dan v mesecu maju organizirali dan odprtih vrat, s čimer 
so želeli javnosti predstaviti proizvodne procese, tehno-
logijo in prostore. Ob tej priložnosti so namenu uradno 
predali tudi nov obrat za ekstrakcijo naravnih učinkovin.

Kratko predstavitev podjetja, ki je s svojimi proizvodi pri-
sotno že v večini svetovnih držav, je predstavil direktor Ivan 
Mirt. „Tanin danes uporabljamo tudi za druge namene, za 
proizvodnjo antioksidantov, ki so novi produkti v podjetju, 
kar omogoča obstoj in rast podjetja. Teh novih proizvodov 
pa ne bi bilo brez znanja in inovacij,“ je med drugim dejal. 
O pomenu, delovanju in vplivu antioksidantov na človeko-
vo zdravje in dobro počutje je spregovoril mag. farmacije 
Ante Zaloker. »Ko govorimo o prehranskih dopolnilih, ki jih 
zaužijemo s sadjem ali zelenjavo, ne govorimo o zdravilih. V 
njih so zaščitne substance, ki zavirajo tudi nastanek kronič-
nih obolenj, upočasnjuje proces staranja, zmanjšujejo vne-
tja ali pa jih celo odpravijo,« je tekla njegova razlaga, ki je 
marsikoga spodbudila k razmišljanju o tem, koliko potreb-
nih vitaminov vsakodnevno vnesemo v svoje telo z naravno 
hrano rastlinskega izvora, bogato s svežo zelenjavo, sadjem, 
semeni, oreščki itd.  S. R.     

Zapelo 34 zborov z več kot 600 pevci
POSAVJE – Na že 41. reviji posavskih pevskih zasedb so v maju potekali kar štirje koncerti: prvi je bil 9. 
maja v župnijski cerkvi  sv. Ruperta na Vidmu, drugi 10. maja v župnijski cerkvi v Boštanju,  tretji 11. 
maja v cerkvi sv. Roka v Brežicah, četrti pa 16. maja znova v župnijski cerkvi na Vidmu.

Vegelj; ŽePZ Azalea Bo-
štanj, zborovodkinja Mimi-
ca Šuster; MePZ KUD Oton 
Župančič Artiče, zborovod-
ja Miha Haler; Vokalna sku-
pina Mavrice iz Podbočja, 
vodja Katarina Štefanič Ro-
žanec; MoPZ Sromlje, zboro-
vodja Franc Vegelj; Vokalna 
skupina Coronke iz Boštanja, 
vodja Romanca Pokorn; Mo-
ška vokalna skupina Fantje 
z Razborja, vodja Marjanca 
Ocvirk; in MePZ Zvon iz Bo-
štanja, zborovodja Tine Bec.

Na brežiškem koncertu so 
zapeli: MePZ Cerklje ob Krki, 
zborovodja Andrej Resnik; 
MoPZ Bizeljsko, zborovod-
ja Niko Ogorevc; ŽePZ Pre-
pelice iz Dolenje vasi pri Kr-
škem, zborovodkinja Mira 
Dernač Hajtnik; MePZ KUD 
Brežice, zborovodkinja Eli-
zabeta Križanić; MePZ Franc 
Bogovič Dobova, zborovod-
kinja Andreja Barič Kerin; 
Pevci Zvoka iz Brežic, vodja 
Niko Ogorevc; Vokalna skupi-
na Vilinke iz Boštanja, vod-

ja Mateja Repovž Lisec; in 
MoPZ Svoboda Brestanica, 
zborovodja Janko Avsenak.

Program četrtega koncerta, 
znova v Krškem, pa so obli-
kovali MePZ KUD Anton Kreč 
Čatež ob Savi, zborovodja 
Ignac Slakonja; ŽePZ Femi-
na Cantat Krško, zborovod-
kinja Ana Češnjevar; MoPZ 
Društva vinogradnikov Mal-
kovec, zborovodja Gorazd 
Kermc; ŽePZ Pišece, zboro-
vodja Franc Vegelj; Lovski 
pevski zbor Globoko, zbo-
rovodja Franc Kene, Vokal-
na skupina Barbara Globoko, 
zborovodkinja Anita Veršec; 
MoPZ KUD Slavček Velika Do-
lina, zborovodja Ignac Slako-
nja; MePZ Koprivnica, zboro-
vodkinja Anja Radkovič; in 
KD Vox Posavci, vodja Niko 
Ogorevc.

Na vseh koncertih so zbori 
zapeli skupno pesem Benja-
mina Ipavca „Slovenska de-
žela“ (ugl. Jakob Razlag). 

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: LIJAmedia

Na koncert v cerkvi sv. Roka v Brežicah, ki je letos stara 250 
let, so občinstvo najbolj navdušili Pevci zvoka iz Brežic.

Občni zbor cerkljanskih izgnancev

Tajnik KO DIS Cerklje ob Krki Alojz Božič, v ozadju do-
mače ljudske pevke 

Tanin z novim obratom

Dneva odprtih vrat in odprtja novega obrata v sevniškem 
Taninu sta se poleg krajank in krajanov udeležila tudi 
sevniški podžupan Janez Kukec in predsednik GZS OZ Po-
savje, Krško Darko Gorišek.

Od poslovnih rezultatov velja 
omeniti, da je skupina Krka, 
ki zaposluje 10.178 zapo-
slenih, v obdobju prvih treh 
mesecev prodala za 298 mi-
lijonov evrov izdelkov ter 
storitev, dobiček skupine je v 
tem obdobju znašal 42,5 mi-
lijona evrov, medtem ko je 
družba Krka do aprila prodala 
za 288,6 milijona evrov vre-
dnosti izdelkov in storitev ter 

Oktobra naj bi Krka zagnala krško 
proizvodnjo v Sintezi 1

ustvarila 41,8 milijona evrov 
dobička. Pohvalili so se tudi, 
da so za 50 izdelkov v tem ob-
dobju pridobili 119 registra-
cij in da njihovo glavno trži-
šče, t. im. vzhodna regija z 
Rusko federacijo, kljub niha-
nju rublja, še vedno zelo ve-
liko obeta, saj je tu prisotno 
relativno malo njihove lastne 
farmacevtske industrije. Z 
optimizmom tako v Krki zre-

jo v naslednja četrtletja in 
omenjajo povečanje zaposlo-
vanja tudi naprej, pojasnili pa 
so tudi, da imajo v Krškem na 
razpolago še več kot 10 hek-
tarjev gradbene parcele, na 
katerih ne izključujejo mo-
žnosti nadaljnjih gradenj in 
razvoja, zaenkrat pa vsi na-
črti v zvezi s krškim obratom 
ostajajo v domeni proizvo-
dnje učinkovin. M. Mavsar

NOVO MESTO – Na novinarski konferenci 15. maja je uprava delniške družbe Krka 
predstavila poslovne rezultate prvega četrtletja Skupine Krka in družbe Krka. V 
Krškem se že opravljajo zaključna preverjanja obrata Sinteza 1, ki naj bi zaposlo-
val nekaj deset zaposlenih, zato že jeseni pričakujejo začetek obratovanja. 
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TRŽIŠČE – 23. maja je v kul-
turnem domu v Tržišču po-
tekala osrednja slovesnost 
ob krajevnem prazniku s 
podelitvijo priznanj ter z 
otvoritvijo razstave, ki je 
bila tokrat posvečena ra-
zvoju gasilstva. 

Zbrane na slovesnosti sta na-
govorila predsednik Krajev-
ne skupnosti Tržišče Janez 
Virant in sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, ki sta podelila tudi 
krajevna priznanja. 15. cvič-
kova princesa Andreja Sime-
onov iz Zgornjih Vodal pri Tr-
žišču je prejela priznanje za 
promocijo kraja, občine in 
cvička. Irena Lindič iz Škovca 
je prejela priznanje za dolgo-
letno prizadevno delo v Turi-
stičnem društvu Tržišče ter za 
prizadevanja za ureditev vasi 
Škovec kot izletniškega kraja. 
Priznanje za življenjsko delo 
je prejel vinogradnik, vinar, 
trsničar in ambasador cvička 
Ivan Pungerčar z Malkovca. 
Povezovalna vsebinska nit 
osrednje slovesnosti ob pra-
zniku KS Tržišče, ki so jo obli-
kovali učenci in učenke Osnov-
ne šole Tržišče, Ljudske pevke 

Predstave nastopajočih de-
klet posamično, v paru in 
skupinsko na tekmovalnem 
podiju so bile polne zani-
mivih elementov, ki jih je 
ocenjevalo sedem sodnikov 
(štirje tuji in trije domači), 
ki niso imeli lahkega dela. 
Skrbno izdelane koreografi je 

ob izbrani glasbi so navduši-
le tudi gledalke in gledalce 
ter številne navijačice in na-
vijače, ki so spremljali bogat 
program. 

Uradna in svečana razglasi-
tev rezultatov po zaključe-
nem drugem tekmovalnem 
dnevu je prinesla mnogo ve-
selja in solz sreče, a tudi ne-
kaj žalosti in razočaranja. 
Razlike med osvojenim šte-
vilom točk po vseh zaklju-
čenih nastopih so bile mini-
malne, a točke so odločale o 
prvih mestih in o uvrstitvi na 

Sevnica gostila mažoretni praznik
SEVNICA – 24. in 25. maja se je v sevniški športni dvorani in na parkirišču za HTC-jem odvijalo 14. dr-
žavno prvenstvo Mažoretne in Twirling zveze Slovenije, ki je štelo tudi  kot kvalifi kacija za udeležbo na 
evropskem prvenstvu, ki bo letos septembra v Romuniji. Nastopilo je 360 tekmovalk iz 17 mažoretnih 
skupin in iz 15 slovenskih krajev. Posavje so zastopale dobovske, krške, radeške in sevniške mažorete. 

letošnje evropsko mažoretno 
prvenstvo, kamor so se uvr-
stile le prve tri v posameznih 
kategorijah. 

V skupini »solo kadet« je z 
dobro koreografi jo in tehnič-
no dovršenim nastopom osvo-
jila 3. mesto sevniška mažo-

reta Tajda Župevc, radeška 
mažoreta Sara Potisek pa je 
osvojila 3. mesto v skupini 
»solo senior«. Uspešni sta bili 
tudi tekmovalki Val Jelenski 

in Žana Jonozovič iz Radeč, 
ki sta v skupini »par kadet« 
osvojili 3. mesto. Radeške 
mažorete so se močno razve-
selile tudi osvojenega 2. me-
sta v skupini »junior« ter »se-
nior«. Sevniške mažorete so 
le za las, za eno točko, zgre-
šile uvrstitev v fi nale, a tudi 
osvojeno 4. mesto je prizna-
nje za njihov trud in delav-
nost. Večje veselje so sev-
niške mažorete doživele po 
zaključenih sobotnih nasto-
pih, saj so v kategoriji pom 
pom v skupini »junior« zase-

dle 1. mesto in s tem osvoji-
le naslov državnih prvakinj, 
skupina »kadet« pa je v isti 
kategoriji dosegla 3. mesto.  
»Biti v fi nalu nekaj pomeni. 
Konkurenca je vsako leto huj-
ša. Razlike od 8. do 1. mesta 
so zelo majhne,« je dejala 
ob zaključku državnega pr-
venstva predsednica Mažore-
tne in Twirling zveze Sloveni-
je Nada Skuk ter se zahvalila 
za dobro organizacijo držav-
nega mažoretnega prvenstva. 
 S. Radi, 
 foto: L. Motore

Radeške mažorete so bile najuspešnejše med posavskimi 
mažoretnimi skupinami.

Sevniške mažorete letos obeležujejo 10-letnico delovanja.

Izpostavili pomen gasilstva

s Telč, pevci Društva vinogra-
dnikov Malkovec, humorista 
Martin in Micka ter Mlade žu-
rerke, pa je bil pomen gasil-
stva. Z nastankom in razvojem 
te plemenite in humanitarne 
dejavnosti je v kraju znanih 
tudi nekaj zanimivih anekdot 
in eno izmed njih je delila z 
obiskovalkami in obiskoval-
ci voditeljica kulturnega pro-
grama Irena Klukej. Gasilcem 
in gasilstvu posvečeno razsta-
vo v Gasilskem domu Tržišče 
je zasnovala domačinka Alen-
ka Knez. 

V okviru krajevnega prazni-
ka je potekal 23. maja v do-
poldanskem času že mnogim 
znan pohod Azaleja na bližnji 
Vrhek; člani  Kluba starodob-
nih vozil Mirnske doline Hrast 
iz Tržišča pa so dan kasneje, 
24. maja, pripravili praznova-
nje dneva mladosti s panoram-
sko vožnjo starodobnih vozil iz 
Tržišča na sevniški grad, od ko-
der so se s svojimi vozili pripe-
ljali še na 1. Godbafest, ki se 
je odvijal v poznem popoldne-
vu na parkirišču pri Bowlingu 
DeLuxe v Sevnici.   S. Radi

Andreja Simeonov, Irena Lindič in Ivan Pungerčar so leto-
šnji prejemniki priznanja. Ob prazniku KS Tržišče sta jim 
priznanja podelila predsednik krajevne skupnosti Janez 
Virant in sevniški župan Srečko Ocvirk. 

PEUGEOT 208

 

  Access 1,2 VTi 
  Radio CD MP3 s štirimi zvočniki in 
upravljanjem na volanskem obroču 

  Ročna klimatska naprava
  Kovinska barva

13.990 EUR*

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,8–5,9 l/100 km. Izpuh CO2: 98 –135 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih 

osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

*Peugeot 2008 za 13.990 €. Ponudba velja za 2008 Access 1,2 VTi s kovinsko barvo, ročno klimatsko napravo, radiem CD MP3 s štirimi zvočniki in upravljanjem na volanskem obroču ob nakupu s 

Peugeot Financiranjem. Štiri leta jamstva vključujejo dve leti pogodbene garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

m
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m. Izpuh CO2: 98 –135 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih

sijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

nsko barvo, ročno klimatsko napravo, radiem CD MP3 s štirimi zvočniki in upravljanjem na volanskem obroču ob nakupu s 

garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov.

www.peugeot.si

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

PEUGEOT 208
V PSC PAIČ

Super Francoz

Ko se je razširila vest o katastrofalnih poplavah v nekate-
rih državah nekdanje Jugoslavije, zlasti pa v Republiki Sr-
biji ter v Republiki Bosni in Hercegovini, se je med številni-
mi prebivalci Slovenije, tako tistimi, ki imajo v teh državah 
svojce, in tudi tistimi, ki jim je kdaj v bližnji preteklosti po-
dobna nesreča povzročala nemalo nevšečnosti, vzbudil čut 
solidarnosti do njih. Pri tem niso ostali imuni niti tisti, ki so 
vsak na svoj način in v okviru možnosti poskušali pomagati. 
Podobno je bilo tudi v občini Radeče. Ljudje so skrbno zloži-
li skupaj nekaj tistega, za kar smo še posebej prosili, in tako 
je količina zbrane pomoči v našem zbirnem centru v Rade-
čah vsak dan naraščala. Tam so prostovoljci Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Radeče ves minuli teden zbirali pomoč 
vsak dan dopoldan in popoldan ter jo sortirali, Občina Rade-
če pa jim je hvalevredno odstopila prostor, kamor so občani 
lahko prinašali pomoč. 

Pomoči se je v petih dneh zbralo več, kakor smo prvotno 
pričakovali. Skupaj smo zbrali več kakor štiri tone pomoči, 
od spalnih vreč, zložljivih postelj, posteljnine, odej, ležal-
nih podlog, gumijastih škornjev, plenic za otroke in odra-
sle, ustekleničene vode, konzervirane hrane, osebnih higien-
skih pripomočkov (zobne ščetke, zobne paste, milo, brisače, 
damski vložki, toaletni robčki) do zaščitnih rokavic in dez-
infekcijskih sredstev. Med njimi je bilo tudi veliko oblačil, 
za katere nismo posebej prosili, saj niso bila na seznamu 
nujne pomoči.
Akciji so se poleg Občine Radeče pridružili tudi Mladinski 
center Radeče, Folklorna skupina Brusači, Kovaštvo Dornik 
z donacijo lopat in številni drugi, pri prevozih do skupnega 
zbirnega centra v Laškem pa so nam logistično pomoč za-
gotavljali tudi Rokometni klub Radeče in Rok Zahrastnik s 
svojo ekipo. Vsem darovalcem in tistim, ki so pomagali po 
svojih močeh tudi s sredstvi, ter prostovoljcem RK se Ob-
močno združenje Rdečega križa Laško in Krajevna organi-
zacija Rdečega križa Radeče iskreno zahvaljujeta. Zbrana 
pomoč preko Rdečega križa Slovenije si že utira pot na pri-
zadeta območja. 
 Vlado Marot, sekretar OZ RK Laško

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

članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega 
praznika vam v svojem imenu in v 
imenu naših občanov iskreno česti-
tam ter želim obilo razvojnih uspe-
hov tudi v prihodnosti. Priložnost iz-
koriščam tudi za zahvalo za odlično 
medobčinsko sodelovanje tako na 
ravni obeh občin kot na ravni naše 
posavske regije, saj smo skupaj še 
močnejši. Še enkrat hvala in iskre-
ne čestitke!

 Županja občine Radeče
 Rafaela Pintarič s sodelavci

Pomoč za prizadete v poplavah 
smo zbirali tudi v občini Radeče

Predsednik Rdečega križa Radeče Miha Kunej je skupaj s 
prostovoljci in kombijem dostavil pomoč v centralni zbir-
ni center RK v Laškem, kjer se je skupaj nabralo za 11 
ton pomoči, ki smo jo zložili na 16 palet. 

www.radece.si

PODSREDA - Na gradu v Pod-
sredi, ki leži v osrčju Kozjan-
skega parka, je do 13. juli-
ja na ogled slikarska razstava 
sevniške umetnice Jerce Šan-
tej, ki je imela svojo  prvo sa-
mostojno razstavo leta 1991, 
od takrat pa je razstavljala na 
številnih samostojnih in sku-
pinskih razstavah tako doma 
kot v tujini. 

Slikarkina tokratna razstava 
z naslovom Arteist na gradu 
Podsreda ponuja na ogled čr-
no-bele slike njenih navide-
znih idolov, tudi osebnosti, 
ki so ta svet zapustile v letu 
2013. Podobe Jovanke Broz, 
Margaret Thacher, Nelsona 
Mandele in Louja Reeda pa se  
pokažejo samo, če se vplete-
mo v slikarkin proces – podobe 
se odkrijejo s pomočjo vode 
in ko se posušijo, se ponovno 
skrijejo. »Jerca Šantej svojih 
idolov ne poveličuje, ampak 
razmišlja o večnosti in izgine-
vanju, o petih ali mogoče ne-
kaj več minutah slave, ki pri-
dejo in tudi hitro minejo,« je 
del zapisa v zloženki umetno-
stne zgodovinarke in kustodi-
nje Alenke Černelič Krošelj, 
ki je pronicljivo umetnico na 
otvoritvi razstave v mesecu 
maju tudi predstavila.  S. R.

Inovativnost 
Jerce Šantej

Nekatere slike Jerce Šan-
tej imajo »izginjajoče« po-
dobe.
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Šelestenje spominov na 200 let šolstva

Ob zvenenju zvonov v žu-
pnijski cerkvi sv. Mihaela se 
je slovesnost začela pri iz-
viru potoka Gabernica, kjer 
je nekdaj stala mežnarija, 
v kateri so prvi Pišečani na-
birali znanje. Obiskovalce 
so nato popeljali skozi Ale-
jo pišeških šol, ki povezuje 
vseh pet lokacij, kjer se je 
v kraju v preteklosti odvija-
la šolska dejavnost. Na vsa-
ki lokaciji so postavljene le-
sene skulpture, ki so jih leta 
2012 iz kostanjevega lesa 
oblikovali učenci. Vsak spo-
menik so tudi simbolno po-
imenovali: mežnarija, drevo 
znanja, sončna vrata, učilni-
ca in spirala, ki spominja na 
šolo, v kateri je potekal pouk 
od leta 1905 do leta 2002, ko 
je bila zgrajena nova šola. V 
glasbeno in plesno obarva-
nem kulturnem programu so 
sodelovali učenci in učitelji 
OŠ Pišece. Spomine na uči-
teljska leta na šoli je povze-
la tudi nekdanja ravnateljica 
Mira Podgoršek.

Kot je povedala ravnateljica 
OŠ Maksa Pleteršnika Nuška 
Ogorevc, je bilo v publikaci-
jo vloženega veliko dela, ki 
so ga v največji meri izvedli 
učitelji Irena Markovič, Ani-
ca Butkovič, David Križman 
in Tanja Plevnik, ki je zbor-
nik tudi oblikovala. V njem 
je kronološko prikazana 
200-letna zgodovina pišeške-
ga šolstva, lahko pa seveda 
izvemo tudi marsikaj o zgo-
dovini kraja, saj je preplet 
zgodovinskih dejstev, zapi-

sov iz šolskih kronik ter spo-
minov nekdanjih in sedanjih 
učiteljev in učencev. Zbrane 
je nagovoril tudi župan bre-
žiške občine Ivan Molan, ki 
je poudaril bogato zgodovino 
šolstva v Pišecah in pregovor-
no gostoljubnost ter prija-
znost tamkajšnjih krajanov. 
Izpostavil je tudi velika vla-

ganja brežiške občine v vzgo-
jo in izobraževanje, s kateri-
mi zagotavljajo policentrični 
razvoj. Avtorjem in jubilan-
tom je za vse dosežke česti-
tala tudi direktorica Zavoda 
RS za šolstvo OE Novo mesto 
dr. Stanka Preskar.

 Polona Brenčič

V nabito polni telovadnici 
Osnovne šole Cerklje ob Krki 
se je osrednja prireditev, na 
kateri so bili prisotni tudi 
nekdanji ravnatelji, učitelji 
in ostali delavci šole, odvila 
v znamenju glasbenih in ple-
snih točk, dramskih prizorov, 
recitacij, predstavitve nove 
šolske himne in zbornika ob 
160-letnici šolstva v Cerkljah 
ob Krki. Po končani priredi-
tvi, ki sta jo ubrano povezo-
vala učenca Tamara Zidar in 
Gašper Marinček, pa sta bili 
na ogled tudi razstava o zgo-
dovini cerkljanske šole in raz-
stava izdelkov, ki so jih učen-
ci naredili v okviru različnih 
krožkov. Zbrane je najprej 
nagovorila ravnateljica cer-
kljanske šole Andreja Ur-
banč. „Šola nas je povezova-
la v preteklosti, sedanjosti, 
povezovala pa bo tudi naše 
bodoče rodove. Ponosni smo 
na njenih 160 let kakor tudi 
na 110-letnico stare šolske 
zgradbe, ki je zob časa še ni 
močno načel, kar dokazuje, 
da smo se vse generacije de-
lavcev šole in lokalne skupno-
sti trudile, da je šolska stav-
ba vzdrževana in urejena ter 
počutje v njej prijetno in pri-
jazno,“ je med drugim deja-
la. Za njo sta nekaj besed 
spregovorila tudi predstoj-
nica novomeške enote Zavo-
da za šolstvo dr. Stanka Pre-
skar in brežiški župan Ivan 
Molan, ki je ob tej priložno-
sti OŠ Cerklje ob Krki podelil 
tudi plaketo Občine Brežice.

Zbornik ob jubileju šolstva v 

Tradicija šolstva v Cerkljah ob Krki
CERKLJE OB KRKI – V Cerkljah ob Krki so s tridnevnim dogajanjem, katere-
ga vrhunec je bila osrednja prireditev 30. maja, pripravili pa so tudi kulturni 
večer in dan odprtih vrat šole, obeležili 160-letnico šolstva v tem kraju.

