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Krčani (zaenkrat) 
obranili urgenco
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Bo vodni sklad na 
voljo še dve leti?

Naslednja številka bo izšla 
3. julija 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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Konec junija BMM
BREŽICE – Zadnji teden v ju-
niju (od 24. do 29. junija) bo 
v Brežicah znova v zname-
nju festivala »Brežice, mo-
je mesto«. Letošnji program 
prinaša nekaj novosti, kot so 
denimo Dan kruha, vina in 
salam, koncert Poletna noč 
z zvezdami slovenske po-
pevke Eldo Viler, Otom Pe-
stnerjem, Majo Keuc in Nu-
šo Derenda ter projekt Kuh-
na na ulci, osrednji festival-
ski dan (soboto, 28. junija) 
pa bodo zaznamovali tek s 
Primožem Kozmusom ter 
koncerta skupine Manouche 
in hrvaške zvezdnice Severi-
ne.  Več na str. 4.

Utrip regije,
str. 3

ROBERT BERIČ, 
nogometaš Sturma 
iz Gradca:

Nogometaš mora biti 
»hiter v glavi«

V pregledu minulih dosežkov 
je župan občine Krško mag. 
Miran Stanko povedal, da je 
občina v štirih letih v različ-
ne infrastrukturne objekte in 
obnove investirala 164 mili-
jonov evrov. Krško naj bi v 
prihodnjih letih še bolj izko-
ristilo izjemno strateško po-
zicijo ter privabilo domače 
in tuje investicije, še poseb-
ne možnosti pa župan vidi v 
izkoriščanju evropskih sred-
stev, pri čemer pa je opo-
zoril tudi na potrebno so-
delovanje med sosednjimi 
občinami.

V nagovoru je Stanko pou-
daril dosežke nekaterih gos-
podarskih subjektov, ki ima-
jo letos visoke jubileje, kot 
so Kostak (70 let), Vrtni cen-
ter Kerin (50 let) in NEK, ki 
bo konec leta obeležila 40 
let postavitve temeljnega 
kamna in že več kot 30 let 
obratovanja. Stanko je iz-
razil zadovoljstvo, da v ob-
čini Krško poleg energetike 
poslujejo številna družinska 
podjetja, ki kljub negoto-
vim časom razvijajo in ras-
tejo ter z znanjem in izkuš-
njami prodirajo na domače 
in tuje trge ter s tem pišejo 
svoje zgodbe o uspehu. Eno 
izmed takih, Tips d.o.o., je 
letos, ob 45-letnici delovan-
ja, prejelo najvišje občinsko 

Še več takšnih zgodb o uspehu
KRŠKO - Na predvečer letošnjega občinskega praznika 7. junija so v osredn-
jem kulturnem hramu priredili svečano akademijo in podelili devet priznanj, 
zatem pa je sledilo že tradicionalno druženje občanov na Trgu Matije Gubca.

priznanje - veliki znak obči-
ne Krško. Znak občine Krš-
ko so prejeli družba Resis-
tec UPR d.o.o., Turistično 
društvo Brestanica in Dar-
ko Kodrič iz Podbočja, do-
bitniki priznanj pa so Marjan 
Dvornik, Franc Junkar, Os-
novna šola dr. Mihajla Ros-
toharja, družba Aristotel 
d.o.o in Društvo vinograd-
nikov Veliki Trn.

Tokratni slavnostni govornik 
častni generalni konzul Ne-
pala Aswin Kumar Shrestha 
je govoril o možnostih tu-
jih investicij v poslovnih co-
nah občine Krško ter o prija-
teljstvu in sodelovanju med 
ljudmi iz Nepala in Sloveni-
je. V imenu posavskih občin 

je občankam in občanom ob 
prazniku čestitala brežiš-
ka podžupanja Vladka Kež-
man. Kulturni program, ki ga 
je povezovala Mojca Mavec, 
so izvajali člani Plesne šole 
Anika in Plesnega kluba Lu-
kec, Folklorna skupina Svo-
boda Senovo ter sopranistka 
Mihaela Komočar ob klavir-
ski spremljavi Lucijana Ce-
tina. Kot že nekaj let doslej 
so tudi tokrat pripravili kul-
turno-zabavno druženje ob-
čank in občanov na ploščadi 
pred Kulturnim domom, na 
katerem se na stojnicah s 
svojo turistično in drugo po-
nudbo predstavljajo krajev-
ne skupnosti in društva ob-
čine Krško.
 S. Mavsar

Letošnji dobitniki priznanj z županom mag. Miranom 
Stankom (foto: Občina Krško)

POSAVJE - Ko pišem spodnje vrstice, je do našega naslednjega 
praznika demokracije - državnih volitev - le še 13 dni v juni-
ju in prav toliko dni v juliju, pa ta čas vemo komaj za nekaj 
kandidatov, ki nam bodo takrat ponujeni v izbiro. O dveh ali 
treh se šepeta, o ostalih lahko ugibamo, velika večina imen 
pa je ta čas še vedno neznana. 

Svojih sedanjih predstavnikov ljudstva očitno ne maramo 
preveč, prej bi lahko rekli, da smo "skregani" z njimi. Seveda 
ne gre metati vseh v en koš, a za večino ljudi predstavljajo 
politiki krivce za sedanje stanje, zato s(m)o toliko bolj ob-
čutljivi na to, kdo vse se (nam) bo zopet ponujal s svojimi 
odrešilnimi obljubami. Dejstvo je tudi, da so nove, tako re-
koč čez noč nastale stranke oziroma vlade, v katerih so le-
-te sodelovale, naši regiji praviloma prej jemale kot dajale, 
pa naj gre za regionalne inštitucije, državne izpostave ali že 
dogovorjena sredstva za investicije, izmed katerih so neka-
tere celo že v izvajanju. To so vselej počele z izgovorom na 
racionalizacijo, skratka zmanjševanje stroškov, a rezultatov 
tega ni videti nikjer; kvaliteta življenja v regiji pada, drža-
va se še vedno draži in iz dneva v dan izvemo za neverjetna 
oškodovanja in razmetavanje z denarjem. 

Ja, tudi v naši dolini bi si želeli novega vetra, saj je tudi tu 
precej zatohlosti, nepotizma, korupcije, torej vsega, o če-
mer slišimo iz prestolnice in praktično vse države. A kako 
naj v tem pogledu zaupamo obljubam strank in list, ki vse 
do danes niso zmogle predstaviti imen svojih kandidatov, kaj 
šele programa? In toliko manj vemo, kaj bi v primeru njiho-
ve vladavine pridobili mi, Posavci. 

Ponovno bom zapisal in pri tem tudi tvegal zamere, a tr-
dim, da nas ne morejo dobro voditi ljudje, ki, kljub morda 
visoki izobrazbi, nikoli niso delali v večji organizaciji ali so-
delovali vsaj v svetu krajevne skupnosti, če že ne v občin-
skem svetu. Pač tam, kjer je potrebno znati prisluhniti obi-
čajnim ljudem in usklajevati različne interese. Ali lahko res 
kvalitetno odločajo o usodi in pogojih gospodarjenja v drža-
vi ljudje, ki niso nikoli niti poskusili, kako je, ko moraš vsa-
kega 15. v mesecu zagotoviti plače zaposlenim in dati drža-
vi vse, kar ta terja zase?

Že čez dobre tri tedne bomo pred dilemo, komu dati svoj 
glas, a udeležba z glasom je nekaj, kar lahko sami storimo, 
da bi bilo v naši državi drugače, morda vendarle boljše. Oči-
tno se bomo tokrat morali (pre)hitro odločiti med - starimi 
znanci in "novimi" neznanci. Pa srečno!
 Silvester Mavsar

LJUBLJANA, BREŽICE - Župan občine Brežice Ivan Molan in minis-
ter za obrambo Roman Jakič sta se 10. junija s sodelavci sesta-
la na delovnem srečanju glede reševanja problematike ob grad-
nji letališča v Cerkljah ob Krki, so po sestanku sporočili z Občine 
Brežice. Župan je ministra opozoril, da se gradnja obvozne ces-
te južno od Črešnjic ne izvaja v skladu z določili Uredbe o držav-
nem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki oz. da je bila 
narejena le obvozna cesta severno od Črešnjic, ki je že v zakl-
jučni fazi. Minister je na sestanku dal ustno zagotovilo, da se bo 
gradnja obvozne ceste nadaljevala v skladu z veljavno uredbo. 
Dejal je, da bodo z odkupi zemljišč pričeli oktobra letos in da 
bo cesta končana v letu 2015 oz. najkasneje do leta 2016. Minis-
ter je obljubil tudi, da bo ministrstvo začelo pogovore z zainte-
resiranimi prebivalci Zasapa glede odkupov zemljišč. Predstav-
niki brežiške občine so ministra opozorili še, da niso dokončane 
poljske poti izven mreže letališča, strokovne službe ministrstva 
pa so zagotovile, da je tudi to načrtovano v letu 2014. Ministrs-
tvo je zagotovilo, da bo krajane in Občino Brežice redno obveš-
čalo o izvajanju aktivnosti v zvezi z gradnjo letališča, naslednji 
sestanek med občino in ministrstvom ter krajani pa bo že julija. 
Kot je po sestanku dejal župan Molan, na Občini Brežice upajo, 
da se bodo na Ministrstvu za obrambo držali ustno danih obljub, 
da so sredstva za izvedbo ceste in odkupe zemljišč zagotovljena 
v proračunu. Občina je ministrstvo zaprosila tudi za pisno zago-
tovilo v upanju, da se bo problematika ob gradnji letališča čim 
prej rešila v korist prebivalcev ob letališču.  P. P.

Brežičanom ustne obljube MORS

OŠTRC - Na pobudo Jureta Colariča in v organizaciji Matjaža Krhina se je v zgodnjem 
jutru 14. junija zbrala skupina desetih koscev in petih grabljic ter se odpravila do lov-
skega bivaka na Ravneh, kjer so se z dobro sklepanimi in nabrušenimi kosami še napol 
v temi lotili bližnje košenice. Spretni in izkušeni kosci, najstarejša med njimi sta šte-
la kar 83 in 81 let, so s pobočjem ob gozdu, namenjenim za košnjo, opravili ravno do 
jutranje zore, grabljice pa so medtem pokošeno travo razteple, da se bo lepše sušila. 
Ženske iz vasi so prinesle malico in z njo postregle pod krošnjo bližnje jelše, kamor so 
se posedli kosci, nato pa so se s harmoniko in pesmijo poveselili opravljenega dela. Kot 
so dejali udeleženci košnje, bodo dogodek zagotovo še kdaj ponovili. (Foto: P. Pavlovič)
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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 
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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 
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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 (14/2014) bo izšla v 
četrtek, 3. julija 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
26. junij.

Popravek
V prejšnji številki Posavske-
ga obzornika smo v novič-
ki na strani 3 z naslovom 
„Sevničan Sečki ostaja na 
čelu DP“ zapisali, da je Mi-
ran Sečki član kolegija sev-
niškega občinskega odbora 
stranke Zares. To ne drži, 
saj je bil Sečki član omenje-
nega odbora le leta 2008, 
ko je bil pol leta včlanjen v 
stranko, od tedaj pa ni član 
nobene stranke. Za napako 
se opravičujemo.  Ur.

BREŽICE – 9. junija se je v prostorih OO SDS Brežice pred-
stavil evidentiran kandidat SDS za poslanca v Državni zbor 
RS mag. Andrej Vizjak.

Med drugim je mag. Andrej 
Vizjak dejal, da so v stranki 
SDS že spomladi pripravili in 
javnosti predstavili svoj volil-
ni program za prihodnje ob-
dobje, ki temelji na razvoju, 
pravičnosti in novih delovnih 
mestih. Po njegovem bodo 
osrednji izziv slehernega po-
litika v brežiškem volilnem 
okraju, pa tudi širše v Posavju, 
razvoj in nova delovna mesta. 
„Kar nekaj projektov je bilo v 
preteklosti dobro zastavljenih 
in danes potekajo. Dvomim, 

da bi se hidroelektrarne na spodnji Savi gradile, če ne bi ne-
kaj posavskih poslancev ta projekt vseskozi močno podpira-
lo,“ je povedal Vizjak. Kot naslednje je omenil gospodarsko-
logistično središče Feniks, ki je tudi nacionalni projekt. „Žal 
se trenutno v zvezi s tem nič ne dogaja, čeprav sta že spre-
jeta dva državna načrta, ki umeščata Feniks v prostor. Tudi 
letališče Cerklje ob Krki se obnavlja in mislim, da bo v rela-
tivno kratkem času sposobno prevzeti najbolj zahteven le-
talski promet, tako vojaški kot civilni. Že sedaj si prizade-
vamo, da bi ob izgradnji HE Brežice zgradili tudi avtocestni 
priključek pri Skopicah, ki bo predstavljal neke vrste vrata 
v središče Feniks.“ 

Vizjak je izpostavil še ohranjanje inštitucij v Posavju, pri tem 
je omenil boj za ohranitev bolnišnice Brežice, še posebno 
skrb pa je treba namenjati tudi številnim inštitucijam, ki so 
se v zadnjih letih razvile v Posavju (npr. fakulteti za energe-
tiko in turizem), saj imajo te tudi nacionalni pomen. „V so-
delovanju in enotnosti je ključ do rešitve in to je predpogoj 
za uspeh. Tega sodelovanja pa ni, če ni kompatibilnih ljudi. V 
Brežicah smo dokazali, da smo prava ekipa in lahko uspešno 
delamo tudi v prihodnje,“ je zaključil Vizjak. Podporo kandi-
datu za poslanca je izrazil tudi župan Ivan Molan, ki je pou-
daril, da občina Brežice in Posavje potrebujeta sposobnega, 
izkušenega in odločnega poslanca še naprej, in Vizjak je po 
njegovem mnenju edini pravi kandidat za to.
 R. Retelj

Vizjak že predstavil kandidaturo

mag. Andrej Vizjak

RADEČE - Danes popoldne se bodo na 24. redni seji sesta-
li radeške svetnice in svetniki, ki bodo obravnavali 14 točk 
dnevnega reda. Med temi bodo predvidoma potrdili sklep o 
povišanju cen vzdrževanja kabelskega sistema KKS Radeče z 
mesecem julijem, in sicer iz 11,38 na 14,00 evrov. Odloča-
li bodo tudi o prodaji dveh praznih stanovanj na Kolenovem 
grebenu, in sicer po postopku javnega zbiranja ponudb ali 
javni dražbi. Dvosobno stanovanje je ocenjeno na 27.500, 
trisobno pa na 32.600 evrov. V potrditev bodo prejeli načrt 
razvojnih programov za projekt Posavska špajza, se seznanili 
s polletno realizacijo letošnjega proračuna občine, med dru-
gim pa obravnavali tudi predlog Komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, 
da Zlatnik Občine ob letoš-
njem občinskem prazniku 
(8. september. op. p.) prej-
me Vitomir Žnidar z Brunške 
Gore za aktivno vključevan-
je na raznih področjih lokal-
nega delovanja. B. M. 

Med prvimi točkami je bilo po-
ročilo o izvajanju socialnovar-
stvene storitve »Pomoč družini 
na domu«. Storitev, ki jo izva-
ja sevniški center za socialno 
delo in je namenjena starej-
šim občanom, trenutno koris-
ti 106 uporabnikov. Sklenili so, 
da cena storitve za uporabnika 
ostane nespremenjena. 

V nadaljevanju seje so svetni-
ce in svetniki sprejeli predlog 
odloka o programu opremljan-
ja stavbnih zemljišč za območ-
je sevniške občine ter predlog 
odloka o  programu opreml-
janja stavbnih zemljišč za ob-
močje stanovanjske soseske na 
Dolnjem Brezovem, kjer je na 
voljo deset gradbenih parcel v 
velikosti od 800 do 1000 m2, ki 
so delno komunalno opreml-
jene z vodovodom in cest-
no povezavo, dokončanje ko-
munalne opremljenosti pa je 
načrtovano v letošnjem letu. 
Sprejet je bil tudi predlog pra-
vilnika o subvencioniranju ko-
munalnega prispevka mladim 
družinam za gradnjo individu-
alnih stanovanjskih hiš v občini 
Sevnica z upoštevanjem pred-
loga Tomaža Lisca, ki je dejal: 
»Imamo certifi kat 'mladim pri-
jazna občina', zato predlagam, 
da se drugi odstavek drugega 
člena spremeni, tako da se gla-
si: Za mlado družino se šteje 
družina z vsaj enim otrokom, 
v kateri vsaj eden od staršev 
ni star več kot 35 let ne glede 
na starost otrok.«  

Mladim subvencija pri gradnji
SEVNICA - Sevniški občinski svet se je 11. junija sestal na 29. redni seji in obravnaval 25 točk dnevnega 
reda. Med njimi je bilo tudi sprejetje rebalansa letošnjega proračuna, potrditev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stadion, prenos lastninskih pravic za območje Lisce na Občino Sevnica ter sog-
lasje za imenovanje treh direktoric javnih zavodov. 

Pri potrjevanju predloga občin-
skega podrobnega prostorske-
ga načrta za gradnjo sevniške-
ga stadiona s spremljajočimi 
objekti na devet hektarjev 
velikem območju v bližini 
športnega doma, ki omogo-
ča fazno oz. etapno gradnjo, 
je župan Srečko Ocvirk de-
jal: »Za bodočo gradnjo so vsa 
potrebna zemljišča odkuplje-
na, tako da se lahko z jutriš-
njim dnem začne postavlja-
ti fi nančna konstrukcija.« Rok 
Petančič je v razpravi izposta-
vil stroške upravljanja in vzdr-
ževanja ter predlagal, da bi k 
sodelovanju povabili zasebne-
ga partnerja. S tem se je strin-
jal tudi Štefan Teraž, ki je me-
nil, da je »potrebno razmisliti, 
kako s takim objektom tudi ži-
veti, da ne bo klavrno končal«. 

Svetnice in svetniki so potrdili 
tudi rebalans letošnjega pro-
računa, v katerem gre za no-
minalno zmanjševanje prora-
čuna v višini 400.000 evrov, in 
sicer zaradi projekta Posavska 
špajza, pri katerem je sevniš-
ka občina nosilka projekta. 
»Sicer pa letošnji rebalans 
po nekaj letih raste, k čemur 
botruje dejstvo, da smo dobili 
nekaj sredstev iz naslova kup-
nin za zemljišča ob Savi. Dru-
ga pozitivna stran pa je, da 
nekateri prihodki na davčnem 
področju rahlo rastejo, kar je 
zelo spodbuden trend, poleg 
tega pa v proračun umešča-
mo tudi presežek preteklega 

leta,« je pojasnila vodja od-
delka za fi nance na sevniški 
občini mag. Vlasta Marn.

V prihodnjih mesecih se bodo 
nadaljevale aktivnosti za 
podpis pogodbe o neodplača-
nem prenosu lastninskih pra-
vic za območje Lisce na Obči-
no Sevnica. Osnutek pogodbe 
obsega celotno zemljišče in 
objekte, ki so v lasti PD Lis-
ca Sevnica in Planinske zveze 
Slovenije, razen Jurkove koče 
s funkcionalnim zemljiščem 
in parcele št. 5/20, k. o. Pod-
gorje, ki v naravi predstavlja 
vrh Lisce. Prisotni na občin-
ski seji so bili seznanjeni tudi 
s tožbami za ugotovitev last-
ninske pravice na zemljiščih, 
na katerih stojita dve leseni 
hiški, ena je last sevniškega 
Tanina, druga pa Kopitarne. 
Zadeva naj bi se rešila izven-
sodno in v primernem času. 

Svetnice in svetniki so potrdili 
tudi imenovanje treh direkto-
ric javnih zavodov - KŠTM bo 
še naprej vodila Mojca Per-
novšek, sevniško knjižnico 

Anita Šiško, vodenje Posav-
skega muzeja Brežice bo ko-
nec meseca prevzela Alenka 
Černelič Krošelj.

V zaključku seje je Jože Žni-
darič podal pobudo za ure-
ditev nujne medinske pomo-
či v sevniškem zdravstvenem 
domu, o čemer naj bi sprego-
vorili tudi na eni izmed pri-
hodnjih sej. Ivan Orešnik je 
izpostavil nujnost izgradnje 
nove telovadnice pri osnov-
ni šoli v Šentjanžu zaradi var-
nosti otrok. Alojz Zalašček 
je v imenu krajank in kraja-
nov spraševal: »Komunala se-
daj namesto vsak teden odva-
ža smeti enkrat na 14 dni. Ali 
se bo to kaj poznalo na polož-
nici?« Alojza Tuhtarja je za-
nimal začetek delovanja čis-
tilne naprave na Orehovem, 
Jožeta Županca pa na Dol-
njem Brezovem. Rado Kos-
trevc je podal pisno pobudo 
za celovito ureditev Športno 
turističnega parka Krmelj, 
Breda Drenek Sotošek pa za 
obnovo prostorov OZRK Sev-
nica.  Smilja Radi

Danes 24. radeška seja

BISTRICA OB SOTLI – 10. junija je potekala 27. redna seja 
občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli, osrednji točki 
predzadnje seje občinskega sveta v tem mandatu pa sta 
bili poročilo Nadzornega odbora o poslovanju občine za 
leto 2013 ter potrditev predlogov za občinska priznanja 
in nagrade Občine Bistrica ob Sotli.

Nadzorni odbor s predsedni-
co Bernardo Babič, Valerijo 
Slemenšek in Tanjo Ulčnik je 
predstavil svoj pogled na ce-
lotni mandat in uspešnost dela 
občine v preteklem letu. Kot 
je poudarila Babičeva, nad-
zorni odbor tekom štirih let 
ni ugotovil kršitev ali prime-
rov osebnega okoriščenja, 
pohvalili so rast obsega po-
slovanja skozi leta in v smis-
lu ključnih fi nančnih postavk 
posebej rekordno leto 2013. 
Babičeva je pojasnila, da se 
nadzorni odbor strinja s tistimi 
mnenji po Sloveniji, ki trdijo, 
da v tako majhnih skupnostih 
oz. občinah, kot je bistriška, 
dosledna uporaba Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju ko-
rupcije ter njegova še vedno obstoječa neskladja povzročajo 
zaplete, ki navsezadnje otežujejo tudi odločanja pri nadzo-
ru. Nadzorni odbor je podal tudi priporočila glede popisa os-
novnih sredstev, knjiženja in zaključnega računa ter ocenil 
delo in sodelovanje z občinskim svetom kot konstruktivno. 
Na zadnji seji pred praznikom je občinska svetnica dr. Met-
ka Hudina v imenu komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja predstavila letošnje nagrajence Občine Bis-
trica ob Sotli: plaketo bo prejela Rozalija Gajer, priznanji 
Občine Bistrica ob Sotli prejmeta Dušan Berkovič in Denis 
Lojen, denarno nagrado pa Mešani pevski zbor Bistrica ob 
Sotli. Vabljeni, da si več o občinskem prazniku, nagrajencih 
in letošnjem praznovanju v tej zeleni posavski občini, ki bo 
znova združilo vse generacije, preberete na straneh 13 do 15.
 Maruša Mavsar

Na predzadnji seji o nagrajencih

Bernarda Babič, predsed-
nica Nadzornega odbora 
Občine Bistrica ob Sotli, je 
predložila ter predstavila 
občinski upravi in prisotnim 
svetnikom zadnje poročilo 
odbora v tem mandatu.
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Toni Pirc, Oštrc: Življenje se v tem mesecu 
zagotovo spremeni, če si želiš ogledati čim 
več tekem, saj so tekme pozno oz. v precej 
neugodnih urah za tiste, ki moramo zjutraj 
v službo. Vseh tekem ne morem spremlja-
ti, kakšno zanimivo pa si bom ogledal. Ni-
mam ravno izbrane reprezentance, za kate-

ro bi navijal, na prvi tekmi sem navijal za sosednjo Hrvaško, 
svetovni prvaki pa bodo po mojem mnenju postali Brazilci. 

Branka Stergar, Sela pri Dobovi: Nogomet-
no SP seveda spremljam. Na moj vsakdan-
jik sicer to ne vpliva pretirano, saj je treba 
utečene stvari vseeno narediti, tekme pa si 
pogledam, kolikor mi čas dopušča. Ker sem 
bolj nočna ptica, mi poznejši termini ne de-
lajo težav. Nimam favorita za končno zmago, 

lepo pa bi bilo, da pride do kakšnega presenečenja. Upam, 
da bo vseeno slavila ena od evropskih reprezentanc.

Suzana Vrbovšek, Malkovec: Dogajanje bom 
spremljala, kolikor mi bo dopuščal čas, iz do-
mačega naslonjača, čeprav bi bilo zanimi-
vo tekme spremljati tudi v živo v Braziliji. 
V otvoritveni tekmi med Hrvaško in Brazilijo 
me je navdušila igra Brazilcev, ki bi skorajda 
morali zaigrati v fi nalu. Njihov nasprotnik bo 

morda Argentina. Argentincem bi privoščila osvojitev najviš-
je lovorike na svetovnem nogometnem prvenstvu.

Jože Žičkar, Gržeča vas: Na splošno sprem-
ljam nogomet, tudi sam ga rekreativno ig-
ram, ne pa redno, ker mi to čas ne dopuš-
ča. Sigurno si bom ogledal nekaj večernih 
prenosov s svetovnega prvenstva, ne favo-
riziram pa posamezne države, vsi udeležen-
ci so dobri, le po načinih igre se razlikujejo. 

Zato to ne bo vplivalo na moj siceršnji ritem, bo pa sigurno 
malo bolj živahno v lokalih, v katerih bodo prenašali tekme.

Pred tednom dni se je začelo svetovno nogometno prven-
stvo v Braziliji. Sogovornike smo vprašali, ali bo ta velik 
športni dogodek vplival na njihovo življenje v naslednjih 
tednih, ali ga bodo spremljali, za koga navijajo in kdo bo po 
njihovem mnenju osvojil naslov svetovnega prvaka?

anketa

Spremljate nogometno prvenstvo?

Kako so potekali tvoji prvi 
nogometni koraki v Krškem?
Na stadion Matije Gubca sem 
prišel že s petimi leti in tako 
zelo zgodaj pričel z nogome-
tom. Zaradi zgodnjega začet-
ka sem treniral s starejšimi 
generacijami, kar mi je po-
magalo pri mojem razvoju. V 
mlajših kategorijah je bila ne-
dvomno pomembna vloga mo-
jega očeta, ki me je nenehno 
spremljal na treningih in tek-
mah ter pomagal tudi z orga-
nizacijo dela v klubu. Na tre-
ninge sem kar pogosto hodil 
peš, večkrat sem na svojo že-
ljo opravil po dva na dan, do-
mov pa me je peljal oče. V 
tem času sem zaradi zimske 
praznine, saj pozimi nogome-
ta zaradi slabih pogojev nismo 
igrali, treniral tudi plavanje. 
Dva meseca sem prebil v baze-
nu in »čakal«, da se stopi sneg. 

Po odigrani sezoni v Sturmu 
lahko že narediš določene 
zaključke glede tvojega dela 
in bivanja v Avstriji.
Delo in organizacija v klubu 
se ne razlikujeta pretirano od 
dela, ki sem ga že poznal v Ma-
riboru. Treningi potekajo re-
dno dvakrat na dan, tu so pri-
pravljalne in ligaške tekme, na 
vsaki tekmi pa se gre na zma-
go. S prvo sezono sem lahko 
do neke mere zadovoljen, na-
vadil sem se na okolje, led je 
prebit. V Gradcu imam v na-
jemu stanovanje, kjer sem po 
večini sam, ob študijskih ob-
veznostih pa me pogosto obi-
šče moje dekle. Dnevi so kar 
aktivni s treningi in priprava-
mi na tekme. Glede nočnega 
življenja imamo nekje omeji-
tev do 23. ure, razen po tek-
mah, sploh če zmagamo. Mladi 
igralci smo bolj družabni, sta-
rejši, ki že imajo družine, pa 
se radi zgodaj umaknejo. 

Za tvoj odhod v Avstrijo je 
zaslužen tvoj trener v Ma-
riboru Darko Milanič. Kako 
sta upravičila pričakovanja v 
svoji prvi sezoni?
Pričakovanja so bila po moji 
oceni prevelika. Nismo osvojili 
lovorik, so pa v Avstriji precej 
večji in fi nančno podprti klu-
bi kot Sturm. Glede na to, da 
sezona ni bila sanjska, smo na 
podlagi dobrih rezultatov v za-
ključku sezone v velikem pri-
čakovanju naslednje. 
V novi sezoni ciljamo na prva 
štiri mesta in uspeh v poka-
lu, kar pomeni preboj v Evro-
po. Okrepitve so že v klubu, 
ob igralcih iz bivše Jugoslavije 
še Japonec in Avstrijci. Sam pri 
sebi sem nekako načrtoval 15 
zadetkov, kar mi ni uspelo, saj 
sem sezono zaključil z 10 za-
detki v prvenstvu, drugo leto 
cilji ostajajo enaki. Ob oseb-
nem uspehu si želim seveda 
preboja s Sturmom v Evropo.

Kako je z gledalci? V tujini 
naj bi gledalci »radi« plače-
vali vstopnino za podporo do-
mačemu klubu. V Sloveniji je 
to rak rana, gledalcev je na 
tekmah vse manj ...
Navijače imamo res ene bolj-
ših v Avstriji, glasni so skozi ce-
lotno tekmo. Tekem se udele-
žuje okoli 8.000 gledalcev, na 
derbijih jih je tudi več. Število 
gledalcev je sicer nekaj padlo 

glede na najboljša leta. Seve-
da so tudi kritike med tekma-
mi, ko ne gre, se iz publike sliši 
marsikaj. Kot povsod je obisk 
odvisen od uspehov ekipe in 

tudi od vremena, saj pomla-
dansko sonce privabi na tribu-
ne marsikaterega gledalca, ki 
je pozimi raje doma.

Podobno kot v Sloveniji pre-
vladuje Maribor, je v Avstri-
ji dominanten Red Bull Salz-
burg. Kaj to pomeni za ligo 
oz. njeno zanimivost?
Letos je Salzburg res domini-
ral v ligi, imajo zelo dobro eki-
po. Glede na ohranjanje eki-
pe in njihov glavni cilj, ligo 
prvakov, bo najbrž tako tudi 
v naslednji sezoni. Proti njim 
je težko igrati, saj igrajo iz-
jemno hitro, imajo tudi indi-
vidualno kakovost. Liga je še 
vedno zelo zanimiva, saj se 
bomo ostali borili za evropska 
mesta in pokal. Evropska liga 
je za avstrijske klube realna, v 
njej so zelo konkurenčni. 

Kako spremljaš posavski no-
gomet, odkar si odsoten? 
Dobro poznam delo nogome-
tne šole v Krškem, v času mo-
jih obiskov v Sloveniji se re-
dno vračam na stadion Matije 
Gubca, kjer se udeležujem 
treningov mlajših kategorij. 
Moram priznati, da imajo v 
Krškem trenutno izjemne ge-
neracije, o katerih v mojem 
obdobju nismo niti sanjali. 
Vodstvu NŠ NK Krško je uspelo 
ustvariti precej boljše pogo-
je kot pred leti in zanimanje 
za nogometno igro približati 
širši posavski populaciji. Mi-
slim, da so pogoji celo bolj-
ši, kot jih imajo fantje v Mari-
boru, to pa je plod odrekanja 
številnih ljudi, kar se premalo 
ceni. Krško je majhno mesto, 
veliko bolj so na očeh rezul-
tati Maribora, Kopra, Olimpi-
je, Domžal ... Trenutno ima 
Krško za to stopnjo razvoja 
vse, rezerv je še nekaj, po-
membno pa je, da se jih de-
lavci v klubu zavedajo. Sturm 
ima seveda najboljše pogoje 
med klubi, v katerih sem tre-
niral. Celotna Avstrija je or-
ganizacijsko razdeljena na 
dvanajst nogometnih podro-
čij, Gradec pa je center av-
strijske Štajerske, kjer pote-

ka temeljito selekcioniranje. 
Na voljo so igrišča, fi tnes, vsa-
ka ekipa ima po dva zaposlena 
trenerja in celotno ekipo, ki 
skrbi za njuno podporo. 

S ceno milijon evrov si naj-
vrednejši »prodajni ekspo-
nat« iz Posavja. Meniš, da bi 
lahko Posavci kdaj samostoj-
no razvili podoben športni 
»proizvod«, temelječ le na 
lastnem znanju in sposobno-
sti trženja?
V Krškem lahko glede na do-
sedanje delo brez problemov 
ustvarijo kakovostnega igral-
ca za raven, na kateri igram 
jaz. Po mojih opažanjih za 
to obstaja veliko potenciala, 
ne pozabimo pa, da je marsi-
kaj odvisno tudi od sreče oz. 
od »zagrabljenega« trenut-
ka. Meni osebno se je kar ve-
liko stvari »poklopilo«. Kolikor 
sem gledal mlade v nogome-
tni šoli, je tu veliko potenci-
ala. Ne verjamem sicer, da bi 
lahko sami prodali igralca za 
recimo 200.000 evrov, ker pri-
dejo tukaj v ospredje že dru-
ge stvari, mogoče, če bi igra-
li v prvi ligi ... Do tedaj bodo 
prodaje igralcev potekale pod 
okriljem drugih, ki bodo tudi 
pobrali glavni dobiček.

Ali se nadejaš ponovnega 
vpoklica v reprezentanco 
Slovenije, kjer si doslej od-
igral tri tekme?
Na zvezi spremljajo vsakega 
igralca, ki je v tujini in je po-
tencial za reprezentanco. Go-
tovo si želim še igrati za re-
prezentanco, to je eden izmed 
osebnih ciljev, poleg seveda 
klubskih. Za to bo potrebno 
dati načrtovanih 15 golov in 
še kaj več …

V katero smer gre razvoj no-
gometa, kaj so glavne zahte-
ve, ki jih mora izpolnjevati 
sodoben vrhunski nogome-
taš? Če bi imel možnost izbi-
rati, v kateri od evropskih lig 
bi najraje zaigral in za kate-
ri klub?
Izjemnega pomena je dobra 
tehnika, ob tem pa osebno po-
stavljam na visoko mesto to, 
da moraš biti »hiter v glavi« - 
hitro moraš dojemati situacije 
v igri in predvidevati, kaj se bo 
zgodilo oz. že vnaprej imeti v 
glavi rešitve. Ob tem je seve-

da pomembna tudi maksimal-
na fi zična pripravljenost, ker 
utrujen tudi razmišljati ne mo-
reš. Med evropskimi ligami mi 
je najbolj všeč nemška, ki je 
najbolj gledana, po kakovosti 
pa bi izpostavil špansko. Seve-
da bi rad kdaj zaigral za Real, 
Barcelono, Bayern ... bolj re-
alno pa za Werder Bremen, 
Stuttgart, Hamburg ... 

Katere ekipe najbolj spre-
mljaš na svetovnem nogo-
metnem prvenstvu?
Brazilija je nesporni favorit 
kot domačin, Argentina jih 
zna presenetiti. Argentinci so 
mi tudi najbolj všeč po igri, 
imajo nekaj izjemnih posa-
meznikov. Vsekakor stavim na 
ekipe iz južne Amerike, ki ima-
jo zaradi domačega terena in 
vremena velikansko prednost 
pred Evropejci. Od ekip iz 
Evrope dajem največ možno-
sti Nemčiji.

Kaj bi svetoval mladim nade-
budnim nogometašem, ki si 
želijo nekoč igrati na vrhun-
skem nivoju?
Predvsem naj trenirajo in naj 
ne popuščajo v primeru prvega 
neuspeha. Naj ne bodo razo-
čarani, če po uspehih pride 
kakšen težji trenutek, saj na 
dolgi rok izplavajo le vztrajni 
športniki oz. nogometaši. 
 Luka Šebek

Robert Berič (foto: Boštjan Colarič)

Nogometaš mora biti »hiter v glavi«
Robert Berič, nogometaš Sturma iz Gradca:

KRŠKO, GRADEC – Robert Berič je osnovno nogometno znanje pridobil v mladinski šoli nogometa v Kr-
škem, kasneje pa ga je nadgradil med člani Interblocka iz Ljubljane in večkratnega državnega prvaka iz 
Maribora. Po uspešnih igrah v vijoličnem dresu kariero uspešno nadaljuje v črno-belem dresu Sturma iz 
Gradca, kjer je za njim prva sezona. Ob svetovnem nogometnem prvenstvu, ki trenutno poteka v Brazi-
liji, smo izkoristili priložnost in se z njim posvetili nogometnim temam. 
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odpiralni čas: 
pon. - pet.: 8.00 do 19.00,

sob.: 8.00 do 12.00, 
nedelje in prazniki zaprto

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

Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570
evroelektron@siol.net
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25. junij, od 9. ure dalje
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PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 3,5 - 5,5 l/100 km. EMISIJE CO2 90 - 127 g/km.
Emisijska stopnja: EURO 5b. Emisija NOx: 0,0149-0,1664 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002-0,00037 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev P M10 in PM2,5, ter dušikovih oksidov.

 

že od 9.990 EUR

STRAST ŽE IMA BARVO. 
             ZDAJ JE DOBILA ŠE OBLIKO.

NOVI RENAULT CLIO
NIKOLI NE BOSTE POZABILI PRVEGA TRENUTKA

TPV AVTO D.O.O, KANDIJSKA C. 60, NOVO MESTO, TEL: 07/ 391 81 08, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

TPV AVTO D.O.O, BRATOV CERJAKOV 11, , TEL: 07/ 499 19 01, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8. DO 18. URE, SOBOTA OD 8. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

Popravek 
V Posavskem obzorniku št. 12, stran 4, sem v članku »Pra-
znični plaketi Somrakovi in Žarnu« v povzetku navajanja in-
vesticij, realiziranih v obdobju enega leta navedla, da je as-
faltirano igrišče tudi v Žadovinku, kar pa je napačno, saj so 
v KS začeli s pripravami na asfaltiranje. Ker je Jože Olovec, 
sicer tudi krajevni svetnik, ki pa na svečani prireditvi ni bil 
prisoten, naveden podatek iz Posavskega obzornika očital v 
pismu vodstvu KS Leskovec pri Krškem, se za napačno inter-
pretiran podatek opravičujem obema.
 Bojana Mavsar

Krčani (zaenkrat) obranili urgenco

„Nikjer se nič ne zmanjšu-
je, nikjer se nič ne ukinja, 
z vzpostavitvijo urgentnega 
centra bomo šli le k novi or-
ganizacijski obliki delovanja 
v smislu fi nančne vzdržnos-
ti, koncentracije kadrov in 
opreme ter izvajanja specia-
listične dejavnosti na enem 
mestu, to je v urgentnem 
centru, pa tudi v smislu de-
lovanja celotne mreže kot 
enotne,“ je Peter Bohinc 
ne ravno nedvoumno odgo-
voril na novinarsko vprašan-
je, kakšna usoda čaka krš-
ko urgenco. Hkrati je izrazil 
začudenje nad informacija-
mi, da se urgenca v Zdrav-
stvenem domu Krško jeseni 
ukinja. „Urgentni center gra-
dimo v Brežicah. Kako bo v 
okviru urgentnega centra or-
ganizacijsko delovalo Krško, 
pa imamo tri možne scenari-
je, seveda pa mora biti dose-
žen konsenz vseh izvajalcev 
v dobrobit ljudi,“ je dejal in 
napovedal nadaljnje pogo-
vore z izvajalci NMP v regiji. 
Bohinc je podobna pojasnila 
nanizal tudi na seji, pridružil 
pa se mu je tudi vodja skupi-
ne za vzpostavitev urgentnih 
centrov dr. Roman Košir, re-
koč svetnikom in svetnicam 
ter ostalim prisotnim, da je 
njihov strah povsem odveč. 
Seje se je udeležila tudi dr-
žavna sekretarka v kabinetu 
predsednice vlade v odstopu 
Tamara Vonta in poudarila, 
da prinaša zagotovilo, da se 
urgentna služba v Krškem ne 
ukinja, kljub temu pa je me-
nila, da bila „zadeva zelo ne-
spretno skomunicirana“.

Župan mag. Miran Stanko je 
kot razlog za sklic seje na-
vedel željo po natančnem in 
jasnem odgovoru, ali se ur-
genca v Krškem ukinja ali ne 
ter sprejem ustreznih skle-
pov na tej podlagi. Vsakrš-

KRŠKO – Bojazen, da bo občina Krško že s 1. oktobrom, ko bo predvidoma pričel delovati nov urgen-
tni center v Brežicah, ostala tako rekoč brez nujne medicinske pomoči (NMP) v krškem zdravstvenem 
domu, se (vsaj zaenkrat) naj ne bi uresničila. Tako je svetnikom in svetnicam, pa tudi večjemu številu 
zaposlenih v osrednji zdravstveni ustanovi v občini, na izredni seji krškega občinskega sveta, ki jo je 5. 
junija sklical župan mag. Miran Stanko, zagotovil predstavnik Ministrstva za zdravje Peter Bohinc, a ni 
bil najbolj prepričljiv.

no idejo o spreminjanju ob-
stoječe organiziranosti NMPi 
v občini je odločno zavrnil. 
„To za naše občane pomeni 
bistveno nižji standard, kot 
smo ga imeli zadnjih 30 let,“ 
je dejal in spomnil tudi na 
obveze iz časa gradnje jedr-
ske elektrarne, vezane tako 
na vzpostavitev NMP kot po-
licijske uprave, ki se je med-
tem že odselila iz regije, kar 
pomeni slabšo oskrbo jedr-
skega objekta. Direktor ZD 
Krško Damjan Blatnik je de-
jal, da so ves čas gradnje ur-
gentnega centra v Brežicah 
dobivali zagotovila, da ta ne 
bo v ničemer vplivala na sta-
tus NMP v ZD Krško, ki se je 
že tako leta 2008 znižala iz 
prehospitalne enote v enoto 
C (ekipa v sestavi zdravnik, 
zdravstveni tehnik in voznik 
na voljo 24 ur vseh sedem 
dni v tednu + rezervna eki-
pa v dnevnem času). „Takš-
na namera zagotovo pome-
ni poslabšanje zdravstvene 
oskrbe za občane,“ je menil 
Blatnik, hkrati pa bi to za-
gotovo pomenilo tudi viške 
med zaposlenimi ter nejas-
no usodo opreme, ki so jo v 
zadnjih letih zelo posodobi-
li. S posebno izjavo so se na 

dogajanje odzvali tudi v Nuk-
learni elektrarni Krško. „Od-
daljitev lokacije NMP od NEK 
vsekakor ni sprejemljiva, ker 
bi zmanjšala razpoložljivost 
takojšnje medicinske podpo-
re za primer izrednega do-
godka in vplivala na obsto-
ječi koncept zagotavljanja 
celovite medicinske oskrbe 
za NEK,“ so zapisali.

Zaplet je več kot očitno 
(znova) privlekel na površje 
tudi nekaj časa mirujoče ri-
valstvo med krško in brežiš-
ko občino. Direktor brežiške 
bolnišnice Dražen Levojević 
je tako izrazil negativno pre-
senečenje nad nekaterimi po 
njegovem mnenju netočnimi 

navedbami v gradivu za sejo 
in nad govoricami, da bi bilo 
bolje, če urgentnega centra 
v Brežicah sploh ne bi bilo. 
„Našega razvoja si nismo ni-
koli zamišljali tako, da bi po-
segali v službe, ki jih imajo 
v drugih občinah,“ je dejal 
in se zavzel za dogovor med 
izvajalci NMP znotraj regije. 
Podobno mnenje je izrazil 
poslanec v DZ mag. Andrej 
Vizjak in poudaril, da je nov 
urgentni center vsekakor pri-
dobitev za Posavje, ker pa, 
kot je dejal, nobena odloči-
tev glede bodoče organizaci-
je NMP še ni sprejeta, ne bi 
rad, da bi v tem primeru priš-
lo do krhanja odnosov v re-
giji. „Naš cilj ni, da urgentni 
center v Brežicah ne bi delo-
val, ampak da se nujna me-
dicinska pomoč v Krškem ne 
ukine,“ je na te pomisleke 
odgovoril Stanko.