Cerkljah je predstavil avtor 
Drago Ivanšek (soavtorica je 
tudi njegova žena Lojzka). 
Pojasnil je, da je v zborni-
ku mogoče najti veliko pri-
čevanj nekdanjih učencev, 
tudi tistih, ki so šolo obisko-
vali že pred 2. svetovno voj-
no, in bivših učiteljev. Poleg 
zgodovine šole pa je v večini 
zbornik namenjen tudi tiste-
mu, kar se na cerkljanski šoli 
ustvarja danes. Prva ljudska 
šola v Cerkljah, enorazredni-
ca, je bila ustanovljena leta 
1854 in je delovala v pod-
strešni sobi kmeta Marinčka 
v najstarejšem delu tega na-
selja. Danes omenjene stav-
be ni več, saj so jo morali 
zaradi dotrajanosti porušiti. 
Leta 1873 so v bližini Marinč-
kove hiše zgradili novo šolsko 
stavbo, ki je danes del ga-
silskega doma. Ker je šolska 
zgradba kmalu postala pre-

tesna, so leta 1904 zgradi-
li novo šolsko poslopje, sta-
ri del današnje osnovne šole. 
Od šolskega leta 1958/59 je v 
Cerkljah začela delovati po-
polna osemletna šola. Leta 
1973 so začeli z obnovo sta-
re šolske zgradbe, ki so ji do-
gradili tudi novi del s telova-
dnico. 19 let se je cerkljanska 
šola imenovala OŠ Toneta Se-
liškarja Cerklje ob Krki, saj je 
na šoli v 20. in 30. letih prej-
šnjega stoletja poučeval pisa-
telj Tone Seliškar. Zaradi po-
treb devetletke, ki je začela 
na šoli delovati leta 2003, je 
prišlo do nekaterih prostor-
skih preureditev. Do danes je 
na cerkljanski šoli poučeva-
lo čez 130 učiteljev. Na cer-
kljanski šoli imajo veliko pro-
storsko stisko, zato je letos 
stekel postopek za gradnjo 
nove šole.
 Rok Retelj

Župan Ivan Molan je plaketo Občine Brežice podelil rav-
nateljici OŠ Cerklje ob Krki Andreji Urbanč.

PIŠECE - Potem ko so že leta 2012 obeležili dve stoletji šolstva v svojem kra-
ju, so prejšnjo sredo v tem slikovitem kraju pod Orlico na zanimiv način 
predstavili še zbornik, ki je posvečen omenjenemu jubileju.

Avtorji zbornika David Križman, Irena Markovič, Anica 
Butkovič in Tanja Plevnik med nagovorom ravnateljice 
Nuške Ogorevc (v sredini)

Učenci in učitelji ter obiskovalci prireditve so se skupaj 
sprehodili po Aleji pišeških šol. 

www.lon.si    info@lon.si

Zlati stanovanjski krediti Podjetniški paket OZS

Depozitna akcija

Plačevanje položnic

Najugodnejše poslovanje za

samostojne podjetnike

Izračun velja za kredite zavarovane s hipoteko in je zgolj informativne narave ter  pripravljen na podlagi
predpostavk veljavnih na dan izdelave tega informativnega izračuna,  zato za hranilnico ni zavezujoč. 

Obrestna mera je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR. EOM je izračunan
na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31.05.2014 (brez interkalarnih obresti) in se lahko
spremeni, če se spremenijo podatki uporabljeni za njegov izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški, ki bi
nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Skupni dolg predstavlja vse stroške skupaj: stroške
odobritve, glavnico, obresti.

komitent komitent

znesek kredita 30.000,00 EUR 50.000,00 EUR  

doba odplačila 120 mesecev 180 mesecev

obrestna mera 6 M EURIBOR + 2,22 % 6 M EURIBOR + 2,44 %

mesečni obrok 284,41 EUR 341,38 EUR

stroški odobritve 360,00 EUR            530,00 EUR

EOM 2,953 % 3,050 %

stroški zavarovanja 65,00 EUR 65,00 EUR

zavarovanje hipoteka hipoteka

skupni znesek za plačilo 34.554,04 EUR 62.044,23 EUR

- ročnost do 180 mesecev

- možnost več plačnikov 

Najugodnejši stanovanjski kredit ta hip!

Informativni izračun:

Poslovna enota BREŽICE (nasproti Upravne enote), Cesta prvih borcev 21,  T: 07 62 02 571

- BREZPLAČNO vodenje računa 12 mesecev*, 
nato le 4,10 EUR

- BREZPLAČNA pristopnina k elektronski  banki Poslovni eLON
- vodenje elektronske banke Poslovni eLON 1,30 EUR

- BREZPLAČNI interni elektronski nalogi
- BREZPLAČNI prilivi (eksterni in interni)
- BREZPLAČNA poslovna kartica Activa Maestro
- eksterni elektronski nalogi 0,35 EUR

- provizija za plačilo položnice:

Položnice Komunale Brežice
brez plačila provizije.

* Samo za nove komitente

12 mesečni depozit
2,30 %

Akcija velja za nove komitente, ki odprejo v Hranilnici
LON osebni račun ter nanj prenesejo prihodke.

Najboljša obrestna mera.

le 0,52 EUR

Po raziskavi revije Moje Finance, 16.04.2014.

Obrestna mera6 M EURIBOR + 2,22%
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Napoved poziva za vključitev in predstavitev poziva 
Podjetno v svet podjetništva 2014 - Posavska regija

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča, da bo dne 10. 6. 2014 objavljen 
javni poziv za vključitev 2. skupine udeležencev v operacijo 

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina 
Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Predstavitev poziva bo potekala na gradu Rajhenburg 
v Brestanici, dne 16.6.2014 ob 11.00 uri.

Ciljna skupina za vključitev bodo osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, 
magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na 
Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identifi ciranih podjetniških 
idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, 
zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem 
obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge 
pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po 
zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za 
čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača 
v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z 
veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili 
avgusta. V operacijo bo vključeno deset oseb.

Javni poziv bo objavljen v Posavskem obzorniku, na spletni strani Regionalne 
razvojne agencije Posavje in na straneh Zavoda za zaposlovanje RS. Nadaljnje 
informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – 
Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje 
(www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne 
agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@
rra-posavje.si; Ajda Baškovič, koordinator projekta, Jure Tičar, koordinator 
projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, 
vodja projekta.

Operacijo delno fi nancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Opera  vnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivos  «, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo 

delno fi nancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos  .

AKCIJA KERAMIKE
od 5. 6. - 17. 6. 2014

od 20 do 40 % popusta
na vso keramiko

POSLOVALNICE:
PE BOŠTANJ, Dolenji Boštanj 55a, 051 643 343
PE KRŠKO, MDB 7, Leskovec pri Krškem, 051 657 667

, Pleteršnikova 3 (nasproti Spara), 051 611 235
PE TREBNJE, Obrtniška 22, 051 611 958
PE NOVO MESTO, Ljubljanska 22, 051 612 638
PE CELJE, Ljubljanska 37 (pri AMZS), 030 641 570
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www.extraform.si

IZRIS
KOPALNIC DOSTAVE

KOPALNIŠKA OPREMA 
15 % popusta

TOPLI PODI
2 v PE Boštanj

MEŠALNICA HELIOMIX
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Sestra Hermina Pacek, rojena 
1931, je kot fotografi nja zares 
poseben primer tako v sloven-
skem kot širšem prostoru. Sre-
di petdesetih let prejšnjega 
stoletja se je začela učiti fo-
tografske obrti, saj se je redko 
katera fotografi nja samostojno 
ukvarjala s fotografsko dejav-
nostjo, da se je s fotografi jo 
ukvarjala sestra usmiljenka, pa 
je bilo še toliko bolj nenava-
dno in tudi hvale vredno. Kljub 
temu, da je zase dejala, da je 
bila vase zaprta in nekoliko bo-
ječa, se ji je uspelo v zelo za-
prti sestrski skupnosti uveljavi-
ti na fotografskem in likovnem 
področju. 

Pri sestri Hermini gre za sre-
čen splet okoliščin: namreč 
leto pred vstopom v red se-
ster usmiljenk v Beogradu 
leta 1957 se je izučila foto-
grafske obrti pri tedaj zna-
ni brežiški fotografski druži-
ni Bavec, pred tem pa si je 
pridobila solidno znanje o ri-
sanju in slikanju na platno 
pri akademskem kiparju Vla-
dimirju Štovičku v Krškem. 
Prav tako je bila ustvarjalna 
na igralskem in recitatorskem 
področju, pri animiranju bol-
nih otrok v otroški bolnišnici v 
Beogradu ter pri snovanju kul-
turne dejavnosti v okviru se-
strske skupnosti. S tem je s 
sestrami usmiljenkami ovrgla 
predsodek javnosti, da v pro-
stem času samo molijo.

Z vztrajnostjo in pridoblje-
nim fotografskim znanjem 

Razstava 83-letne sestre Hermine
BREŽICE – V brežiškem Slomškovem domu je 22. maja potekala otvoritev fo-
tografske razstave sestre Hermine (Justine) Pacek, ki je bila prva fotografi -
nja med sestrami usmiljenkami. Razstavo, ki bo na ogled do septembra, so 
omogočili Župnija sv. Lovrenca, Društvo 1824 in Občina Brežice.

ji je uspelo prepričati nad-
rejene, da je leta 1963 do-
bila opremljen lasten fotola-
boratorij. Tako je ob službi 
bolniške strežnice v otroški 
kliniki opravljala še poklic 
fotografi nje. Ob fotografi ra-
nju je izdelovala kopije ne-
gativov in fotografi j ter po-
večave le-teh. Ohranilo se je 
njenih okoli 600 izredno ka-
kovostnih fotografi j, v veči-
ni črno-belih, ki pripoveduje-
jo o starih, bolnih in pomoči 
potrebnih ljudeh, o otrocih 
v otroški kliniki v Beogradu, 
nekatere znotraj sestrske 
skupnosti, o ljudeh iz doma-
če vasi v Malem Mraševem, 

o hrvaški katoliški skupnosti 
v kosovski Letnici … Slikar-
sko ali fotografsko je opre-
mila tri knjige nečaka Jože-
ta Packa, župnika na Čatežu, 
pa tudi glasilo Popotnik čate-
ške župnije. K otvoritvi raz-
stave, ki je na ogled do sep-
tembra (v torek 9.00-12.00, 
sredo 15.00-16.00 in nedeljo 
11.00-12.00 ali po dogovo-
ru z brežiškim župnikom Mi-
lanom Kšelo), so prispevali 
Dejan Vončina, Dejan Pa-
cek, Sašo Kovačič in učenci 
Glasbene šole Brežice.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Foto Rožman

Organizator razstave Dejan Pacek

Olaf Lovrenčič je več dese-
tletij deloval kot kulturni 
ustvarjalec. Kot ljubiteljski 
fotograf je bil že leta 1949 
soustanovtelj Foto kluba Vi-
dem-Krško, kasneje je do-
godke beležil tudi s kamero, 
ob tem pa je bil tudi preva-
jalec starih listin, rodoslo-
vec, raziskovalec in kronist. 
Tudi razvoja mesta, je dejal 
ob otvoritvi razstave Slavko 
Šribar, saj je Lovrenčič kot 
Krčan - Videmčan poznal vse 
poti po mestu z okolico, pa 
tudi znamenitosti in narav-
ne posebnosti, ki so tudi da-
nes pretežnemu delu prebi-
valcev mesta, še posebno pa 
mlajšim generacijam nezna-
ne. Lovrenčič je domala prav 
vsako pridobitev v mestu za-
beležil na fotoaparat ali ka-
mero, zato je njegov ustvar-
jalni opus izredno obsežen in 
dragocen. Iz tokrat razsta-
vljenih fotografi j je dodo-
bra viden razvoj videmskega 
predela mesta v šestdesetih 
in sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja. Prikazuje-

Videm skozi Lovrenčičev objektiv
KRŠKO - V Društvu ljubiteljev fotografi je Krško (DLF) so na 25. maj v sklopu 
Blaževih dni, posvečenih v letu 2009 preminulemu članu društva Blažu Mirt 
z Malega Kamna, odprli razstavo fotografi j z naslovom Moje mesto. Njihov av-
tor je pokojni vsestranski kulturni ustvarjalec Olaf Lovrenčič (1922 - 2005), 
izbor fotografi j za razstavo pa sta opravila Lovrenčičev sin Peter in predse-
dnica DLF Jožica Mikek Veber.

jo gradnjo drugega krškega 
mosta in nadvoza na videm-
sko stran, položitev temelj-
nega kamna za kulturni dom, 
hotel, gradnjo kolesarnice in 
parkirišča nad OŠ Jurija Dal-
matina in njeno otvoritev, 
otvoritev tedaj novega vrt-
ca v neposredni bližini šole, 
prav tako otvoritev Preskrbi-
ne blagovnice na Vidmu idr., 
zabeleženih pa je tudi več 
objektov, ki jih ni že več de-

setletij, a se bodo ohranili 
prav preko skrbno poslikane-
ga Lovrenčičevega fi lmskega 
in fotografskega materiala. 

Razstava Moje mesto bo v 
Dvorani v parku na ogled do 
25. junija, odprta pa je bila 
ob glasbenem programu, ki 
sta ga oblikovala vokalist Bo-
jan Kaplan ob harmonikarski 
spremljavi Adolfa Moškona.  
 B. Mavsar 

Jožica Mikek Veber in Peter Lovrenčič

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 15,00 €, 

KRMELJ - 23. in 24. maja je v Krmelju na 10. likovni kolo-
niji ustvarjalo 26 ljubiteljskih slikarjev in fotografov iz raz-
ličnih slovenskih krajev. Na slikarsko platno in v fotografski 

objektiv so ujeli podobe  Krmelja in okolice nekoč in danes. 
»Ustvarjanje v likovni koloniji je bila tudi priložnost za iz-
menjavo izkušenj, bogatenje znanja in prijateljsko  druženje 
ob ustvarjanju. Slikarji so, tako kot pretekla leta, podarili 
nastale slike za zbirko ‚Krmelj nekoč in danes‘. Slike bomo 
razstavili ob prazniku krajevne skupnosti, ko bomo obeležili 
tudi rezultate desetletnega delovanja likovne kolonije v Kr-
melju,« je v svojem sporočilu zapisala  vodja likovne sekci-
je pri DKŠD Svoboda Ana Hočevar.  S. R., foto: A. H.

BREŽICE – Kolektiv Gimna-
zije Brežice je 8. maja po-
vabil v Prezbiterij Galerijo 
Gimnazije, kjer je poteka-
la otvoritev dijaške likovne 
razstave, poimenovane „Ri-
šem, torej sem“.

Ravnatelj Uroš Škof je v poz-
dravnem govoru seznanil pri-
sotne, da je tokratna razstava 
po dveh predhodnih, na kate-
rih so tu razstavljali profesio-
nalni umetniki, ki so bili dijaki 
gimnazije, tretja javna raz-
stava v novi gimnazijski ga-
leriji. Razstavili so izbor ak-
tualnih dijaških del, ki jih je 
izbral njihov mentor, akadem-
ski slikar prof. Alojz Konec. Za 
ustvarjalnost je izbral risbo, ki 
je osnova likovne govorice, za 
razstavo pa 14 najboljših del 
14 dijakov s pomenljivim slo-
ganom razstave „Rišem, to-
rej sem“. Do konca septem-
bra razstavljajo: Ajda Žagar, 

Dijaška razstava »Rišem, torej sem«

Likovnice Anja Bogovič, Ivona Mihajlovič, Ela Urek, Anja 
Tomše, Tara Dokler in Ajda Žagar

10. likovna kolonija v Krmelju

Ljubiteljski slikarji in slikarke ob stari lokomotivi

Domen Preskar, Doroteja Ja-
lovec, Ivona Mihajlovič, Ka-
rin Marin, Katja Gregl, Lana 
Škof, Lea Mahne, Monika Ku-
har, Monika Pavlovič, Nikole-
ta Nour, Tajda Tomšič, Tara 
Dokler in Timotej Pavlin. 
Pod mentorstvom prof. Mar-
jane Požun Milekič je s har-
moničnim petjem zimzelenih 

melodij dopolnila gimnazijska 
Vokalna skupina Aria iz 4.e le-
tnika. Podžupanja Vladka Ke-
žman je tudi kot bivša dijaki-
nja brežiške gimnazije izrazila 
ponos, da jo je obiskovala in 
naj ga negujejo tudi današnji 
dijaki na vseh poteh in v vseh 
življenjskih izzivih.
 N. Jenko S.

ŠENTJANŽ – KUD Budna vas  
je pripravilo 10. maja v kul-
turni dvorani v Šentjanžu kul-
turno prireditev z naslovom 
Maj, mesec ljubezni. Z ljud-
skimi pesmimi so se predsta-
vile ljudske pevke Solzice in 
nato z recitacijami ter s pe-
tjem otroških pesmic najmlaj-
ši člani KUD Budna vas - Anja 
Petrovič, Robi Razpet, Neža 
Musar, Aleksandra Sigmund 
Krajnc in Lea Florjančič. Svo-
jo poezijo so nato prebirale še 
starejše članice društva - Ma-
rija Bajt, Eva Keber in Mar-
jetka Erman, ki je na ogled 
postavila tudi svoje fotografi -
je. Povabilu sta se odzvala še 
posebna gosta - Berta Logar 
iz Krmelja in Jožef Žnidarič 
iz Podgorice pod Lisco. Pope-
stritev so bile češko moravske 
ljudske pesmi, ki jih je zapela 
Eva Keber, pridružila pa sta se 
ji še vnuka Taja in Kevin. Ve-
čer je povezovala Veronika Si-
gmund.  M. S./S. R.

Maj, mesec 
ljubezni 
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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.

Na prijazen dom čaka še nekaj 
mačjih mladičkov. 

14110b
Skrbne družine si želi dobri dve 
le   stara psička, zelo prijazna in 
navezana na človeka. Psička je 
zdrava, sterilizirana, čipirana in 
cepljena pro   steklini.

14093b
Toplega doma si želi čudovita 
psička, stara približno dva me-
seca in pol, zdrava, sterilizirana 
in čipirana. Z veseljem bo po-
stala zvesta članica nove dru-
žine. 

BREŽICE – Občina Brežice vsako leto zagotavlja proračunska 
sredstva za sofi nanciranje izvedbe programov in projektov dru-
štev, ki delujejo na področju zdravstva in socialnega varstva.  V 
letošnjem letu bo s pomočjo sredstev Občine Brežic 28 društev 
izvedlo 39 različnih projektov oz. programov, namenjenih ob-
čankam in občanom. Ti programi zajemajo različna izobraže-

BREŽICE – Uspehi športnikov, še posebej mladih, potrjuje-
jo misel, da je občina Brežice ena najbolj športnih občin 
v Sloveniji. Župan občine Brežice Ivan Molan je ob tej pri-
ložnosti,  priborjeni zlati medalji na evropskem prvenstvu 
za kadete in mladince v Lundu na Švedskem, sprejel mla-
da prvaka, člana Društva borilnih veščin Katana Jana Zu-
pančiča in Krištofa Strnada. Devetošolcema, ki svoj proti 
čas poleg treninga borilne veščine uspešno namenjata tudi 
glasbi (Krištof) in golfu (Jan), predstavlja medalja potrdi-
tev uspešnega dela in močno spodbudo za naprej.

»Cilj podpore športu je poleg rezultatov predvsem promo-
cija zdravega načina življenja«
Župan Ivan Molan je evropskima prvakoma čestital za uspeh in 
se jima zahvalil za uspešno promocije občine v tujini, saj so v 
zadnjih letih ravno športniki tisti, ki najbolje in najuspešnej-
še promovirajo tako občino kot državo. Župan je trenerju in 
predsedniku društva Dejanu Kinku izrekel priznanje za dobro 
delo društva in trenerjev ter vsem zaželel vztrajnosti in volje 
za prihodnje podvige. 

Občina s proračunskimi sredstvi, ki jih redno namenja športu, 
ustvarja osnovne pogoje za izvajanje različnih vadb in trenin-
gov za vse generacije, s poudarkom na mladini. Cilj splošne in 
fi nančne podpore športu v občini je poleg športnih rezultatov 
predvsem spodbuda mladim za kakovostno preživljanje pro-
stega časa v gibanju - vadbi katerega od številnih športov, ki 
se izvajajo v občini Brežice. 

Mlada prvaka uspešna tudi na drugih področjih
Jan Zupančič in Krištof Strnad sta uspešna v osnovni šoli in 
na drugih področjih. Krištof je pričel trenirati ju-jitsu pred 
sedmimi leti, poleg športa se veliko posveča glasbi. Jan se je 
z ju-jitsom spoznal pred osmimi leti, poleg borilnih veščin je 
zelo uspešen pri igranju golfa. Pravita, da ju je trening boril-
nih veščin poleg odrekanja za dosego želenega cilja (zaradi 
priprav na tekmovanje sta se morala letos odpovedati šolske-
mu izletu na Češko), naučil discipline in določanja prioritet, 
kar s pridom uporabljata tudi na drugih področjih svojega ži-
vljenja. In njun nasvet za uspeh? Evropska prvaka Jan in Kri-
štof sta dejala, da se z nasprotniki ne obremenjujeta, pred 
tekmo se osredotočita nase in svoj nastop. 

O izboru programov in projektov 
na področju zdravstva in 
socialnega varstva

Župan sprejel evropska prvaka 
Občina Brežice je novembra 
2013 objavila javni razpis za 
dodelitev neprofi tnih stano-
vanj v najem. Na podlagi pra-
vilnika o dodeljevanju nepro-
fi tnih stanovanj v najem je 
komisija obravnavala prejete 
vloge in oblikovala dve ločeni 
prednostni listi A in B:
• lista A je bila oblikovana za 

stanovanja, namenjena za 

Občine Brežice na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofi tnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11) Javnega razpisa za dodelitev neprofi tnih 
stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Posavskem obzorniku št. 
23 dne 7.11.2013 in na spletni strani Občine Brežice, objavlja 

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.

Neprofi tna najemna stanovanja se dodelijo upravičencem 
ločeno po Listi A - brez obveznosti plačila lastne udeležbe 
in varščine ter Listi B – z obveznostjo plačila lastne udelež-
be in varščine.

LISTA A
Zap. št. Ime Priimek Št. točk

1 Igor Blažič 690

2 Ida Dejanović 660

3 Dijana Mrkić 610

4 Marjanca Črne 610

5 Iztok Glojnarič 600

6 Danijel Ivanuša 595

7 Sara Turk 590

8 Sabrina Matjašič Neverly 580

9 Regina Hočevar 560

10 Damjan Novak 550

11 Helena Matoz 550

12 Janez Černoga 530

13 Petra Požgaj 530

14 Mirjana Lipej 510

15 Robert Mraz 510

16 Ana Ratešić 500

17 Siniša Galić 500

18 Marjan Černič 490

19 Elizabeta Šega 490

20 Roman Lokar 480

21 Suzana Plečko 480

22 Tanja Igličar 450

23 Laura Oš  r 440

24 Vesna Blatnik 440

25 Majda Purkat 430

26 Gordana Šporar 430

27 Mario Pavošev 430

28 Brigita Klaužar 430

29 Stanko Rožman 420

30 Nataša Kočić 410

31 Urška Fink 390

32 Nataša Kavčič 385

33 Andreja Šink 380

34 Maks Asl 370

35 Jože Lanšček 370

36 Ivanka Tomše 360

37 Dragica Zupančič Frantar 360

38 Zlatka Koler 350

39 Primož Barkovič 350

40 Jera Gramc 340

41 Melita Bizilj 340

42 Jerneja Henigman 330

43 Danica Kržan 320

44 Zorica Milijić 320

45 Marija Krkovič 310

46 Anton Hudopisk 300

47 Darja Kranjčič 300

48 Tatjana Petan 300

49 Simona Krajnc 300

50 Branimir Aritonovič 280

51 Marija Dadić Peša 270

52 Svitan Š  rn 270

53 Danijela Krošelj 220

LISTA B

Zap. št. Ime Priimek št. točk

1. Irena Komljanec 370

Vsem udeležencem javnega razpisa za dodelitev neprofi tnih 
stanovanj v najem so bile izdane odločbe o njihovi uvrsti-
tve na prednostno listo in zbranem število točk oziroma nji-
hovi neuvrstitvi na prednostno listo, zoper katere so imeli 
udeleženci možnosti do pritožbe na župana občine Brežice. 
Z objavo te liste preneha veljati prednostna lista upravi-
čencev za dodelitev neprofi tnih stanovanj v najem št. 3523-
38/2008 z dne 13.5.2009.
 Ivan Molan, župan

Občina bo v najem oddala 
13 neprofitnih stanovanj 
BREŽICE – Občina Brežice je uspešno zaključila javni razpis za dodelitev neprofi tnih stanovanj v najem. 
V nove domove se bo vselilo trinajst družin, ki so na podlagi razpisa Občine Brežice za dodelitev nepro-
fi tnih stanovanj zbrale največ točk. Deset stanovanj je Občina Brežice brezplačno pridobila na podlagi 
dogovora z Ministrstvom za obrambo RS, preostala tri stanovanja so bila v lasti Občine že od prej. Sta-
novanja so bila obnovljena in sanirana, za kar je Občina namenila približno 40.000 evrov. V teh dneh 
bodo tudi sklenjene pogodbe z novimi najemniki stanovanj. 

oddajo v najem prosilcem, ki 
glede na dohodek po 9. čle-
nu pravilnika o dodeljevanju 
neprofi tnih stanovanj v na-
jem niso zavezanci za plači-
lo lastne udeležbe ali varšči-
ne (12 stanovanj);

• lista B je bila oblikovana za 
stanovanja, namenjena za 
oddajo v najem prosilcem, 
ki so glede na dohodek po 9. 