V razpravo so se vključili še 
nekateri občinski svetniki in 
svetnice ter predstavniki ZD 
Krško, vsi bolj kot ne z enot-
nim stališčem, da mora ur-
genca ostati v obsegu in sta-
tusu kot doslej. Občinski svet 
je na koncu soglasno sprejel 
predlagane sklepe, v katerih 
od vlade RS zahtevajo prisot-
nost in delovanje vseh po-
trebnih intervencijskih enot 
v Krškem za čas obratovanja 
in razgradnje NEK ter ohra-
nitev obstoječe organiza-
cije in fi nanciranja NMP v 
ZD Krško, pa tudi ponovno 
vzpostavitev sedežev inter-
vencijskih enot (policija, iz-
postava Uprave za zaščito in 
reševanje) v občini Krško, v 
nasprotnem primeru bodo o 
zniževanju nivoja odzivnos-
ti intervencijskih enot v pri-
meru nesreče v NEK obvestili 
Mednarodno agencijo za je-
drsko varnost.
 Peter Pavlovič

Ob občinskih svetnikih je sejo spremljalo tudi večje šte-
vilo zaposlenih v ZD Krško, zlasti z urgence.

Po sestanku 
nič novega
13. junija so se izvajal-
ci NMP v Posavju ponovno 
sestali, tokrat v Brežicah, 
kjer so si ogledali nov ur-
gentni center, napredka pa 
sestanek ni prinesel oz. se 
bodo o bodoči organizaci-
ji NMP ponovno pogovarjali 
30. junija v Sevnici. 

BREŽICE - Festival »Brežice, moje mesto«, ki bo potekal od 
24. do 29. junija na različnih lokacijah v Brežicah, osredn-
je prizorišče pa bo mestno jedro, v jubilejni deseti izvedbi 
prinaša še bogatejši program vključno z nekaj novostmi.

Kot je na predstavitvi letošnjega festivala povedal brežiš-
ki župan Ivan Molan, se v festival vključuje vse več ljudi, 
društev in organizacij. Še posebej ga veseli, da so med nji-
mi tudi znane osebnosti iz brežiškega okolja, kot denimo Pri-
mož Kozmus, ki že četrto leto sodeluje s svojim tekom, le-
tos pa še Nuša Derenda. »Verjamem, da bomo znova imeli 
odlično prireditev, na kateri pričakujemo vsaj 20 tisoč obis-
kovalcev,« je dejal Molan.
Za organizacijo festivala četrto leto skrbi Zavod za pod-
jetništvo, turizem in mladino Brežice. »Festival presega 
regionalne okvirje, vse več je obiskovalcev od drugod, tudi 
iz tujine, ki jih želimo prepričati, da se še vrnejo,« je dejala 
vodja programa festivala Anja Antončič iz ZPTM Brežice, ki 
je prevzel organizacijo. V ta namen so se povezali z lokalni-
mi ponudniki turističnih storitev vključno s Termami Čatež. 
Antončičeva je poudarila še, da so vsi dogodki, razen prijav-
nine za tek s Primožem Kozmusom, brezplačni. Predstavni-
ca Agencije Primož Kozmus Katja Kustec je povedala, da bo 
posavski olimpijec znova sodeloval na brezplačnem otroš-
kem teku, odraslim tekačem pa bosta na voljo dve razdalji: 
3,5 in 10,5 km po nekoliko spremenjeni trasi. 
Kot že rečeno, se festivalu pridružuje estradnica Nuša De-
renda, ki pomaga pri organizaciji Poletne noči z zvezdami 
slovenske popevke, na kateri bodo v petek, 27. junija, po-
leg nje nastopili še Elda Viler, Oto Pestner in Maja Keuc. 
Novost festivala bosta tudi dan kruha, vina in salam, s ka-
terim se bo festival pričel že v torek, 24. junija, v brežiš-
kem gradu, ter projekt Kuhna na ulci, ki ga bodo pripravili v 
soboto, 28. junija, pri vodovodnem stolpu. Kot je povedala 
vodja projekta Sandra Kežman, se bodo predstavili številni 
lokalni ponudniki hrane na osnovi t.i. street food koncepta. 
Na sobotnem večeru bosta sicer obiskovalce zabavali skupi-
na Manouche in pevka Severina.
Proračun festivala znaša 65 tisoč evrov, pri čemer po tretjino 
prispevajo Občina Brežice in sponzorji, tretjino pa mora orga-
nizator pridobiti s trženjem gostinskih in drugih storitev. Pod-
robnejši program festivala je objavljen na str. 23. P. P.

»Brežice, moje mesto« pred vrati
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Istega leta je bilo več kot 9000 
prebivalcev tedanjih občin Krš-
ko, Leskovec in Raka pregnanih 
iz svojih domov in izseljenih v 
taborišča v tujino, zato je kra-
jevni praznik posvečen tudi 
njim. S spoštovanjem do pre-
teklosti, s pogledom na se-
danjost in prihodnost se je s 
slavnostnim nagovorom zbra-
nim navezala tudi predsedni-
ca sveta KS mesta Krško Joži-
ca Mikulanc, ki je med drugim 
poudarila, da je zgodovinska 
preteklost zaklad, iz katere-
ga je potrebno smotrno izbi-
rati, ob tem pa razmišljati, 
kako izbrano na novo poveza-
ti, razširiti in obogatiti: »Opus-
timo naša svetovnonazorska in 
politična prepričanja in se ob 
razlikah, s katerimi živimo, 
spoštujmo in predvsem sode-
lujmo. To je naš dolg prvim 
krškim borcem in izgnancem, 
ki ostajajo simbol poguma in 
moči, ki jo človek zmore le, če 
v nekaj res verjame.« 

Ob kulturnem programu, ki 
so ga sooblikovali zased-
bi 40x band, Rajhenburški 
oktet, vokalista Marko Želez-
nik in Anja Žabkar, harmoni-
kar Adolf Moškon in tambu-
raški orkester Glasbene šole 
Krško kot gostujoča zasedba, 
sta Mikulančeva in Slavko Šri-
bar, predsednik komisije za 
izbor krajevnih nagrajencev 
pri svetu KS, podelila letošnja 
priznanja. Priznanje z denar-
no nagrado je prejelo Rekrea-
tivno kolesarsko društvo Krš-
ko, ki deluje od leta 1991 in 
povezuje številne rekreativne 
ljubitelje kolesarstva. Od leta 
1992 so v društvu tudi organi-
zator že uveljavljenega kole-
sarskega Maratona po deželi 
cvička. Priznanja KS so pre-
jeli: 30-članski Aktiv kmeč-
kih žena Sremič, ustanovljen 
pred 17 leti na pobudo Bran-
ke Radej – Koren, ki povezu-
je ženske s Sremiča, Kreme-
na, Bučerce, Zdol, Anovca in 
Dolenje vasi; Marjan Jazbec 
– Gašo, ki je kot nogometni 
igralec – vratar prispeval po-
memben delež k uvrstitvi do-
mačega kluba v drugo državno 
ligo, po zaključeni tekmovalni 
poti pa je skrbnik nogometnih 
površin pri stadionu Matije 
Gubca; in vinogradnik Ludvik 
Resnik, ki na Bučerci obdeluje 

Jože Habinc, po Jožetu Ciuhi drugi 
častni krajan KS mesta Krško
KRŠKO - S slovesnostjo, kulturnim programom in podelitvijo priznanj so 14. junija v krškem mestnem 
parku zbrane krajanke in krajani krajevne skupnosti mesta Krško počastili spomin na tri brate Kaplan, 
po dva Kasteličeva in Preskarjeva, Grabarja, Jernejca in Ivanko Uranjek, prvo krško odporniško skupi-
no, ki je umrla pod streli okupatorja 30. julija 1941 v gozdu Dobrava. 

5 ha družinskih vinogradniških 
površin in dokazuje, da je moč 
uspeti z realno zastavljenimi 
cilji, strokovnim delom in kva-
litetnim proizvodom. Priznan-
ja s plaketo KS so prejeli Milan 
Dobršek (v njegovem imenu 
hči Darja), Franc Smonkar, 
Jernej Vintar in Vrtni center 
Kerin. Dobršek je prejel plake-
to za 40 let predanega igranja 
trobente in opravljanja še dru-
gih funkcij v Pihalnem orkestru 
Krško; Smonkar za uspešno vo-
denje prodajalne pohištva od 
leta 1963 do upokojitve 1990, 
zaradi ponudbe, svetovanja, 
prevozov in sestavljanja pohi-
štva pa je bil v prejšnjih de-
setletjih pojem razvoja trgo-
vinske dejavnosti; Vintar za 
dolgoletno delovanje v Zdru-
ženju šoferjev in avtomehani-
kov Krško, v katerem je bil tudi 
dolgoletni predsednik in z de-
lom bistveno prispeval k stro-
kovni vzgoji članstva in pro-
metni vzgoji mladih; ter Vrtni 
center Kerin, ki je v tem pro-
storu s ponudbo prisoten že 50 
let. Leta 1992 je vodenje de-
javnosti od staršev Toneta in 
Anice Kerin prevzel sin Janko 
Kerin s soprogo Alenko, ki je 
še razširil dejavnost z vrtnari-
jo, rastlinjaki in trgovinsko-po-
slovnim prostorom. 

Deset let po podelitvi prvega 
naziva častnega krajana mesta 
Krško, ki ga je leta 2004 prejel 
rojak, akademski slikar Jože 
Ciuha, je svet KS ta naziv z 
vsem izkazanim spoštovanjem 
podelil še Jožetu Habincu, »ki 
je s svojim neumornim delom 

z zlatimi črkami pisal zgodovi-
no naše družbene skupnosti in 
jo soustvarja še danes, Krško 
je uveljavil kot občinsko sre-
dišče in mu zagotovil ugledno 
mesto v slovenskem prosto-
ru«. Kot je ob izročitvi častne-
ga naziva dejala Mikulančeva, 
je leta 1940 na Vidmu rojeni 
Jože Habinc v času službovan-
ja v tovarni celuloze in papirja 
kot kemik z raziskavami znat-
no prispeval k temu, da je bila 
proizvodnja kratkovlaknate ce-
luloze iz bukve in topola kot 
nova tehnologija leta 1975 us-
pešno uvedena v proizvodnjo, 
med drugim mu je bila zara-
di organizacijskih in vodstve-
nih sposobnosti zaupana tudi 
izgradnja tovarna embalaže 
v Brestanici, ki jo je vodil od 
leta 1978 do 1983. Bil je tudi 
predsednik Sindikata papirni-
čarjev in grafi kov Jugoslavi-
je, slovenski delavski razred 
je osem let zastopal v tedan-
ji republiški skupščini, naziv 
častnega krajana pa je pove-
zan z njegovim predanim de-
lom in pridobitvami, ki jih je 
udejanjil kot večkratni pred-
sednik sveta KS mesta Krško. 
Pod njegovim vodstvom je bilo 
v mestu zgrajene veliko infras-
trukture, kabelska televizija, 
razširjeno pokopališče, ure-
jen park v starem mestnem 
jedru z zasaditvijo, postavit-
vijo doprsnih kipov zaslužnih 
občanov ter park Jurija Dal-
matina na Vidmu, med drugim 
pa se je udejstvoval tudi kot 
športni funkcionar. Bil je pred-
sednik plavalnega kluba, že 
vrsto let vodi Konjeniški klub 

Posavje Krško in Društvo izg-
nancev Krško. Kot je dejal Ha-
binc, je bilo mesto Krško vse-
lej njegova ljubezen, a se mu 
je lahko v večji meri in pre-
učevanju njegove bogate zgo-
dovine posvetil šele po upoko-
jitvi, čeprav osebno meni, da 
bi zanj moral postoriti še več. 
Tako častnemu krajanu kot os-
talim nagrajencem je čestital 
sokrajan in župan občine Krš-
ko mag. Miran Stanko, sicer pa 
je program, za katerega je na-
pisal scenarij Živko Šebek, po-
vezoval Ivan Mirt, po uradnem 
delu pa je sledilo še družabno 
srečanje udeležencev priredit-
ve. Bojana Mavsar 

Nagrajenci (z leve): Janko Kerin (Vrtni center Kerin), Brane Sikošek (RKD Krško), Branka 
Radej - Koren (AKŽ Sremič), Marjan Jazbec – Gašo, Ludvik Resnik, Darja Dobršek v imenu 
očeta Milana, Franc Smonkar, Jožica Mikulanc, Jernej Vintar in častni krajan Jože Habinc

Vsem krajankam in krajanom 

 - 

 - 

 

VELIKA DOLINA - Krajevna organizacija Društva izgnancev in Kra-
jevna skupnost Velika Dolina sta 7. junija ob sodelovanju KS Je-
senice na Dolenjskem organizirali že tradicionalni 7. pohod po 
okupacijski meji NDH. Tudi letos se ga je udeležilo lepo število 
pohodnikov iz obeh krajevnih skupnosti in tokrat tudi učenci OŠ 
Velika Dolina. Pohod je krenil iz Nove vasi čez Rajec do Brezja, 
kjer so se s prigrizkom in pijačo izkazali domačini Brezanci. Sle-
dila je pot preko Ponikve do Pisank, kjer je na ostankih nemške 
mejne opazovalnice spominska plošča na te dogodke. 

Na zaključku pohoda je pohodnike v imenu organizatorjev 
nagovoril predsednik Društva izgnancev Marijan Žibert, sle-
dil je kulturni program, ki so ga oblikovali učenci OŠ Velika 
Dolina, člani KUD Slavček in Kranjski muzikanti. Na harmo-
niko je zaigral četrtošolec Matej Franko, sedmošolca Ana 
Leskovec in Marko Frece pa sta prebrala nekaj resničnih 
zgodb izgnancev iz vasi našega kraja. Devetošolci že nekaj 
let v okviru predmeta zgodovina zbirajo pripovedi o njiho-
vem izgnanstvu, s tem pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje, 
saj želijo čim bolj pristno ohraniti spomin na to, kaj so do-
življali tukajšnji ljudje v času 2. svetovne vojne. Učence je 
za nastop pripravila učiteljica Nataša Jenuš. Žibert je na za-
ključku vse udeležence povabil na druženje v prosvetni dom, 
kjer je ob zvokih Kranjskih muzikantov in domačih jedeh mi-
nil kar lep del sobotnega popoldneva. R. K.

Sedmi pohod po okupacijski meji

Nagovor Marijana Žiberta pri spominski plošči na ostan-
kih nemške mejne opazovalnice

Maketa miniaturne železni-
ce, ki je urejena v posebnih 
prostorih na sevniški žele-
zniški postaji, je dolgotraj-
no in natančno delo stroje-
vodje Ivana Puca iz Sevnice. 
Zanimivo maketo je na otvo-
ritvi predstavil član organiza-
cijskega odbora za pripravo 
dogodka Jože Baumkirher. 
Povedal je, da se maketa 
razprostira na približno 20 
kvadratnih metrih površine, 
po kateri je speljanih prek 50 
metrov tirov. Po njih vozi 40 
lokomotiv in motornih vlakov 
ter prek 150 potniških in to-
vornih vagonov po razgibani 
pokrajini, v kateri se nahaja-
jo tudi štirje tuneli, viadukt 
in celo galerija. Modelčki so 
tipa H0, kar pomeni, da so iz-
delani v razmerju 1:87. 

Muzejska zbirka, ki je posta-
vljena v posebni sobi v bližini 
makete, pa je rezultat večle-
tnega ljubiteljskega zbiranja 
različnih predmetov, poveza-
nih z železnico, Milana Culet-
ta iz Loke pri Zidanem Mostu, 
ki je za zbirateljstvo navdušil 
tudi svojo hčer Annemarie. 
Slednja je tudi vodila otvori-
tev nove pridobitve na sevni-
ški železniški postaji, kjer so 
zanimiv dogodek popestrili 
Godba Slovenskih železnic iz 
Zidanega Mosta pod vodstvom 
dirigenta Francija Lipovška, 
mažorete sevniškega društva 
Trg, pevska skupina Šentjan-
ški jurjevalci ter prikupna 
dekleta, oblečena v naro-
dne noše, ki jih je sešila Vida 

Maketa z vlakci in muzejska zbirka
SEVNICA - Iniciativna skupina Klub železničar je 7. junija na sevniški železni-
ški postaji pripravila krajšo slovesnost ob otvoritvi makete miniaturne žele-
znice in muzejske zbirke.

Medved iz Boštanja. Zbrane 
so poleg Jožeta Baumkirher-
ja nagovorili še sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, delavski 

direktor SŽ Albert Pavlič in 
direktor Centralnih delavnic 
SŽ Dušan Žičkar. 
 S. Radi, foto: L. Motore

Ivan Puc je v posebnih prostorih sevniške železniške posta-
je postavil na ogled maketo delujoče miniaturne železnice. 

Annemarie Culetto, ki je vodila otvoritev železničarske ma-
kete in muzejske zbirke, je skupaj z očetom Milanom sode-
lovala tudi pri postavitvi železničarskih predmetov v zbirki.
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KRMELJ - Na območju Športnega parka Krmelj, ki stoji v bli-
žini ribiškega doma in dveh krmeljskih bajerjev z bogatim 
rastiščem lokvanja, so 7. junija predali namenu že šesto in-
formacijsko tablo. Na njej so podatki o naravnih danostih 
velikega in malega bajerja - dveh hidroloških spomenikov, 
nastalih kot posledica dnevnega kopa rjavega premoga v 
nekdanjem krmeljskem rudniku, ki ga je zalila voda. Zasno-
va table s kovinsko konstrukcijo je delo domačega arhitek-
ta Damijana Popelarja.

Ob uradni otvoritvi informacijske table, ki je plod idejne za-
snove članic in članov turistične sekcije DKŠD Svoboda Kr-
melj, je predsednica KS Krmelj Slavica Mirt predstavila še 
nekaj bodočih načrtov ureditve športnega parka, v katerem 
si želijo še atletsko stezo, prostor za met krogle, za skok v 
višino in v daljino, travnato nogometno igrišče ter košarkar-
sko igrišče. V bližini že poteka urejanje kompleksa za heli-
odrom, v načrtu pa je tudi ureditev kampa za avtodome, pri-
kolice in šotore v bližini obeh krmeljskih bajerjev, kjer je v 
tem času v polnem razcvetu lokvanj.  S. R.

Informacijska tabla v Krmelju

Nova opisna tabla stoji v bližini krmeljskega športnega 
parka, ribiškega doma in dveh bajerjev. 

LOG - Pri večnamenskem domu na Logu se je prvo soboto v 
juniju odvijala že 28. prireditev, znana pod imenom Šinjeka-
dija. V zgodnjem popoldnevu istega dne, kot se je odvijala 
večerna prireditev z razglasitvijo rezultatov, je šestčlanska 
ocenjevalna komisija ocenila 23 vzorcev šinjkov. Ocenjeval-
no komisijo so sestavljali Franci Simončič, Roman Marušič, 
Franci Žnidaršič, Silvo Janc in Ivo Brce. Izven konkurence 
je ocenjeval Drago Božič, ker se je ocenjevanja lotil prvič. 
Na končno oceno izdelka je vplival zunanji izgled in trdota, 
vonj, barva prereza in okus, ki je prinesel največ možnih toč 
na ocenjevalnem listu. Največ točk je letos osvojil domačin, 
Matej Novšak z Loga. Drugo mesto je pripadlo Sevničanu Mi-
ranu Tomšiču, tretje pa Silvu Jancu z Loga. 
Za prijetno vzdušje na večerni razglasitvi rezultatov in na 
družabnem delu prireditve je skrbel NZA ansambel Naviha-
ni muzikanti z Dola pri Hrastniku, obiskovalke in obiskoval-
ci pa so z veseljem okušali tudi narezan šinjk. Za gurman-
ski dodatek so poskrbele še članice sekcije Pražen krompir 
Kulturno športnega društva Log s sveže pripravljenim praže-
nim krompirjem, v katerega so dodale čemaž in koščke šin-
jka.  S. R.

BOŠTANJ - Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj 
je 6. junija pripravilo svečanost ob 60-letnici s pregled-
no razstavo.

Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj je bilo usta-
novljeno 27. aprila 1954, a njegovi zametki segajo v pred-
vojni čas, ko je bilo v Boštanju zelo dejavno sokolsko društvo 
(v letu 2010 so praznovali 90-letnico ustanovitve Telovadne-
ga društva Sokol Boštanj ter 70-letnico izgradnje športnega 
doma). »V društvo so se vključili vsi predvojni sokoli in trije 
člani društva bodo letos praznovali 80 let,« je dejal v uvodu 
svojega nagovora dolgoletni predsednik omenjenega društva 
Roman Novšak. Predsednik KS Boštanj Jože Udovč je objekt 
v Boštanju, v katerem potekajo različne športne aktivnosti, 
kulturne prireditve, pevske vaje in še marsikaj drugega, ozna-
čil kot »objekt, ki združuje in povezuje«. Pohvale delovanju 
društva je izrekel sevniški župan Srečko Ocvirk. Veliko dob-
rih idej v prihodnosti je zaželela direktorica KŠTM Mojca Per-
novšek, predsednik sevniške športne zveze Tomaž Blatnik pa 
je obljubil nov zagon v delovanju zveze.
Prireditvi, ki se je odvijala v boštanjskem domu in so jo po-
leg govornikov oblikovali še Ljudski pevci Boštanj, mladi har-
monikar Žiga Plazar, učenke in učenci OŠ Boštanj ter vo-
kalna skupina Vilinke, povezovala pa sta jo Tanja Žibert in 
Sinjo Jezernik, je sledilo še odprtje priložnostne razstave 
ob 60-letnici Društva za športno rekreacijo Partizan Boštanj. 
 S. Radi, foto: L. M.