členu pravilnika o dodeljeva-
nju neprofi tnih stanovanj v 
najem, zavezanci za lastno 
udeležbo ali varščino (1 sta-
novanj). 

Vsem udeležencem so bile na 
podlagi zakona o splošnem 
upravnem postopku izdane 
odločbe o njihovi uvrstitvi na 
prednostno listo in zbranem 
številu točk oz. njihovi neuvr-

stitvi na prednostno listo. Ude-
leženci razpisa so imeli pravico 
do pritožbe, vendar je bil po-
stopek uspešno izpeljan brez 
pritožb. Občina Brežice bo tudi 
v prihodnje skušala zagotoviti 
neprofi tna stanovanja za obča-
ne, ki lahko svoj stanovanjski 
problem rešujejo le na tak na-
čin, seveda v okviru svojih pro-
računskih možnosti.

vanja, izvajanje preventivnih dejavnosti, terapevtsko vadbo, 
rehabilitacijo in ohranjanje psihofi zičnega zdravja, posebne so-
cialne programe in humanitarno dejavnost, pomoč invalidom 
pri premagovanju različnih ovir, pomoč osebam in družinam s 
posebnimi potrebami, usposabljanje prostovoljk in prostovolj-
cev, programe zavetišča za ženske in otroke, žrtve nasilja ipd.
Za namen preventivno delovanje na področju zdravstva in pre-
prečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov  
družin ter skupin občank in občanov Občine Brežice je bilo dru-
štvom, zavodom in organizacijam namenjenih 32.800 evrov.  
Občina namenja ta razpisna sredstva tudi za namen letova-
nja zdravstveno in socialno ogroženih otrok ter za delovanje 
in programe Občinske organizacije Rdečega križa ter sredstva 
za delovanje in koordinacijo Lokalne akcijske skupine (LAS).

Društva, ki delujejo na področju zdravja, imajo pomemb-
no vlogo pri preventivi.
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V organizaciji Društva invalidov Sevnica se je minulo soboto 
v Športnem domu Sevnica odvijalo Državno prvenstvo Slove-
nije za invalide v namiznem tenisu. Sodelujoče so na otvo-
ritvi pozdravili predsednik Zveze delovnih invalidov Sloveni-
je Drago Novak, predsednik Društva invalidov Sevnica Franc 
Boljte in podžupan občine Sevnica Jožef Žnidarič. Tekmo-

vanja se je udeležilo 74 tekmovalk in tekmovalcev iz 20-ih 
društev invalidov iz vse Slovenije, ki so tekmovali v različnih 
kategorijah. Zmage so se v posameznih kategorijah veselili: 
Ljubiša Gajič iz DP Ljubljana v 2. kategoriji, Bojan Luke-
žič iz DP Ljubljana v 3. kategoriji, Andrej Žnidar iz DI Slo-
venska Bistrica v 4. kategoriji, Edi Ravnjak iz ODI Dravska 
dolina v 5. kategoriji, Luka Trtnik iz Sončka v 6. kategoriji, 
Jože Cverle iz DI Laško v 7. kategoriji, Jordan Jakin iz Pa-
ras-a v 8. kategoriji, Anton Leber iz MDI Velenja v 9. kate-
goriji, Marjan Šinkovec iz DI Zagorje ob Savi v 10. kategori-
ji in Boris Govednik iz DI Metlika v nacionalni kategoriji. V 
ženski konkurenci se je zmage v kategoriji 4 veselila Barba-
ra Meglič iz DP Gorenjska, v kategoriji 6-9 Jolanda Belavič 
iz MDI Velenje, v nacionalni kategoriji pa Olga Benčina iz DI 
Tržič. Posavske barve so zastopali Ivan Umek iz DI Krško, ki 
je v kategoriji 8 osvojil 3. mesto. V nacionalni kategoriji je 
osvojila 3. mesto tudi Martina Blaznik iz DI Brežice. Jože 
Tomažin z Rake, sicer član Društva paralitikov Slovenije Pa-
ras, je v kategoriji 10 dosegel 2. mesto.  S. R., foto: P. B.

Kolesarsko društvo Sevnica je 25. maja organiziralo 19. kole-
sarski maraton. Start maratona je bil izpred Športnega doma 
Sevnica pri bazenu, kjer je vse udeležence pozdravil župan 
Srečko Ocvirk. Kolesarji so tradicionalno lahko izbirali med 
dvema trasama. 31-kilometrska trasa malega oziroma dru-

žinskega maratona je bila do Tržišča in nazaj v Sevnico, ko-
lesarji 64-kilometrskega maratona pa so pot iz Tržišča nada-
ljevali še preko Mokronoga, Škocjana, Bučke in Studenca ter 
nazaj proti Sevnici. Organizator je za vse udeležence pripra-
vil praktično nagrado in malico. Posebej so bili nagrajeni naj-
mlajša udeleženka Nika Marenče iz okolice Kamnika, naj-
mlajši Gregor Podlesnik iz Radeč, najstarejši Sigi Schubert 
iz Sv. Tomaža in najstarejša Zdenka Veršnik iz Hrastnika. Na 
maratonu so bili prisotni člani vseh okoliških kolesarskih klu-
bov in društev. Poleg najštevilčnejših domačih kolesarjev Ko-
lesarskega društva Sevnica so nagrado za najštevilčnejšo eki-
po prejeli kolesarji Dolenjske balance iz Mokronoga.

Foto: Občina Sevnica

Občina Sevnica je izvedla ureditev odseka na relaciji lokal-
ne ceste Kladje–Krajna Brda v krajevni skupnosti Blanca. Gre 
za preplastitev 850-metrskega cestnega odseka skozi naselje 

Kladje. Investicija, ki je poleg asfaltacije odseka zajemala 
utrditev brežin in ureditev bankin, je znašala 35.000 evrov. 
Ureditev pomeni bistveno izboljšavo prej zelo dotrajane-
ga odseka cestne povezave v naselju Kladje, investicija pa 
je pomembna predvsem z vidika cestno-prometne varnosti. 
  Foto: Občina Sevnica

40 let OŠ Ane Gale Sevnica
23. maja je Osnovna šola Ane Gale Sevnica praznovala jubilej – štirideset let samostojnega delovanja. 
Šola je pričela samostojno pot v šolskem letu 1973/74. S samoprispevkom občanov je bila adaptirana 
stavba nekdanjega zdravstvenega doma, kjer domuje še danes. Poimenovana je po priznani pedagoginji 
in pesnici Ani Gale, ki je pred drugo svetovno vojno poučevala v Sevnici. 

Vsa leta je šola razvijala 
strokovni program in sledi-
la potrebam okolja. Popu-
lacija otrok, ki jo obiskuje, 
je zelo raznolika. Za vsake-
ga učenca je izdelan indivi-
dualni načrt vzgoje in izobra-
ževanja, h kateremu se skuša 
čim bolj pritegniti tudi star-
še. S pestrimi dejavnostmi 
se šola uveljavlja v občini in 
izven. Učenci javno nastopa-
jo, se udeležujejo različnih 
tekmovanj in dosegajo lepe 
uspehe na športnem, likov-
nem in tehničnem področju 
ter se tako potrjujejo skupaj 
z učitelji in učiteljicami. 

Šola ima organizirano jutra-
nje varstvo, podaljšano bi-
vanje in spremstvo otrok na 
šolsko avtobusno postajo. 

Utečeno je sodelovanje z 
zobozdravstveno in splošno 
zdravstveno službo ter s šte-
vilnimi javnimi zavodi, usta-
novami in društvi.

Po zaključku šole velika veči-
na učencev nadaljuje šolanje 
v srednjih šolah z nižjim po-
klicnim izobraževanjem, ki 
ga običajno uspešno zaklju-
čijo. Nekateri ga nadgradijo 

še z nadaljnjim izobraževa-
njem. Poti so odprte.

Na praznovanje jubileja so 
bili vabljeni številni gostje 
in predstavniki ustanov, s 
katerimi šola sodeluje. Naj-
prej so si po razredih ogleda-
li različne delavnice, kjer so 
jim otroci pokazali, kaj vse 
zmorejo. Na kulturni priredi-
tvi, ki je sledila, so se z na-
stopi zvrstili prav vsi učenci. 
Vse so očarali s svojo prisrč-
nostjo in odprtostjo. Zahva-
lili so se vsem, ki so se sku-
paj s šolo veselili jubileja in z 
različnimi spodbudami skozi 
leta spremljali njeno življe-
nje in delo.

 Vir: OŠ Ane Gale Sevnica
 Foto: OŠ Ane Gale Sevnica

Učenci so za obiskovalce pripravili prisrčen program.

Na tekmovanju z naslovom »Kaj veš o prometu« se je 21. 
maja v teoretičnem in praktičnem poznavanju vožnje s kole-
som pomerilo 42 učencev iz šestih osnovnih šol sevniške ob-
čine. V uvodnem delu tekmovanja sta tekmovalce pozdravila 
župan Srečko Ocvirk in ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca, ki je tekmovanje gostila, Mirjana Jelančič. Tekmovanje 
se je pričelo s teoretičnim preizkusom znanja iz cestno-pro-
metnih predpisov, sledila je vožnja s kolesom na poligonu pri 
sevniški šoli, nato pa še mestna vožnja. Praktični del tekmo-
vanja v prometu je spremljala ocenjevalna komisija v sesta-

vi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Občine 
Sevnica, Policijske postaje Sevnica in Avtošole Prah Sevnica. 
Učence so na tekmovanju spremljali osnovnošolski mentorji. 
Priznanja in nagrade najboljšim sta podelila predsednik Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Janez Podlesnik 
in pomočnik ravnateljice na sevniški šoli Aleš Tuhtar. Zmago-
valec tekmovanja je postal Vid Žganjar iz OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, druga je bila Nina Rman iz OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž, tretji pa Tadej Vintar iz OŠ Boštanj. Skupinsko je bila 
najuspešnejša Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, na drugo 
mesto se je uvrstila Osnovna šola Blanca, na tretje pa Osnov-
na šola Krmelj. Zmagovalec Vid Žganjar je za nagrado s stra-
ni Občine Sevnica prejel novo kolo ter se kot zmagovalec uvr-
stil tudi na državno prvenstvo, ki je bilo 31. maja v Ljubljani. 
Osvojil je odlično 4. mesto.  Foto: Občina Sevnica

Kaj veš o prometu za devetošolce

Državno prvenstvo v namiznem 
tenisu v Sevnici

V sevniškem športnem domu se je odvijalo Državno prven-
stvo Slovenije za invalide v namiznem tenisu. 

Sevniški kolesarski maraton

V Športni dvorani Sevnica je minulo soboto v organizaciji pod-
jetja Sava avto Sevnica četrto leto zapored potekal Medna-
rodni turnir v košarki Vulco–Sava avto. Na turnirju so se po-

merile selekcije kadetov iz Slovenije in Hrvaške, in sicer iz 
slovenskih košarkarskih klubov Olimpija in Krka ter hrvaških 
klubov Dubrava in Kvarner. Prvo mesto je osvojil klub Dubra-
va iz Zagreba, drugo novomeška Krka, tretje ljubljanska Uni-
on Olimpija in četrto Kvarner Reka.

Foto: Občina Sevnica

Številčna udeležba kolesarjev

Mednarodni turnir v košarki

Član ekipe Union Olimpija je tudi domačin Blaž Jamšek.

S tekmovanja Kaj veš o prometu

Preurejen cestni odsek skozi 
naselje Kladje nad Blanco

Preurejena cestna povezava skozi Kladje
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V dneh, ko v občini Krško praznujemo, je čas, da se vese-
limo rezultatov in uspehov, ki smo jih  dosegli v zadnjem 
letu dni. Teh gotovo ne bi bilo brez sodelovanja in po-
vezovanja na vseh ravneh ter vztrajnega dela za skupne 
cilje na različnih področjih življenja v lokalni skupnosti.

Leto večjih »evropskih« razvojnih 
projektov

Kot že vsa ta leta smo tudi v preteklem letu pri načr-
tovanju razvoja v občini sledili ciljem in načrtom ena-

komernega razvoja občine ter kljub negotovim časom 
uspeli tudi s pomočjo evropskih sredstev nadaljevati z 
naložbami, ki bodo dolgoročno prinesle nove dodane 
vrednosti v življenje naše lokalne skupnosti ter pogoje 
za njen nadaljnji razvoj. 

Zgodovinska prenova starega mestnega jedra Krške-
ga. Celovita obnova Ceste krških žrtev, Dalmatinove 
ulice in ureditev Zatona, s katero smo začeli julija lani, 
že kaže prve obrise končne podobe starega mestnega 
jedra Krškega in bo v skladu z načrti jeseni dokončno 
urejeno po zgledu evropskih mest ter zaščiteno pred 
zalednimi in stoletnimi vodami. Vsekakor gre za po-
membno prelomnico za Krško, ki bo z novimi vsebina-
mi našemu zgodovinsko in kulturno bogatemu mestu 
dala nov pečat in novo življenje.

Že konec tega meseca bodo stekla dela energetske sa-
nacije osnovnih šol v Krškem in Brestanici ter športne 
dvorane pri osnovni šoli Leskovec pri Krškem, naslednje 
leto pa še v osnovni šoli Koprivnica, kar bo omogočilo 
prihranke energije, predvsem pa boljše pogoje dela v 
šolah.

S ciljem zanesljive oskrbe s kvalitetno pitno vodo smo 
konec prejšnjega leta začeli s  posavskim projektom hi-
dravličnih izboljšav vodovodnega sistema, hkrati pa 
nadaljevali z  ureditvijo in izgradnjo komunalne in dru-
ge infrastrukture po različnih krajevnih skupnostih. 

Na okoljskem področju, kjer občina Krško sodi med 
dobre prakse tako na področju energetske učinkovito-
sti in trajnostnega razvoja kot tudi na področju ravnanja 
z odpadki, je bil v tem letu narejen še eden od ključnih 
korakov, saj bo do konca leta zgrajena kompostarna s 
sodobnim načinom kompostiranja, ki bo okolju in pre-
bivalcem v bližini centra za ravnanje z odpadki bolj pri-
jazen in bistveno hitrejši.

Razvoj temelji na ljudeh 

Razvoja občine ni brez ljudi z znanjem, brez sodelovanja 

in skupnih ciljev. V teh dneh bo v poslovni coni Vrbi-
na vrata odprl Razvojni inštitut ZEL-EN, ki bo v občini 
Krško in širše povezoval izobraževalno in raziskovalno 
sfero z gospodarstvom. Ponosno lahko rečem, da ima-
mo v občini poleg energetike številne gospodarske su-
bjekte, podjetja, ki se kljub negotovim časom razvijajo in 
rastejo ter z znanjem in izkušnjami domačih ljudi pro-
dirajo na nove tuje trge. 

Da bi bilo takšnih zgodb o uspehu še več in da bi mla-
di, na katerih temelji prihodnost naše lokalne skupno-
sti, ustvarjali in živeli doma, si Občina Krško prizade-
va ustvarjati dodatne pogoje za razvoj gospodarstva 
in novih delovnih mest. Predvsem je naš cilj v poslov-
ne cone z izjemno strateško pozicijo, kar je naša velika 
prednost, pritegniti nove domače ali tuje investitorje, ki 
bodo ustvarjali nova delovna mesta. Teh bo nekaj več že 
to jesen z odprtjem novega obrata tovarne zdravil Krka.
Na področju kmetijstva bomo možnosti lokalno pride-
lane hrane še povečali z izgradnjo druge faze namakal-
nega sistema Kalce – Naklo, za boljšo tržno organizira-
nost lokalnih pridelovalcev in domačih rokodelcev pa 
smo v okviru regijskega projekta Posavska špajza za-
čeli z obnovo tržnice na Vidmu. 

Pred nami so še novi izzivi in nove naloge. Če bi sodil 
po preteklem letu, sem prepričan, da nam bo s pozitiv-
no energijo, dialogom in vztrajnostjo uspelo.

Spoštovani nagrajenci,

iskrene čestitke in zahvala za vaš prispevek pri razvo-
ju naše občine. Dokazali ste, da boljši jutri lahko gradi-
mo le povezani, predani svojemu delu ter z veliko mero 
ustvarjalnosti in poguma.

Drage občanke in občani, cenjeni bralci. Hvala vsem 
in vsakemu posebej za sodelovanje in predano delo. Le 
tako si lahko v prihodnje zastavimo nove in še višje cilje, 
ki jih bomo s skupnimi močmi lažje in hitreje uresničili.

 Vaš župan mag. Miran Stanko

Občina Krško praznuje
Posebna priloga ob prazniku občine Krško - četrtek, 5. junija 2014

Spoštovane občanke in občani,
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Občina Krško bo na slavnostni akademiji v počastitev praznika občine Krško v petek, 6. junija 2014, podelila priznanja za ustvar-
jalno delo, pomemben prispevek pri uveljavljanju lokalne skupnosti ter razvoju družbenega življenja v občini. Dobitnike priznanj 
so na predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdili članice in člani Občinskega sveta Občine Krško. 

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
družbi TiPS d. o. o.

ob 45-letnici uspešnega de-
lovanja družinskega podje-
tja pri razvoju kovinske in-
dustrije

Družba TIPS d.o.o., proizvo-
dno in trgovsko podjetje, sodi 
med najuspešnejše male go-
spodarske družbe v občini Kr-
ško in je vzoren primer razvo-
ja družinskega podjetja. Njen 
začetek sega v leto 1969, ko je 
Stane Pustavrh odprl avtokle-
parsko in ličarsko delavnico, v 
kateri so kmalu začeli izdelo-
vati prve izdelke, kot so vleč-
ne kljuke za osebna vozila in 
tovorne prikolice. Delo in zna-
nje so vseskozi nadgrajevali 
in že kmalu so enostavnejšim 
proizvodom sledili prvi proi-
zvodi za letališča. Sodelovanje 
z letališči pa je prineslo nove 

dimenzije, nove potrebe, nove 
izzive in tudi uspehe. Z osa-
mosvojitvijo Slovenije so se 
podjetju odprla vrata letališč 
tudi izven meja, hkrati pa so 
ponesli ime podjetja in tudi 
občine Krško v svet. 
Danes TiPS 98 % proizvodov 
izvozi na tuja tržišča, večino-
ma v Evropsko unijo, pa tudi 
v republike nekdanje Jugo-
slavije, Skandinavijo, Rusijo, 
Japonsko in nekatere države 
Afrike. S svojim lastnim ra-
zvojem in sodelovanjem z naj-
večjimi letališči Evrope je TiPS 
danes priznan proizvajalec le-
tališke opreme visokega kvali-
tetnega razreda z jasno začrta-
no vizijo razvoja.
Podjetje med malimi druž-
bami sodi med najpomem-
bnejše zaposlovalce v obči-

ni Krško, svojim zaposlenim 
pa zagotavlja odlične delovne 
pogoje, dodatna izobraževan-
ja in možnost napredovanja. 
V družbi se zavedajo, da je 
obstoj družbe in njen nadalj-
nji razvoj odvisen od dobrih 
kadrov, zato se povezujejo s 
šolami in fakultetami, omo-
gočajo učna mesta kakor tudi 
razpise, na katerih študentje 
lahko pokažejo svojo kreativ-
nost. Z različnimi donacijami 
in drugimi oblikami pomo-
či podpirajo razvoj društev v 
občini, še posebej prostovolj-
na gasilska društva in druge 
klube.
Družba z dolgoletno družin-
sko tradicijo ima tudi za pri-
hodnost jasno začrtano vizijo 
in se zaveda svojega poslan-
stva.

ZNAK OBČINE KRŠKO
gospodu Darku Kodriču 

za velik prispevek pri razvo-
ju Podbočja in občine Krško

Podjetnik Darko Kodrič je za-
gotovo eden tistih, katerih delo 
je pustilo velik pečat, tako v ra-
zvoju Krajevne skupnosti Pod-
bočje kakor širše. Je eden od 
ustanoviteljev Košarkarske-
ga kluba Podbočje, katerega 
rezultati so presegli občinske 
meje. Ta klub se je kasneje pre-
imenoval in bil podprvak dr-
žave. Darko Kodrič je dejaven 
tako pri gasilcih kakor pri lov-
cih, kjer je bil dolgoletni tajnik. 
Pomembno vlogo je imel tudi 
pri razvoju Vinogradniškega 
društva Podbočje kakor tudi 
Društva »domačih kolin« so-
sednje občine Kostanjevica na 
Krki, ki povezuje zanesenjake 
na tem področju iz več občin. 

Obnova Podbočja pa je zago-
tovo krona njegovega delo-
vanja, saj je kot predsednik 
krajevne skupnosti sodeloval 
v odboru, ki je zaslužen, da 
je današnja podoba Podbočja 
takšna, kakršna je. Pa tudi si-
cer je bila in je še vedno pre-
poznavna njegova vloga v 
vseh pomembnih dogodkih 
v kraju, ki imajo tudi širši po-
men. Med drugim je vrsto let 
sodeloval v odboru za organi-
ziranje dogodkov na Planini 
»V spomin in opomin«, praz-
novanjih 1. maja in podobno. 
Poznan je kot pozitiven in na-
čelen človek, predan kraju, 
občini in splošnemu napred-
ku na vseh področjih.

ZNAK OBČINE KRŠKO
družbi Resistec UPR. d. o. o. & Co. k. d. PE Krško

za več kot 20 let uspešnega 
delovanja v gospodarstvu

Družba Resistec d.o.o. je pri-
mer uspešnega modela tuje 
investicije v občini Krško, 
katerega začetki segajo v leto 
1992. Glavna ustanovitelja in 

solastnika podjetja s podro-
čja proizvodnje elektronskih 
elementov in uporov sta bila 
nemško podjetje KRAH RWI 
in Iskra SEM. V letu 1995 so 
dobre izkušnje s podjetjem 
Resistec d.o.o. iz Ljubljane 
lastnike pripeljale do odlo-
čitve o širitvi v Sloveniji. Po-
slovna enota v Leskovcu pri 
Krškem zaposluje več kot 280 
delavcev in tako v občini Kr-
ško sodi med največje delo-
dajalce. Resistec PE Krško se 
je pod vodstvom direktorja 
Antona Gubenška in s pod-
poro matičnega podjetja ne-
nehno tehnološko, razvoj-
no, kakovostno, kadrovsko 
in organizacijsko spreminjal 
ter razvijal. Novi projekti so 
zahtevali vedno več prostora, 
svoje sta narekovali tudi av-
tomatizacija in racionalizaci-
ja proizvodnje, zato se je del 
proizvodnje leta 2003 preselil 
na lokacijo v Žadovinek.

Podjetje Resistec je s svojo 
poslovno enoto tehnološki 
center skupine KRAH, saj 
ima močno lastno razvojno 
skupino za uvedbo izdelkov 
v proizvodnjo, obvladova-
nje tehnologije in konstruk-
cijo opreme ter lastno stroje-
gradnjo. Vso opremo za svoje 
potrebe in potrebe skupine 
KRAH samo zasnuje in iz-
dela. Izdelke prodaja nepo-
sredno kupcem na zahtev-
nih evropskih in ameriških 
trgih avtomobilske industri-
je. Skoraj ni avtomobila niž-
jega ali srednjega cenovnega 
razreda, v katerem ne bi bil 
vgrajen kateri od izdelkov, 
izdelan v podjetju Resistec. 
Podjetje je prepoznavno tudi 
po skrbi za družbeno odgo-
vornost do lokalnega okolja, 
predvsem z vključevanjem v 
Posavsko štipendijsko she-
mo, z donacijami društvom 
in šolam. 

ZNAK OBČINE KRŠKO
Turističnemu društvu Brestanica

ob 50-letnici uspešnega dela 
za razvoj turizma v kraju in 
občini

V Brestanici je dolgo tlela žel-
ja po ustanovitvi društva, po 
vzoru Društva za promet s tu-
jci Rajhenburg, ki bi skrbelo 
za urejanje kraja, organizaci-
jo prireditev, promocijo kra-
ja in zagon izletniškega tu-
rizma. Želja se je uresničila 
v letu 1964, ko je bilo usta-
novljeno Turistično društvo 
Brestanica, ki je med prvi-
mi nalogami skupaj z Ribiš-
ko družino Brestanica-Krš-
ko dalo pobudo za ureditev 
ribnikov v Mačkovcu, ki je 

še danes pomembna turistič-
na točka na občinski in regij-
ski ravni. Društvo je znalo k 
sodelovanju pritegniti stro-
kovnjake in organizacije pri 
urejanju gradu Rajhenburg 
in muzeja, aktivno so sode-
lovali pri zbiranju gradiva 
za razstavo o izgnanstvu. V 
sodelovanju z Odborom za 
upravljanje z gradom, ki mu 
je predsedoval Mirko Avse-
nak, je bilo društvo tesno vpe-
to v prireditveno dogajanje in 
razvoj ter nadgradnje zbirk in 
razstav na gradu. 
Tako kot danes je bilo dru-
štvo, ki se trudi v svoje vr-
ste pritegniti čim več mladih, 

aktivno vključeno v dogaja-
nje v kraju kot pobudnik šte-
vilnih prireditev in srečanj ter 
akcij za urejenost kraja, v za-
dnjem času tudi urejanja po-
hodnih in kolesarskih poti. V 
letu 1978 je bila uresničena za-
misel društva o rekreacijskem 
centru z bazenom, na kate-
rem so organizirali številno 
obiskane Igre brez meja. Tra-
dicionalni Petrov sejem vsa-
ko leto oživi staro trško jedro 
Brestanice, na prangerijadah 
po Sloveniji pa društvo uspe-
šno promovira kraj in občino, 
uspešno pa je soorganiziralo 
tudi državno prvenstvo har-
monikark na gradu Rajhen-
burg. 
Obnova gradu Rajhenburg je 
dala članom društva nov za-
gon. Bogato zgodovino gradu 
uspešno vgrajujejo v različne 
dogodke, kot so srednjeveški 
dan, razne delavnice, preda-
vanja, uprizoritve prizorov iz 
kronike …, vključili pa so se 
tudi pri pripravi grajskih po-
rok. 
Turistično društvo Brestani-
ca s svojim delom povezu-
je ključne turistične točke in 
znamenitosti kraja v celovito 
ponudbo ter tako prispeva k 
prepoznavnosti Brestanice in 
občine Krško.

Anton Gubenšek, direktor
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za dolgoletno humanitarno 
delo z in za ljudi s posebni-
mi potrebami

Marjan Dornik je podjetnik, 
predvsem pa velik huma-
nist. Kot oče je spoznal, kaj 
pomeni imeti nekoga, ki bi 
mu dal vse na svetu, a mu ne 
moreš pomagati do zdravja, 
lahko pa mu omogočiš po-
goje za lažje, človeka vredno 
življenje. Ob tem, ko je spo-
znal nesrečo tudi drugih star-
šev, je svoje življenje podredil 
ustvarjanju pogojev za skupi-
no občanov, ki so zaradi bo-
lezni odrinjeni na rob družbe 
in so pomoči najbolj potrebni. 
V društvu Sonček, katerega 
član je, so ravno po njegovi 
veliki zaslugi uspeli ustva-
riti pogoje, ki njihovim čla-
nom lajšajo življenje. S svo-
jim vztrajnim in predanim 

delom je uspel narediti ve-
like korake za boljše pogoje 
življenja pomoči potrebnih. 
Potrkal je na številna vrata 
pa tudi srca mnogih ljudi, da 
so razumeli nemoč in stisko 
ljudi s posebnimi potrebami 
ter na ta način zagotovil sred-
stva za projekte in investicije, 
ki bodo olajšale življenja ljudi 
s posebnimi potrebami.
Marjan Dornik s svojim hu-
manitarnim delom in nese-
bično pomočjo omogoča lep-
ši jutri pomoči potrebnih. 

ob 50-letnici organiziranega 
dela in izobraževanja učen-
cev s posebnimi potrebami

Pobudnica organiziranega 
dela in izobraževanja učen-
cev s posebnimi potrebami 
Lučka Jankovič je pred pet-
desetimi leti zapisala: »Vse je 
še bolj začasno. Ni učil, manj-
ka nam peskovnik, tabla je še 
na stolih.«
Prvi oddelek je bil priključen 
Osnovni šoli Krško in je de-
loval v prostorih vrtca Krš-
ko, v letu 1971 pa so se pre-
selili v staro osnovno šolo na 
Vidmu. Ta šola je imela že 8 
oddelkov z 81 učenci, ki jih 
je izobraževalo osem peda-
goških delavcev. 
Šolo je od leta 1974 25 let vo-
dila specialna pedagoginja 
Hilda Božič, za njo pa dob-
ro desetletje profesor Andrej 

Romih. Ob 10. obletnici smrti 
dr. Mihajla Rostoharja je šola 
dobila ime v spomin na veli-
kega sokrajana. 
Leta 1980 je bil poleg osnov-
nošolskega programa usta-
novljen prvi oddelek poseb-
nega programa, takrat še 
imenovan oddelek za delov-
no usposabljanje. 
Šolo danes pod vodstvom 
ravnateljica Metke Ha-
binc obiskuje 66 učencev 
v štirih oddelkih z nižjim 
izobrazbenim standardom 
in šestimi oddelki posebne-
ga programa. Šolsko stavbo 
so prilagodili gibalno ovira-
nim učencem, pridobili dvi-
galo, sanitarije za invalide, 
računalniško učilnico, tera-
pevtsko sobo, gospodinjsko 
učilnico, dve tehnični učilni-
ci, knjižnico in telovadnico, 
izvajajo pa tudi mobilno spe-
cialno pedagoško službo.
Šolski program je podoben 
programu rednih osnovnih 
šol, drugačen pa je pristop 
in način osvajanja snovi, ki je 
bolj usmerjen k praktičnemu 
delu, pouk je nazoren in po-
dajanje snovi konkretno. Sku-
pine so veliko manjše, učitelji 
se več prilagajajo posamezni-
kom. Po zaključku šolanja se 
učenci večinoma vpišejo v 
programe nižjega poklicne-
ga izobraževanja. 
Posebni program, v katerem 
je poudarek na spremljanju 
individualnega napredka po-
sameznika, obiskujejo učenci 
od 6. pa vse do 26. leta, ki so 

po zaključku šolanja pravilo-
ma vključeni v varstveno de-
lovne centre. 
Največja tovrstna šola v Po-
savju izstopa tudi širše, saj 
se ponaša z uspehi njihovih 
učencev, ki so bili lani držav-
ni prvaki v krosu, v katego-
riji šol s prilagojenim pro-
gramom imajo državnega 
prvaka v matematiki, prejeli 
so zlata priznanja na držav-
nih srečanjih mladih tehni-
kov, imajo državno prvaki-
njo v Veseli šoli ... 
Zaposleni in učenci so po-
nosni na te dosežke, veseli so 
vsakega priznanja, omem-
be šole v medijih, srečni so, 
ker se širi njihova prepoznav-
nost in čedalje bolj ceni njihov 
trud. Največje zadovoljstvo 
pa začutijo ob malih zmagah, 
ko učenec po dveh letih tru-
da pravilno zapiše svoje ime, 
naredi prvi preval, iz vozička 
vrne nasmeh in ko učenka v 
novoletni čestitki zapiše: »Ve-
sela sem, da ste me sprejeli v 
to šolo. Tu se veliko boljše po-
čutim in ostali mi boste v srcu 
do konca mojega življenja.«
V 50. letih izobraževanja 
učencev s posebnimi potre-
bami v občini Krško je OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško s 
svojo strokovnostjo, kreativ-
nostjo, delavnostjo in z veli-
ko motivacije ter čuta za delo 
s temi učenci presegla marsi-
katere mejnike, ki so se zdeli 
še pred časom nemogoči. 

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
gospodu Marjanu Dorniku 

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
gospodu Francu Junkarju

za prispevek pri razvoju ga-
silstva na Raki

Franc Junkar je gasilec od 
rane mladosti, saj izhaja iz 
gasilske družine. Že kot otrok 

je rad prihajal v gasilski dom, 
kjer je pomagal pri urejanju 
doma, od polnoletnosti pa je 
lahko sodeloval tudi na inter-
vencijah. Opravil je tečaj za 
gasilca, nato pa pridobil čin 
nižjega gasilskega častnika 
in kasneje častnika, obenem 
pa se odgovorno udeleževal 
vseh oblik operativnega dela. 
Ko je postal poveljnik društva 
na Raki, je s svojim znanjem 
in spodbudami omogočal še 
vidnejše delo gasilcev, ob tem 
pa nadaljeval z gradnjo in 
dograditvijo novega gasilske-
ga doma. Po njegovi zaslugi 
ima PGD Raka danes vse ka-
tegorije članstva, razen eno-
te veteranov, kar je posledica 
starostne strukture članstva. 
V gasilske vrste je vključil ce-
lotno družino, njegova otro-
ka pa tradicijo nadaljujeta kot 

gasilska častnika ter sodnika 
gasilskih in gasilsko-športnih 
disciplin. 
Raški gasilci so pod njego-
vim vodstvom sodelovali na 
večih intervencijah, od poža-
ra na Krasu, vetrolomih, sne-
golomih in ob velikih popla-
vah reke Save in Krke. 
Poleg rednega organizacij-
skega in operativnega dela 
društvo skrbi za ohranjanje 
stare gasilske opreme in kot 
edino v gasilski zvezi raz-
polaga z dvema vprežnima 
gasilskima voziloma, ki sta 
shranjeni v zato zgrajenih pa-
viljonih. 
Franc Junkar je dejaven tudi 
v nekaterih drugih društvih v 
KS Raka, kjer še posebej pride 
do izraza njegov občutek za 
pomoč in sodelovanje.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Društvu vinogradnikov Veliki Trn

za 25-letno delovanje na po-
dročju vinogradništva in tu-
rizma

Društvo vinogradnikov Veli-
ki Trn je bilo leta 1988 usta-
novljeno kot podružnica 
Društva vinogradnikov Do-
lenjske in že prvo leto orga-

niziralo ocenjevanje vin, ki 
ga kot tradicionalni dogo-
dek društvo pripravlja še da-
nes. Leta 1993 se je podruž-
nica Društva vinogradnikov 
Dolenjske organizirala v sa-
mostojno Društvo vinograd-
nikov Veliki Trn, ki so mu v 
teh letih predsedovali Jože 

Kapler, Franci Lekše, Franci 
Žičkar in Lojze Kerin, danes 
pa društvo vodi Jernej Žaren. 
V tem obdobju so vinograd-
niki nadgrajevali znanje v vi-
nogradih in kleteh, kar potr-
jujeta tudi kralja cvička Alojz 
Pirc in Slavko Šribar. 
Pomembna prelomnica je 
bila pridobitev prostorov in 
vinske kleti v Naši hiši 470, 
vsako leto pa v sodelovanju 
s Krajevno skupnostjo, Dru-
štvom za ohranitev podeže-
lja in gasilskim društvom or-
ganizirajo prireditev Praznik 
cvička na Velikem Trnu, ki v 
kraj privabi številne ljubitelje 
cvička od blizu in daleč.
Društvo je močna gonilna 
sila na področju vinogradni-
štva in turizma na Velikem 
Trnu, ki več kot 25 let ure-
sničuje svoje poslanstvo.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
ARISTOTEL, zdravstvenemu centru d.o.o.

za več kot 15 let razvoja zdra-
vstvene dejavnosti

Aristotel, zdravstveni center, 
d.o.o., je v posavskem pro-
storu najuspešnejše podjetje 
s področja družinske medi-
cine, medicine dela, prometa 
in športa, ki uspešno posluje 
od leta 1998 dalje. Podjetje je 
svojo pot začelo s pridobitvi-

jo koncesije za ambulanto 
splošne medicine in dovol-
jenjem za ambulanto medici-
ne dela, prometa in športa ter 
tremi zaposlenimi pod stro-
kovnim vodstvom danes že 
pokojnega Aristotla Čakarja. 
Podjetje zaposluje večje šte-
vilo strokovnjakov, zdravni-
kov in specialistov ter osta-
lih zdravstvenih sodelavcev, 

ki delujejo v okviru dveh po-
slovnih enot v Krškem in No-
vem mestu.
Uporabniki njihovih storitev 
in uslug so največja podjetja 
iz Posavja in Dolenjske, šte-
vilne javne ustanove in drugi. 
Družba se ponaša tudi z do-
voljenjem za izvajanje pregle-
dov delavcev, ki so na svojih 
delovnih mestih izpostavljeni 
ionizirajočem sevanju.
V letu 2012 so pridobili akre-
ditacijo za laboratorijsko di-
agnostiko Ministrstva za 
zdravje ter certifi kat Excel-
lent small and medium en-
terprises bonitetne hiše CO-
FACE Slovenija.
Lokalni skupnosti namenjajo 
posebno pozornost, jo podpi-
rajo s sponzorstvi in donaci-
jami, vključujejo pa se tudi v 
Posavsko štipendijsko shemo 
s ciljem spodbujanja mladih 
za delo v domači regiji. 

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško

Metka Habinc, ravnateljica

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)
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Prenova starega mestnega jedra Krško 

Zgodovinska prenova starega mestnega jedra Krško bo pred-
vidoma zaključena do jeseni. V zaključni fazi je ureditev Dal-
matinove ulice, kjer so v večjem delu že urejena parkirišča, 
pešpoti, zelene površine, parkirišča za kolesa in motorje. V 
gradnji je dvonivojsko parkirišče z 90 parkirnimi mesti, v okvi-
ru ureditve Zatona pa je načrtovano tlakovanje območja, ure-
ditev parkirišč, izgradnja interne dostopne ceste, ureditev jav-
ne razsvetljave ter hortikulturne ureditve. 3,1 milijonov evrov 
vreden projekt Občina Krško pretežno gradi s pomočjo evrop-
skih sredstev, saj 1,8 milijona evrov investicije predstavljajo 
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Fontana v Zatonu

V okviru načrtovanja in že začetih ureditev starega mestne-
ga jedra Krško smo pristopili tudi k zbiranju mnenj o idejni 
zasnovi fontane kot skulpture na območju trga v Zatona, juž-
nem delu vstopa v staro mestno jedro Krško, Zasnova fonta-
ne kot skulpture je povezana s preteklostjo, saj je bil na tem 
območju most ter mitnica, kjer so pobirali mitnino ob vhodu 
v mesto; sedanjostjo (nova ureditev Zatona) in prihodnostjo - 
pogled naprej oz. navzgor. 

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema 

Po izvedbi projekta hidravlične izboljšave vodovodnega siste-
ma, ki teče po načrtih, bo v občini Krško na javno vodovodno 
omrežje priključenih 89 % gospodinjstev, ostalo pa predsta-
vljajo vaški vodovodi. Projekt poleg rekonstrukcije vodovo-
dnega sistema zajema novogradnjo, kar pomeni, da bodo v 
prihodnje tisti deli občine, kjer kvalitetnih vodnih virov pri-
manjkuje, lahko oskrbovani iz centralnega sistema Krško, ki 
bo po novem povezan s Podbočjem, Kostanjevico, Senovim in 
ostalimi kraji, kjer naravnih pitnih virov ni dovolj. Zgrajenih 
bo 14 odsekov, ki bodo med seboj povezali obstoječe vodovo-
dne sisteme, ponekod novi odseki cevovodov, vodohrani in 
prečrpališča. Celotna vrednost projekta, ki ga Občina Krško 
izvaja skupaj z Občino Kostanjevica na Krki, znaša 7,4 mili-
jona, od tega 3,3 milijona evrov predstavlja delež evropskih 
sredstev iz kohezijskega sklada, nekaj manj kot 600.000 evrov 
bo zagotovila država, preostanek pa občini sami.

Obnova tržnice (projekt Posavska špajza)

Občina Krško danes in v prihodnje …
V teh dneh so stekla dela za obnovo tržnice na Vidmu, re-
konstrukcija in nadgradnja pa bo potekala predvidoma v 
petih fazah. Prvi dve fazi, za kateri je bila v maju podpisa-
na pogodba v višini 360. 000 evrov, vključujeta sanacijo dela 
konstrukcije, izgradnjo nove zunanje stopnice, obnovo dviga-
la in nadkritje terase, kjer bo zagotovljen nov prodajni pros-
tor na dobrih 500 kvadratnih metrih, namenjen prodaji lokal-
nih produktov. Projekt bo v višini 85 % upravičenih stroškov 
sofi nanciran v okviru projekta Posavska špajza, s katerim so 
bile posavske občine uspešne na razpisu za črpanje evropskih 
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 
15 odstotkov ter davek na dodano vrednost pa je strošek ob-
čin. Cilj projekta je, 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 za neposredno prodajo 
lokalnih in regionalnih produktov.
V naslednjih fazah obnove tržnice Videm v Krškem bodo v 
naslednjih letih med drugim obnovili obstoječe ograje, sani-
rali tlak terase, dogradili nove ter v pritličju sanirali obstoje-
če sanitarije, vgradili nove inštalacije, fasado in novo funkci-
onalno opremo prodajnih mest.

Energetske sanacije treh OŠ

Konec meseca bo stekla energetska sanacija treh osnovnih šol 
v občini Krško, ki bo iz evropskih sredstev sofi nancirana v vi-
šini 2,3 milijona evrov. Energetska sanacija OŠ Jurija Dalma-
tina Krško predvideva prenovo stavbnega pohištva, fasade, 
strehe in kotlovnice. Obnova OŠ Adama Bohoriča v Brestanici 
predvideva novo fasado, zamenjavo strehe in oken, izgradnjo 
prezračevalnega sistema in ostalih gradbeno obrtniških del. 
V primeru Osnovne šole Leskovec pri Krškem pa energetska 
sanacija športne dvorane z veznim hodnikom ter stavbo šol-
skega bazena. Na omenjenih objektih sledi izvedba izolacije, 
prezračevalnega sistema, fasade in prenova strehe, ki bo za-
menjala staro salonitno kritino. 

OŠ Koprivnica

Občina Krško je uspela konec leta 2013 uspela pridobiti tudi 
nepovratna evropska sredstva za energetsko sanacijo vrtca in 
telovadnice pri OŠ Koprivnica, ki bo predvidoma stekla pri-
hodnje leto. Energetska sanacija bo obsegala obnovo strehe 
in fasade ter stavbnega pohištva, kar bo pripomoglo k zman-
jšanju porabe energentov, saj bo po predvideni obnovi pri-
hranek pri ogrevanju vrtca in telovadnice na letni ravni zna-
šal 44,56 MWh.

Nadaljevanje izgradnje obvoznice Krško

Občina Krško nadaljuje aktivnosti za izgradnjo preostalega 
dela obvoznice Krško, saj je v izdelavi projekt za gradbeno 
dovoljenje za odsek obvoznice Žadovinek, potekajo odkupi 
potrebnih zemljišč, še v tem letu bo nadaljevala z arheološki-
mi raziskavami ter izvedla presoje vplivov na okolje ter pri-
dobila gradbeno dovoljenje.

Izgradnja II. faze namakalnega sistema 
Kalce – Naklo

Gradnja druge faze namakalnega sistema, ki širi območje na-
makanja na še dodatnih 155 hektarjev, je v zaključni fazi. Na-
makanje iz vodnega vira reke Krke, za katerega je Občina Kr-
ško pridobila delno vodno dovoljenje, veljavno do leta 2040, 
bo dolgoročno omogočilo pridelavo večjih količin kakovo-
stnejših pridelkov ter zmanjšalo ranljivost rastlinske pridela-
ve na sušo. Po izgradnji druge faze namakalnega sistema je na 
skupno 265 hektarjih v obdobju od aprila do oktobra predvi-
dena poraba 242,5 litrov vode na sekundo, obe fazi pa imata 
skupno odjemno mesto, torej črpališče in trafo postajo.

Občinski prostorski načrt občine Krško
V času med 4. aprilom in 9. majem je potekala javna razgr-
nitev z večimi javnimi obravnavami dopolnjenega osnutka 
Občinskega prostorskega načrta občine Krško kot ključnega 
prostorskega dokumenta. Občina Krško je zbrala pobude ob-
čanov, do katerih se bo opredelila oz. pripravila stališča, če-
mur bo sledila izdelava predloga Občinskega prostorskega 
načrta, ki gre v mnenje nosilcem urejanja prostora. Predvido-
ma v začetku naslednjega leta naj bi usklajen predlog doku-
menta sprejel Občinski svet Občine Krško.

Obnova Kulturnega doma Krško

Občina Krško je bila uspešna tudi na razpisu za sofi nancira-
nje kulturne infrastrukture. Projekt obnove velike dvorane in 
spremljajočih prostorov Kulturnega doma Krško, katerega ce-
lotna vrednost je ocenjena na dva milijona evrov, bo sofi nan-
ciran v višini 1,6 milijona evrov iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj, delež občine pa znaša 395.000 evrov. Glede na 
pridobljene ponudbe bodo ti zneski nekoliko nižji. V okviru 
obnove, ki se bo predvidoma začela ta mesec in končala ko-
nec leta, je v prvi fazi predvidena sanacija ostrešja kulturne-
ga doma, v drugem delu pa prenova velike dvorane in spre-
mljajočih prostorov. 

Izgradnja sodobne kompostarne

V Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu 
so se že začela dela izgradnje zaprtega objekta kompostarne v 
velikosti 2160 m2 in kapaciteto 10.000 ton odpadkov na leto. S 
tem bo omogočen sodoben način kompostiranja ločeno zbra-
nih biološko razgradljivih odpadkov. K tovrstni investiciji je 
Občina Krško pristopila s ciljem zmanjšati učinke onesnaže-
vanja z emisijami snovi v zrak, saj bodo odpadki predelani v 
zaprtem prostoru, zrak pa bo pred izpustom v okolje očiščen 
v biofi ltru, s čimer se bodo tudi bistveno izboljšali pogoji bi-
vanja prebivalcev v bližini centra za ravnanje z odpadki. Vre-
dnost celotne investicije, s katero bo bistveno izboljšan proces 
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dosedanjega odprtega načina kompostiranja, znaša 1,4 mili-
jona evrov.

Razvojni inštitut ZEL-EN

Na območju poslovne cone v Vrbini svoja vrata v teh dneh od-
pira Razvojni inštitut ZEL-EN, ki bo povezal izobraževalno in 
raziskovalno dejavnost z gospodarstvom.

 dejavnost z gospodarstvom. 

Zagon obrata Sinteza 1

Konec leta pričakujemo zagon obrata farmacevtske družbe 
Krka Novo mesto, katerega vrednost je ocenjena na 85 milijo-
nov evrov. Tako naj bi že letos stekla proizvodnja, s tem pa se 
tudi v Krškem odpirajo nova delovna mesta. 

Širokopasovne povezave
Občina Krško bo tudi v letošnjem letu nadaljevala s projek-
tom izgradnje omrežja širokopasovnih povezav, saj želi op-
tično omrežje približati čim večjemu številu gospodinjstev, in 
sicer na območju krajevnih skupnosti Raka, Dolenja vas, Spo-
dnji Stari Grad - Spodnja Libna ter v naseljih Brezovska Gora, 
Brezje pri Senušah, Ivandol, Nemška vas, Nemška Gora, Ko-
bile, Kremen ter Dalmatinova ulica in Cesta krških žrtev v 
Krškem.. V okviru razpisa so do porabe na voljo tudi sred-
stva za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopa-
sovnega omrežja elektronskih komunikacij za letošnje leto.