ŠENTJANŽ – Prvi vikend v letošnjem juniju, ki je bil sončen in 
vroč, se je na tridnevni konjeniški pohod po mejah občine Sev-
nica že 4. leto zapored podalo 20 jezdecev Krekove konjenice 
Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž pod vodstvom stot-
nika Francija Strnada. Pot jih je prvi dan vodila iz domačega  

Šentjanža čez Malkovec, Telče, Primož, Rovišče in Arto na Blan-
co, kjer so prenočili. Naslednjega dne so jezdili po gozdnih po-
teh preko Pokleka in Mrzle Planine, ki leži v KS Zabukovje, do 
vasi Okroglice pod Lisco. Tretji dan so se konjeniki obrnili proti 
domu. Po spustu z Okroglic so pripeli do Loke pri Zidanem Mos-
tu, kjer so prečkali reko Save in se nato preko Brunka vrnili v 
šentjanško dolino, kjer jih je čakal prisrčen sprejem.  S. R.

60 let društva Partizan Boštanj

Razstavo o delovanju boštanjskega športnega društva, ki 
pod eno streho združuje več različnih sekcij, so si mnogi 
z zanimanjem ogledali.

28. loška Šinjekadija

4. pohod Krekove konjenice 

Krekova konjenica pri kozolcu Štefana Božiča pod vasjo 
Podskalica 

Spoštovane občanke in občani 
občine Bistrica ob Sotli, 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 se vam zahvaljujem za naše 
dosedanje odlično medsebojno so-
delovanje v okviru posavske regije. 
Prepričana sem, da bo temu tako 
tudi v prihodnosti, saj so koristi so-
delovanja za manjše občine še to-
liko pomembnejše. Še enkrat hvala 
in iskrene čestitke!

 Županja občine Radeče
 Rafaela Pintarič s sodelavci

Občina Radeče
in

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

vabita na 

PROSLAVO 
OB DNEVU DRŽAVNOSTI,

ki bo

v torek, 24. junija 2014, ob 19.00,
v Domu kulture v Radečah.

Program proslave so pripravili učenci OŠ Marjana Nemca Radeče. 
V okviru proslave bodo najuspešnejšim devetošolcem podeljene 

knjižne nagrade. 

Slavnostna govornica bo ga. Rafaela Pintarič, 
županja občine Radeče.

Vljudno vabljeni!

Županja občine Radeče
Rafaela Pintarič

RADEČE – 8. junija se je pred radeškim ribiškim domom za-
ključilo 34. klubsko svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem, 
na katerem so podelili pokale, medalje in nagrade najbolj-
šim trem v sklopu tekmovanja med 2. in 8. junijem. Tekmo-
valna trasa je potekala neprekinjeno v petih sektorjih, ob 
Savi pa so se v ribolovu merile ekipe iz 30 držav. Prvo mes-
to so prepričljivo zasedli člani ekipe Sensas Povazska Bystri-
ca iz Slovaške, drugo mesto je pripadlo ekipi Perfect-Tima'r 
– Mix Team iz sosednje Madžarske in tretje Team Allvega iz 
Rusije. Spremljevalni program so kulturno obogatili Pihalni 
orkester radeških papirničarjev, radeške mažorete, folklor-
na skupina Brusači in godalni kvartet Nokturno iz Hrastnika. 
Med prisotnimi so zbrane nagovorili poslanec v Državnem 
zboru Matjaž Han, predsednik svetovne ribolovne organi-
zacije FIPS Ugo Claudio Matteoli, predsednik Ribiške zveze 
Slovenije Miroslav Žaberl in predsednik Ribiške družine Ra-
deče Brane Zelič. Kot so poudarili govorniki, so ribiči poka-
zali vrhunsko znanje v ribolovu, kar je potrdila tudi količina 
ulovljenih rib, Radeče pa se po petih organizacijah različnih 
svetovnih prvenstev v ribolovu prepoznavno in uspešno umeš-
čajo na svetovni zemljevid ribištva. Po zaključeni podelitvi 
nagrad in razglasitvi rezultatov se je druženje nadaljevalo z 
banketom ob ribiškem domu. 
 D. Jazbec

Radeče spet gostile ribiče
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Kot je na večerni slovesnosti 
pred številnimi zbranimi dejal 
predsednik sveta KS Brestani-
ca Vlado Bezjak, so uspeli v 
obdobju od lanskega do leto-
šnjega leta marsikaj postori-
ti v dobrobit in za višjo ka-
kovost bivanja krajanov. Tako 
so poleg ureditev na pokopa-
lišču Brestanica uspeli izvesti 
tudi manjša dela na področju 
infrastrukture, in sicer obno-
vo kanalizacije in vodovoda 
ter preplastitev ulice na Dor-
cu, asfaltirali so javne ceste 
v zaselku Ilovec v Anžah, na 
Armeškem, Dolenjem Leskov-
cu in Stolovniku. Še vedno pa 
ostaja brestaniška „rak rana“ 
ureditev križišča pri Kuneju 
na regionalni cesti Brestanica 
– Senovo ter mostu čez Dovški 
potok z navezavo k bazenu, 
osnovni šoli in Jetrnemu selu. 
Prav tako še vedno ni prišlo do 
sanacije plazu v Dolenjem Le-
skovcu, brez javne razsvetlja-
ve in urejenih parkirišč ostaja 
rajhenburški grad, v mirova-
nju je tudi že daljši čas načr-
tovana Cesta na ribnik. Zaradi 
pomanjkanja fi nančnih sred-
stev tudi ni realiziranih več 
investicij, ki so povezane z iz-
gradnjo HE Krško, ki bi jih mo-
rali izvesti v družbi Infra, med 
drugim izgradnjo kanalizacij-

Praznična Brestanica znova zapela
BRESTANICA - 5. junija je na osrednji slovesnosti v počastitev krajevnega praznika v grajskih prostorih 
Brestanica ponovno zapela preteklim in sedanjim rodovom, kajti praznik posvečajo vrnitvi izgnancev 
na svoje domove po drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti je bil premierno uprizorjen tudi nov doku-
mentarni fi lm Slovenski izgnanci 1941-1945.

skega omrežja, rekonstrukci-
jo Zasavske ceste ter uredi-
tev platoja in peš mostu pri 
spodnjem gradu. Na veliko ve-
selje staršev, šolajočih otrok 
in otrok predšolskega progra-
ma pa bo že konec tega me-
seca stekla energetska sanaci-
ja šole. Bezjak se je v govoru 
zahvalil Občini Krško, podje-
tjema TEB in Duropack za iz-
kazano zaupanje in podporo 
pri izvedbi različnih projek-
tov in investicij, ob zaključku 
govora, v katerem je pozitiv-
no ocenil homogeno delo sve-
ta KS v preteklem štiriletnem 
mandatu, pa je pohvalil tudi 
vsa delujoča društva v kraju, 
predvsem pa Turistično dru-
štvo Brestanica in Ribiško dru-
žino Brestanica - Krško, kate-
rih člani vlagajo veliko dela in 
naporov „za našo lepo ureje-
no Brestanico“.

Bezjak je v nadaljevanju slo-
vesnosti, na kateri so z na-
stopi vse prisotne navduši-
li otroški in mladinski pevski 
zbor brestaniške šole, otro-
ški cerkveni zbor, Rajhenbur-
ški oktet, MoPZ Svoboda Bre-
stanica ter vokalista Marko in 
Jernej Železnik, podelil leto-
šnja krajevna priznanja. Pisno 
priznanje KS je prejela Klara 
Derstvenšek, bronasti plaketi 
KS Marija Seher in Anica Sa-
mec, srebrno plaketo kot naj-
višje krajevno priznanje pa 
Helena Krajnc, Suzana Ro-
bek in župnik Jože Špes. Na-
grajencem je čestital, vsem 
krajanom pa voščil ob krajev-
nem in občinskem prazniku 
tudi župan občine Krško mag. 
Miran Stanko.

Že v uvodu svečanosti pa so 
si obiskovalci družno ogledali 

fi lm Slovenski izgnanci 1941-
1945, za katerega je dal po-
budo predsednik Krajevne or-
ganizacije Društva izgnancev 
Krško Jože Habinc, tekstov-
no podlago in izbor za dobrih 
18 minut dolg dokumentarni 
fi lm sta pripravili vodja Muze-
ja novejše zgodovine - enote 
Brestanica Irena Fürst in mu-
zejska svetovalka mag. Mo-
nika Kokalj Kočevar, uredila 
in posnela pa sta ga, vključu-
joč arhivsko gradivo in kratke 
igrane vložke, Boštjan Cola-
rič in Maja Peranović. 
 Bojana Mavsar

Krajevni nagrajenci s predsednikom Vladom Bezjakom 
(zadaj)

Svečane seje so vsako leto v 
drugi vasi krajevne skupnos-
ti, letos so se tako odločili, 
da bodo krajevni praznik po-
častili v Mihalovcu, saj tu-
kajšnje Prostovoljno gasilsko 
društvo praznuje 90 let delo-
vanja. Kot je povedal pred-
sednik sveta KS Dobova Miha-
el Boranič, je krajevni praznik 
(7. junij) posvečen spominu 
na dan, ko so se dobovski izg-
nanci vrnili iz tujine. Nadalje-
val je, da je od lanskega praz-
novanja KS Dobova bogatejša 
za kar nekaj stvari. Nedavno 
so namenu predali novo par-
kirišče pri OŠ Dobova, začela 
so se tudi že dela za izgrad-
njo šolskih športnih površin, 
zgradil se bo pločnik od gos-
tilne Katič do Jurkasa v Dobo-
vi, poteka zamenjava vodo-

vodnega omrežja, načrtujejo 
tudi odkup zemljišča pri po-
kopališču, da bi uredili dodat-
na parkirišča, saj je ob večjih 
žalnih slovesnostih premalo 

Krajani Dobove počastili svoj praznik

parkirnih prostorov. Med tis-
timi projekti, ki jih fi nanci-
ra krajevna skupnost sama, 
je Boranič omenil, da so vlo-

žili vso dokumentacijo za le-
galizacijo parkirnega prostora 
pri stari OŠ v Dobovi, za več-
jo prepoznavnost kraja pa so 
v Dobovi postavili dva panoja 

z osnovnimi podatki o naselju 
in KS. Po njegovih besedah se 
je letos prvič zgodilo, da KS 
ni imela večjih lastnih prihod-
kov, večina se je fi nancirala iz 
občinskega proračuna. V na-
slednjem obdobju bodo za KS 
pomembni izgradnja fekalne 
kanalizacije, optične poveza-
ve v vseh vaseh, širitev obrtne 
cone in gradnja zasebnih ob-
jektov, »kajti brez tega kraj 
izgubi dušo, ljudje odhajajo, 
prebivalci pa se starajo«.

V nadaljevanju sta Boranič in 
predsednik komisije za kra-
jevna priznanja Jože Šavrič 
podelila letošnja priznan-
ja KS Dobova. Prejeli so jih: 
Ljudski pevci KD Franc Bogo-
vič Dobova (v njihovem ime-
nu Slavko Požar) za 10-let-
no vestno delo v ljubiteljski 
kulturi, PGD Mihalovec (Mi-
haela Gerjovič in Kristina 

Pavuna) ob 90-letnici delo-
vanja na področju zaščite in 
reševanja ter za razvoj dru-
štvenega življenja v vasi Mi-
halovec, Bogomir Bogovič za 
aktivnosti v Gasilskem pihal-
nem orkestru Loče, športnem 
društvu, PGD in vaški skup-
nosti Loče, Jože Glogovič za 
izkazano pomoč pri razvoju 
PGD in vasi Veliki Obrež ter 
Peter Herakovič za vestno 
in dolgoletno delo v vrstah 
PGD in vaške skupnosti Mi-
halovec. Podeljeni sta bili 
tudi priznanji TD Dobova, 
in sicer za najlepše urejeni 
vasi v okviru projekta Moja 
dežela, lepa in gostoljubna. 
Predsednica TD Dobova Bran-
ka Stergar je priznanje v ka-
tegoriji manjših vasi podelila 
Rigoncam (priznanje prevzel 
Albin Jurkas), med večjimi 
pa je zmagalo Gabrje (Jože 
Kelhar). Prva tri mesta so si-
cer zasedle manjše vasi, naj-
več točk je dosegla vas Ri-
gonce in se tudi uvrstila na 
občinsko tekmovanje. Zbra-
ne so na svečani seji nago-
vorili tudi župan Ivan Molan, 
poslanec v DZ mag. Andrej 
Vizjak, predsednik mestne-
ga odbora Ključa Božo No-
vak, ravnateljica OŠ Dobo-
va Ivana Baškovič, v imenu 
nagrajencev pa se je zahva-
lila predsednica PGD Miha-
lovec Mihaela Gerjovič. Za 
kulturni program so poskrbe-
li člani trobilne sekcije Trob-
si iz Loč in učenci OŠ Dobova.

 Rok Retelj

MIHALOVEC – 7. junija je v počastitev praznika krajevne skupnosti Dobova v gasilskem domu v Mihalovcu po-
tekala svečana seja sveta KS Dobova, na kateri so podelili tudi priznanja KS in Turističnega društva Dobova.

DOBOVA – V okviru praznika krajevne skupnosti Dobova 
je 3. junija na Osnovni šoli Dobova najprej potekal pod-
pis pogodbe za izvedbo del zaključne faze zunanjih povr-
šin pri OŠ Dobova, sledila pa je še uradna predaja name-
nu parkirnega prostora pri dobovski šoli.

Pogodbo sta podpisala brežiški župan Ivan Molan in direktor 
brežiškega podjetja HPG d.o.o. Nikola Marković. OŠ Dobo-
va je edina šola v brežiški občini brez zunanjih športnih po-
vršin, na kar je opozorila tudi ravnateljica Ivana Baškovič: 
„Sama sem bila učenka te šole, ki ni do danes nikoli imela 
igrišča. Kaj pomeni atletska steza, steza za skok v daljino, 
kako je igrati odbojko, nogomet, rokomet na zunanji površi-
ni in kako se je igrati na igralih, je mnogim generacijam na-
ših učencev neznano.“ Župan Molan je ob tem dejal, da bo 

celotna investicija (izgradnja parkirišča in zunanjih igralnih 
površin) vredna približno 1,5 milijona evrov. Iz občinskega 
proračuna bo fi nanciranih 65 % celotne vrednosti investicije, 
ostala sredstva pa so pridobili preko državnih razpisov. Vod-
ja občinskega oddelka za družbene dejavnosti Anica Hribar 
je naštela, kaj bo zajemala zaključna faza investicije, ki jo 
bo izvedlo podjetje HPG: urejeni bodo pešpot med vrtcem in 
športnimi igrišči, športne površine oz., bolje rečeno, športni 
park, ki bo imel rokometno igrišče, ki bo po širini razdeljeno 
na nogometni in košarkarski igrišči, travnato nogometno ig-
rišče, igrišče za odbojko na mivki, igrišče za boj med dvema 
ognjema, tekaško stezo za 60 in 200 metrov, skok v daljino 
z doskočno jamo, med travnatim nogometnim in rokomet-
nim igriščem bodo betonske tribune, poleg športnih površin 
pa bo zgrajen tudi objekt z garderobnimi, sanitarnimi in so-
dniškimi prostori. Predsednik sveta KS Dobova Mihael Bora-
nič se je zahvalil županu in Občini Brežice za takšno darilo 
ob krajevnem prazniku in dejal: „Verjamem, da bo to Do-
bovi dalo nov zagon in da se bodo naši otroci lahko postavili 
ob bok ostalim otrokom v občini, ki že imajo šolsko igrišče.“

Po podpisu pogodbe je sledila še uradna predaja parkirnega 
prostora pri OŠ Dobova v uporabo. Vrednost na novo zgraje-
nega parkirišča oz. prve faze investicije je bila približno 570 
tisoč evrov, izvajalec del pa je bilo podjetje KOP d.d. Breži-
ce. Baškovičeva se je na otvoritvi parkirišča med drugim za-
hvalila predvsem strokovnim delavcem šole, ki so vsak dan 
že ob pol sedmih zjutraj čakali otroke ob prihodu na avtobus-
no postajališče oz. na parkirišču pri vrtcu in jih vodili proti 
šoli ter jih pri povratku spet spremljali na avtobus. Z novim 
parkiriščem, ki ima 85 parkirnih prostorov, štiri parkirišča za 
invalide, dve parkirni mesti za avtobuse in avtobusno posta-
jališče, pa to ne bo več potrebno. Kulturni program ob otvo-
ritvi parkirišča so izvedli otroci folklorne skupine Mlinček iz 
dobovskega vrtca Najdihojca ter učenci Ina Graj, Alja Slo-
venc, Benjamin Bogovič in Gašper Zlobko, otvoritev pa je 
povezovala Ana Graj.
 Rok Retelj

Dobovski učenci ob bok vrstnikom

Na novem parkirišču so na otvoritvi zaplesali otroci folk-
lorne skupine Mlinček iz dobovskega vrtca Najdihojca.

Za uvod v prireditev so zaigrali člani trobilne sekcije 
Trobsi iz Loč.

NOVI PEUGEOT 308 SW

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 308 SW – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 163 EUR pri 30 % pologu in 
ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04. 06. 2014 znaša 8,2 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s 
skupno letno obrestno mero 6,7 %; fi nancirana vrednost 10.493 EUR; skupni znesek za plačilo 17.778 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno 
garancijo) oziroma 60.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 110 do 147 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,1166 do 0,175 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00041 do 0,00128 g/km. 
Število delcev: od 0,06 do 2,66. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.peugeot.si

NOVI PEUGEOT 308 SW
VEČ PROSTORA ZA VSE VAŠE ČUTE.

HDi že za 14.990 €.

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

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

Letošnji nagrajenci KS Dobova z županom Molanom, pred-
sednikom sveta KS Boraničem in predsednico TD Dobova 
Stergarjevo (manjkata Bogomir Bogovič in Jože Glogovič)
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Odprta in zgovorna Bojana, po izobrazbi profesorica sloven-
ščine, se s področjem pravilne in učinkovite rabe jezika v vsak-
danjem življenju ukvarja že vrsto let. V retoriki in poučevanju 
veščin, ki jih ljudje vsekakor potrebujemo za samostojno in sa-
mozavestno nastopanje, je spoznala tudi svojo podjetniško pri-
ložnost: »Že dalj časa delam kot novinarka, pozneje sem začela 
v izobraževanju kot mentorica študijskega krožka retorike ter 
izvajalka delavnic retorike in tečajev slovenščine. Opažam, da 
ljudem manjkajo veščine komuniciranja in javnega nastopa-
nja, zato predvsem tu vidim svojo podjetniško priložnost. Po-
leg tega je v naši občini v zadnjih letih tudi vse več priseljen-
cev in s tem tudi potreba po znanju slovenščine in vključenosti 
v naše okolje. Vse moje dejavnosti povezuje delo z ljudmi, ob 
katerem se vsak dan učim in neizmerno veliko pridobim. Zado-
voljni udeleženci tečajev, individualnih ur in delavnic pa samo 
potrdijo, da sem na pravi poti.«

Bojana, ki si doma, v zeleni okolici Rake polni baterije za vsakdanje obveznosti, se je sicer že kot 
dijakinja prvič srečala s podjetništvom v turistični agenciji, pozneje pa je znanje nadgradila tudi 
z nabiranjem delovnih izkušenj v različnih podjetjih in institucijah. A simpatična bodoča podje-
tnica ostaja ob svojem nalezljivem entuziazmu, ki je za podjetniško pot nedvomno koristen, tudi 
zelo realistična: »Popolnoma druga zgodba je, ko začneš razmišljati o svojem podjetju. Ravno po-
manjkanje znanja s področja podjetništva je bil glavni razlog, da sem se prijavila v projekt Pod-
jetno v svet podjetništva. Čas na Regionalni razvojni agenciji Posavje bom izkoristila za navezo-
vanje stikov s poslovnimi partnerji, za promocijo mojih storitev v posavski in dolenjski regiji ter 
pisanje poslovnega načrta. V prihodnosti pa nameravam še naprej vlagati v izobraževanje in iz-
popolnjevanje znanja z mojega področja.«

Udeleženci projekta PVSP 2014 so bili deležni mnogih tečajev, delavnic, vsakemu je bilo na kožo 
pisano nekaj drugega. In kaj se je Bojani zdelo najbolj uporabno? »Pridobili smo znanje iz tržne-
ga komuniciranja, knjigovodstva, računovodstva, tudi nekaj napotkov, kako javno nastopati in 
smernice za pisanje poslovnega načrta. Predvsem pa smo s pomočjo različnih predavateljev iz-
oblikovali svojo idejo in preverili njeno realizacijo na trgu. Imamo tudi možnosti dodatnega iz-
popolnjevanja glede na idejo, ki jo razvijamo, tako da sem izkoristila konferenco s področja fi lm-
ske vzgoje in izobraževanja.«

Ker Bojana dela tudi v novinarstvu, dobro razume nenehno spremenljivost družbenih in gospodar-
skih razmer ter trd boj, ki poteka na trgu. V tem je v očitni prednosti pred mladimi, ki se brez kon-
kretnih predstav podajajo na podjetniško pot: »Najpomembnejše je to, da prepoznaš tržno nišo 
v hobiju oziroma prostočasni dejavnosti, saj v tem, kar delaš z veseljem in pri čemer ti ni žal ne-
prespanih noči, boš tudi uspešen. Vsekakor moraš ostati na realnih tleh in idejo preveriti na trgu 
ter včasih tudi odnehati. Ljudje imamo vedno različne probleme, zato potrebujemo rešitve. In ti-
sti, ki jo bo našel, dobro razvil in predstavil, ima zagotovo priložnost, da vstopi s to rešitvijo na trg 
in preveri njeno realizacijo.« Tako si radovedna in do sebe kritična Bojana poleg veščin komunici-
ranja, javnega nastopanja, poučevanja slovenskega jezika, novinarskega dela in lektoriranja, kar 
gradi osnovo njene podjetniške poti, nikakor ne zapira vrat pred novimi znanji in izzivi, saj, kot pra-
vi, nikoli ne veš, kje se ponudi dobra priložnost in kako različne potenciale ljudje skrivamo v sebi.

MARTIN BRATANIČ, 
v. d. direktorja RRA Posavje

»Projekt Podjetno v svet podjetništva 2014 poteka na podlagi izre-
dno uspešnega projekta iz leta 2013. V letu 2014 bomo na podlagi 
tega projekta usposobili 30 udeležencev, ki bodo imeli vse možno-
sti, da razvijajo svoje podjetniške ideje. Drugo skupino udeležen-
cev bomo vključili avgusta 2014.«

mag. NATAŠA ŠERBEC:
notranja mentorica 

»Projekt Podjetno v svet podjetništva 2014 je priložnost za visoko izo-
bražene mlade, ki v procesu preverjanja poslovne ideje spoznavajo 
vse plati podjetništva. Za preteklo leto se lahko pohvalimo z odličnim 
rezultati, saj imamo 55 % izhode, torej 11 mladih od 20 se je zaposli-
lo ali samozaposlilo oz. ustanovilo svoje podjetje. Prva skupina ude-
ležencev v tem letu že skoraj zaključuje svoje delo na RRA Posavje. V 
tem prispevku vam predstavljamo tiste, ki želijo udejanjiti svojo po-
slovno idejo v podjetniških vodah. Preberite njihove predstavitve in 
izkoristite potencial mladih iz Posavja.«

Poslanstvo projekta Podjetno v svet podjetništva 2014 je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko izobrazbo, magistrskim ali doktorskim na-

zivom ter odpiranje novih delovnih mest za mlade. V okviru projekta zagotovijo udeležencem, izbranim na javnem pozivu, strokovno pomoč ter nudijo različna podjetniška 

usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje za delujoče podjetje. Bodoči podjetniki nato v obdobju štirih mesecev na podlagi svojih podjetniških idej in-

dividualno ali v skupinah razvijajo podjetniške ideje in pripravljajo poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, tekom projekta pa so pri Regionalni razvojni 

agenciji Posavje tudi redno zaposleni. Ta trenutek se v Posavju v tem projektu izobražuje deset udeležencev.

Operacija Podjetno v svet podjetništva sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, projekt se izvaja na območju celotne Slovenije, njegova vre-

dnost je 4.761.452 €, fi nancirata pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15 %). Skupaj bo do konca leta 2014 

v PVSP 2014 vključenih 360 mladih. 

Med temi 360-imi sta tudi dve nadobudni Posavki in Posavec, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Katero poslovno idejo razvijajo in kakšno je mnenje vseh treh o ovirah in 

priložnostih, pred katerimi se znajdejo mladi podjetniki?

Podjetništvo jim je resen izziv

Topla in nasmejana Mateja prihaja iz okolice Sevnice, kjer 
je med odraščanjem na podeželju razvila poseben stik z 
domačimi živalmi ter neokrnjeno naravo. Po dokončani izobraz-
bi za delovnega terapevta in mnogih izkušnjah s tega področja 
se je začela strokovno poglabljati še v terapije z živalmi in nato 
navdušena vpisala specializacijo terapije s pomočjo konjev. »Po 
končanem študiju sem kot delovni terapevt pridobila veliko 
izkušenj iz nevrorazvojnega področja, rehabilitacije po zlomih, 
kot tudi z delom s posamezniki z motnjo v duševnem razvo-
ju.« Potem ko je spoznala, kaj vse omogoča terapija s konji, se 
je odločila za nov izziv – postati podjetnica in v svoji poslovni 
ideji združiti čim več svojih talentov: »Moja poslovna ideja je 
sestavljena iz strokovne izobrazbe kot tudi iz ljubezni do kon-
jev – izvajanje terapije s pomočjo konja in ježe konjev.« Mate-
ja je prava poznavalka konjev: »Vsakodnevno delo in druženje 
z njimi mi daje nov zagon in mi omogoča sprostitev po napor-

nem dnevu. Konji so postali tudi stičišče druženja naše družine – postali so del nas. Zato želim 
tudi ostalim ponuditi možnost druženja s konji v neokrnjeni naravi, kjer bodo v posebnem tera-
pevtskem programu doživeli nekaj drugačnega.« 

In ravno njen odkrit odnos tako do ljudi kot konj vliva dodatno zaupanje v uspešnost takih tera-
pij. »Izvajanje terapije stimulira k aktivnemu sodelovanju in hkrati krepi motoriko rok in nog, 
ravnotežje ter koordinacijo. Nudi sprostitev, zavedanje samega sebe, svojega telesa in duha,« 
Mateja oriše postopek in pojasni, da gre pri terapiji s konji za izredno celostno obravnavo, ki je po 
svetu priznana in že dolgo uveljavljena. Oseba, ki je na terapiji, napreduje v mnogih pomenih, saj 
se mora povezati tako sama s seboj in hkrati s konjem. 

Projekt Podjetno v svet podjetništva ji je pokazal marsikatero past trga in primerne rešitve za 
začetek uspešne podjetniške poti: »Znotraj usposabljanja PVSP sem pridobila veliko novih 
znanj, saj smo dobili pomoč strokovnja-
kov z različnih področij. Pri izobraževanjih iz 
tržnega komuniciranja nam je izzive postav-
ljal Robert Andolšek, smernice iz javnega nas-
topanja nam je predstavil Zdravko Zupančič, 
znanje iz knjigovodstva, računovodstva in 
pisanja poslovnega načrta pa nam je pre-
dala Silvana Mozer. Za mlade podjetnike je 
težava predvsem v tem, da nimajo znanja iz 
podjetništva, ne zaupajo v svoje sposobnos-
ti, velikokrat pa je problem tudi pomanjkanje 
izkušenj in omejena fi nančna sredstva.« Pose-
bej pomembno za Matejo pa je bilo, da so ji 
v okviru usposabljanja omogočili tudi indivi-
dualno izobraževanje, kjer izpopolnjuje svoje 
znanje iz dresurnega jahanja. »V času uspos-
abljanja me čaka še dokončanje poslovnega 
načrta, kot tudi promocija terapije s pomočjo 

MATEJA REŠETA

Terapije s pomočjo konja 
in ježa konjev

BOJANA LEKŠE 

Poučevanje slovenščine ter veščin 
komuniciranja in javnega nastopanja
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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  .

konja znotraj posavske, zasavske in savinjske regije ter navezovanje stikov z bodočimi poslovni-
mi partnerji.« 

Po zaključku Podjetno v svet podjetništva, v jesenskem času, namerava začeti s popoldansko de-
javnostjo. Dolgoročno je odločena strmeti k nenehnemu izpopolnjevanju s področja izvajanja 
terapij. V prihodnost zre z zdravim optimizmom: »Poslovna ideja bo uspešna, če v njo verjameš 
in jo delaš s srcem. Zelo pomembno je tudi, da tvoji bližnji verjamejo vate in tudi v tvojo poslov-
no idejo. Pred začetkom poslovanja pa je nujno preveriti trg in realizacijo ideje s pomočjo stro-
kovnjakov in izkušenih podjetnikov, saj te opozorijo na pasti, s katerimi se zagotovo srečaš na 
poslovni poti.«

Gregor na področju razvoja novih storitev in izdelkov nikakor ni 
novinec in to vedo že mnoga uveljavljena podjetja v Sloveniji, 
ki so njegova znanja že koristila v preteklih letih. Izučen diplo-
mirani inženir lesarstva iz Brestanice je že nastopal na trgu kot 
vezni člen med oblikovalci, ki si pogosto zamislijo inovativne, 
a sprva težje izvedljive izdelke, ter proizvajalci, ki si želijo te iz-
delke oživeti in jih prodati na trgu. Gregor je tisti vmesni člen, ki 
zamisel dokončno obudi v življenje, nadene ji material, razmer-
ja, statiko, uporabnost. Gregor pojasni: »Kot podjetnik se bom 
ukvarjal z razvojnimi storitvami na področju mobilnih enot, 
plovil, notranje opreme in kompozitov. Storitve bodo obsega-
le snovanje novih izdelkov skupaj z izdelavo prototipov in uva-
janjem v proizvodnjo. Poleg tega bom deloval tudi na podro-
čju izboljšav že obstoječih izdelkov. Prednostne stranke bodo 
podjetja, ki razvoja ne pokrivajo v zadostni meri.« 

Razvojniki, kot je Gregor, podjetjem prinesejo novo dodano vrednost, a jim ravno dejstvo, da osta-
jajo zunanji sodelavci, omogoča veliko fl eksibilnost in razmišljanje 'out of the box'. In kateri so pro-
izvodi, ki so s pomočjo Gregorjevega znanja izdelave, obdelave in razvoja že zaživeli v Sloveniji? Že 
kot dijak je začel z razvojem motornega čolna 5,5 metrov dolžine, poseben gliser je bil nato izdelan 
in izplovljen. Med večje dosežke lahko nedvomno šteje svoj prispevek k razvoju priznanih mobilnih 
hiš Polymobil, saj je za investitorja razvil prve modele teh mobilnih hiš, ki jih sedaj v Posavju izdeluje 
M-mobil. Že leta razvija in izdeluje najrazličnejše kalupe za vlivanje betonskih izdelkov javne urbane 
arhitekture za podjetje Coston d.o.o. iz Ljubljane, predlani pa se je vrnil tudi na področje navtike, saj 
je za investitorja narisal načrte za razvoj motorega čolna Nautics, nato pa so ga z ekipo tudi izdelali.

Iz dosedanje podjetniške izku-
šnje je Gregor odnesel tako iz-
redno pozitivne ter z mnogimi 
poznanstvi obogatene kot tudi 
grenkejše izkušnje, kar je dobro 
znana zgodba mnogih mladih 
podjetij. In ravno zato se je od-
ločil, da se na novo podjetni-
ško pot tokrat poda popolno-
ma pripravljen na vse scenarije. 
Projekt Podjetno v svet podje-
tništva mu je vlil dodatne sa-
mozavesti ravno na mestih, kjer se je prej čutil šibak: analiza trga, fl eksibilen poslovni načrt, ra-
zumevanje računovodenja in strateškega poslovodenja. Pri projektu je srečal tudi ljudi, ki so ga 
navdihnili: »Tak je bil na primer 'business coach' Robert Andolšek, ki nam je brez olepševanj razlo-
žil zakonitosti trga, prodajnega procesa, ključnega pomena marketinga in dobrega načrtovanja.« 

Njegova poslovna pot ima svoje specifi -
ke, s katerimi se lahko poistovetijo pred-
vsem oblikovalci oz. snovalci predme-
tov in izdelkov. Ko že imaš neko idejo, 
skico, kako jo pripeljati do pravega in-
vestitorja? Danes, v vsesplošni krizi, se 
na prvi pogled zdi to gromozanska ovi-
ra, Gregor pa v svojem optimističnem 
in pozitivnem slogu pojasni: »Nič ni ne-
mogoče, samo pri samem snovanju iz-
delka je koristno, da že razmišljaš, ka-
teremu proizvajalcu tak produkt ne bo 
ogromen dodaten strošek. Kdo bi lah-

ko ta produkt najlaže dodal svoji proizvodnji ali svoj prodajni program obogatil s tvojim izdel-
kom, kdo ima za izdelavo že določene predpogoje in surovine pod svojo streho? V nekaj letih sem 
spoznal veliko podjetij, ki so naklonjena takemu pristopu, torej, če jim dokažeš smiselnost, lažje 
prepoznajo dobro idejo.« Razvoj novih izdelkov, storitev na področju najrazličnejših materialov 
je ravno zaradi poznavanja teh materialov in izkušenj z njimi Gregorjeva prednost. Rešitev za iz-
delavo na podlagi ideje išče toliko časa, dokler le-ta ne ugleda luč sveta in postane kompromis 
med snovalcem ideje in proizvajalcem, nekaj njegovih lastnih, povsem novih oblikovnih idej, pa 
naj bi zaživelo že konec tega poletja.

GREGOR BRAČUN

Oblikovalec in konstruktor
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Gospodarske družbe 
poslovale slabše

AJPES-u je do 31. marca pre-
dložilo podatke iz letnih po-
ročil za leto 2013 1.263 
gospodarskih družb Spodnje-
posavske statistične regi-
je, 6,4 % več kakor za leto 
2012, in 13 zadrug. Po podat-
kih Poslovnega registra Slove-
nije je bilo v letu 2013 v Po-
savju ustanovljenih 244 družb 
(36,3 % več kakor v letu 2012), 
s poslovanjem pa je preneha-
lo 65 družb (1 več kakor v letu 
prej) ter 3 zadruge. Gospo-
darske družbe so v letu 2013 
ustvarile 2.594.510 tisoč evrov 
prihodkov (7,2 % manj kakor v 
letu 2012) in 2.543.529 tisoč 
evrov odhodkov (7,0 % manj 
kakor v letu 2012). Prihodke 
na domačem trgu so poveča-
le za 6,2 %, prihodke na tujem 
trgu pa zmanjšale za 15,6 % 
(prihodke na trgu EU poveča-
le za 3,9 % in na trgu izven 
EU zmanjšale za 45,3 %). K 
zmanjšanju prihodkov (tako 
skupnih kot na tujem trgu) 
so največ prispevale družbe s 
področja oskrbe z električno 
energijo.

Družbe, ki so poslovale v letu 
2013, so v primerjavi z letom 
2012 nekoliko poslabšale re-
zultate poslovanja, vendar so 
bili ti še vedno ugodnejši od 

podatkov za Slovenijo. Po po-
kritju vseh odhodkov in davka 
od dobička so posavske druž-
be izkazale neto čisti dobiček, 
ki je bil za dobro sedmino niž-
ji kot v letu 2012. Pri tem so 
družbe s pozitivnim poslovnim 
izidom zmanjšale čisti dobi-
ček za 4.147 tisoč evrov ali za 
6,9 %, družbe z negativnim po-
slovnim izidom pa povečale či-
sto izgubo za 3.309 tisoč evrov 
ali za 37,3 %. 

V letu 2013 se je v Posav-
ju povprečna mesečna plača 
na zaposlenega, ki je znaša-
la 1.455 evrov, ob 1,8-odstotni 
rasti življenjskih potrebščin, 
realno zmanjšala za 2,0 %. 
Neto dodana vrednost na za-
poslenega je znašala 44.093 
evrov in je bila za 1,4 % nižja 
od leta prej.

Čisti dobiček v znesku 56.007 
tisoč evrov je v letu 2013 iz-
kazalo 766 družb, to je 60,6 % 
vseh. Čisto izgubo v znesku 
12.187 tisoč evrov je v letu 
2013 izkazalo 405 družb, to je 
32,1 % vseh družb, ki so ime-
le 2.465 zaposlenih, kar je 
27,5 % vseh zaposlenih. Neto 
čisti dobiček slovenskih gospo-
darskih družb v letu 2013 je 
tako znašal 43.820 tisoč evrov 
ali 14,5 % manj od lanskega. 
Največ neto čistega dobička 
so ugotovile družbe s podro-

čja oskrbe z električno ener-
gijo, plinom in paro, 25.857 
tisoč evrov, s precejšnjim za-
ostankom pa so ji sledile druž-
be predelovalnih dejavnosti, 
9.913 tisoč evrov, s podro-
čja gradbeništva, 2.408 tisoč 
evrov ter trgovine, vzdrževa-
nja in popravil motornih vozil, 
2.324 tisoč evrov. Družbe na 
naštetih področjih so zmanj-
šale neto čisti dobiček, razen 
družb s področja predeloval-
nih dejavnosti, ki so neto či-
sti dobiček povečale za 31,0 % 
glede na leto prej. S stališča 
velikosti družb so na rezultate 
poslovanja v letu 2013 najbolj 
vplivale velike družbe, ki so 
zmanjšale neto čisti dobiček 
od 34.073 tisoč evrov v letu 
2012 na 22.224 tisoč evrov v 
letu 2013. Nasprotno so mi-
kro, majhne ter srednje veli-
ke družbe rezultate izboljša-
le, prve za 29,04 %, druge za 
35,1 % in tretje za 18,6 %.

Družbe so konec leta 2013 ime-
le 2.631.308 tisoč evrov sred-
stev oziroma obveznosti do 
virov sredstev (1,9 % več ka-
kor konec leta 2012). Med ob-
veznostmi do virov sredstev 
so izkazovale 64,8 % kapita-
la (2,5 % več kakor konec leta 
2012), 7,4 % dolgoročnih obve-
znosti, 22,8 % kratkoročnih ob-
veznosti in 0,7 % rezervacij in 
pasivnih časovnih razmejitev. 

Samostojni podjetniki 
izboljšali rezultate

Do 31. marca je AJPES-u pre-
dložilo podatke iz letnih po-
ročil za leto 2013 2.461 sa-
mostojnih podjetnikov, 50 
manj kakor za leto 2012. Po 
podatkih Poslovnega registra 
Slovenije je bilo v letu 2013 
ustanovljenih 424 in izbri-
sanih 355 samostojnih pod-
jetnikov. Podjetniki, ki so 
poslovali v letu 2013, so v pri-
merjavi z letom 2012 izbolj-
šali rezultate poslovanja, iz-
kazali so 12.093 tisoč evrov 
neto podjetnikovega dohod-
ka ali za 7,3 % več kakor v 
letu 2012. Pri tem so podje-
tniki s pozitivnim poslovnim 
izidom podjetnikov dohodek 
v znesku 14.311 tisoč evrov 
povečali za 1.521 tisoč evrov 
ali za 11,9 %, podjetniki z ne-
gativnim poslovnim izidom v 
znesku 2.218 tisoč evrov pa 
ta izid še poslabšali za 694 ti-
soč evrov ali za 45,5 %. Pod-
jetniki, ki so poslovali v letu 
2013, so imeli za 1.933 ali 
1,2 % manj zaposlenih kot v 
predhodnem letu.
 P. P./vir: AJPES 
 Izpostava Krško

Družbe lani poslabšale, podjetniki 
izboljšali rezultate poslovanja
POSAVJE - Na podlagi podatkov, ki so jih za potrebe državne statistike predložili gospodarske družbe, 
zadruge in samostojni podjetniki posamezniki, so v krški izpostavi Agencije Republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in storitve (AJPES) pripravili informaciji o poslovanju gospodarskih družb in zadrug 
ter samostojnih podjetnikov posameznikov v Spodnjeposavski statistični regiji v letu 2013.
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PROIZVODNJA – MAJ 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAJ 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 321 400 12 100 2 2

PB5 KOEL 11 - 104 400 2,5 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, in PB5 178.300 3 5

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

V veljavnem ZPKEPS, ki ga 
je Državni zbor sprejel leta 
2011 na pobudo mag. Andre-
ja Vizjaka, Franca Bogoviča, 
Matjaža Hana in Brede Pe-
čan, je bilo namreč predvi-
deno, da se bo od leta 2013 
dalje omenjena infrastruktu-
ra, pa tudi del energetske, 
fi nancirala iz novoustanovl-
jenega Sklada za podnebne 
spremembe, vendar pa, kot 
je 5. junija na novinarski kon-
ferenci na gradbišču HE Breži-
ce dejal Vizjak, takrat nihče 
ni pričakoval, da se bo omen-
jeni sklad polnil tako »bed-
no«, kot se je izrazil. V skla-
du z zakonom se je do konca 
leta 2013 za fi nanciranje še 
uporabljal t. i. vodni sklad, 
zdaj pa denarja ni, podjetje 
Infra, ki gradi vodno, držav-
no in lokalno infrastrukturo, 
pa nujno potrebuje približno 
štiri milijone evrov za nemo-
teno nadaljevanje projekti-
ranja akumulacijskega baze-
na za HE Brežice. Minister za 

kmetijstvo in okolje Dejan Ži-
dan naj bi po Vizjakovih be-
sedah obljubil, da bo vlada še 
ta mesec zagotovila dva mili-
jona evrov, v poletnih mese-
cih pa še dva milijona iz vod-
nega sklada. »Kljub temu je 
iz vodnega sklada nemogo-
če prerazporediti sredstva za 
ta namen, ker zakon tega ne 
dopušča, zato je nujno treba 
spremeniti 17. člen zakona, s 
čimer bi podaljšali to prehod-
no obdobje za dve leti oz. do 
konca leta 2015,« je pojasnil 
Vizjak. Ker Vlada, ki opravl-
ja le tekoče posle, tega zako-

Bo vodni sklad na voljo še dve leti?
BREŽICE – Sredstva za gradnjo vodne infrastrukture ob gradnji HE na spodnji Savi, kar izvaja javno pod-
jetje Infra, niso zagotovljena, zato je poslanska skupina SDS s prvopodpisanim mag. Andrejem Vizjakom 
v obravnavo v Državnem zboru poslala spremembo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje ener-
getskega potenciala spodnje Save (v nadaljevanju ZPKEPS). S tem želijo za dve leti podaljšati prehod-
no obdobje, v katerem je možno gradnjo vodne infrastrukture ob gradnji HE na spodnji Savi fi nancirati 
tudi iz Sklada za vode oz. drugih proračunskih virov.

na ne more vložiti v Državni 
zbor, so ga vložili v okviru po-
slanske skupine SDS. 13. juni-
ja je predlog zakona obrav-
naval parlamentarni odbor za 

kmetijstvo, gozdarstvo, pre-
hrano in okolje ter ga pod-
prl, ravno danes, 19. junija, 
pa naj bi ga na izredni seji ob-
ravnaval še Državni zbor. Vi-
zjak sicer pravi, da pričakuje 
nasprotovanje nekaterih po-
slancev iz drugih regij, ki me-
nijo, da spodnja Sava »požre« 
prevelik del sredstev vodne-
ga sklada. V zakonu naj bi 
popravili tudi končno letnico 
izgradnje HE na spodnji Savi, 
saj je letnica 2016 nereal-

na in bi jo veljalo premakni-
ti (vsaj) tri leta v prihodnost.
Direktor družbe HESS Bog-
dan Barbič je ob tem pou-
daril, da je bil Sklad za vode 
leta 2002 ustanovljen s pri-
oritetnim namenom izgradn-
je infrastrukture na spodnji 
Savi, kar se pogosto pozabl-
ja. Slovenske hidroelektrar-
ne so zato obdavčene kar s 
15 % od prihodkov, kar je po 
njihovih informacijah največ 
na svetu. V vodnem skladu 
se tako letno nabere okoli 35 
milijonov evrov, pri čemer 
večino prispeva energetika, 
zaradi pomanjkanja projek-
tov pa se denar ne porabi v 
celoti oz. ga razporejajo v 
druge namene, zato poraba 
za spodnjo Savo ne bi smela 
biti sporna.