Ureditev komunalne infrastrukture Dolenja vas 

Projekt urejanja komunalne infrastrukture v Dolenji vasi je 
v zaključni fazi, urejajo se še zadnji priključki. V juliju naj bi 
predvidoma zaključili s pogodbenimi deli na kanalizacijskem 
omrežju, razen priključka Marof.

Agromelioracije na komasacijskem območju 
Brege in Mrtvice, Pijavško polje in Gorica

Občina Krško je uspešno kandidirala na razpisu za evropska 
sredstva za izvajanje agromelioracij na komasacijskem obmo-
čju Brege in Mrtvice. V naslednji fazi je v načrtu še območje 
Pijavškega polja in Gorice.

Nadaljevanje prenove javne razsvetljave

Kakovostna in varčna razsvetljava je med pomembnimi cilji, ki 
jim Občina Krško v svojih energetskih načrtih sledi še naprej. 
Program zamenjave svetilk se tako tudi v letošnjem letu nada-
ljuje. Na področju občine Krško je bilo trenutno z najbolj varč-
nimi LED svetilkami zamenjanih že 1850 svetilk. Z javno raz-
svetljavo bomo dodatno opremili ulico od hotela do železniške 
postaje v Krškem, odsek na Senušah in na območju Rake.

Kolesarske povezave

Občina Krško je kot vodilna občina decembra 2013 z Direkcije 
RS za ceste podpisala Pismo o nameri o sodelovanju pri pro-
jektu S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike). Direkcija 
RS za ceste je skupaj z Regionalno razvojno agencijo Posavje, 
ki projekt koordinira, izdeluje idejne zasnove za to kolesarsko 
omrežje, ki bo defi nirala že obstoječe odseke in infrastruktu-
ro ter določila, katere poti bo potrebno zgraditi na novo. Pro-
jekt naj bi bil še z dvema regionalnima projektoma del opera-
tivnega programa za naslednjo perspektivo.

Rušenje starega doma starejših občanov 
na Vidmu

V teh dneh so se že začela dela v okviru projekta rušitve nek-
danjega doma starejših občanov na Vidmu in starega bazena 
pri podjetju Vipap. Na ta način bo pripravljeno zemljišče za 
gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta.

Objekt stare železnine

Občina Krško načrtuje ureditev objekta na CKŽ 19 v Krškem, 
objekta bivše Železnine, ki že leta kvari podobo starega me-
stnega jedra. Trenutno je v postopku izdelave prostorski akt, 
ki bo omogočil izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo 
novega objekta.

Ureditev komunalne infrastrukture Kremen

Projekt celovite ureditve komunalne infrastrukture na Kre-
menu, ki jo bomo v teh dneh tudi uradno odprli, je vključe-
val ureditev lokalne ceste Videm – Bučerca – Sremič – Videm, 
izgradnjo pločnika, podpornih zidov, potrebnih za rekon-
strukcijo ceste, izgradnjo komunalne infrastrukture, z loče-
nim sistemom za meteorno in fekalno kanalizacijo, ureditev 
odvodnjavanja cestišča ter ureditev izpusta prečiščenih me-
teornih voda v potok Drnik. Zgrajena je bila tudi nova cesta v 
dolžini 1400 metrov, javna razsvetljava, vodovod, telekomu-
nikacijske napeljave, vodi za širokopasovno omrežje.

Krožni križišči

S ciljem zagotoviti večjo pretočnost prometa in večjo varnost 
udeležencev v prometu v mestu Krško je Občina krško v do-
govoru z Direkcijo RS za ceste na mostu v Krškem uredila dve 
montažni krožišči. Glede na to, da se je pretočnost bistveno 
povečala, je v načrtu že trajna ureditev obeh križišč. 

Samooskrbni urbani vrtovi

V občini Krško imamo z letošnjim letom že urejene samoo-
skrbne urbane vrtove v Krškem in na Senovem. Na ta način je 
Občina Krško občanom na občinskih zemljiščih omogočila, da 
si pridelajo zdravo hrano. V Krškem nad kulturnim domom 
na območju 300 kvadratnih metrov in na Senovem za stavbo 
Krajevne skupnosti nekatere vrtičke krajani že obdelujejo, na 
80 kvadratnih metrih pa je zaživel tudi vzorčni vrt, ki ga bodo 
obdelovali mladi iz Mladinske točke Senovo. Z začetkom ak-
cije se je predvsem na Senovem število vrtov bistveno pove-
čalo glede na predhodna leta.

Pokopališče Podbočje

Za izgradnjo nove mrliške vežice trenutno poteka izbor izva-
jalca, ki je v zaključni fazi, gradnja pa se bo predvidoma za-
čela še letos.

Obnova cestne infrastrukture
S ciljem izboljšanja prometne varnosti Občina Krško nadaljuje 
z urejanjem cestne infrastrukture. Med drugim je že zaključe-
na sanacija in delna preplastitev ceste Senuše – Straža, nada-
ljujemo z obnovo pločnikov ob cesti Brestanica – Senovo. Za 
sanacijo odseka državne ceste Krško – Zdole Direkcija RS za 
ceste pripravlja potrebno dokumentacijo.

Bazen
Dve, še danes veljavni lokaciji za izgradnjo novega bazena v 
Krškem sta lokacija v sklopu stadiona Matije Gubca v Krškem 
in lokacija nekdanjega bazena pri tovarni Vipap. V izdelavi je 
trenutno analiza stroškov in koristi izgradnje novega 25-me-
trskega bazena na obeh veljavnih lokacijah.

Knjižnica
Občina Krško je vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
novo knjižnico podala že v letu 2010. Žal pa še danes ne more 
izkazati pravice do gradnje na predvidenem zemljišču, saj je 
to delno v privatni lasti. Lastništvo je pogoj za nadaljevanje 
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, Občina Krško pa 
je že večkrat podaljšala rok za dostavo manjkajoče dokumen-
tacije, nazadnje do 30. junija 2014. Občinski svet Občine Kr-
ško je podprl predlog o nakupu dela nepremičnin v privatni 
lasti v velikosti 909 m2. 
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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

Občina Krško poziva k javnemu zbiranju ponudb za odkup šti-
rih kovinskih garaž dimenzij 4,70 m x 2,80 m (s streho zdru-
žene v en objekt dimenzij 4,70 m x 11,50 m), ki se nahajajo 
ob parkirišču na naslovu Bohoričeva 3 v Krškem in so v lasti 
Občine Krško. Izklicna cena znaša 200,00 EUR z vključenim 
DDV za celoten premični objekt (štiri garaže skupaj). V ceni 
ni všteta demontaža in odvoz premičnega premoženja, ku-
pec oboje izvede na lastne stroške. 
Ponudbe potencialnih kupcev pričakujemo najkasneje do 
15.6.2014 do 10.00 ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina 
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »NE ODPI-
RAJ - PONUDBA ZA ODKUP KOVINSKIH GARAŽ«. Podrobnosti o 
zbiranju ponudb lahko najdete na spletni strani www.krsko.si.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 2. junija sprejel 
krške gasilce Poklicne gasilske enote in prostovoljnih gasilskih 
društev in predstavnike Uprave RS za zaščito in reševanje, 
Izpostave Brežice, da bi se jim zahvalil za nesebično pomoč 
in pripravljenost, ki so jo izkazali v Republiki Srbiji, kamor 
so ob katastrofalnih poplavah na pomoč odšli med prvimi 

slovenskimi ekipami. Ekipa gasilcev je v sodelovanju z Upra-
vo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Brežice takoj, ko so 
oblasti na prizadetih območjih zaprosile za mednarodno po-
moč, odpotovala na poplavljena območja. Tam so z lokalni-
mi ekipami s črpalkami pomagali pri prečrpavanju vode na 
območju Termoelektrarne Nikole Tesla Obrenovac ter pri re-
ševanju ogroženih prebivalcev v tem mestu. Kot je poudaril 
župan, se je zopet izkazalo, da imamo v občini Krško vrhun-
sko usposobljene ekipe gasilcev, tako poklicnih kot prosto-
voljnih, ki so v vsaki situaciji in vedno pripravljeni priskočiti 
na pomoč. »Naši gasilci so ponos občine Krško, pa tudi celo-
tne države,« je še dodal župan. 

Zbiranje ponudb za odkup garaž

Krški gasilci ponos občine

Občina Krško želi urediti tudi krožišče ob HE Krško, pri 
čemer vabimo občanke in občane, da pri tem sodelujete 
in nam posredujete svoja mnenja in predloge na obliko-
vano idejno zasnovo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

Izhodišča
Na območju velja prostorski akt DPN HE Krško, ki ne pred-
pisuje posebnega oblikovanja zunanje ureditve krožišča. Za 
urejanje krožišč se upošteva Tehnične specifi kacije za jav-
ne ceste, Krožna križišča, kjer je predpisano, na kakšen na-
čin se lahko krožišče zasadi, kdo mora izvesti načrt zasadi-
tve in kaj je potrebno za to pridobiti. Potrebno je izdelati 
Načrt krajinske arhitekture, za vse posege pa je potrebno 
na podlagi tega načrta pridobiti soglasje pristojnih inštitu-
cij, kot je Direkcija RS za ceste. Postavitev fontane, spome-
nikov, skulptur in podobno je dovoljeno pod pogojem, da ni 
omejena preglednost.

Zasnova ureditve
Krožišče je umeščeno na glavni vpadnici v mesto Krško in 
predstavlja eno zmed vstopnih točk v mesto. Oblikovanje  
območja središčnega otoka je urejeno tako, da se poudari 
smer vstopanja v mesto. 
Otok je razdeljen na več pasov, ki so določeni s krožnicami. 
Le-te imajo center na osi, ki je usmerjena proti HE in Savi. 
Pasovi si sledijo v naslednjem zaporedju:
• zazelenitev s travo,
• krožnica s prodom in točkovnimi nizkimi zasaditvami kot npr. 

savski prod in
• prod z zasaditvami v obliki nizkih grmovnic in okrasnih ra-

stlin – trajnic.
V osrednjem območju je predvidena umestitev jeklene skulp-
ture, ki ponazarja znak Občine Krško.

Vabljeni k sodelovanju z mnenji in predlogi
Mnenja in predloge občank in občanov pričakujemo na na-
slov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski na-
slov obcina.krsko@krsko.si do vključno 20. junija. Hvala za 
sodelovanje.

Ureditev krožišča ob HE Krško - 
posredujte mnenja in predloge

Začetek energetskih sanacij osnovnih šol

Energetska sanacija OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško, kate-
re vrednost znaša 1,6 milijo-
na evrov, vključuje zamenjavo 
stavbnega pohištva, toplotno 
izolacijo fasade,  obnovo stre-
he, optimizacijo prezračeval-
nih in ogrevalnih sistemov ter 
vgradnjo kotla na lesno bio-

maso. Sanacija bo omogoči-
la velike prihranke toplotne 
in električne energije, hkra-

ti pa bodo pogoji dela in bi-
vanja v šoli boljši. Gradbena 
in obrtniška dela, ki jih bo od 
20. junija dalje izvajalo pod-
jetje KOLEKTOR KOLING inže-
niring iz Idrije, bodo predvido-
ma zaključena konec avgusta, 
uporabno dovoljenje pa prido-
bljeno konec septembra.

Tudi gradbena dela v okvi-
ru energetske sanacije špor-
tne dvorane in povezovalnega 

hodnika ter bazena pri OŠ Le-
skovec pri Krškem se bodo za-
čela junija, izvajalo pa jih bo 
podjetje SL-inženiring. Objekt 
bo izoliran, urejen bo prezra-
čevalni sistem, fasada in pre-
novljena streha. Celotna vre-
dnost projekta, ki se bo po 
načrtih zaključil konec avgu-
sta oz. septembra, ko bo iz-
dano uporabno dovoljenje, 
znaša 906.000 evrov. Osnov-
na šola v Leskovcu je bila že 
v letu 2010 obnovljena in do-
grajena, naložba pa je znaša-
la dva milijona evrov.
Kot je poudaril župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, bo 
energetska sanacija osnovnih 
šol obsežna, zato bo zaveza 
izvajalcev, da se bodo držali 
vseh zastavljenih rokov, še to-
liko večja. 

Energetske sanacije sofi nan-
cirane iz evropskih sredstev
85 odstotkov upravičenih 
stroškov obeh energetskih 

sanacij bo sofinanciranih 
iz evropskega kohezijskega 
sklada v okviru Operativne-
ga programa razvoja okolj-
ske in prometne infrastruk-
ture za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Trajno-
stna raba energije«, pred-
nostne usmeritve »Energet-
ska sanacija javnih stavb«, 
15 odstotkov bo fi nancirala 
država, strošek Občine Krško 
pa bo davek na dodano vre-
dnost. 
V času poletnih počitnic se 
bodo začela tudi dela ener-
getske sanacije OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica z novo 
fasado, zamenjavo strehe in 
oken in izgradnjo prezrače-
valnega sistema, celotna vre-
dnost projekta pa znaša mi-
lijon evrov. Občina Krško je 
bila uspešna tudi na razpisu 
za evropska sredstva za ener-
getsko sanacijo OŠ Koprivni-
ca, ki pa se bo začela priho-
dnje leto. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 30. maja in 3. junija podpisal 
pogodbi za začetek del energetskih sanacij OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ 
Jurija Dalmatina Krško. Dela se bodo začela že v tem mesecu.

Ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina Antonija Glas Smodič, 
Tine Vadnal iz podjetja Kolektor Koling in župan občine 
Krško mag. Miran Stanko

Župan občine Krško mag. Miran Stanko z ravnateljem OŠ 
Leskovec pri Krškem ob ogledu športne dvorane
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Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Krško!
Kot dokazujete, se ob marljivem delu čas do 
naslednjega praznika obrne izredno hitro, praznični 
dnevi pa so tista lepa priložnost, ko se moramo vsaj za 
trenutek ustaviti in si vzeti čas za iskrene želje.

Iz Bistrice ob Sotli vam čestitamo za številne dosežene 
uspehe ter vam želimo dobrega in z najboljšimi rezultati 
obogatenega dela še naprej.

Vse dobro naj se odrazi tudi na vaših osebnih poteh, 
drage občanke in občani občine Krško, lepe želje pa 
potujejo tudi k vsem krajevnim skupnostim, ki 
praznujete v mesecu juniju. Vsak vaš prispevek kraju in 
življenju občine je bistvenega pomena tudi za rast 
celotnega področja in sobivanje v regiji.

Naj bo vaše praznovanje napolnjeno z veseljem,

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine Krško,
ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam za 
uspešno opravljeno delo v preteklem obdobju in 

številne dosežke, s katerimi ustvarjate kakovostno 
okolje za delo in življenje v vaši občini.

Naj bo praznovanje predvsem prijetna priložnost za 
druženje in pogovor, saj nam med letom ob vseh 

obveznostih in hitenju pogosto primanjkuje časa za 
druženje. Bodite ponosni na sadove vaših prizadevanj in 

sodelovanja, vzemite si čas za ovrednotenje 
opravljenega dela in načrte za prihodnost. 

Prepričan sem, da bomo v posavskih občinah z dobrim 
sodelovanjem in krepitvijo medsebojnih odnosov še 

naprej skupaj ustvarjali kakovostno in prijazno okolje za 
vse prebivalce tako v naših občinah kot  v regiji Posavje.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Krško,

predvsem vam ob prazniku iskreno želimo uresničitev 
prav vseh osebnih in poslovnih ciljev, 

pa naj si bodo ti veliki ali majhni.

Želimo vam tudi, da bi bilo vse vaše preteklo dobro delo 
in prizadevanje prepoznano in da bi si ob prazniku 

ter mnogih prireditvah, ki v vaši občini vedno znova 
potrjujejo ustvarjalnost in pridnost vaše skupnosti, 

uspeli vzeti čas zase in za svoje bližnje v dobri družbi.

Naj vas modrost, vztrajnost in sreča spremljata na vseh 
nadaljnjih poteh, mi pa se vam zahvaljujemo za dosedanje

in se veselimo našega nadaljnjega dobrega sodelovanja,

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Krško.
Življenje v skupnosti je še posebej prijetno, ko je v njej na vsakem 
koraku čutiti sodelovanje in skupno željo po rasti. Ko s številnimi 

prireditvami v tem predpoletnem času obeležujete občinski praznik, 
povezujete vso širino dejavnosti, znanj in ustvarjalnosti, ki 

vsakodnevno bogatijo utrip vaših domačih krajev. Občinski praznik je 
tisti čas leta, ko skupni uspehi zasluženo zasijejo v še močnejši luči in 

dajejo zagon novim idejam, svežim izzivom.

Vsem občankam in občanom občine Krško ob prazniku izrekam 
iskrene čestitke z željo po uspehih tako na osebni kot poklicni poti. 

Županu s sodelavci, občinskemu svetu ter podjetjem in organizacijam 
tudi v bodoče želim uspešno delo. 

Dobrega sodelovanja si, kot doslej, 
tudi v bodoče želim v okviru naše skupne regije. 

Ob tej priložnosti naj še posebej čestitam vsem prejemnikom 
občinskih priznanj, ki z vidnimi uspehi in dosežki zaznamujete 

življenje in delo v občini Krško.
Prijetno praznovanje občinskega praznika in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica

Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Predsednik Vlado Bezjak in Svet KS Brestanica

Ob prazniku občine Krško
vsem občankam in občanom iskreno čestitamo

in želimo mnogo uresničenih želja
ter osebnih in poslovnih uspehov.

 
Predsednik Matej Božičnik

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert in Svet KS Krško polje

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

d d k Ž b šk l

Spoštovane krajanke in krajani!

V želji, da vam bodo letošnje prireditve 

polepšale praznične dni, vam iskreno čestitamo 

ob krajevnem prazniku, 

hkrati pa se pridružujemo tudi čestitkam 

ob občinskem prazniku.

 

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Predsednik VVlado Grahovac
vet Krajevne skupnosti Senovoin Svet Krajevne skk ti S

Ob prazniku KS Senuše čestitamo 
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom 
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Voščila ob prazniku občine Krško
Te dni, ko staro krško mestno jedro počasi do-
biva zaokroženo prenovljeno podobo, se na 
različnih koncih občine odvijajo vesela pra-
znovanja. Obeležitev občinskega praznika je 
vedno priložnost za druženje ob opravljenem 
delu, a hkrati tudi snovanje novih načrtov in 
združitev moči za mesece, ki prihajajo. Sre-
čanja na mnogih prireditvah, nekatere že po-
tekajo tudi v okviru praznikov krajevnih sku-
pnosti, bodo znova zaznamovali močni stiski 
rok, objemi, spodbudne besede in iskrena vo-
ščila za nadaljnje osebne in poslovne poti. 

Ker se vsi občani in občanke največje posav-
ske občine in prijatelji iz sosednjih občin se-
veda ne morejo osebno srečati na istem me-
stu in ob istem času, da bi si izmenjali dobre 
misli, pa že več kot poldrugo desetletje Po-
savski obzornik omogoča, da iskrene želje 
kljub temu dosežejo vsak vaš dom. Tako bo-
ste tudi letos na prazničnih straneh našli vo-
ščila podjetij in organizacij, ki si želijo, da v 
občini Krško ohranimo doseženo in še izbolj-
šamo obete za prihodnost.

Voščilo v Posavskem obzorniku, ki so ga zno-
va naročili mnogi naši partnerji, ni le iskre-
na misel vam, bralkam in bralcem, za katere 
vsi skupaj ustvarjamo, ampak pomeni tudi 
zaupanje in veliko spodbudo našemu in vaše-
mu mediju. Hvala še enkrat vsem podporni-
kom našega skupnega medijskega projekta, 
vsem občankam in občanom občine Krško pa 
želimo čim več prijetnih trenutkov ob pra-
znovanju!

 Uredništvo    
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NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Čestitamo

ob prazniku!

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

BRESTANICA - Plavalni klub Celulozar Krško je bil zadnjo maj-
sko soboto na brestaniškem bazenu organizator že 43. medna-
rodnega plavalnega mitinga za pokal Krško. V uvodu mitinga 
so vse zbrane, z željami, da bi ti dosegli čim boljše rezulta-
te in čas tekmovanja izkoristili tudi za medsebojno spoznava-
nje in druženje, pozdravili in nagovorili predsednik plavalnega 
kluba Borut Mlakar, krška podžupanja Ana Somrak in predse-

dnik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak. Na mednarodnem pla-
valnem mitingu se je zbralo skupno 277 tekmovalk in tekmo-
valcev iz 18 slovenskih klubov ter po enega iz Hrvaške in Bosne 
in Hercegovine. 142 fantov in 135 deklic, rojenih med leti 2000 
in 2005, je opravilo skupno kar 1035 startov. V vodo je odločno 
skočilo tudi 31 plavalcev domačega Celulozarja, ki so zabele-
žili vrsto lepih uvrstitev in popravkov do sedaj doseženih oseb-
nih rekordov, med njimi pa je na najvišjo zmagovalno stopnico 
stopil Tjaš Žvar. Tjaš je poleg zmage na 100 m prsno v katego-
riji starejših dečkov zabeležil še dve visoki uvrstitvi, saj je bil 
četrti na 100 m prosto in peti na 200 m mešano. B. M.

43. mednarodni plavalni miting

Poleg plavalcev se je na bazenu zbralo še najmanj en-
krat toliko staršev, ostalih spremljevalcev, ljubiteljev te-
ga športa in podpornikov PK Celulozar Krško, v katerem 
bodo v prihodnjem letu dopolnili 60 let delovanja.
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Vsem oskrbovancem, njihovim sorodnikom,

www.metalna-senovo.si

Želimo vam vse lepo ob 
prazniku obcine Krško!

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

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

www.krovstvo-trsinar.si

Pogum, vztrajnost, 
doseženi cilji in veselje.
To so naše dobre misli.

Naj vas spremljajo na vseh poteh.

www.zarnkrsko.si

Sadike enoletnic 
za vrtne gredice

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 

čestitamo ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si
SENOVO - V okolici senovske osnovne šole in Doma 14. divizije 
je 31. maja v organizaciji Uprave RS za zaščito in reševanje – 
Izpostava Brežice ter Območnega združenja Rdečega križa Kr-
ško potekalo 20. regijsko tekmovanje ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in RK. Udeležilo se ga je devet ekip, in sicer Občine Ko-
stanjevica na Krki, CZ občine Brežice, območnih združenj RK iz 
Sevnice, Brežic in Krškega, dve ekipi iz Nuklearne elektrarne Kr-
ško ter ekipi CZ občine Žužemberk in Gasilske zveze Sevnica, ki 
sta nastopili izven konkurence. Zmagala je ekipa NEK 1, druga 
je bila ekipa OZ RK Sevnica, 3. mesto pa je osvojila ekipa NEK 2.

Tekmovalni del sta organizatorja tako za tekmovalce kot tudi 
za občane, ki so spremljali dogajanje, popestrili še z raznimi 
aktivnostmi oziroma predstavitvami. Tako so se udeleženci lah-
ko seznanili z opremljenostjo, pomenom in dejavnostjo Društva 
potapljačev Vidra Krško, Kinoloških društev IZAR in Brežice, Po-
klicne gasilske enote Krško, Posavskega in obsoteljskega društva 
za boj proti raku, Uprave RS za zaščito in reševanje, zdravstveni 
delavci in ambasadorji zdravstvenega preventivnega programa 
SVIT iz Zdravstvenega doma Krško pa so ob razstavljeni make-
ti črevesa spregovorili o pomenu zgodnjega odkrivanja rakavih 
obolenj in drugih bolezni na črevesju. B. M. 

Reševalci iz NEK ponovno 
najbolje pripravljeni

Kot prvouvrščena se bo zmagovalna ekipa NEK 1 septem-
bra udeležila državnega tekmovanja v Kopru.