V podjetju Infra pa so, kot 
je dejal direktor Vojko So-
tošek, na problematiko fi -
nanciranja opozorili že pred 
nekaj meseci in zato tudi 
zaprosili za posojilo Evrop-
ske investicijske banke (EIB) 
v višini 75 milijonov evrov, 
ki je odobreno, a pogodba 
zanj že nekaj mesecev stoji 
na Ministrstvu za fi nance, saj 
nekateri v Vladi menijo, da 
gre za nedovoljeno državno 

pomoč. Za pridobivanje pro-
jektne dokumentacije za HE 
Brežice so doslej porabili že 
2,5 milijona evrov, v kolikor 
pa ne bodo dobili omenje-
nih 4 milijonov evrov, s po-
stopki ne bodo niti mogli niti 
smeli nadaljevati, opozarja 
Sotošek. Predvidoma julija 
bodo vložili vlogo za gradbe-
no dovoljenje, ki ga priča-
kujejo septembra, z gradnjo 
pa bi bilo optimalno priče-
ti do konca leta ali najkas-
neje do marca 2015. Celot-
na investicija sicer znaša kar 
157 milijonov evrov. Sotošek 
je opozoril tudi, da mora biti 
akumulacijski bazen zgrajen 
do jeseni 2016, ko bo v Nuk-
learni elektrarni Krško redni 
remont, saj lahko le takrat 
izvedejo potrebne uredit-
ve v njeni okolici, sicer bo 
potrebno počakati novih 18 
mesecev gorivnega ciklusa.

Brežiški župan Ivan Molan pa 
je situacijo označil za dra-
matično, saj sredstev ni že 
za izgradnjo akumulacijske-
ga bazena, kaj šele za os-
tale, zlasti protipoplavne 
ureditve, brez katerih po 
njegovih besedah v Brežicah 
ne bo zagona elektrarne.
 Peter Pavlovič 

Pogled na gradbišče HE Brežice s Šentvida. Reka Sava je medtem že preusmerjena v ob-
točni kanal. (Foto: R. Retelj)

Komunala Brežice d.o.o. 
vas vabi na

ODPRTJE RAZSTAVE
DEL IZ NATEČAJA

»VODOVODNI STOLP 
SKOZI MOJE OČI«

v petek, 20. 6. 2014, ob 18. uri 

v avli Upravne enote Brežice
Vljudno vabljeni!

Komunala Brežice - za čisto naravo!

Komunala
Brežice d.o.o.

Predstavniki Kostaka so na 
letošnji Komunaliadi osvoji-
li prvo mesto tako v delovnih 
kot v športnih tekmovan-
jih ter potrdili prvo mesto v 
skupnem seštevku z lansko-
letne Komunaliade v Krškem. 
Jubilejno srečanje delavcev 
komunalnega gospodarstva 
je gostilo Celje, kjer so pred 
30 leti potekale tudi prve ko-
munalne igre. Komunaliada 
se je pričela v petek, 6. ju-
nija, s posvetom vodstvenih 
delavcev, v soboto, 7. junija,  
pa se je v štirih delovnih in 
dvajsetih športnih panogah 
pomerilo več kot 2.600 tek-
movalcev iz 66 slovenskih ko-
munalnih podjetij. 

Na Komunaliadi v Celju so 
k zmagi Kostaka v delovnih 
tekmovanjih prispevale viso-
ke uvrstitve v vseh panogah: 
odvozu odpadkov (4. mesto), 
aranžiranju cvetja (4. mesto), 

Kostak znova prvi med slovenskimi 
komunalnimi podjetji

vodovodu (9. mesto), še pose-
bej pa so se izkazali tekmoval-
ci v postavitvi kanalizacijske-
ga sistema z osvojenim tretjim 
mestom. 

V športnih disciplinah so tek-
movalci Kostaka osvojili pet 
zmag, in sicer v ulični košar-
ki, v streljanju - moški, metu 
krogle ter vlečenju vrvi za 
moške in ženske. Nogometna 
ekipa se je uvrstila na drugo 
mesto, ravno tako ženska eki-
pa v kegljanju, v kartingu pa 
so osvojili tretje mesto. Dobre 
rezultate so dosegli tudi tek-

movalci v ostalih športnih dis-
ciplinah (badminton, bowling, 
kegljanje - moški, namizni te-
nis, odbojka, pikado – ženske 
in moški, plavanje, streljanje – 
ženske, šah, tek in tenis). 

Srečanje delavcev komunalne-
ga gospodarstva Slovenije vsa-
ko leto organizira eno izmed 
slovenskih komunalnih podje-
tij, letos je bil gostitelj Simbio 
d.o.o. s partnerji VO-KA Celje 
d.o.o., Energetika Celje d.o.o. 
in ZPO Celje d.o.o. Nasledn-
jo Komunaliado bodo gostili v 
Mariboru.  

Z desne: Vojko Sotošek, Andrej Vizjak in Bogdan Barbič 
na novinarski konferenci

KRŠKO - V industrijsko-poslovni coni Vrbina so 5. junija od-
prli novo zgradbo razvojnega centra Zel-en, ki je tako do-
bil lastne prostore za potrebe raziskav in razvoja na pod-
ročju obnovljive in trajnostne energetike.

Razvojni center Zel-en je julija 2011 ustanovilo 12 slovenskih 
podjetij ter Fakulteta za energetiko in Občina Krško, v okviru 
njega pa trenutno poteka 14 razvojnih programov za devet gos-
podarskih družb. V bližini sedeža GEN energije je od lanske je-
seni zrasla zgradba v vrednosti 1,55 milijona evrov, od tega je 
prispevala polovico sredstev EU - Sklad za regionalni razvoj, po-
lovico pa zagotavlja inštitut. Jeseni naj bi v zgradbi začeli labo-
ratorij za električne stroje in pogone, aplikativno elektrotehni-
ko, energetske pretvorbe ter termo mehaniko, prenosne pojave 
in nanotehnologijo uporabljati študentje FE. V centru Zel-en 
je trenutno zaposlenih 24 ljudi, v prvih treh letih pa je družba 
ustvarila nekaj več kot 3 milijone evrov prihodkov.   M. M.

Zel-en v novi zgradbi

Zgradbo so odprli krški župan mag. Miran Stanko, dekan 
Fakultete za energetiko dr. Bojan Štumberger in direktor 
družbe Zel-en Domen Zorko.
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Trend povišane koncentracije nitratov na črpališču Brege 
 
V mesecu maju so na črpališču Brege nitrati dosegli najvišje vrednosti v zadnjih 
desetih letih, in sicer koncentracijo 44,1 mg/l. Predpisana mejna vrednost znaša 
po Pravilniku o pitni vodi 50 mg/l. V vodovodnem omrežju Krško so koncentracije 
nitratov nižje, ker se za oskrbo črpa tudi voda iz vrtin v Rorah.

Črpališče Drnovo, ki je pred leti predstavljalo pomemben vir pitne vode, zara-
di preseženih vrednosti pesticidov in njihovih razgradnih produktov od leta 2010 
ni več v uporabi.

Kaj so nitrati? 

• Nitrat (NO3) je naravna oblika dušika (N), ki je zelo mobilna v vodi in je bistve-
nega pomena za rast rastlin. Pogosto ga dodajajo zemlji za izboljšanje njene ro-
dovitnosti. 

• V naravi se nitrati in nitriti pojavljajo tudi kot posledica človekove dejavnosti.

Kako pridejo nitrati v pitno vodo? 

• Krško polje predstavlja na območju vodonosnika kompleks kmetijskih zemljišč in-
tenzivne rabe. Vodonosnik je proti površju slabo zaščiten z neprepustnim slojem, 
tla so plitva in zato obstaja velika možnost direktnega onesnaženja s površine.

• Po dežju in namakanju se voda giblje navzdol skozi tla, ponika in iz tal izpira pre-
sežene koncentracije onesnaževal. Na tak način nitrat vstopa v podzemno vodo.

Nerazpršeno zlivanje gnojnice povzroča povišanje 
nitratov v pitni vodi!
Lastnike kmetijskih zemljišč na območju Krškega polja, posebej na 
območju varstvenih pasov vodnega vira Drnovo in Brege, pozivamo, da na 
kmetijskih površinah izvajajo gnojenje strokovno ter pravilno uporablja-
jo fi tofarmacevtska sredstva (sredstva za zatiranje plevela, insektov …).

Zaščita vodovarstvenih pasov in ukrepi za znižanje 
vrednosti nitratov

Območje vodnega telesa podzemne vode Krškega polja spada med najbolj rodo-
vitna kmetijska tla v Sloveniji, ki pa je zaradi intenzivnega kmetijstva zelo ran-
ljivo. Kmetijska pridelava ob nestrokovni rabi gnojevke, mineralnih gnojil in fi to-
farmacevtskih sredstev onesnažuje in ogroža kakovost podzemne vode in s tem 
vire pitne vode. Na povišanje koncentracije vplivajo predvsem neustrezno gno-
jenje kmetijskih površin, v manjši meri pa tudi nepravilno ravnanje z odpadki, 
nenadzorovano izkopavanje in odvažanje gramoza ter neustrezno odvajanje od-
padnih voda na območju vodnih virov.

Nujno je osveščanje uporabnikov pitne vode ter preventivno delovanje, 
kar lahko zagotovimo s spoštovanjem dobre kmetijske prakse pri vnosu 
gnojil na kmetijske površine na vodovarstvenih območjih. 

Vpliv na zdravje
Pitna voda s koncentracijami nitratov nad vrednostjo 50 mg/l lahko povzroča 
zdravstvene probleme za dojenčke, nosečnice in doječe matere. Uživanje take 
vode zanje ni primerno, potrebna je omejitev uporabe vode ter nadomestna os-
krba za ogrožene skupine.

Za kakovost pitne vode smo odgovorni vsi,
zato ravnajmo skrbno in odgovorno.

Informacije o kakovosti pitne vode so vam na voljo na telefonski številki: 
07/ 48 17 224.

Naraščajoči trendi nitratov nakazujejo na nujnost spoštovanja določenih 
vodovarstvenih pasov ter dopustnih in nedopustnih posegov na tem območju. 

Povišane koncentracije nitratov 
v pitni vodi Krškega polja

Družba Kostak d.d., izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Krško, beleži v zadnjem času pri 
nadzoru kakovosti pitne vode na območju vodovoda Krško povišane koncentracije nitratov na vodnih virih na Krškem 
polju. Gre za najpomembnejše vire pitne vode v občini Krško, ki pa so zaradi preobremenjenosti z nitrati vedno bolj 
problematični. Na povišane koncentracije vpliva predvsem neustrezno gnojenje kmetijskih površin. 

Največjo obremenitev okolja z nitrati predstavlja zlivanje gnojnice, kar 
prikazuje zgornja slika. S tem uničujete naravo in zdravje ljudi!

Črpališče Brege 

Prikaz območja varstvenih pasov vodnih virov Drnovo in Brege 
(Odlok o varstvu podzemne pitne vode na območju varstvenih pasov 

črpališča vodovoda Krško)

Če opazite ravnanje, za katerega menite, da je škodljivo okolju oziroma 
ogroža kakovost vira pitne vode, obvestite Inšpektorat RS za kmetijstvo 
in okolje, OE Novo mesto, na telefonsko številko 07 394 24 40.
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DOGODKI 

MODRO POSAVJE: ŠPORT V 

PRIHODNOSTI

Ponedeljek, 9.6.2014, je bil v avla 
Športne dvorane Brežice izveden že 
peti posvet Modrega Posavja, tokrat 
na temo športa. Skupaj s Športno 
zvezo Brežice smo v našo sredo 
povabili predstavnike Olimpijskega 
komiteja Slovenije in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Os-
rednji temi posveta sta bili Nacion-
alni program športa za obdobje 2014-
2020 ter načrt za njegovo izvedbo in 
priprava strategij na področju športa 
v posameznih lokalnih skupnostih 
in regiji. Ker so v pripravi in izvedbi 
prej omenjenih dokumentov ključni 
deležniki izvajalci programov športa, 
ki so predvsem na regijski ravni v ve-
liki meri odvisni od lokalnih skupnosti 
(financiranje, zagotavljanje prostorskih 
pogojev za delo …), je bil namen pos-
veta, poleg seznanitve z usmeritvami 
državne politike, predvsem zbližanje 

Lokalna razvojna fundacija Posavja 
je od leta 2009 izvajalka projekta re-
gionalnega stičišča za nevladne or-
ganizacije v posavski razvojni regiji, 
ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, 
Radeče in Sevnica. Delovanje stičišča je 
usmerjeno v zagotavljanje čim širšega 
podpornega okolja za NVO (= društva, 
zasebni zavodi, ustanove). 

 

vsem posavskim NVO dostopna 
“točka” za pridobivanje podatkov, 
usmeritev, znanj za redno delovanje 
in nadgradnjo osnovnih aktivnosti;
prostor za mreženje, povezovanje 
NVO za skupno nastopanje in zasto-
panje interesov do drugih inštitucij 
(občine, regija, gospodarstvo …);
orodje za oblikovanje skup-
nih NVO projektov z namenom 
uresničevanja potreb posameznih 
NVO in širših interesov posavskih 
NVO.

interesov regijskih športnih društev in 
občin. Več na www.prstan.eu.

SREČANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

OBČINSKIH UPRAV

V okviru naših aktivnosti smo se lotili 
pregleda nekaterih razpisnih pogojev 
za dodeljevanje sredstev lokalnih 
skupnosti, ki so v celoti ali vsaj deloma 
namenjeni nevladnim organizacijam. 
Zanimalo nas je, ali se na objavljene 
razpise lahko prijavijo vse pravne ob-
like nevladnih organizacij, način pri-
jave, ali obstaja pravilnik za razdelje-
vanje sredstev, je oblikovano posebno 
telo za področje razpisov, se omogoča 
vrednotenje prostovoljnega dela in 
večletno financiranje ipd.
Na neformalnem srečanju stroko-
vnih delavcev občinskih uprav (Krško, 
12. 6. 2014), ki pokrivajo posamezna 
področja delovanja nevladnih or-
ganizacij, smo predstavili naše ugo-
tovitve. Osnovni namen dogodka je 

Na projektu, ki je v celem obdobju sofi-
nanciran v višini 95 % s sredstvi Evrop-
skega socialnega sklada, so v poprečju 
zaposlene 2,5 osebe. Skupno je bilo iz 
ESS v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 
2013 pridobljenih 621.869 EUR.

Na našem območju je registriranih 
več kot 845 NVO, v naše aktivnosti se 
jih je do danes vključilo dobrih 42 %. 
Manjše NVO, katerih delovanje bazira 
na prostovoljstvu, je ozko usmerjeno 
in finančno relativno nezahtevno. 
Potreba teh organizacij je praviloma 
usmerjena na svetovanje, informiran-
je, objavo dogodkov, usposabljanja 
in izobraževanja za izvajanje pred-
vsem zakonsko predpisanih določil 
(računovodenje, zaključni računi ...). 
Organizacijsko bolj razvite NVO potre-
bujejo bolj poglobljena mentorstva, 
intenzivnejše usposabljanje kadrov, 
strateški razvoj in pomoč pri pripravi in 
iskanje novih priložnosti. 

Poleg osnovnih aktivnosti stičišča 
(izvajanje delavnic, usposabljanj, in-

plesalke Plesnega društva Imani in 
kosmatinčki iz Društva PoPasje. Pode-
lili smo tudi nagrade za najboljše novi-
narske prispevke – o čem so pisali, kaj 
so posneli novinarji, ki so se za en dan 
prelevili v nevladnike, si lahko ogledate 
na naši spletni strani www.prstan.eu.

IZPLAČILO NAGRADE PROSTO-

VOLJCEM - Zakon o dohodnini v 
povezavi z Zakonom o prostovoljstvu 
omogoča izplačilo neobdavčenih na-
grad prostovoljcem. Vendar pozor 
– izplačilo lahko izvedejo le prosto-

voljske organizacije prostovoljcem 
za izjemne dosežke ter po v naprej 

določenih merilih. Kaj to pomeni? 
Dopolniti je potrebno akte organi-
zacij, se vpisati v razvid prostovoljskih 
organizacij ter vsak leto oddati na 
AJPES posebno poročilo.

Ali ste vedeli, da društva lahko izle-

socialno oskrbo; Prihodnost mladih 
na stičišču s sedanjostjo; Nevlad-
niki na stičišču s podjetništvom; Na 
stičišču aktivne družbe – o lokalnih 
partnerstvih …), zastopanje skup-
nih stališč NVO v regij;
povezovanja NVO za pripravo skup-
nih, večjih projektov za prijave na 
razpise EU sredstev, izmenjavo ka-
pacitet, izkušenj … 

Z izvajanjem projekta smo krepili 
lastni kader, kot tudi celotno organi-
zacijo. Tako z zaposlenimi in prosto-
voljci samostojno pokrivamo področje 
računovodstva in financiranja, os-
novnega pravnega svetovanja, organi-
zacijo različnih dogodkov, priprave in 
vodenja projektov, prepoznana pa je 
tudi naša vloga predstavnika NVO v 
regiji: Izvedba volitev predstavnikov 
NVO v Razvojnem svetu regije, v skupi-
no za pripravo izvedbenega načrta na 
področju sociale, aktivno sodelovanje 
pri pripravi regionalnega razvojnega 
programa z oblikovanjem in povezo-
vanjem projektnih predlogov …

te, ekskurzije organizirate le za svoje 
člane in le, če imate tako navedeno v 
svojem programu dela ter je program 
neprofiten? Za vsako organizacijo 

potovanja ali izleta (tabori, oratoriji, 

počitniške aktivnosti …), ki ga izva-

jate za nečlane oz. na profitni osnovi, 
je potrebno pridobiti licenco za orga-
nizacijo in prodajo turističnih aran-
žmajev. Brez licence je organizacija 
in prodaja protizakonita. Seveda pa 
morate imeti dejavnost vpisano tudi 
v svojem statutu. Pogoji za pridobitev 
licence, ki seveda ni brezplačna, so 
opredeljeni v posebnem pravilniku, 
vse skupaj pa nadzira Gospodarska 
zbornica Slovenije. Kaj zdaj ? Našli 
smo rešitev za vas …

Več preberite na spletni strani www.

prstan.eu, kjer pričakujemo tudi vaša 
mnenja, vprašanja, komentarje.

S projektom PRSTaN smo dobili 
priložnost, da NVO ponudimo orodja, s 
katerimi lahko svojo dejavnost okrepi-
jo in nadgradijo – veščine oblikovanja 
in predstavitve idej, priprave in voden-
ja projektov, strateškega delovanja, 
oblikovanja novih produktov, podporo 
pri iskanju partnerjev, oblikovanju 
pobud za spremembo lokalnih pred-
pisov ... skupno zastopanje stališč, 
potreb, projektov pred regijskimi in 
lokalnimi inštitucijami.

Vendar pa smo navsezadnje samo 
»projekt« - odvisnost od evropskih 
sredstev pogojuje naš začetek in 
konec. Ali bomo v prihodnje še lahko 
opravljali svoje poslanstvo, bo odvisno 
od objave primernih razpisov … Upa-
mo, da so le-ti že spisani…

Spremljajte nas na www.prstan.eu in 
lepe počitnice!

bil namenjen predvsem izmenjavi 
izkušenj, pogovoru o težavah, na kat-
ere občinske službe naletijo pri svojem 
delu, možnostih sodelovanja, prenosa 
dobrih praks…
Kaj smo ugotovili, lahko preberete na 
www.prstan.eu. 

6. FESTIVAL POSAVSKIH nev-

ladnih organizacij (=DRUŠTEV, 

ZASEBNIH ZABODOV, USTANOV) 
se je tokrat odvijal v sklopu  Mladin-
skega  kulturnega festivala v starem 
mestnem jedru Krškega  v soboto, 6. 
junija.  Poleg predstavitev delovanja 
na stojnicah(Društvo za zaščito živali 
Posavje, 
Društvo PoPasje, Društvo za fibromi-
algijo, Društvo kmetic Brežice, Zavod 
KNOF so.p., Zavod EMMA, 
Aeroklub Posavje, Društvo gluhih in 
naglušnih Posavja, Društvo Regrat), so 
dogajanje s svojimi nastopi na odru 
popestrili plesalci Glasbene šole Krško, 

formiranje, svetovanje in mentorstvo, 
oblikovanje promocijskega prostora, 
vzpostavitev pomožnih orodij kot npr. 
program za evidentiranje članstva, 
vzorci gradiv kot so statuti, pogodbe, 
pravilniki …), so vedno obsežnejše ak-
tivnosti na področju:

spodbujanja civilnega dialoga (ob-
likovanje pobud za spremembe na 
lokalni ravni – mehanizem nagraje-
vanja socialnih podjetij na področju 
javnih naročil, priprava strategije 
za mlade na regijski ravni, urejanje 
področja sofinanciranja NVO iz 
občinskih sredstev, pobuda za na-
menitev starih prostorov Doma za 
upokojence v Brežicah lokalnim 
društvom, zasebnim zavodom …).;
mreženja, kjer je bil pomemben 
korak storjen z ustanovitvijo nefor-
malne mreže posavskih NVO, ki 
sooblikuje programske aktivnosti 
stičišča, odpira vprašanja povezana 
z kvaliteto odnosov in življenjem 
v regiji (posveti Modro Posavje – 
Socialno podjetništvo na stičišču s 

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

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, 
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

6. festival posavskih NVO, Krško, 7.6.2014

Posvet Modro Posavje, Impoljca, 2013

Delavnica za animatorje, Brežice, 2012

Predstavitev na Obrtno kmetijskem in 

podjetnikem sejmu, Brežice, 2013

PRSTaN-ov 1. rojstni dan, Brežice, 2010

Predstavitev na sejmu LUPA, Ljubljana, 2009

Pobuda za najem prostorov bivšega Doma 

upokojencev, Brežice, 2014

Seminar Zaklučni račun za društva, Krško, 2012

INFORMACIJE

je

ČAKAJOČ NA NADALJEVANJE ZGODBE: 
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SREDA, 25. junij

9.00 - Kolesarjenje po Oransovi kolesarski poti, 

Zbirno mesto pred občinsko hišo

ČETRTEK, 26. junij

17.00 - Turnir v odbojki na mivki za pokal MM tehnike, 
Igrišče pri trgovini TUŠ Bistrica ob Sotli

PETEK, 27. junij

16.00 - Odprtje razstave likovnih del domačih 
umetnikov, Galerija Kulturnega doma B/S

17.00 - Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo 
priznanj, Dvorana Kulturnega doma B/S

SOBOTA, 28. junij

20.00 - Odprtje razstave ročnih del Društva kmetic AJDA, 
Dvorana Kulturnega doma B/S

NEDELJA, 29. junij

med 8.00 in 13.00 - Razstava ročnih del Društva kmetic 
AJDA, Dvorana Kulturnega doma B/S

med 7.00 in 15.00 -  Petrov sejem

 Kotiček za otroke

 Parada oldtimerjev

 Nastop Godbe na pihala Mengeš, 
Center Bistrice ob Sotli

TOREK, 1. julij - ČETRTEK, 3. julij

ORATORIJ 2014, 

Župnija Bistrica ob Sotli

SOBOTA, 5. julij

10.00 - Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško,

Strelišče nad Kulturnim domom B/S

NEDELJA, 6. julij

15.00 - Srečanje ljudskih pevcev pod lipo, 

Pri Žurajevih na Križan Vrhu

SOBOTA, 23. avgust

10. Šempetrske vaške igre,

Pri trgovini TUŠ Bistrica ob Sotli

V imenu občinske uprave 
lahko zatrdim, da je man-
dat za nami prinesel veliko 
narejenega, tudi proračun 
smo iz leta v leto povečevali 
in lani zopet dosegli rekor-
dno raven. Raven, kakršno 
si Bistrica ob Sotli in njeni 
ljudje zaslužite. In pokaza-
li smo, da smo kos zahtev-
nim črpanjem sredstev in da 
v naših krajih znamo realizi-
rati cilje, ki si jih zastavimo.

Poglejmo: zaključili smo 
prav vse konkretno načrto-
vane objekte: »Gabronka«, 
Bratuševa hiša, Sušilnica, 
čistilna naprava, obnovi-
li smo več kot 40 kilome-
trov naših cest, izvajali sa-
nacijo plazov, gradili čistilno 
napravo, obnovili strehe ob-
činskih zgradb, uredili fasa-
de in dodatna parkirišča pri 
zdravstvenem domu. Poleg 
vsega je bila uspešno zaklju-
čena tudi energetska sana-
cija osnovne šole in zame-
njava energenta za kulturni 
dom, zdaj pa smo z vese-
ljem dočakali tudi ureditev 
poslovilne vežice.

Vse te pridobitve pa na srečo 
niso le na papirju, temveč ži-
vijo. Vsak dan jih uporablja-
mo, vsak dan se sprehajamo 
v teh prostorih, v njih ustvar-
jamo nove zgodbe. Mnoge 
od teh zgradb in prosto-
rov ter vsebin projektov pa 
bodo pravzaprav šele sko-
zi leta dobili svoj pravi na-
men in pokazali pravo po-
slanstvo v kraju. Vsaka nova 
kvaliteta tako ni namenjena 
le sedanjosti, temveč gene-
racijam, ki bodo s temi pri-
dobitvami rasle. 

Ob teh investicijah pa smo, 
tako kot sem tudi obljubil, še 
povečevali sredstva za kul-
turo, šport, kmetijstvo in vse 
s tem povezane dejavnosti, 
ki predstavljajo srčno celico 
naše občine. In najlepše je 
videti, kaj vse ste, drage ob-
čanke in občani, s tem tudi 
dosegli, ustvarili, kako zna-
te tudi najmanjšo možnost 

spremeniti v nekaj dobrega 
za kraj in sokrajane. Hvala 
vam.
 
Ponosni smo lahko vsi sku-
paj tudi na to, da smo bili 
uspešni pri mnogih projektih 
naših mladih, mladih osnov-
ne šole, in vso projektno so-
delovanje s sosednjo občino 
Kumrovec, kjer smo pridobili 
in trenutno še izvajamo pro-
jekt I Heritage. Projekt Se-
mena prihodnosti, kjer smo 
začeli vzpodbujati podjetni-
štvo med mladimi, je že ob-
rodil sadove in še jih bo. In 
tako veliko je tudi vseh dru-
gih prireditev, ki jih ustvar-
jate veliki ljudje in s kateri-
mi krepimo prepoznavnost 
občine tudi navzven - Jo-
žefov in Petrov sejem, ku-
hanje golažev, nogometni 
nočni turnirji, vinogradniške 
in salamarske prireditve – in 
povsod se je občina vklju-
čevala z znatno finančno 
podporo, ker imamo sku-
pen cilj: občino delati prija-
zno za bivanje, rast in obi-
ske turistov.

Odlično smo vseskozi so-
delovali tudi z našimi pri-
jateljskimi in pobratenimi 
občinami Kumrovec, Heim-

schuh in Bošnjaci. Slednjim 
smo tudi z vašo pomočjo 
pomagali pri njihovi nesre-
či. Znova ste pokazali, ka-
kšno srce imate.

Leto 2014 resda prinaša 
mnoge izzive in trde preiz-
kušnje, ki pa jih bomo zno-
va izpolnili in v tem letu naj 
bi poleg omenjene poslovil-
ne vežice v novi podobi ure-
dili tudi „Čepinovo štalo“ v 
okviru zanimivega projekta 
Posavska špajza, prijavljeni 
smo na razpis za sanacijo 

vodovodov in projekt ureja-
nje kunšperskega drevore-
da, zaključujemo že ome-
njeni projekt I Heritage, 
financiramo izgradnjo indi-
vidualnih čistilnih naprav, ki 
bodo doprinesla k še večji 
kvaliteti življenja, vlagamo v 
društveno življenje naše ob-
čine in podobno. A važna 
niso naštevanja, temveč re-
zultati, ki živijo, in ti nam 
morajo biti vedno, kot sku-
pnosti, prioriteta.

Spoštovane Šempetranke in 
Šempetrani, Posavke in Po-
savci ter vsi ostali prijatelji 
občine Bistrica ob Sotli: hva-
la vam za vse spodbude in 
to, da verjamete v naše do-
bro delo. Drage občanke in 
občani, spoštovana svetni-
ca in svetniki: čestitam vam 
ob našem občinskem pra-
zniku. Želim, da boste po-
nosni na svoj kraj, svojo ob-
čino in svoje predstavnike, ki 
ste nas izbrali, da vodimo to 
našo skupno občino.

Občina Bistrica ob Sotli je 
zanimiva, je uspešna in je 
prijazna občanom in obi-
skovalcem!

Hvala!

Vaš župan
Franjo Debelak

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2014

Praznik občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

WWW.BISTRICAOBSOTLI.SI

Praznik občine Bistrica ob Sotli je znova pred nami in to lepo obdobje je najboljša prilo-
žnost za iskrene pozdrave v sproščenem vzdušju, prijateljska srečanja, odkrite pogovore in 
pregled vsega dobrega, kar nam je uspelo postoriti od prejšnjega praznika. Pogled nazaj 
je razveseljiv: vsakokrat, ko smo združili moči, se je rodilo mnogo pozitivnega in konkre-
tnega in to ne le od prejšnjega praznika, zato je prav, da smo na svoje uspehe kot kraja-
ni in občani ponosni.

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Bistrica ob Sotli, 

drage bralke in bralci časopisa!
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Nagrajenci občine Bistrica ob Sotli

MEŠANI PEVSKI ZBOR 
BISTRICA OB SOTLI

DENARNA NAGRADA

OBČINE BISTRICA OB SOTLI

MePZ Bistrica ob Sotli je začel delovati  leta 1981 in je edina glas-
bena zasedba v občini Bistrica ob Sotli, ki neprekinjeno deluje že 33 
let. 21 pevk in pevcev različnih starostnih skupin se srečujejo na vajah 
vsako soboto zvečer in že osmo sezono pridno vadijo pod vodstvom 
dirigentke Špele Drašler. Repertoar pevskega zbora je zelo pester: slo-
venske umetne in ljudske skladbe so stalnica, posegajo tudi po sklad-
bah tujih skladateljev, zadnje čase pa tudi po modernih skladbah, ki 
so dandanes v slovenskem zborovskem prostoru že obveza, saj se s 
tem kaže napredek zbora. Da to drži, dokazujeta dve priznanji z re-
gijskih tekmovanj, ki bienalno potekajo v Sloveniji po različnih regi-
jah. Leta 2011 je zbor prejel bronasto, 2013 pa srebrno priznanje. 
Usvojena priznanja dokazujejo, da kvaliteta zbora iz leta v leto na-
rašča. Vsekakor ne moremo mimo projektov in letnih koncertov Me-
šanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli in s tem tudi povezovanja z 
drugimi zbori in zasedbami iz Slovenije in tujine. 

Projekti in koncerti, ki jih je zbor predstavil v zadnjem obdobju, so: 
ČEZ TRI DOLE, ČEZ TRI GORE, kjer je zbor sodeloval z akademsko 
folklorno skupino Študent iz Maribora, folklorno skupino Kozje, etno 
skupino Nojek, moškim pevskim zborom Terme Olimia ter zasedbo 
Samson iz Maribora. Na koncertu so pevci in plesalci predstavili ljud-
ske skladbe iz vseh slovenskih pokrajin. Z dvema celovečernima kon-
certoma so projekt izvedli na Gradu Podsreda in v atriju olimskega sa-
mostana. KONCERT OB 30-LETNICI DELOVANJA: pevci so v svoje 
vrste povabili vse nekdanje člane, da skupaj z njimi zapojejo del pro-
grama. Tako je na koncu ubrano zapelo 70 pevcev pod taktirko nek-
danjega dirigenta Francija Černelča, ki je zbor vodil celih 25 let in 
pa seveda pod taktirko sedanje dirigentke Špele Drašler. Koncert je 
na Svetih gorah povezoval imitator, voditelj in vrhunski glasbenik, Ti-
len Artač. S svojim šovom je popestril tudi dogajanje in druženje po 
koncertu. NAŠ POKLON JEŽKU: na pobudo Kulturnega društva Bi-
strica ob Sotli je zbor sodeloval pri projektu, ki so ga posvetili Franu 
Milčinskemu Ježku. GORENJSKI SLAVČEK: pevci so tokrat k sodelo-
vanju povabili člane Moškega pevskega zbora Terme Olimia in de-
kleta cerkvenega zbora LA VITA. Kot solisti so se predstavili solo pev-
ci iz glasbene šole Antona Martina Slomška iz Maribora. Spevoigro 
so predstavili štirikrat, dvakrat v Bistrici ob Sotli, v Podčetrtku in v Pri-
stavi pri Mestinju. Predstavo si je ogledalo več kot 500 gledalcev. DI-
PLOMSKI KONCERT KOROŠKA LJUBEZEN: zbor je skupaj z osta-
limi pevci sodeloval na diplomskem koncertu zborovodkinje Špele 
Drašler, ki ga je strokovno ocenjevala tričlanska komisija profesor-
jev Pedagoške fakultete, smer glasbena pedagogika. SANJE IN RE-
SNIČNOST: na pobudo Kulturnega društva Bistrica ob Sotli je Matija 
Krečič, slovenski komponist in violonist prav za MePZ Bistrica ob So-
tli napisal priredbo skladbe SPUSTI PTICO, ki so jo skupaj z zasedbo 
ORKESTRADA tudi premierno predstavili prav na predvečer sloven-
skega kulturnega praznika v Bistrici ob Sotli. 

Poleg naštetih projektov, ki so v zadnjem času najbolj zaznamova-
li zbor, je potrebno izpostaviti tudi to, da se pevci redno udeležujejo 
pevskega srečanja v Kozjem in revije, ki jo organizira JSKD OI Šmar-
je pri Jelšh, kjer so vedno deležni pohval tako s strokovne strani kot s 
strani publike. Pevci se zelo radi predstavijo tudi drugod po Sloveni-
ji. Do sedaj so kot gostje koncertov nastopili v IZOLI, GORENJI VASI 
na Gorenjskem, v Kazinski dvorani slovenskega narodnega gledali-
šča v MARIBORU, v BREŽICAH, v ROGAŠKI SLATINI, v ŠENTVIDU PRI 
PLANINI, v TABORU v Savinjski dolini, v sosednji AVSTRIJI, na  HR-
VAŠKEM in v NEMČIJI. Na Nemčijo jih vežejo prijateljstvo in sodelo-
vanje s Pihalno godbo Schloss Zeil, ki traja že vse od leta 1997. To 
je že zavidljivih 17 let. Nepozabna doživetja, spomini, ki so jih člani 
MePZ Bistrica ob Sotli doživeli v Nemčiji in pri nas. Seveda je pevski 
zbor sodeloval in navezal mnoga prijateljstva tudi z drugimi pevskimi 
zbori, skupinami in zasedbami: MePZ Zarja Šentvid pri Planini, MoPZ 
Terme Olimia, MePZ Bilčovs (Avstrija), Haliaetum Društva italijanske 
narodne skupnosti v Izoli, MePZ Tabor, MePZ Viva iz Brežic, Ljubljanski 
oktet, Akademski pevski zbor Maribor, MoPZ Bizeljsko, MePZ Upanje 
iz Rogaške Slatine, Celjski rogisti, Trio Collegio (Nemčija), MePZ Lipa 
iz Bazovice pri Trstu, Komorni zbor Ave, Akadenska folklorna skupi-
na Študent, Folklorna skupina Kozje, MePZ Lipa iz zamejske Slove-
nije, Vitis Rogaška Slatina ter seveda z vsemi domačimi zasedbami. 
Vse to dokazuje, da je zbor daleč najuspešnejši v naši Občini in tudi 
širše, je zelo aktiven in si za svoje dosedanje dosežke in sodelovanja 
zasluži nagrado Občine Bistrica ob Sotli.

 Predlog napisala: Katja Stadler

DENIS LOJEN
PRIZNANJE 

OBČINE BISTRICA OB SOTLI

Denis Lojen je bil rojen 21. no-
vembra 1994 v Brežicah. Nogo-
met je začel igrati že v mladih 
letih in že takrat je z velikim ve-
seljem zastopal Bistrico ob Sotli. 

Kot priden učenec v osnovni 
šoli, vseh 8 let je imel odličen 
uspeh, se je vpisal na gimnazi-
jo v Rogaški Slatini. Tam so ga 
leta 2010 opazili trenerji iz klu-
ba malega nogometa Dobovec, 
za katerega je pozneje tudi zai-
gral in že v prvi sezoni s klubom 
osvojil naslov državnega prvaka 
v kategoriji U18. To mu je uspe-

lo še naslednji dve sezoni, torej državni prvak U18 2011/2012 
in 2012/2013. Ker se je pokazalo, da je Denis dober igra-
lec, je vmes zaigral tudi za ekipo U21 in tam pomagal v sezoni 
2011/2012 do bronastega odličja. Njegov talent je opazil tudi 
članski trener, ki ga je poklical v prvo ekipo, s katero je v sezoni 
2012/2013 osvojil 2. mesto tako v prvenstvu kot i v pokalu Ter-
me Olimia. V letu 2013 je osvojil še bronasto medaljo na Slo-
venskem šolskem prvenstvu (ŠKL), in sicer z ekipo Gimnazije Ro-
gaška Slatina, v kateri je bil kapetan. 

Po gimnaziji se je vpisal na fakulteto za šport, kjer zaključuje  prvi 
letnik. V letošnjem letu je bil prvič poklican tudi v mlado sloven-
sko nogometno reprezentanco, za katero je zaigral že 6 tekem 
in dosegel dva zadetka. Denis je vedno z veseljem in žarom igral 
tudi za Bistrico ob Sotli pa najsi je bila to kozjanska liga ali sre-
čanje Šempetranov. Tako je tudi z ekipo Vulkanizerstvo F1 lan-
sko leto osvojil naslov prvaka kozjanske lige in pokalnega prva-
ka, leto prej pa še zimsko ligo v Podčetrtku. Je član športnega 
društva, v katerem je aktiven in vedno pripravljen na delo. Denis 
vedno z veseljem vsakomur pove, kje so njegove korenine, in je 
ponosen, da je Šempetran.
 Predlog napisali: 
 Športno društvo in Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

DUŠAN BERKOVIČ
PRIZNANJE 

OBČINE BISTRICA OB SOTLI

Dušan Berkovič izhaja iz družine 
z bogato vinogradniško tradici-
jo. Čeprav jo je doma nasledil 
njegov brat, ji je s svojim srcem 
in podedovanim znanjem ostal 
zvest tudi na novem domu v na-
šem kraju. 

Poznamo ga kot aktivnega in 
vzornega člana Društva vino-
gradnikov in kletarjev Šempe-
ter že vse od začetka njegovega 
delovanja. V društvu, ki je ak-
tivno skozi vse leto, predstavlja 
nepogrešljivi člen pri organiza-
ciji in izpeljavi dogodkov kot tudi 

pri strokovnih predavanjih in povezovanjih z drugimi društvi ter 
vplivnimi institucijami. Velike zasluge ima za uspešne izvedbe pra-
znika vina in salam, ki se je prijelo kot tradicionalno. Kot odličen 
kuhar ima besedo pri ocenjevanju na že tradicionalni prireditivi 
Jožeki kuhajo golaž. Odlično mu pristaja tudi vloga dobrodušne-
ga „kelnerja“, v kateri ga videvamo na vsakem veselem kulturnem 
ali športnem dogodku v kraju, ki ga s svojim društvom rade volje 
pokriva. Je tudi dober animator in ga kot takega poznamo kot kr-
stitelja vina na Martinovo in kot Miklavža oziroma dedka Mraza.

Nekoliko manj ga nekateri Šempetrani poznajo kot uslužbenca 
Nuklearne elektrarne Krško, kjer je svojemu delu prav tako vzor-
no predan. V okviru te institucije je član reševalne ekipe, ki na to-
vrstnih tekmovanjih dosega odlične rezultate v državnem in med-
narodnem merilu. Med drugim je lani v Beogradu med mnogimi 
evropskimi ekipami zasedla odlično drugo mesto.

Dušan je človek, ki zna videti, kje imajo problemi rep in glavo 
ter jih zna po svoji moči tudi reševati. Obenem zna spoštovati in 
upoštevati tudi mnenja in ideje drugih. Kljub svojim krepostim in 
plemenitim dejanjem pa ostaja iskren, pošten in prijeten sodela-
vec in družabnik. 
 Predlog napisal: Tonči Babič

Rozika Gajer, rojena 2. januarja 
1939, je že ves čas od upokoji-
tve pa vse do danes, kljub zdra-
vstvenim težavam v zadnjih letih, 
zelo aktivna.

Upokojila se je leta 1990. Svoje 
sposobnosti in znanje pa je ne-
sebično razdajala naprej in to 
povsod, kjer je bilo potrebno: 
bodisi v administraciji krajev-
ne skupnosti, pri lovcih ali upo-
kojencih. Članica DU je od leta 
1992. Prva leta je pisala zapisni-
ke občinskih zborov, obveščala 
člane o izletih in drugih dejavno-

stih, od leta 1997 dalje pa je pripravljala letno bilanco in inven-
turno dokumentacijo Društva upokojencev Bistrica ob Sotli, kar 
14 let pa tudi letno bilanco za Lovsko družino Bistrica ob Sotli. 
Od leta 2000 je tedanjemu blagajniku DU Antonu Blagšiču ne-
sebično pomagala pri urejanju blagajniške knjige, od leta 2005 
dalje pa kot blagajničarka natančno in vzorno vodi vse finanč-
no poslovanje domačega društva upokojencev. Za svoje izjemno 
požrtvovalno prostovoljno delo je pred 3 leti prejela srebrno pla-
keto Zveze društev upokojencev Kozjansko. 

Poleg društvenega udejstvovanja skupaj s svojim možem Stankom 
skrbi za vzorno urejeno okolico njunega doma, zato je tudi dobi-
tnica priznanja Turističnega društva Bistrica ob Sotli za prispevek 
k lepšemu videzu domačega kraja.

S svojo skromnostjo in prizadevnostjo pri vsem kar počne, je Ro-
zika Gajer oseba, kakršnih je v današnjem času vse manj. Zato 
člani UO DU Bistrica ob Sotli smatramo, da si za svoje dolgo-
letno in požrtvovalno prostovoljno delo zagotovo zasluži zahva-
lo širše skupnosti.
 Predlog pripravilo: DU Bistrica ob Sotli

ROZALIJA GAJER
Plaketa

OBČINE BISTRICA OB SOTLI

Kronika (Ce)
(rock'n'roll)

Karmakoma (Kk)
(electro rock)

Social Blue (BoS)
(pop rock)

ob 21.00.
Za Kulturnim domom;

Bistrica ob Sotli 9.
Na prostem! (NI šotora).

V petek, 20. junija bo v Bistrici ob Sotli

BoSorok
2014

MM bar Podcetrtek

Vstopnina + obrok* v predprodaji 6 eur.
Vstopnina 4 eur.

*obrok: cetrtina pišcanca in kruh,
pripravlja Gostilna Šempeter.

v primeru slabega vremena
se dogodek prestavi v Klub Metulj.
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BISTRICA OB SOTLI – 23. maja smo v knjižnici Šmarje pri Je-
lšah, enota Bistrica ob Sotli, pripravili zadnjo pravljično uri-
co za najmlajše v sezoni 2013/2014. Ker se približujejo težko 
pričakovane poletne počitnice, smo izbrali pravljico z naslo-
vom »Pot na morje« (Brigitte Luciani). Pravljica pripoveduje 

o dekletu Rosani, ki si želi iti na morje, vendar vsega, kar bi 
rada vzela s sabo, to so želva, senčnik, knjigo, žogo in svo-
jega otročička, ne more spraviti niti v avto, niti na kolo, še 
celo v avtobus ne, tudi s čolnom ne in celo z rolko poskusijo 
neuspešno. Nazadnje se odpeljejo z vozom, polnim češenj, 
ki jih kmet pelje na morje. Otroci so se zopet razveselili ne-

kaj dobrot, ki jih je prispevala občina Bistrica ob Sotli. Otro-
kom želimo lepe in prijetne počitnice, v jeseni pa se zopet 
vidimo na pravljičnih popoldnevih.  A. C.