Potekala je tudi predstavitev programa SVIT
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www.infra.si

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

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

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica

www.sc-krsko.siKRŠKO – V Kulturnem domu Krško so 1. junija pripravi-
li slavnostni koncert in na poseben način počastili 39 let 
glasbene ustvarjalnosti Draga Gradiška, ki je ob zaključku 
večera še zadnjič poprijel za dirigentsko palico. S prilo-
žnostnim darilom mu je izrekel čestitke tudi krški župan 
mag. Miran Stanko. 

Glasbena pot Draga Gradiška se je v Krškem pričela leta 
1975 s poučevanjem inštrumentov za takratno godbo, kate-
ri je postal tudi dirigent. Tako so se pod njegovim vodstvom 
dve leti kasneje že udeležili prvega tekmovanja slovenskih 
godb, leta 1990 pa že slavili v 1. težavnostni skupini z zlato 
plaketo in s posebno nagrado ter napredovali v najvišjo kon-
certno skupino. Leta 1978 pod njegovim vodstvom nastane 
Big band Krško. V letu 1992 postane Gradišek ravnatelj krške 
glasbene šole in leto kasneje ustanovi šolski simfonični orke-
ster. V istem letu nastane tudi zasedba 40X band, ki se ji ka-
sneje pridruži tudi Gradišek. Leta 2003 se na njegovo željo 
rodi glasbena drama Vražje dekle, ki združi Simfonični orke-
ster domače glasbene šole, operne pevce iz domačega oko-
lja in združene pevske zbore iz lokalnega območja. Pod nje-
govim ravnateljevanjem glasbena šola pridobi nove prostore 
na Kolodvorski ulici, kamor se preselijo leta 2006. Leto 2012 
ponovno po Gradiškovi zamisli izstreli novo glasbeno delo, 
ki ga poimenujejo Rok Kurent. V minulem letu odide Gradi-
šek v zasluženi pokoj, poskrbi pa tudi za predajo dirigentske 
palice vseh zasedb. Tako že leta 1994 prevzame vodenje Big 
banda Krško Aleš Suša, Pihalni orkester v letu 2004 prevza-
me Dejan Žnideršič, v letošnjem maju pa mesto vodje sim-
foničnega orkestra zasede še Peter Gabrič. 
 Marija Hrvatin 

39 let Gradiškove glasbene poti 

Drago Gradišek je aktivno oblikoval posavsko glasbeno 
dogajanje polnih 39 let.
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podroma, v nadaljevanju pa 
načrtujejo njihovo komasa-
cijo oz. zložbo, kar bo omo-
gočilo nadaljnje investicije v 
ta športni objekt. 

Sicer pa, kot je še dejal Ha-
binc, krize, ki je v zadnjih 
letih zajela konjeniški šport, 

Z željo po varnem življenju, 
brez nesreč ali nezgod, 

vsem občankam in občanom 
občine Krško

čestitamo ob občinskem prazniku.
112

p zČestitamo ob prazniku!
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Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo in vztrajnostjo,

voščimo ob prazniku občine Krško.

kolektiv

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

Cesta 4. julija 84 D, 
8270 Krško, Slovenija

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

E-mail: info@ihs.si

Podjetje za avtomatizacijo
 v industriji.

www.ihs.si

naši sistemi, Vaša prihodnost ...

Občankam in občanom čestitamo ob prazniku

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Ljubiteljem kasaškega špor-
ta bo na omenjeni prireditvi 
na ogled sedem kasaških dirk 
vključno s slovenskim kasa-
škim šampionatom, na kate-
rem se v dveh tekih pomeri-
jo najboljši slovenski kasači 
ne glede na starost, ter dir-
ko samo za francoske kasa-
če, ki so večji, bolj robustni 
in vzdržljivi. Poleg tradicio-
nalne dirke kmečkih dvov-
preg bodo v sodelovanju z 
rejci hladnokrvnih konj pri-
pravili tudi promocijsko dir-
ko s konji pasme posavec, ki 
jih bodo vpregli v t.i. sulky-
je, z njimi pa bodo tekmo-
vali licencirani dirkači. Do-
godek bodo popestrili še z 
godbo, mažoretkami, po-
nudbo aktiva kmečkih žena 
in stavami, je povedal član 
kluba Uroš Bernardič.

Primarna dejavnost posa-
vskega konjeniškega kluba, 

Ob jubileju bo dirka še bolj pestra
KRŠKO – V Konjeniškem klubu Posavje Krško letos obeležujejo 90-letnico krškega konjskega športa. Vi-
sok jubilej bodo obeležili v okviru tradicionalne kasaške dirke ob občinskem prazniku, ki bo v nedeljo, 
8. junija, ob 15. uri na hipodromu Brege.

ki združuje okoli 30 članov, 
je kasaški šport, s katerim se 
ukvarjajo štirje člani z dese-
timi tekmovalnimi konji, so 
pa med njimi tudi galoper-
ji, ki hodijo na dirke v tuji-
no, saj jih v Sloveniji (vsaj 
uradno) ni. Poleg moderniza-
cije kasaške steze na hipo-

dromu Brege klub načrtuje 
tudi dokončanje 100-metr-
ske krožne galopske steze, 
edine tovrstne v Sloveniji, 
ter ureditev trenažnega cen-
tra. „Moja želja je, da bi tu 
nastal prvi kompletni hipo-
drom v Sloveniji,“ pravi dol-
goletni predsednik konjeni-

škega kluba Jože Habinc, 
ki se sicer poslavlja s tega 
položaja. Predpogoj za to 
je ureditev zelo razpršene-
ga lastništva na hipodromu. 
Kot je dejal Janko Avsec z 
Občine Krško, so že uspe-
li urediti lastništvo na 90 % 
od 16 hektarjev površin hi-

Predsednik KK Posavje Kr-
ško Jože Habinc

ne bi preživeli brez tradicio-
nalne junijske prireditve, na 
kateri čakajo le še na zmago 
domačega kasača, pa tudi z 
vremenom pogosto niso ime-
li sreče, zato upajo, da se bo 
morda letos uresničilo obo-
je …
 Peter Pavlovič

Zgodovina Konjeniškega kluba Posavje Krško sega v leto 
1924, ko je bilo ustanovljeno Dirkalno in jahalno društvo 
Krško, tekmovalno stezo pa so uredili v Žadovinku. Po dru-
gi svetovni vojni so se lastniki in rejci tekmovalnih konj po-
vezali v Posavsko dirkalno društvo Krško polje, ki se je kma-
lu preimenovalo v Posavsko društvo za konjski šport Krško, 
tekmovalno stezo pa so uredili na stadionu Matije Gubca, 
kjer so bile zadnje kasaške dirke septembra 1959. Leta 1975 
je nastal Konjeniški klub Posavje, ki je po dolgoletnih pri-
zadevanjih leta 1988 odprl hipodrom v opuščeni gramozni-
ci na Bregah. 

Na Hipodromu Brege se spet obeta zanimiva dirka.

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

e-pošta: vipso@kabelnet.net
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Nekatera doživetja 
so nepozabna

www.stanovanjskikredit.si

Začnejo se v pravi banki s kreditom za nakup, gradnjo ali obnovo 
nepremičnine. 

Kredit lahko dobite do 100 % vrednosti investicije ob ustrezni 
kreditni sposobnosti in vrsti zavarovanja. Če gradite ali obnavljate, 
lahko na vaš osebni račun nakažemo tudi celoten znesek kredita, 
zavarovanega z zastavo nepremičnine. Možnosti pri najemu kredita je 
veliko. Posvetujte se s svetovalci v NLB Poslovalnicah.

NLB Stanovanjski kredit

01 477 20 00
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Občankam in občanom čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

Direktorica LU Krško Nataša 
Kršak je zbrane na prireditvi 
med nagovorom popeljala sko-
zi pestro dogajanje in predsta-
vila izobraževalne aktivnosti, 
ki so v minulih letih še pose-
bej zaznamovale Ljudsko uni-
verzo ter med drugim izposta-
vila leta od 2005 do 2009, ko 
so dobili prve projekte, fi nan-
cirane s strani Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport 
ter Evropskega socialnega skla-
da. „Začeli smo z razvojem no-
vih dejavnosti, s katerimi smo 
skušali zapolniti vrzel, ki je na-
stala z upadom vpisa v progra-
me za pridobitev izobrazbe. V 
tem obdobju smo se preselili v 
sedanje prostore in prvič v zgo-
dovini naše institucije pridobili 
tri učilnice. Leta 2009 smo pra-
znovali 50. obletnico delova-
nja, ob kateri je izšel zbornik 
z naslovom ‚Učimo se za življe-
nje‘,“ je še povedala Kršako-
va in nadaljevala, da so pro-
jekti pripeljali k drugačnemu 
načinu dela, kar si bodo bralci 
novo izdanega zbornika lahko 
sami ogledali. Zazrla se je tudi 
v prihodnost, ko je dejala, da 

Snujejo že nove projekte in ponudbo
KRŠKO – Ljudska univerza Krško je 27. maja v Kulturnem domu Krško pripravi-
la slovesnost, s katero je obeležila 55-letnico delovanja. Ob tem so predstavili 
zbornik ‚Na poti do 55. obletnice‘, podelili pa so tudi priložnostne zahvale. 

se njihova izobraževalna pot 
nadaljuje, saj že snujejo nove 
projekte in pestro izobraževal-
no ponudbo. Za konec se je še 
zahvalila vsem, ki so prispeva-
li svoj delež sodelovanja, saj 
se jih je v različnih smereh iz-
obraževanja od leta 2010 zvr-
stilo 41.426. 
Nekaj misli ob visokem jubile-
ju je podala tudi krška podžu-
panja Ana Somrak. Zbrani na 
slovesnosti pa so lahko v na-
daljevanju popotovali skozi 
minuli čas s projekcijo in po-
drobnejšo predstavitvijo pro-

jektov in programov, ki so jih 
podajale tako Kršakova kakor 
Monika Novšak in Anja Bri-
lej Bohorč. Kulturni program 
je pod vodstvom Branke Žič-
kar oblikovala glasbena zased-
ba mladih glasbenikov iz Glas-
bene šole Krško. V avli doma so 
člani različnih krožkov pripra-
vili priložnostno razstavo. Kot 
se za takšen dogodek spodobi, 
pa so ob pogostitvi razrezali 
tudi torto, zato se je nadalje-
valo prijetno druženje udele-
žencev prireditve. 
 Marija Hrvatin

Trem redno zaposlenim na Ljudski univerzi Krško je poma-
gala torto razrezati krška podžupanja Ana Somrak (desno).

Občankam in občanom občine Krško čestitamo 

ob občinskem prazniku. 

RUDAR SENOVO d.o.o.

KOBILE - Zakonca Alojz-Vladimir in Ljudmila Šribar sta 24. 
maja pri Etnološki zbirki Kobile organizirala 6. likovno kolo-
nijo Ne pozabimo. Slikarska tema je bila letos Domačija Kobi-
le 3. Sodelovali so trije slikarji skupine Pro tempore iz Celja 
Vlado Geršak st., Tone Mohar in Božidar Ščurek ter dva člana 
Društva likovnikov Krško OKO Rafael Andlovic in Rudi Stopar. 

V poznopopoldanskem druženju so se s slikarji srečali pohodniki 
Po poteh krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, predsednik KS 
Bojan Mežič je ob krajevnem prazniku tudi čestital zbranim, za-
peli so Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi pri Krškem, ob vaškem 
vodnjaku so zaplesali člani Folklorne skupine Blaž Jurko z Raz-
borja, kasneje pa so za dobro voljo skrbeli še harmonikar Alojz 
Štampfelj in instrumentalni tercet Jožica Čelesnik na harmo-
niki, Pavla Vretič na prirejeni rifl i za pranje perila in »bučarka« 
Lojzka Belobrk.
1. junija popoldne pa so v Kobilah poskrbeli za dva dogodka. V 
Etnološko zbirko Kobile so umestili Marijin kip, ki ga je zbirki da-
roval Mešani pevski zbor Banovci z Murskega polja oz. njegova 
člana Ljudmila in Dušan Skuhala. Doroteja Jazbec, ki je skrbe-
la, da je  nit prireditve lepo tekla, je povedala, da so v slovenski 
Panonski nižini nekdaj visoki križi z Marijo in Križanim nad njo, 
ki sta imela vsak svojo strešico, nakazovali prispodobo osi sve-
ta, vez med nebom in zemljo, leskovški župnik Ludvik Žagar pa 
je poudaril, kako prav je, da tako verni kot neverni spoštujemo 
svoje korenine, saj je to svet naših rodov. Naši predniki so zapis 
pustili kar v prostoru samem, s poimenovanjem župnij po Mariji 
v Leskovcu pri Krškem in Križanem v Svetem Križu, danes Podbo-
čju. Z Marijino pesmijo so ta del slovesnosti skupaj sklenili pev-
ci iz Banovcev pod vodstvom Renate Makovec, župnik Žagar in 
pevka Tamburaške skupine Klasje Marija Jerele, Ljudmila Sku-
hala pa je svečano razrezala hlebec kruha, ki ga je spekla Stan-
ka Pavkovič iz Društva kmečkih žena Krško polje.  
V nadaljevanju so odprli razstavo slik, nastalih na koloniji teden 
prej. Umetnik Rudi Stopar je slike oz. kolonije in prizadeva-
nje zbiralcev ljudske dediščine Šribarjevih v nagovoru opredelil 
v smislu kolektivnega delovnega spomina, ki s slovensko starej-
šo generacijo ostaja zadnji obronek nekdanjega načina dela, saj 
mladi delovnih sredstev starejših generacij skoraj ne poznajo 
več. Razmišljanje in razstavljena dela je lepo dopolnila Tambu-
raška skupina Klasje Kulturno umetniškega društva Žumberak z 
značilno slovensko in žumberško ljudsko glasbo, s krajšim nago-
vorom pa tudi podžupanja občine Krško Ana Somrak, ki je česti-
tala sodelujočim ob prepoznavi vrednot in razstavo tudi odprla.
Obe prireditvi v Kobilah, ki sta del praznika Občine Krško in Kra-
jevne skupnosti Leskovec pri Krškem, je na razne načine podpr-
lo veliko dobrotnikov, ki se jim Alojz-Vladimir in Ljudmila Šribar 
prisrčno zahvaljujeta in vabita 7. junija ob 19. uri v OŠ Lesko-
vec pri Krškem, da skupaj pomagamo tudi tistim, ki potrebuje-
jo našo pomoč – Društvu Sonček Posavje in Karitasu Župnije Le-
skovec pri Krškem. Lj. Š.

Praznovanje tudi v Kobilah



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 12, četrtek, 5. 6. 2014 25POSAVSKA PANORAMA

Kam v Posavju?
Četrtek, 5. 6.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev biografske-
ga romana o Jožetu Vodlanu 
„Za mavrico preko oceana“ 
avtorja Rudija Mlinarja in 
ogled razstave slikarja Jo-
žeta Vodlana iz Severne Ka-
roline, ZDA

• ob 19.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje slikar-
ske razstave udeležencev li-
kovne kolonije Ex-tempore 
Krško 2014 „O besedi je be-
seda“

Petek, 6. 6.

• ob 8.00 iz Šentjanža: Posa-
vski festival tematskih poti 
- Tridnevni konjeniški pohod 
po mejah občine Sevnica

• ob 10.00 na golf igrišču 
Grad Mokrice: rekreativ-
ni turnir v golfu (do 8. 6.); 
od 10.00 do 13.00 in v so-
boto, 7. 6., od 12.00 do 
16.00 pred športno dvorano 
Brežice: predstavitev golfa

• od 17.00 do 19.00 na sku-
pnostnem eko vrtu Brežice: 
učne delavnice – Kdo so ko-
ristni organizmi v vrtu?

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Veliki Obrež: svečana seja 
ob 110-letnici PGD Veliki 
Obrež

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave risb 
Josipa Korošca

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž občine Sevni-
ca 2014

• ob 19.00 v okrepčevalni-
ci Štritof v Glogovem Bro-
du: predstavitev pikada in 
turnir v elektronskem pika-
du za moške in ženske

• ob 19.30 na dvorišču Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: koncert ob 
20-letnici delovanja Pihal-
nega orkestra Kostanjevica 
na Krki, gostja večera: Se-
vera Gjurin

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Dobova: koncert MePZ 
Franc Bogovič Dobova „Na 
valovih radia 8257“

• ob 21.00 v parku MC Bre-
žice: akustični koncert Bort 
Ross & Nina

Sobota, 7. 6.

• ob 6.30 izpred hotela City 
Krško: začetek kolesarske 
ture „Kolesarjenje po me-
jah občine Krško“

• ob 8.00 pred Srednjo šolo 
Sevnica: brezplačen preiz-
kus hoje na 2 km in Cooper-
jev test zmogljivosti v teku 
na 2400 m za moške in na 
1600 m za ženske

• ob 8.00 z Jablance: Posa-
vski festival tematskih poti 
- Juriš na Bohor

• ob 8.00 izpred gasilskega 
doma na Raki: Posavski fe-
stival tematskih poti - Po zi-
belki čebule in cvička

• ob 9.00 iz Brestanice: Po-
savski festival tematskih 
poti - Brestaniška pohodni-
ška pot

• ob 9.00 v športni dvorani 
Dobova: rekreativno tek-
movanje v namiznem tenisu

• ob 9.30 pri Vinski kleti Ma-
stnak v Krakovem: dobro-
delni pohod na Lisco

• ob 9.50 na železniški posta-
ji Sevnica: otvoritev make-
te miniaturne železnice in 
muzeja ter obeležitev dne-

va železničarjev
• ob 10.00 v starem me-

stnem jedru Krškega: 6. fe-
stival posavskih nevladnih 
organizacij 

• ob 10.00 v starem me-
stnem jedru Krškega: Mla-
dinski kulturni festival; ob 
21.00: Iztok Mlakar cover 
(Tico & Pirman), Adi Smolar

• ob 11.00 na igrišču pri Gi-
mnaziji Brežice: dan odpr-
tih vrat KK Brežice, turnir 
trojk v absolutni kategoriji

• ob 11.00 na reki Krki pri 
ŠRC Grič: dan odprtih vrat 
KKK Čatež, tekmovanje v 
slalomu na divji vodi za po-
kal Čateža 

• ob 11.30 v Svetu energi-
je v Vrbini: junijske sobo-
tne delavnice; ob 11.30: 
delavnica Fraktali v izvedbi 
mentorice Nataše Rostohar 
s pomočjo dijakov Šolskega 
centra Krško-Sevnica, ob 
14.00: delavnica Spoznaj-
mo radioaktivnost v izved-
bi Radka Isteniča

• ob 12.00 v športnem par-
ku Brezina: rekreativni tur-
nir v odbojki na mivki – troj-
ke ter rekreativni turnir v 
hitrostnem badmintonu za 
moške in ženske

• od 12.00 dalje v Športnem 
parku v Krmelju: 13. roko-
metni turnir veteranov in 
veterank

• ob 15.00 na teniških igri-
ščih v Brežicah: dan odpr-
tih vrat TK Brežice in teni-
ški turnir

• ob 16.00 v športni dvora-
ni Brežice: dan odprtih vrat 
RK Brežice

• ob 18.00 na Cerini: pra-
znik vina VTKD Cerklje ob 
Krki s podelitvijo društvenih 
priznanj in zabavo s skupi-
no Iber

• ob 19.00 v Kostanjevici na 
Krki: srečanje godb Zveze 
godb Dolenjske in Bele kra-
jine ob 20-letnici delovanja 
Pihalnega orkestra Kosta-
njevica na Krki, ob 20.00 
na kopališču Otok: skupni 
nastop z družabnim sreča-
njem 

• ob 19.00 v gasilskem domu 
Mihalovec: svečana seja 
sveta KS Dobova s podeli-
tvijo krajevnih priznanj

• od 19.00 dalje pred večna-
menskim domom na Logu: 
tradicionalna 28. šinjeka-
dija

• ob 20.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: 13. srečanje ljudskih 
pevcev

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
folklorni večer

• ob 20.00 na Šmarčni: gasil-
ska veselica z ansamblom 
Petra Finka (ob 16.00: ga-
silsko tekmovanje Tomos – 
mokra vaja)

Nedelja, 8. 6.

• ob 8.00 s parkirišča pred 
cerkvijo na Čatežu ob Savi: 
planinski pohod po Brežiški 
planinski poti

• ob 9.00 pri lovskem biva-
ku na Ravneh nad Oštrcem: 

tradicionalno srečanje kra-
janov in lovcev

• ob 9.00 iz Term Čatež: ko-
lesarski maraton „S kole-
som na pot po občini Bre-
žice“

• ob 9.00 v športnem parku 
v Ločah: turnir v malem no-
gometu med vasmi KS Do-
bova

• ob 15.00 v Kulturnem 
domu Bistrica ob Sotli: 2. 
letni koncert Godbe Orli-
ca, gostje: Pihalna godba 
Pišece, solist na saksofonu 
prof. Aljoša Mutić, tambu-
raška skupina Zelenjak

• ob 15.00 v športni dvora-
ni Brežice – velika plezal-
na stena: dan odprtih vrat 
PAK - plezalna pokušina za 
odrasle navdušence in ra-
dovedneže; od 17.00 do 
22.00: rekreativni plezal-
ni maraton

• ob 16.30 pri vaškem vo-
dnjaku ob ulici 11. novem-
bra v Leskovcu pri Krškem 
(v primeru slabega vremena 
v OŠ Leskovec pri Krškem): 
literarni večer »Spomin na 
Rezi Pirc«

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
Učna ura Primoža Trubarja

Ponedeljek, 9. 6.

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
brezplačni računalniški te-
čaj

• ob 17.00 v sejni sobi špor-
tne dvorane Brežice: posvet 
Modrega Posavja „Šport – 
kako v prihodnje?“

Torek, 10. 6.

• ob 10.00 v Mestni hiši Bre-
žice: dogodek na temo so-
cialnega podjetništva „S 
čutom za druge v podjetni-
štvo“

• ob 16.00 na atletskem sta-
dionu Brežice: dan odprtih 
vrat AK Brežice, olimpijski 
dan - mini olimpijada; ob 
18.00: Cooperjev test in 
test hoje 2 km

Sreda, 11. 6.

• od 9.00 do 11.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: Herman Lisjak na gradu 
Rajhenburg – Moje knjižno 
kazalo, Če ne bomo brali, 
bo volk pojedel Rdečo ka-
pico

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
brezplačni računalniški te-
čaj

• ob 17.00 v naravoslovni 
učilnici OŠ Jurija Dalmati-
na Krško: Ura slovenščine – 
Naša pesem ni le naša pe-
sem

Četrtek, 12. 6.

• ob 20.00 v MC Krško: ogled 
fi lma Zavet srbskega reži-
serja Emirja Kusturice

Petek, 13. 6.

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harska delavnica – izdelaj 

svojo sadno kupo
• ob 19.00 v cerkvi sv. Treh 

kraljev na Brunku: koncert 
ljudskih pesmi „Kdor poje 
rad, v srcu je bogat“

• ob 20.00 v Lutrovski kle-
ti na gradu Sevnica: večer 
slovenskih popevk/koncert 
MoPZ Svoboda Brestanica

Sobota, 14. 6.

• ob 4.00 na košenici na Po-
lomu: prikaz tradicionalne 
košnje v Gorjancih

• ob 9.00 iz Brestanice: Posa-
vski festival tematskih poti 
- Brestaniška kolesarska pot

• ob 9.00 v športni dvorani 
Brežice: dan odprtih vrat 
ŽRK Brežice

• ob 9.30 s parkirišča pri 
nekdanji Blagovnici Breži-
ce: voden sprehod z Bran-
kom Brečkom po vrbinskih 
jezerih 

• ob 10.00 iz Šentjanža: Po-
savski festival tematskih 
poti - Pohod na Tk Pav

• ob 10.00 na ploščadi pred 
gasilskim domom Krmelj: 
etnološka prireditev „Kna-
pec na obisku pri branjevki 
in krošnjarju“

• od 10.00 do 18.00 na že-
lezniški postaji Libna: raz-
stava ročnih del »Poleti ro-
žice cvetijo«

• ob 15.30 pri Cumarjevem 
mlinu v Zagradu: 10. pohod 
po Ostrovrharjevi vinski 
poti, ob 18.00 pri domači-
ji Celestina: pohod od zida-
nice do zidanice, na koncu 
kulturni program in zabava 
z ansamblom Grom

• ob 17.00 v parku starega 
mestnega jedra Krškega: 
osrednja prireditev ob pra-
zniku KS mesta Krško

• ob 18.30 na dvorišču gra-
du Brežice: letna produkci-
ja PD Imani z naslovom „Ta 
veseli dan“ 

• ob 19.00 v športnem parku 
Krmelj: Taprava veselica z 
ansamblom Nemir

• ob 19.00 v gasilskem domu 
Mihalovec: svečana seja ob 
90-letnici PGD Mihalovec

• ob 22.00 v MC Krško: hou-
se party 

Nedelja, 15. 6.