Zadnja pravljična urica 
v bistriški knjižnici v tej sezoni

Spoštovani občanke in občani občine Bistrica ob Sotli,

naj bodo praznični dnevi priložnost za veselje 
in ponos ob dosežkih, ki so rezultat 

vašega skupnega prizadevanja in truda. 
Prepričan sem, da boste z dobro voljo, predanim delom 

in novimi idejami uspešno nadaljevali začrtano pot 
ter da vam tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo 

dobrih zamisli za razvoj občine, ki bo zagotavljala 
kakovostno življenje vsem občanom. 

Želim vam, da praznik preživite čim bolj prijetno, 
v dobri družbi in z optimizmom. 

Verjamem, da bomo tudi v prihodnje sodelovali 
kot prijatelji in partnerji ter skupaj ustvarjali uspešno Posavje.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Spoštovane občanke in občani 
občine Bistrica ob Sotli,

ob tej priložnosti vam iz občine Kostanjevica na Krki 
pošiljamo naše najlepše želje,

naj vas uspehi spremljajo na prav vseh poteh, 
tako poslovnih kot osebnih, in pogumno, 

kot do sedaj, dokazujte, da v manjših občinah 
živijo veliki ljudje, ki znajo stopiti skupaj in ustvarjati 

pomembne pozitivne premike.
S svojo uspešnostjo in odločnostjo pri razvoju boste tako 

tudi vnaprej navdih ostalim.

Praznik pa naj bo tista posebna, lepa priložnost za mnoga 
sproščena srečanja in veselje ob ustvarjalnosti domačih ljudi.

Prijetno praznovanje vam želim,

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Bistrica ob Sotli. 

V letu dni, od praznika do praznika, se zvrsti veliko dogodkov, 
pomembnih za življenje lokalne skupnosti. 

Vsak dosežek, ki ste ga dosegli z marljivim delom, 
v okolje vnaša napredek in hkrati voljo, 

kako do novih dosežkov tudi vnaprej. 
Občinski praznik je čas za izreko čestitk in želja, 

da v času in prostoru tudi vnaprej dosegate želene cilje. 

Vse to vam iskreno želimo tudi iz občine Sevnica.
Županu s sodelavci, občinskemu svetu ter podjetjem in organizacijam 

tudi v bodoče želim uspešno delo. Dobro sodelovanje naj nas, 
kot doslej, povezuje v naši skupni regiji. 

Prijetno praznovanje občinskega praznika in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Drage občanke, 

občani občine Bistrica ob Sotli,

predano delo, volja  
in  povezovanje na vseh ravneh so tisti temelji, 

na katerih je moč graditi uspešno občino, 
kar ste v preteklih letih že dokazali.  

Z željo, da se tudi v prihodnje 
s pogumom lotite vseh izzivov, 

vam v teh prazničnih dneh 
iskreno čestitam in želim prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Namen projekta je bil spod-
bujanje aktivne udeležbe 
mladih v procesih odloča-
nja ter spoznavanje pomena 
demokratične participaci-
je v Evropski uniji. V okvi-
ru projekta so imeli v gosteh 
evropsko poslanko Romano 
Jordan, sicer pa je bil glavni 
poudarek na prepoznavanju 
mnenj mladih z obeh strani 
reke in soočanje lokalnih od-
ločevalcev s pogledi in pre-
dlogi mladih. 

Eden ključnih rezultatov pro-
jekta je Predlog strategije za 
mlade v občini Bistrica ob So-
tli. Priprava dokumenta se je 
začela že julija 2013 na tri-
dnevnem delovnem tabo-
ru ob reki Kolpi. Čeprav se 
mnenja mladih glede kon-
kretnih problematik veliko-
krat razlikujejo, so splošni 
pogledi glede področij, ki so 
za razvoj kraja ključna, iz-

Evropska reka med Bistrico 
in Kumrovcem
BISTRICA OB SOTLI - Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je te dni projekt Ev-
ropska reka pripeljalo do zaključka. Nosilni partner Mladinsko društvo Bis-
trica ob Sotli in partnerji, Občina Bistrica ob Sotli, Občina Kumrovec in 
Kumrovško združenje mladih, so ga izvedli s podporo evropskega programa 
Mladi v Akciji – Projekti mladih za demokracijo.

redno podobni. Vizija mladih 
se po besedah Andreja Čer-
nelča iz bistriškega mladin-
skega društva lahko skrči na 
naslednjo poved: Bistrica ob 
Sotli bo postala najboljši po-
nudnik mehkega turizma in 
kulturnih vsebin v Sloveniji. 
Predlog strategije, ki naj bi 
se izvajala v obdobju 2015–
2020, je razdeljen na 7 sklo-
pov: izobraževanje, zaposlo-
vanje, bivanje, mobilnost, 
prosti čas, informiranje, 
mladinsko organiziranje. 

Predlog vizije ter strategi-
je je skupina devetih mladih 
29. aprila z velikim zanosom 
predstavila na redni seji sve-
tnikom in županu, ki so izra-
zili iskreno navdušenje nad 
predstavitvijo ter predlogom 
strategije. Bistvenih vsebin-
skih pripomb nanjo skoraj 
ni bilo. Na koncu so svetni-
ki predlagali, da se besedilo 

doda splošni strategiji obči-
ne, ki se bo sprejemala pred 
koncem leta, predvsem da 
potem ta dokument sprejme 
nova sestava občinskega sve-
ta, ki bo znana po oktobrskih 
volitvah – dokument namreč 
predvideva ukrepe za na-
slednjih 5 let. »Zaradi tega 
upamo in verjamemo, da bo 
strategija za mlade še v tem 
letu dejansko sprejeta in se 
bo z naslednjim začela izva-
jati. Prepričani smo, da bo to 
pomemben korak k še boljši 
kakovosti življenja v naši ob-
čini – pa ne samo za mlade,« 
nam je zaupal Andrej Čer-
nelč.  M. M.

Srečanje Šempetranov po 
Sloveniji in v tujini je ved-
no priložnost za izmenja-
vo pogledov na razvoj kra-
jev, kulturo, sploh pa za 
sproščeno zabavo in prisrčno 
druženje. Letos, kot tradici-
ja veleva na 7. junija, je 14. 
srečanje gostil Šempeter pri 
Gorici in skozi družabne igre 
združil vse krajane krajev 
svetega Petra, kot so poleg 
Šempetra - Bistrica ob Sot-
li še na primer Šempeter pri 
Piranu, Šempeter na Pivki, 
Šempeter na Kronski gori, 
Šempeter v Savinjski dolini, 
Šempeter - Otočec in Špeter 
Slovenov iz Benečije.

Orlica že drugič
V čast prazniku občine Bis-
trica ob Sotli in vsesloven-
skem Tednu ljubiteljske kul-
ture so 8. junija že svoj drugi 

letni koncert priredili člani 
Godbe Orlica. V podporo in 
spodbudo so z njimi zagod-
li in vnašali veselje glasbe-
niki Pihalne godbe Pišece, 
Aljoša Mutić, Stjepan Hor-
vat ter Tamburaška skupina 
Zelenjak.

V Šempetru 
pri Gorici so 
se razveselili 
Šempetranov

WWW.BISTRICAOBSOTLI.SI
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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

špajza na regionalni ravni 
znaša 1.688.529,24 evrov, 
delež Občine Brežice pa zna-
ša 383.343,67 evrov. Opera-
cijo delno fi nancira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okvi-
ru  Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2013-2014, razvoj-
ne prioritete »Razvoj re-
gij«; prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni progra-
mi«.  Z zgoraj navedenimi 
sredstvi se lahko sofi nancira 
največ 85 % celotnih upravi-
čenih javnih izdatkov opera-
cije. Najmanj 15 % celotnih 
upravičenih javnih izdatkov 
operacije mora biti zagoto-
vljenih iz javnih virov.

»Samo en je rojstni dan, samo en je rojstni kraj. Ta kraj je 
kakor jaz. Moj kraj je BIZELJSKO«. To je avizo pesmi za novo 
90-minutno mladinsko televizijsko oddajo, ki jo je na Bizelj-
skem v sredo, 21. maja, snemala 35-članska ekipa RTV Slo-
venija, regionalni studio Maribor. Osnovna šola Bizeljsko je 
bila izbrana na podlagi bogatih kulturno-umetniških aktivno-
sti s strani dr. Inge Breznik, svetovalke na Zavodu RS za šol-
stvo. Poleg Bizeljskega so v prvem izboru sodelovale še šole 
iz Slovenj Gradca, Ptuja in Beltincev. Oddaja, ki bo prvič na 
sporedu v torek, 22. julija, ob 10.30 na 1. programu TV Slo-
venija, bo predstavila celotni Sloveniji Bizeljsko skozi oči 
učencev, učiteljev in krajanov.

Scenarij celotne oddaje, ki 
z besedami in glasbo opisuje 
zgodovinsko in turistično po-
dobo kraja in občine, so napi-
sali Vilko Urek, Ivanka Divjak 
in ravnateljica Metka Kržan. V 
programu je sodeloval tudi žu-
pan občine Brežice Ivan Molan 
s predstavitvijo brežiške obči-
ne. Dramske in glasbene toč-
ke so pripravili zaposleni na OŠ 
Bizeljsko. Vezni člen med na-
stopajočimi in snemalno ekipo je bila Tadea Vahčič, ki je 
odlično opravila svojo vlogo in bila deležna pohval celotne 
ekipe. Šola je v telovadnici, ki je postala snemalni studio po 
idejni zasnovi Marije Antolovič in ob pomoči sodelavcev do-
mače šole ter krajanov Blaža Zagmajstra in Dušana Antolo-
viča, na unikaten način predstavila svojo regijo in svoj kraj. 
V programu so sodelovali vsi učenci domače šole, voditelji-
ca Suzana Vahtarič, glasbenika Izidor Žmavc ter Anton Ja-
godič, moški pevski zbor Bizeljsko, ljudski pevci ter druži-
ni Zagmajster in Mihelin. O prelepem kraju v občini Brežice 
so prepevali ansambli Hervol, Pravi trije, Fru – Fru in Bizelj-
ski fantje, ki so se po dvajsetih letih ponovno zbrali prav za 
snemanje oddaje Kje s' pa ti doma. Oddajo bo televizija Slo-
venija ponavljala v jesenskem času, ki bo sovpadal s trgatvi-
jo. Prijazno vabljeni k ogledu!
 Vir: Osnovna šola Bizeljsko

Psička Bonči (št. 14151B) išče 
novi dom. Stara je približno 
tri mesece in ima kratko dla-
ko črne barve z belim slinčkom 
pod vratom. Je zelo prijazna in 
igriva, počasi se navaja na po-
vodec.

BIZELJSKO – V mesecu juniju so se pričela dela obnove več-
namenskega doma na Bizeljskem, s katerimi bo stavba, ki jo 
je ogrožala vlaga, sanirana s hidroizolacijo in bo po zaklju-
čeni obnovi omogočila neprimerno boljše prostorske pogo-
je za vse uporabnike. Za sofi nanciranje investicije je Obči-
na Brežice pridobila sredstva Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Dela na stavbi bodo zaključena predvi-
doma do jeseni 2014. 

Objekt večnamenskega doma na Bizeljskem je že nekaj časa 
ogrožala vlaga, ki je ustvarila neugodne in neprimerne bi-
vanjske razmere za vse uporabnike prostorov. Občina Brežice 
je na pobudo krajanov in Krajevne skupnosti Bizeljsko pristo-
pila k pripravi projektne dokumentacije za sanacijo stavbe. 
Z investicijo je občina uspešno kandidirala na razpisu Agen-
cije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj pode-
želja in pridobila sredstva v višini cca. 60 % vrednosti. Vre-
dnost pogodbenih del znaša 264.664 EUR.

Dela zajemajo drenažo okoli objekta, sanacijo zidov in tla-
kov, injiciranje snovi za preprečitev nabiranja vlage v ste-
nah, hidroizolacijo in ureditev inštalacij. Sanacijo objek-
ta izvaja na javnem razpisu izbrano podjetje NGD d.o.o. iz 
Ljubljane, za nadzor izvajanja del skrbi podjetje Martin Kos 
s.p., projektno dokumentacijo pa je izdelalo podjetje M pro-
jekt Matjaž Avšič s.p.

Po zaključeni sanaciji bo večnamenski dom omogočal upo-
rabnikom ustrezne prostorske pogoje, tako za krajevno sku-
pnost kot tudi društva. Do zaključka investicije je sedež KS 
Bizeljsko preseljen na nadomestno lokacijo v bližini.

»Za naše skupno zdravje«

DOBRODELNI KONCERT ZA NAKUP 

DIGITALNEGA MAMOGRAFA

za Splošno bolnišnico Brežice
nedelja, 22.6.2014, ob 17.00

Večnamenska športna dvorana Podčetrtek

Nastopajoči:
Učenci Osnovne šole Podčetrtek, Glasbena šola Rogaška Slatina, 

Šolski center Rogaška Slatina, MPZ Terme Olimia Podčetrtek, MePZ 
Zvon Podčetrtek, MePZ Bistrica ob Sotli, Vokalna skupina Osti 

Jarej, Obsoteljski slavčki, Ljudske pevke Pristava, Dekliški pevski 
zbor La Vita Bistrica ob Sotli, Folklorna skupina Kozje, Etno skupina 

Nojek Bistrica ob Sotli, Ansambel Stanka Fajsa,Tadeja Sotošek.

Vstopnina 10 EUR

Prodaja vstopnic: TiC Podčetrtek in Splošna bolnišnica 
Brežice (sprejemna pisarna na glavnem vhodu bolnišnice).

Nakup vstopnic bo možen tudi uro pred 
prireditvijo na kraju prireditve.

Organizatorji: 
Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku, 

Občina Podčetrtek, SAZAS.

Dve mucki iščeta topel in ljubeč dom. Stari sta 
približno dva meseca, črne in črnobele barve s 
kratko dlako. Mucki sta prijazni in bosta veseli 
prijaznih ljudi, ki bodo skrbeli zanju. 

Obnova večnamenskega doma na 
Bizeljskem

Bizeljsko v televizijski oddaji 
»Kje s' pa ti doma?« 

Pod pokroviteljstvom Grada Samobora in Občine Brežice
MO Bregana in KS Jesenice na Dolenjskem vabita na 

srečanje na mostu pri Kalinu
ob 1. obletnici vstopa Republike Hrvaške v EU

v torek, 1. julija 2014.

Srečanje bo potekalo od 17. do 22. ure 
na območju od gostilne Kalin 

do prostora pred tovarno Šavrić.

Kulturni program se prične ob 18.30 uri.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

V navedenem času bo odprt začasni mejni prehod preko 
mostu pri Kalinu (prehod bo možen samo 

z osebno izkaznico ali potnim listom).

Dela obnove so se na objek-
tu začela v mesecu maju, za-
ključek del pa je predviden 
konec meseca junija. Zara-
di prenove in narave del, ki 
se izvajajo ob obratovanju 
tržnice, je redno poslova-
nje moteno. Za čas obnove 
je zagotovljena nadomestna 
lokacija ponudnikom na par-
kirišču v neposredni bližini.

Obnova tržnice je del pro-
jekta Posavska špajza
V letu 2013 so posavske obči-
ne Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško, 
Radeče in Sevnica pristopile 
k regionalnem projektu Posa-
vska špajza, s katerim rešuje-
jo problematiko dotrajanosti 
tržnic in pomanjkanja kapa-
citet za neposredno prodajo 
lokalnih in regionalnih proi-
zvodov okoliških kmetij ter 
promocijo rokodelcev, roko-

Obnova tržnice v polnem teku 
BREŽICE – Dela obnove tržnice se prevešajo v sklepno fazo. Zaključujejo se elektro in strojne inštala-
cije, izolacija strehe je zaključena. Urejajo se dostopi do tržnice in pripravljajo tla za asfaltacijo (rob-
niki, tamponi). V sanitarijah se polaga keramika in namešča stavbno pohištvo. Do zaključka obnove bo 
potrebno še izvesti asfaltiranje, postaviti kovinsko konstrukcijo in namestiti les ter fasadne plošče, 
montirati zaščitno ograjo, opremiti sanitarije in izvesti druga manjša dela. Obnovljena tržnica bo nudila 
tako ponudnikom kot obiskovalcem boljše pogoje.

delskih društev in drugih ne-
vladnih organizacij iz Posavja. 

Namen obnove in fi nančna 
konstrukcija
Občina Brežice bo izvedla 
celovito rešitev tržnice, ki bo 
dala poudarek na prenovi od-
prtih javnih površin, name-

njenih trgovanju. S preno-
vo tržnice in urbane opreme 
želi občina ohraniti identi-
teto mesta Brežice kot trgo-
vskega mesta ter poleg ob-
stoječe funkcije omogočiti 
tudi novo prizorišče za ob-
časne dogodke. 
Vrednost projekta Posavska 
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Spoštovani. Slavnostni koncert Godbe Sevnica ob dnevu 
državnosti je z 22. junija 2014 (kot je bilo že objavljeno 
v medijih) prestavljen na 24. junij 2014. Prilagamo pova-
bilo, vljudno vabljeni!

Prostor ob reki Savi po izgradnji hidroelektrarn dobiva za-
ključno podobo, ki omogoča večnamensko rabo, s tem pa 
uporabo za različne, tudi športno-rekreacijske interese. 
Najnovejša pridobitev je kompleks trim in fi tnes naprav 
na prostem v parku ob Savi. 

V parku je bilo v zadnjih letih izvedenih več ureditev, ki sku-
paj oblikujejo celoto. Poleg zasaditve lipovega drevoreda, 
urejenih dostopnih in sprehajalnih poti, javne razsvetljave, 
postavitve klopic, otroškega igrišča z igrali, postavitve le-
senih skulptur Srednje šole Sevnica, litopunkturnega kroga, 
v teku pa je tudi ureditev balinišča, je Občina za ljubitelje 
športa in rekreacije uredila kompleks »trim in fi tnes naprav 
na prostem«. Te omogočajo zanimivo in atraktivno vadbo v 
prijetnem okolju parka. Med počitnicami in času dopustniških 
dni bo park z vsemi vsebinami še privlačnejši kraj za preži-
vljanje prostega časa. 
 Foto: Občina Sevnica

Projekt Posavska špajza v teku
Po podpisu pogodbe za izvajanje projekta »Posavska špaj-
za« v občini Sevnica z na razpisu izbranim izvajalcem, 
podjetjem SL-inženiring Boršt d.o.o., se je pričela izvaja-
ti skupna operacija Posavska špajza, kjer je sicer združe-
nih vseh šest posavskih občin pod vodilnim partnerstvom 
Občine Sevnica, vsaka od občin pa vodi svoj del projekta.

Celotna vrednost operacije Posavska špajza za vse občine 
skupaj je okrog 1,6 milijona evrov, sofi nancerska pogodba 
pa znaša 1,1 milijona evrov. Razliko iz proračunov zagotovi-
jo občine glede na višino investicij po posameznih občinah. 
Sofi nancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evrop-
ske unije, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po-
godbena vrednost projekta v občini Sevnica znaša 315 tisoč 
evrov, rok za izvedbo pa je 30. avgust 2014.

V Sevnici se trenutno izvajajo dela v turistično promocijskem 
in razstavnem prostoru pri občinski stavbi v starem mestnem 
jedru. Poleg tega bo v sklopu projekta urejen in opremljen 
prezentacijski in promocijski prostor za društva in lokalne 
ponudnike na gradu Sevnica. Cilji projekta so še preureditev 
kmečke tržnice z nakupom novih stojnic in drugih elementov, 
ter nakup prireditvenega odra, dveh prireditvenih šotorov, 
hladilnih vitrin, mobilnega projektorja ter mobilnih stolov.

Bazen Sevnica v upravljanju Javnega zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je minuli ko-
nec tedna odprl vrata v novo poletno kopalno sezono. Do 
konca junija bo odpiralni čas bazena med tednom od 12. do 
19. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 19. ure. V juli-
ju in avgustu bo bazen odprt vsak dan od 8. do 19. ure. Na 
blagajni bazena so na voljo dopoldanske, popoldanske, dru-
žinske, študentske in druge oblike vstopnic. KŠTM Sevnica 
bo pripravljal različne animacijske vsebine, ki bodo doda-
tno obogatile dogajanje na tej priljubljeni poletni lokaciji. 
Vljudno vabljeni!

Bazen Sevnica vabi

Zadruge, združevalci lokalne pridelave
Kmečka zadruga Sevnica je 11. junija pripravila delovni posvet z naslovom »Zadruge kot združevalci lo-
kalne pridelave in posrednik pri oskrbi javnih zavodov«. Sevniška kmečka zadruga se kot največji pove-
zovalec kmetov v občini močno zaveda pomena zdrave prehrane, pridelane v domačem okolju, z razni-
mi aktivnostmi pa te cilje skuša še okrepiti. Pri tem je osrednja usmeritev krajšanje dobavnih verig in 
povezovanje z lokalnimi proizvajalci. 
Razlogov, zakaj v domačem 
okolju pridelano hrano v čim 
večji meri in s čim manj po-
sredniki vključevati v jedilni-
ke v javnih zavodih, je veli-
ko: med njimi večja kakovost, 
sledljivost in varnost hrane, 
izboljšanje zdravja, ohranja-
nje urejenosti in obdelanosti 
podeželja, krepitev ekonom-
ske blaginje lokalnih pride-
lovalcev in predelovalcev z 
ustvarjanjem delovnih mest 
ter vpliv na pozitiven razvoj 
kmetijstva kot pomembne go-
spodarske panoge. Vse to je 
bila rdeča nit pogovora na po-
svetu, ki so se ga poleg direk-
torja Kmečke zadruge Sevnica 
Boruta Florjančiča s sodelav-
ci udeležili tudi župan Občine 
Sevnica Srečko Ocvirk, gene-
ralni direktor Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije 
Samo Fakin, zunanji sodela-
vec Kmečke zadruge