• ob 8.00 z Zdol: Posavski fe-
stival tematskih poti - Vidov 
pohod

• ob 8.30 z Bizeljskega: Posa-
vski festival tematskih poti 
- Vidova pot

Ponedeljek, 16. 6.

• ob 13.15 pri OŠ Sevnica: 
teden ljubiteljske kulture - 
zasaditev sevniške voščen-
ke s kulturnim programom

• ob 15.30 v predavalnici 
ZD Sevnica: prvi del tečaja 
prve pomoči za bodoče vo-
znike in vse, ki želijo zna-
nje obnoviti

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
brezplačni računalniški te-
čaj

• ob 18.00 v MC Krško: srb-
ski večer

• ob 19.30 v MC Krško: fi lm-
ski večer FKK: Alain Resna-
is – L‘année dernière à Ma-
rienbad (1961)

Torek, 17. 6.

• ob 15.00 v renesančni dvo-
rani gradu Rajhenburg v 
Brestanici: srečanje z mini-
strom za infrastrukturo in 
prostor Samom Omerzelom

• ob 15.30 v predavalnici T. D. OSTROVRHARJI SVIBNO, SEKCIJA VINOGRADNIKI ZAGRADA Info: Renko Tone 031 832 339

na 10. pohod po»Ostrovrharjevi vinski poti“«
v soboto 14.6.2014
ob 15.30 uri, daljši pohod iz Studenc pri Cumarjevem mlinu
ob 18.00 uri, pohod od zidanice do zidanice

URA SLOVENŠČINE – 
NAŠA PESEM NI LE NAŠA PESEM

• sreda, 11. junij 2014, ob 17.00 - Naravoslovna 
učilnica OŠ Jurija Dalmatina Krško

Prvi poletni večer Valvasorjeva knjižnica Krško in Jav-
ni sklad za kulturne dejavnosti – OI Krško pripravlja-
mo v sodelovanju z Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško 
in Slovenskim protestantskim društvom Primož Trubar - 
Podružnica Posavje. Posvečen je peti obletnici odprtja 
spominskega parka in 8. juniju, dnevu Primoža Trubar-
ja. Pod vodstvom mentorice Irene Hictaler Simončič 
se bodo s svojimi avtorskimi pesniškimi deli predstavi-
li učenci in učenke 9. razreda OŠ Jurija Dalmatina. 

TUAREGI – predavanje

• sreda, 18. junij, ob 19. uri – 
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Ddr. Mira Delavec Touhami in njen mož Abdelkader 
Touhami bosta na potopisnem predavanju s humanitar-
no noto predstavila življenje in kulturo Tuaregov v pod-
saharski Afriki.

ROČNA DELA – razstava

• nedelja, 22. junij ob 17. uri - 
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Tudi letos so se ob četrtkih v kostanjeviški knjižnici ple-
tle zgodbe in novi izdelki. Kaj je nastalo, bomo pokaza-
li na razstavi, ki bo del pisanega pevskega nedeljskega 
popoldneva v Kostanjevici.

RAZSTAVA »90 LET 
KONJENIŠKEGA ŠPORTA V KRŠKEM«

• od 12. junija – Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstava, ki jo je ob visokem jubileju pripravil Živko 
Šebek, prikazuje kratek pregled razvoja tega športa . Tudi 
ostali, ki bi se želeli predstaviti pri nas, vabljeni, da nas 
pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (Polona Brenčič).

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabni-
ke, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne 
morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovo-
rite na tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V JUNIJU

ZD Sevnica: prvi del tečaja 
prve pomoči za bodoče vo-
znike in vse, ki želijo zna-
nje obnoviti

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Društva 
likovnikov Brežice „Ener-
gija“

Sreda, 18. 6.

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
brezplačni računalniški te-
čaj

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
teden ljubiteljske kultu-
re - lutkovna delavnica; ob 
19.00: meditacija s šaman-
skim bobnom

• ob 19.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: preda-
vanje ddr. Mire Delavec 
Touhami in Abdelkaderja 
Touhamija

*Prireditve ob prazniku ob-
čine Krško so objavljene na 
str. 18.

BRESTANICA - Po dobrem letu delovanja in že velikemu številu 
izvedenih nastopov na raznih prireditvah je Rajhenburški oktet 
18. maja na gradu Rajhenburg pred polno dvorano slušateljev 

izvedel prvi samostojni koncert z naslovom Pojemo ljubezni. 
Pevci okteta, ki so hkrati tudi člani MoPZ Svoboda Brestanica, 
oba pa vodi zborovodja Janko Avsenak, bodo koncert, posve-
čen ljubezni, ponovili 18. junija v krški Dvorani v parku.
 B. M., foto: Boštjan Colarič 

Prepevajo z ljubeznijo o ljubezni

Rajhenburški oktet z vokalistko Stanko Macur
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.A SRL
Rezultat 1.–6. mesto – Treb-
nje : Sevnica 29:19
Lestvica - 1. Celje 58, 6. Sev-
nica 19
Rezultat 7.–12. mesto – Krško 
: SVIŠ 30:24
Lestvica - 7. Izola 27, 12. Kr-
ško 18

KADETI – fi nale 1.-4. mesto, 
Trebnje 17.5.2014
Rezultati - Slovan : Krško 
24:23, Ormož : Krško 25:25, 
Trebnje : Krško 23:16
Lestvica - 1. Trebnje 6, 2. 
Slovan 3,  3. Ormož 2, 4. Kr-
ško 1

MLAJŠI DEČKI A – fi nale 1.–
4. mesto, Krško 18.5.2014
Rezultati - Krško : SVIŠ 11:13, 
Krka : Krško 21:14, Krško : 
Celje 18:11
Lestvica - 1. SVIŠ 6, 2. Krka 
2, 3. Krško 2, 4. Celje 2

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultat – Krško : Veržej 0:2
Lestvica – 1. Dob 63, 7. Kr-
ško 36

MLADINCI/KADETI 2. SNL
SKL – Krško : Jarenina 4:0, 
Šmartno : Krško 2:1; 1. Ver-
žej 63, 3. Krško 58
SML – Krško : Jarenina 3:1, 
Šmartno : Krško 2:3; 1. Kr-
ško 64
Skupna lestvica : 1. Krško 
122

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - 
VZHOD
Rezultati – Rudar : Krško 0:5, 
Krško : Veržej 3:0 b.b.
Lestvica – 1. Maribor 80, 2. 
Krško 80

BAKU, BREŽICE - Minuli vikend so v Bakuju potekale evrop-
ske atletske kvalifi kacije za udeležbo na poletnih olimpij-
skih igrah mladih, na katerih so se morali mladi atleti (rojeni 
1997 in 1998) poleg dosežene mednarodne norme še dodatno 
dokazati. Slovenijo je zastopalo 19 mladih atletov in atle-
tinj, med njimi tri predstavnice AK Brežice. Nina Urbanč je 
na svojem prvem velikem mednarodnem tekmovanju malo 
zaostala za osebnim rekordom, kladivo zalučala 46,99 m in 
osvojila 27. mesto. Leda Krošelj je v skoku s palico v fi nalu 
zasedla 4. mesto s preskočenimi 380 cm. Lara Omerzu je v 
skoku v višino v fi nalu preskočila 180 cm ter prav tako zase-
dla 4. mesto. Obe sta se tako zanesljivo uvrstili na poletne 
olimpijske igre mladih, ki bodo od 16. do 28. avgusta v Na-
njingu (Kitajska). Tam bodo nastopili samo najboljši mladi 
športniki s celega sveta, ki so prestali zahtevne kvalifi kaci-
je, poleg brežiških atletinj pa sta se v Nanjing uvrstili samo 
še dve atletinji iz Slovenije.  Vir: AK Brežice 

Lara in Leda gresta v Nanjing

SEVNICA  - V organizaciji sevniških oldHANDsov je 17. maja 
v sevniški športni dvorani že dvanajsto leto zapored potekal 
veteranski rokometni turnir. Udeležilo se ga je sedem ženskih 
in 12 moških veteranskih rokometnih ekip. V ženski konku-
renci so slavile Dupljanske žabice, na 2. mesto so se uvrsti-
le igralke iz Šentjerneja, tretje so bile rokometašice iz Izo-
le. V moški konkurenci so slavili igralci iz Dobove, Radeški 

gamsi so osvojili 2., sevniški oldHANDsi pa 3. mesto. Izbra-
li so tudi najboljše posameznike. Za najboljšega vratarja je 
bil izbran Andrej Peternelj iz Škofje Loke, najboljši strelec 
je postal Mile Mijačinović iz Dobove in najboljši igralec tur-
nirja Marko Hochkraut iz Sevnice. Najboljša vratarka je po-
stala Karmen Jazbinšek iz Sevnice, najboljša strelka Mojca 
Boškovič iz Novega mesta in najboljša igralka Jana Križaj 
iz Dupelj na Gorenjskem.  J. Kuhar

Rokometni veteranski turnir

Rokometni veterani iz Dobove in Radeški gamsi so se ve-
selili 1. in 2. mesta po zaključenem turnirju v sevniški 
športni dvorani.

Člansko ekipo bodo prijavi-
li v 3. državno ligo - center 
po temeljitem razmisleku, 
saj vedo, da je iz kadetske v 
člansko konkurenco velik pre-
skok. Ekipo bodo sestavljale 
v večini mladinke, kadetinje 
in starejše deklice. V ome-
njenih skupinah, katerih de-

POK v novo sezono s člansko ekipo 
KRŠKO – V Posavskem odbojkarskem klubu (POK) so uspešno spravili pod streho še eno tekmovalno se-
zono. Dekleta v najmlajšem ekipnem kolektivu v Posavju nenehno napredujejo v odbojkarski igri in 
tako so se za naslednjo sezono v klubu odločili storiti pomemben korak. V ligaški sistem tekmovanj 
bodo vključili člansko ekipo, sestavljeno iz igralk, ki so letos še igrale v kadetski kategoriji.

kleta bodo konkurirala za na-
stop med članicami, bo vadilo 
v novi sezoni okoli 25 deklet. 
Članice bodo imele želene po-
goje za treninge, ob tem pa 
se v klubu še dogovarjajo za 
dva dodatna termina za tre-
ninge mlajših kategorij. Tre-
ner ekipe bo Aleš Cvar, dol-

goletni športni pedagog na OŠ 
Koprivnica in trener večih ge-
neracij posavskih odbojkaric. 
Cilj za prvo sezono je navaja-
nje na nov nivo kakovosti na-
sprotnikov, do tretje sezone 
pa bodo cilji zrasli vse do na-
predovanja v višji razred. 
Seveda pa v klubu ne stavi-
jo vsega le na člansko ekipo, 
saj bodo ob mladinkah, ka-
detinjah in starejših deklicah 
igrale tudi mlajše deklice v 
mali odbojki. Vseh deklet, ki 
izvajajo redni trenažni pro-
ces, je v klubu že 45, ob tem 
pa se po šolskih krožkih s šolo 
odbojke srečuje še okoli 30 
deklet. Ne treningih dekleta 
za odbojkarsko igro navdušu-
je pet trenerjev, med njimi 
imajo tudi fi zioterapevtko, 
tako da je za zdravje deklet 
dobro poskrbljeno. Veliko 
vlogo pri omogočanju mate-
rialnih in organizacijskih po-

gojev v klubu imajo starši, 
brez katerih bi bile dejavno-
sti precej bolj omejene.
Letos so dekleta tekmovala 
s spremenljivo uspešnostjo. 
Kadetinje bi lahko dosegle 
več, a so imele nosilke igre 
številne težave s poškodba-
mi. Starejše deklice so v B 
ligi dosegle same zmage in 
bile po kakovosti primerljive 
z ekipami v A ligi. Najmlaj-
še odbojkarice so v mali od-
bojki dosegle visoko 11. me-
sto, kar je za mlad kolektiv 
velik uspeh. Med letom se v 
klubu udeležujejo številnih 
turnirjev, nekaj jih organi-
zirajo tudi sami. Prihajajo-
če počitnice bodo za dekle-
ta v POK-u ponovno pestre, 
saj odhajajo na mednarodne 
svetovne igre v Avstrijo, ka-
mor bodo popeljali kar 27 
deklet v treh ekipah.
 Luka Šebek  

Kadetinje POK Krško
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ČATEŽ OB SAVI - Sončen 25. maj je prinesel tudi tradicio-
nalni dobrodelni tek brežiškega Lions kluba »Tečem, da po-
magam«, ki je omogočil veliko veselja in dobre rekreacije.

Za otroke iz socialno ogroženih družin in lažji nakup učbe-
nikov za novo šolsko leto so tekli tako najmlajši tekači na 
otroškem teku kot tisti malo starejši na 3- in 10-kilometrski 
progi. Med najboljše na 3-kilometrskem teku so se uvrstili: 
Nika Bevc, Ela Petan, Mojca Potokar, Jakob Jankovič, Jaša 
Bogovič in David Dremelj, 10-kilometrski tek pa so okrona-
le Nataša Avšič Bogovič, Mojca Avšič in Mihaela Jost, med 
moško konkurenco pa so medtem izstopali Miran Abram, Bo-
štjan Pirc in Brane Vrhovšek. K lepi gesti in zdravemu teku 
pa ste vabljeni tudi vsi ostali že naslednje leto. M. M.

Posavsko-hrvaška naveza, kompilacija Val014. V to-
kratnih glasbenih novičkah preberite:

Konec leta 2011 je Hrvoje Krištofi ć - Žikac v Međimur-
ju ustanovil nov avtorski bend z imenom Genova (na fo-
tografi ji). Gre za hrvaško-slovensko navezo, ki jo sesta-
vljajo: Hrvoje Krištofi ć (vokal), Rok Mikec (klaviature), 
Dino Blažeka (bas kitara), Alen Horvat (kitara), Kar-
lo Petrović (bobni) in Brežičanka Tjaša Zidanič (vokal). 
„Do sodelovanja z Genovo sem prišla med študijem glas-

bene pedagogike v 
Mariboru, kjer sem 
sošolka z njihovim 
glavnim pevcem. 
Tako da smo v bi-
stvu bili kolegi in 
smo se že prej po-
znali. Pred mano je 

bilo v skupini neko drugo dekle, a je potem šlo v Avstrijo 
študirat petje in smo se dogovorili za sodelovanje,“ nam 
je zaupala Tjaša. Bend sicer deluje komaj eno leto in je 
v tem času osvojil veliko nagrad ter že podpisal prvo po-
godbo s glasbeno založbo, poleg tega pa izdal tretji sin-
gle – Biti ništa, Otporan na metke in Ona je rijeka. Sklad-
be so nastale v sodelovanju s producentom Vjekoslavom 
Magdalenićem, ki je sodeloval tudi z drugimi znanimi hr-
vaškimi pevci in bendi (Tony Cetinski, Nina Badrić, Jura 
Stublić & Film …). Njihova glasbena usmerjenost je pred-
vsem pop/rock z dodatki funka in jazza, album pa je že 
v nastajanju in ga lahko pričakujemo v letu 2014.

Po lanskoletnem premoru so ustvarjalke in ustvarjalci 
različnih glasbenih zvrsti znova začeli pošiljati svoje pe-
smi za novo kompilacijo Imamo dobro glasbo – Val014. 
V uredništvu radia Val 202, sicer pobudnika projekta, so 
prejeli več kot 170 prijav glasbenikov in skupin, ki so jim 
skupaj poslali približno 250 skladb. Žirija je med njimi iz-
brala štirinajst pesmi, ki bodo sestavljale letošnjo šesto 
kompilacijo, na kateri se je znašla tudi elektro-rock sku-
pina iz Krškega Karmakoma s skladbo Never enough. Spo-
mnimo, zasedba je v začetku preteklega meseca gostova-
la s tremi koncerti v Belgiji, v londonskem klubu Dublin 
Castle ter še v avstrijskem Gradcu in na Dunaju.

Love Is Gone je prvenec DJ-ja Nicka Karstena iz Ljublja-
ne. Nick je k sodelovanju povabil tudi Brežičanko Laro 
Love, ki je poleg unikatnega vokala znana tudi kot teks-
topiska in vokalistka skupine LeeLooJamais. Lara se je 
na samostojni glasbeni poti že predstavila. Z DJ Sylvain-
om je posnela uspešnico Call me, v duetu pa je zapela 
z Janom Plestenjakom najbolj poslušano skladbo v Slo-
veniji leta 2008 – Soba 102.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

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

Geslo križanke pošljite do četrtka, 12. junija 2014, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

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

Geslo 10/2014 številke: 

NAJBOLJŠI SLADOLED V MESTU
Nagrade, ki jih podarja Slaščičarna Jagoda, prejmejo:
1. nagrada:  velika banjica sladoleda (30 kepic), 

Darko Jazbec, Presladol
2. nagrada:  mala banjica sladoleda (15 kepic), 

Milči Kralj, Brežice
3. nagrada:  mala banjica sladoleda (15 kepic), 

Zdenka Milič, Dol. Prekopa
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Gostilna Ribnik Dular
Raztez 1a, Brestanica
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otroška igrala

VABLJENI!

VABLJENI!

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

ca 14. divizije 56, 8250 Rogaška Slatina. Čestitamo. Le-
stvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena 

je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 2. (1.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Najlepše ime
 3. (2.) Ans. ERAZEM - Poletni večeri
 4. (8.) Ans. EKART - Še eno rundo daj točajka
 5. (4.) Ans. VIHAR - Na sončni strani ulice
 6. (7.) Ans. MLADIKA - Otroška želja
 7. (5.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka
 8. (9.) Ans. VESELI DOLENJCI - Kadar vprašam po tebi
 9. (10.) Ans. FANTJE IZPOD LISCE - Ples pomladi
 10. (-.) Ans. NARCIS - Rdeča lička

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Erazem - U oštarija 

Kupon št. 209
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, 7. junij, ob 17. uri

16. maja je Ekvilib inštitut, nosilec certifi kata Družini pri-
jazno podjetje, podelil certifi kate 17 podjetjem in pono-
sni smo, da je med njimi tudi naše podjetje, Rudar Seno-
vo d.o.o., ki je pridobilo osnovni certifi kat. Podelitve se 
je udeležil predstavnik podjetja, direktor Goran Udovč.

Pridobitev osnovnega certifi kata »Družini prijazno podje-
tje« je za naše podjetje samo še potrditev, da je visoko 
družbeno odgovorno, saj z izvajanjem že obstoječih ukre-
pov in s postopnim uvajanjem dodatnih devetih omogo-
ča zaposlenim, da razvijajo vse vloge v svojem življenju: 
omogočena jim je boljša skrb za otroke in ostarele soro-
dnike, kakor tudi gradnja kakovostnih odnosov znotraj in 
zunaj delovnega okolja. 
Cilj vseh ukrepov je izboljšanje upravljanja delovnih proce-
sov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja. Z izvajanjem ukrepov 
se tako izboljšujejo zadovoljstvo, motivacija in pripadnost 
zaposlenih podjetju, saj jim je omogočeno uspešnejše spo-
prijemanje s poklicno in družinsko odgovornostjo. M. B.

Goran Udovč, direktor družbe Rudar Senovo d.o.o. ob 
podelitvi osnovnega certifi kata »Družini prijazno podjetje«

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

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg 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.

ANTON ZVONKO OGOREVC

V SPOMIN
26. maja je minilo eno leto, 

odkar nas je zapustil naš dragi in nepozabni

Hvala vsem, ki mu prižigate svečke in postojite ob njegovem 
grobu. Zelo te pogrešamo.

Vsi tvoji

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak,

spomin je nate                   
in hvaležna misel,

luč je, ki ne ugasne ...

iz Cundrovca (Brezina).

ANDREJA UREKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in dobrim sosedom 
za nesebično pomoč, tolažilne besede, izrečena sožalja ter darovano 
cvetje, sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala gre patronažni 
sestri Marini za večkratne obiske na domu, g. Stanetu in ge. Mileni 
Hervol, podjetju Elektro Krško – Brežice, g. Ivanu Ureku za poslovilne 
besede in Pihalnemu orkestru Kapele za zaigrane žalostnike.

Hvala tudi vsem, ki ste ga v času njegove bolezni obiskovali tako 
doma kot v bolnišnici ter ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovo zadnjo pot. Z zaigrano koračnico pa so se tvoji kapelski 
muzikantje še zadnjič poslovili od tebe.

Ohranili te bomo v lepem spominu.

UROŠA MIRTA

ZAHVALA

V globoki žalosti: oče, mama, brat Roman, Nataša, Andraž

se zahvaljujemo vsem svojcem, prijateljem, sosedom, Ani 
Breznikar za poslovilne besede, gasilcem s Senovega in iz Črne 
na Koroškem, vojašnici Celje, pogrebnikom Kostaka ter gospodu 
Turinku za lepo opravljeno sveto mašo in obred. Posebna zahvala 
podjetju MPI Žerjavi in vsem ostalim, ki ste ga pospremili k 
preranemu počitku.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre

le daleč, daleč je.

Ob izgubi 
predragega sina, brata, ateka in botra

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega moža, očeta, brata, tasta, starega 

očeta, pradedka in strica

JOŽE VEGEL

V SPOMIN
10. junija bo minilo deset let, 

odkar nas je zapustil dragi 
mož, ata, stari ata, stric in tast

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

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

Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

iz Kočarije.

SILVO RAK

V SPOMIN
9. junija bo minilo leto dni, 

odkar je za vedno zaspal naš dragi

Tiho, kot je živel, nenadoma je odšel. Ostal je spomin, ki v srcih 
vedno bo živ. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki v spomin nanj prižgete svečko na njegovem zadnjem domu na 
pokopališču v Boštanju.

Žalujoči: žena Mari in hčerka Sabina z družino

Tam, kjer si ti, ni sonca ne luči.
 Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

iz Sevnice.

ERNEST BUDIČ

V SPOMIN
3. junija je minilo 10 let, odkar je od nas 
prehitro odšel dragi mož, ati, stari ata, 

brat in tast

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem zadnjem domu in mu 
prižigate sveče ter ga ohranjate v lepem spominu.

Vedno v naših srcih – vsi njegovi

Če dobra dela bi krila imela,
ne bi tebe črna zemlja vzela.

Ker za nas si ves se razdal,
prehitro si se upehal.

iz Brvi 9.

KAREL MEDVEŠEK

ZAHVALA

Brat Miran z družino in brat Jože z Marinko

Iskreno se zahvaljujemo vsem za podarjene sveče in cvetje. 
Zahvala g. župniku Turinku za opravljen obred in g. Branku 
Margonu za poslovilni govor. Lepa hvala tudi pevcem iz Krškega 
za lepo zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino. Vsem 
sorodnikom in znancem pa še enkrat hvala.

V mislih boš ostal 
vedno z nami.

Mnogo prezgodaj se je od nas poslovil 
dragi brat, stric in svak

rojen na Reštanju, stanujoč v Krškem.

SREČKA DENŽIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob teh težkih trenutkih 
stali ob strani in se poslovili od našega ateka. Zahvaljujemo se za 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebno zahvalo izrekamo 
gospodoma Roku Kržanu in Slavku Mihelinu za poslovilne besede, 
Jani Mihelin za odigrano Tišino, njegovim pevcem za zapete 
pesmi, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
in Cvetličarni Žičkar, Gostilni Kocjan za pogostitev, sosedom, 
sorodnikom in prijateljem za nesebično pomoč in vsem, ki ste 
nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.
Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi prerani zadnji poti.

Zelo te bomo pogrešali: 
hčerka Vesna in sin Srečko z družinama

Hotel sem uloviti ptico, 
pa je odletela.

Hotel sem vam prinesti marelico, 
pa še ni dozorela.

Hotel sem vsem nekaj reči, 
pa sem odšel.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega ateka, starega ata, tasta, brata in strica 

z Bizeljskega

RIKO KROPEC

ZAHVALA

Iz srca se zahvaljujem vsem, ki ste ga bodrili v vseh težkih 
trenutkih ter mu namenili kakšno lepo misel. Zahvala tudi osebju 
bolnišnice Brežice in obema zdravnicama za neizbrisno humano 
delo. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, ter 
hvala tistim, ki mu boste kdaj prižgali svečo.
Našega Rika ni več, a z nami ostaja njegov nasmeh, optimizem 
in njegova iskrenost. Slednjo v teh časih premalokrat doživimo.

Prijatelj D. Z.

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

kot biser dni, kot sen noči,
čas jih več ne rani ...

Mnogo prezgodaj nas je zapustil

iz Župelevca 31

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in za svete maše, osebju 
Splošne bolnišnice Novo mesto in Splošne bolnišnice Brežice za 
zdravljenje in lajšanje bolečin, g. kaplanu Urbanu Lesjaku za lepo 
opravljeni obred in sveto mašo, pevcem z Rake za zapete žalostinke, 
ga. Štefki Vidrih za čuteče besede slovesa, g. Arhu za zaigrano 
melodijo, pogrebni službi Kostak Krško za opravljene pogrebne 
storitve, Ljudskim pevcem Ajda za petje pri sveti maši in vsem, ki 
ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani in nam kakorkoli pomagali 
ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Res težko je slovo,
a v večnosti se zopet snidemo.

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

CECILIJE VODOPIVC
iz Dolenje vasi pri Krškem

VJEKOSLAV
BOKOR

Letos, 24. maja, je minilo 15 let, odkar nas je zapustila 
baka, včeraj pa bi naš dedek, ki je odpeljal svoj zadnji vlak 

14.10.2013, praznoval svoj stoti rojstni dan.

Hvala vsem, ki se ju spomnite.

V naših srcih vajini delčki bodo ostali
do tedaj, ko spet ob vaju se bomo zbrali.

ELIZABETA
BOKOR 

SPOMIN
Ni smrt tisto, kar nas loči,

in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.

Brez pomena 
zanje so razdalje,

kraj in čas.
(M. Kačič)

ANTONIJE GRAMC

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice, sestre, tete, botre, tašče, 

sestrične in sosede

Žalujoči: vsi njeni

z Gorenjih Skopic 43

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ji pomagali v času njene 
bolezni: njeni osebni zdravnici dr. Nadi Cesarec, sestri Nataši, 
Splošni bolnišnici Brežice - zdravniškemu in strežnemu osebju 
Kirurškega oddelka in Internega oddelka II za vso skrb in nego, 
velika hvala patronažnima sestrama Manči in Marini.
Zahvaljujemo se za vse izraze sožalja, cvetje, sveče in prispevke 
v korist bolnišnice Brežice ter za darovane svete maše.
Toplo se zahvaljujemo družinam Horžen, Potokar, Srpčič, Žibert 
in Jožici Stezinar.
Posebna hvala gospodu župniku za tople besede ob njegovih 
obiskih ter za besede slovesa. Hvala MePZ KD Franc Bogovič 
Dobova za lepo zapete pesmi, MPZ iz Rake ter domačim pevcem. 
Velika hvala Andreji Barič Kerin za čudovito zapeto pesem Ave 
Marija. Hvala Ivani Vatovec za ganljive poslovilne besede, 
praporščakom, Cvetličarni Žičkar za lepo opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, in vsem, ki 
vas nismo posebej omenili - vsem in vsakomur posebej hvala.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu …
(T. Pavček)

dr. MILAN MLAKAR 

ZAHVALA

Vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečena ustna in pisna 
sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Zahvala Zdravstvenemu centru Aristotel, sodelavcem Zdravstvenega 
doma Krško in govorniku KS Krško. Posebna zahvala dr. Alenki Božič 
Žibert ter sestram I. internega oddelka bolnišnice Brežice za nego 
in skrb.

Vsem še enkrat hvala.

V 85. letu se je poslovil naš dragi

zdravnik iz Krškega.
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

Oglas velja kot kupon za 10 % popust!

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

ureditev mejeparcelacija

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

g
Odslej pisarna tudi 

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

BBodiddidididitte
viviiddndnni!i!i!

za boljši vid pokličite
07/499 22 33

za boljši vid pokličite
07/499 22 33

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

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

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

Vodenje poslovnih knjig

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 

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

PLESKARSTVO IN ČISTILNI SERVIS 

GIODANI

ATOV  

D
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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

1 KUPIŠ 1 DOBIŠ
sončna očala otroška sončna očala

OKULISTIČNI PREGLEDI NA ZDRAVSTVENO KARTICOBREŽICE
070 660 660

format 154 x 216 mm
156 strani, trda vezava

cena: 15,00 €

07 49 05 780 / 040 634 7830

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Martina Škoberne, Armeško 

– dečka,
• Sabina Žibert Kunšek, 

Zabukovje nad Sevnico – 
deklico,

• Vesna Jaćimović, Dolšce – 
deklico,

• Lidija Vogrinc, Vrhje – 
dečka,

• Aleksandra Marolt, Brege 
– dečka,

• Aleksandra Lupšina, Krško 
– deklico,

• Sanela Ćehić, Senovo – 
dečka,

• Nataša Močnik, Krmelj – 
dečka,

• Mateja Hosta, Gornja 
Prekopa – deklico,

• Tamara Tomše, Krška vas – 
dečka,

• Janja Tršelič, Krško – 
dečka,

• Martina Urbanč, Dednja 
vas – dečka,

• Tina Jan, Krško – deklico,
• Sara Tršelič, Leskovec pri 

Krškem – deklico,
• Tadeja Kodrič, Koprivnica 

– deklico,
• Zejnie Limaj, Senovo – 

deklico.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Bojan Glušič in Bojana 
Kočijaž, oba iz Kaplje vasi,

• Bogdan Gomboc in Lidija 
Hribar, oba iz Račice,

• Jaka Redenšek z Lukovca 
in Nicole Klinc iz Križa,

• Primož Drenovec z 
Velikega Kamna in Špela 
Derstvenšek s Šedma,

• Marko Cemič z Dolge 
Rake in Mojca Tramte iz 
Zaboršta pri Škocjanu,

• Ivan Šuler iz Globokega in 
Sanja Mervič iz Krškega,

• Dušan Krejačič in 
Urška Kostevc, oba iz 
Slogonskega,

• Matjaž Gramc in Urška 
Videnič, oba iz Brežic,

• Sebastjan Rozman in 
Polona Zajec, oba iz 
Vrhovega, 

• Bego Vojić iz Župeče vasi 
in Martina Rožman iz 
Brežic,

• Krunoslav Novosel iz 
Brežic in Maja Blažek iz 
Koprivnice, Hrvaška,

• Mihael Balon iz Gregovc 
in Marina Šekoranja iz 
Drameljška,

• Aljoša Pleterski s 
Senovega in Tina Urbančič 
iz Krškega. 

ČESTITAMO!

Pred nekaj leti je entuziastični trener Ivan Širola tudi v našo 
občino prinesel judo, zanimiv šport, ki ga večina pozna le z 
redkih prenosov tekem na TV. Letos sem v malo šolo juda pri 
Judo klubu Krško (brez kakšnega predznanja ali velikih pri-
čakovanj) vpisala svojega sina. Način vadbe, odnos trenerja 
in vzdušje v telovadnici so me resnično prijetno presenetili. 
V isti skupini vadijo otroci zelo različne starosti, novinci po-
snemajo izkušenejše, starejši pomagajo mlajšim in privilegij 
najboljšega je, da z najslabšimi še posebej pozorno vadi, da 
bodo tudi ti napredovali. Enourni trening trikrat tedensko je 
kombinacija kondicijskega treninga, atletskih vaj, judo teh-
nike, priprav na pogosta tekmovanja, ki se jih lahko udeleži 
vsakdo, in presenetljivih športnih iger. Otroci vidno uživajo 
in neverjetno napredujejo. Vse pa povezuje neprisiljena, a 
striktna disciplina, spoštljiv odnos med vsemi in solidarnost.

Tega pisma pa verjetno ne bi pisala, če zadeva ne bi ime-
la tudi svoje senčne plati. Izvedela sem, da judo klub pe-
stijo fi nančne težave, ki jih trener, kljub temu da že dolgo 
deluje bolj na moralni pogon, ne more premostiti. Teža-
ve predvsem povzroča strošek najemnine telovadnice (ve-
čjega prostora v Kubusu, ki ga je opremil z vadbenimi bla-
zinami). Občinsko komisijo za šport in tudi samega župana 
je že večkrat zaprosil za pomoč, vendar žal niso našli reši-
tve. Občina je namreč pripravljena sofi nancirati najemni-
no le v objektih v svoji lasti, nobeden od prostorov na raz-
polago pa ni bil primeren za treninge juda. Varnost otrok, 
ki izvajajo mete, premete, skoke, je kljub fi nančnim kalku-
lacijam k sreči ostala na prvem mestu. Dlje pa niso prišli. 
Trener razočarano pove, da se ga včasih niti niso potrudili 
poslušati. In to je ista občinska uprava, ki ta isti judo klub 
pogosto zaprosi za sodelovanje na prireditvah, saj jih je res 
veselje pogledati. Samo letos smo starši približno 30 otrok 
peljali nastopit na sprejem športnikov pri županu in na sne-
manje promocijskega spota za občino.

Starši zato prosimo pristojne, naj znova presodijo svojo za-
vrnitev subvencije najemnine Judo klubu Krško, kajti meni-
mo, da si zasluži priložnost, da se izkoplje iz začetnih težav 
in postane del športne tradicije našega kraja. Desetletja se 
je podpiralo razvoj nogometa, rokometa, plavanja, speed-
waya, plesa. Naj dobi možnost še kakšen nov šport in nov 
pogled na svet. Iskreno: pri nas ne želimo otroka vpisati v 
šport, kjer so sanje značilnega desetletnika, da si ga bodo 
klubi prodajali za milijone in da bodo množice skandirale 
njegovo ime. Raje ga vidimo v telovadnici, ki jo po japon-
ski tradiciji počistijo kar trener in učenci sami (nato pa še 
eno uro igrajo nogomet in ne želijo domov). Radi ga pošilja-
mo tja, kjer napreduje prav vsak in kjer ni razlike v opremi 
otrok iz premožnih in revnejših družin. Vsi nosijo le bel ki-
mono in bosa stopala.
 Barbara P. Plevanč

Judo v občini Krško žal nima 
podpore

MALICA  
+  

JUHA  =  4 €
+  

JJJJJUUUUUHHHHHAAAAA  ===  44444 €€€€€

www.restavracija-stefanic.si

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

• NEDELJSKA KOSILA
  

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

Višja medicinska sestra v po-
koju pri 68 letih želim naj-
ti iskrenega prijatelja za na-
daljnjo življenjsko pot. 
Tel.: 059 036 659

59-letna vdova se preseli. 
Leopold Orešnik s.p. Dole-
nja vas 85, Prebold. 
Tel.: 031 505 495

Želim spoznati dekle ali ma-
mico za skupno življenje pri 
meni doma. Tel.: 031 438 039

75-letni upokojenec želi spo-
znati žensko, vdovo ali loče-
no, staro 65-70 let, vitkejše 
postave, za prijateljstvo ali 
morda kaj več. 
Tel.: 051 766 624

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 

Na mirni lokaciji blizu gradu 
oddam ali prodam opremlje-
no garsonjero v Sevnici. Sta-
novanje se nahaja cca 2 km 
od centra. Najemnina znaša 
130 €/mesec, prodaja 15.000 
€. Tel.: 031 308 412 

V Brežicah oddamo v najem 
enosobno, lepo urejeno, 
klimatizirano stanovanje. 
Okvirna cena 220 €, ostalo po 
dogovoru. Tel.: 040 503 610 

Oddamo oskrbovano stano-
vanje velikosti 52 m2 v Bre-
žicah, v neposredni bližini 
doma starejših. Cena naje-
ma je 300 €/mesec. Prodo-
ma d.o.o., Sremič 23, Krško. 
Tel.: 041 667 234

Prodam mlad vinograd, ti-
soč trt sorte cviček, strojna 
obdelava, vikend-zidanica, 
voda, elektrika, asfalt, mo-
žnost stanovanja, enkratna 
lokacija, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodamo parcelo na lepi 
sončni legi, primerno za vi-
nograd ali sadovnjak, z zi-
danico, vodo, elektriko, as-
faltno dovozno pot. Okolica 
Armeškega, Brestanica. 
Tel.: 041 250 104

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

V Dobovi najamem manjšo 
hišo z malo dvorišča, pozne-
je možen odkup ali po dogo-
voru. Tel.: 068 177 646

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman za 4 do 6 oseb, 
klima, terasa 200 m od mor-
ja. Tel.: 041 983 525

VINOGRADNIŠTVO

Prodam rdeče vino iz Sro-
melj. Tel.: 040 387 774

Prodam rdeče in belo vino, 
slivovko in desko za sneg 
(Tomo Vinković). 
Tel.: 041 549 680

Prodam modro frankinjo, 
muškat, bizeljsko rdeče in 
belo vino ter vinsko žganje. 
Tel.: 041 638 868, popoldan

ŽIVALI

Prodam bikca, starega 10 te-
dnov. Tel.: 031 717 064 

Prodam bikca, starega 2,5 
meseca. Tel.: 040 868 446 

Prodam telico sivko, brejo 7 
mesecev, težko 600 kg. 
Tel.: 031 637 277, Matej

Prodam odojke, cena po do-
govoru. Tel.: 031 590 523

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 prašiče, težke 40-50 
kg, okolica Blance. 
Tel.: 031 369 773

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, in svinji, okoli 130 kg, za 
zakol ali rejo. 
Tel.: 031 492 837

Prodam prašiče, težke od 
50 do 130 kg, možen zakol 
in prevoz. Tel.: 051 872 179

Prodam 2 prašiča, težka 130-
140 kg, in 3 odojke, težke 30 
kg. Tel.: 051 895 099

Prodam kozličke in mladi-
ce koz molznic za nadaljnjo 
rejo ali zakol. 
Tel.: 041 712 976

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

Prodam plemenske kunce 
pasme orjak, samico z mla-
diči ali brejo samico. 
Tel.: 051 358 306 

Prodam 22 čebeljih družin 
na AŽ satju s panji. 
Tel.: 07 49 67 328

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Jawo 350, letnik 
1979, reg. do 26.8., lepo 
ohranjena. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 681 329

Zelo ugodno prodam Kio Di-
ahatsu, registrirano, ohra-
njeno, cepilec drv in tračni 
obračalnik. Tel.: 07 81 84 403

Prodam Citroen Xsaro 1,6i, 
srebne barve, letnik 2003, 
prev. 170 000 km, redno ser-
visirana. Cena 1.500 €. 
Tel.: 031 391 289

KMETIJSTVO

Prodam traktor Torpedo TD 
46, l. 88, malo rabljen, cena 
3.800 €, nove gume in platišča 
Goodyear, dim. 33x12,50-15, 
cena 700 €. Tel.: 041 423 588

Prodam puhalnik Tajfun z 
motorjem ali brez in traktor-
sko škropilnico Agromehani-
ka (200 litrov) za vinograd in 
njivo. Tel.: 041 733 040 

Prodam pajka SIP, 2 vrete-
na, kosilnico za strme tere-
ne, BCS 127 po delih (motor, 
greben, ostali rezervni deli). 
Tel.: 040 295 510

Prodam kosilnico Bucher, 
Mag motor, odlično ohranje-
no, pripravljeno za košnjo. 
Tel.: 070 594 441, 07 49 76 
031, zvečer

Prodam pajek za seno Daros, 
4 m, malo rabljen, ličkalnik 
koruze, traktor IMT 539 v 
zelo dobrem stanju, traktor-
sko škropilnico, 200 l. 
Tel.: 051 884 658

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

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635 

Prodam krmo v kockah, 
okroglih balah, lahko tudi v 
rifuzi. Tel.: 031 397 434

Prodam 500 kock letošnjega 
sena 2,40 €/bala. 
Tel: 041 900 824

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

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

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

Prodam 10 m2 hrastovih in ga-
brovih drv, cena 50 €/m2. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 491 140 

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

Ugodno prodam psičko pa-
sme nemški ovčar, staro 10 
tednov. Je zdrava, lepa in 
pridna. Tel.: 031 545 202

RAZNO

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

Invalidski akumulatorski sku-
ter, štirikolesni, v garanci-
ji, in nov električni invalid-
ski voziček ugodno prodam. 
Tel.: 041 517 900 

Invalidski skuter, štirikolesni, 
še v garanciji, ugodno pro-
dam. Tel.: 051 626 338

Podarite odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim. Tel.: 030 996 225

Z možnostjo bivanja nu-
dim pomoč starejši ali in-
validni osebi. Vse po dogo-
voru. Tel.: 051 418 489

Prodam dobro ohranjen 
otroški voziček, model 
Cam X3 z vso opremo, cena 
120 €. Tel.: 031 403 767

Kemično čiščenje komple-
tne notranjosti avtomobi-
la od 20 € dalje (150 KN), 
odvisno od umazanosti vo-
zila, strojno poliranje av-
tomobila od 47 € dalje 
(350 KN). Pri kemičnem či-
ščenju je vozilo suho iste-
ga dne, ne glede na vre-
menske pogoje. Centar za 
njegu vozila BBS j.d.o.o., 
Samoborska 28, Zagreb. 
Tel.: 00385 95 8956896, 
autopraonicabbs@gmail.
com 

V Brežicah iščem brezposel-
no žensko, 30-45 let, za po-
moč v gospodinjstvu. Stano-
vanje preskrbljeno. 
Tel.: 07 49 62 476 

Prodam moško kolo, malo 
rabljeno. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 982 045 

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 kovinsko make-
to brežiškega vodovodne-
ga stolpa (120 cm višine) in 
okrasni svečnik (105 cm) za 
5 sveč (v različnih višinah). 
Tel.: 041 328 062

STIKI

Želim se poročiti z žensko 
brez otrok, staro do 43 let. 
Odpiši mi. Tel.: 041 510 457

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

da 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak torek in petek 
prodajamo 

ter 

 pa 

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 
mlade rjave jarkice

vsak dan med 17. in 19. uro.
Na razprodaji pa bodo tudi 
enoletne kokoši nesnice.

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 10 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 celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Odk lih i

ODKUP
VOZIL PRODAJAMO IN SPREJEMAMO

ZELO DOBRO OHRANJENO

OTROŠKO OPREMOOTROŠKO O

Arhitekturni biro, 
ki nudi kvalitetno izdelavo 
projektne dokumentacije 

za novogradnjo, legalizacijo, 
rekonstrukcijo, rušitev.

 

CKO 16, Senovo

mob: 051 380 288

v petek, 6. junija, 
od 8.00 do 19. ure

in 
v soboto, 7. junija, 
od 8.00 do 13. ure 

Ne zamudite.

VELIKA AKCIJSKA PRODAJA 
USNJENE OBUTVE KOPITARNE SEVNICA 

NA SEDEŽU PODJETJA V SEVNICI 
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42. teden cvička se je pričel 
s tradicionalno povorka, ki 
je bila ena najštevilčnejših 
doslej. Vanjo se je vključilo 
kar 1500 članov iz 32 društev 
širom Dolenjske in Posavja. 
Pisana povorka se je vila vse 
od kostanjeviške šole, ob-
krožila otok in se končala 
na prireditvenem prostoru v 
središču otoka, kjer so stoj-
nice različnih društev vse 
tri dni skrbele za dobro vin-
sko kapljico. V povorki po-
leg vseh društev niso manj-
kali niti različni pripomočki 
za delo v vinogradu in me-
hanizacija, ki je prikazovala 
dela v vinogradu vse od spo-
mladi pa do jeseni. 

Vse tri dni je prireditev po-
tekala na prireditvenem pro-
storu ob stičišču reke Krke in 
potoka Studene, t. i. »Oto-
ku«, kjer so prvi dan okro-
nali novega kralja cvička. 

Ta laskavi naslov bo v leto-
šnjem letu že drugič nosil 
Janez Colnar s Trške gore 
pri Novemu mestu, ki je na-
sledil Roberta Jarkoviča z 
Broda pri Podbočju. Isti ve-
čer so razglasili tudi novega 
ambasadorja cvička, ki je le-
tos postal Jože Žura, nekda-

nji predsednik Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske. 
Obe slovesnosti so na odru 
pospremili tudi vsi nekdanji 
kralji in ambasadorji cvička. 

Sobotni večer je bil v zname-
nju izbora cvičkove princese, 
ki je postala Maja Žibert, 
20-letna študentka Fakultete 
za turizem v Brežicah, člani-
ca društva vinogradnikov Mo-
kronog. Na odru so se ob njej 
za laskavi naslov potegovale 
še Dragica Ribič, Eva Somrak 
in Katja Miklavčič. Nastope 
tekmovalk je spremljala se-
demčlanska komisija na čelu 
z predsednikom Miranom 
Jurakom. Tekmovalke so se 
za laskavi naslov potegova-
le predvsem na osnovi zna-
nja, pa tudi simpatičnosti, 
iznajdljivosti in inovativno-
sti. Slabo vreme ni pregnalo 
niti navijačev tekmovalk, ki 
so glasno spodbujali vse štiri 

kandidatke. Razglasitev zma-
govalke so na odru pospremi-
le tudi druge regionalne vin-
ske kraljice, vinska kraljica 
Slovenije Špela Štokelj in 
nekatere nekdanje cvičko-
ve princese. Princesi je plašč 
odel Jurak, krono pa ji je na-
del predsednik Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske Ma-
tjaž Jakše. 

V nedeljo je najprej pote-
kala redna letna skupšči-
na ZDVD, nato pa podelitev 
priznanj ocenjevanja vin. 
Tudi letos so pripravili vino-
gradniške igre, na katerih je 
zmagalo domače Društvo vi-
nogradnikov Kostanjevica 
na Krki. Vse tri dni je bilo 
poskrbljeno tudi za dober 
glasbeni program ob zvokih 
ansamblov Potep, Novi spo-
mini in Navihanke ter skupi-
ne Iber. 
 Larisa Jarkovič

Uspešna vrnitev tedna cvička  
KOSTANJEVICA NA KRKI - V „dolenjske Benetke“ se je po devetih letih vrnil teden cvička, letos že 42. 
po vrsti. Organizatorji tridnevne prireditve, od 30. maja do 1. junija, so poskrbeli za pester program in 
bili navdušeni nad obiskom, saj se je kljub slabemu vremenu vsak dan vračalo veliko ljudi. 

Med najštevilčnejšimi v povorki so bili člani domačega vinogradniškega društva (le-
vo), za glasbo pa so poskrbeli kar harmonikarji iz sosednjega Podbočja (foto: P. P.).

Domači vinogradniki so bili uspešni tudi na ocenjevanju 
vin; zraven tudi nova cvičkova princesa in kralj cvička.

BREŽICE - Pred evropskim dnevom parkov je 23. maja v so-
delovanju Društva za socialno vključenost Regrat in javnega 
podjetja Komunala Brežice na lokaciji skupnostnih eko vrtov 

v Brežicah potekala zasaditev medovitih rastlin, ki so jo pod 
mentorstvom čebelarjev izvedli otroci iz skupine Kapljice iz 
 brežiškega vrtca Mavrica (na fotografi ji zgoraj). Ob povezo-
valnih besedah Jasmine Spahalić in petju otrok iz vrtca ter 
članov pevskega društva Žarek iz brežiškega doma upokojen-
cev so župan Ivan Molan, direktor Komunale Aleksander Zu-
pančič ter predsednica društva Barbara Sušin zasadili lipo 
(na fotografi ji spodaj), ki naj bi v bodoče še bolj povezala 

tako vrtičkarje kot druge prebivalce kraja. Društvo Regrat 
pa se je uspešno predstavljajo tudi na že četrtem ekopra-
zniku v Brežicah, o katerem boste več zanimivega izvedeli v 
prihodnji številki.  Ur.

Sadili in peli na vrtovih


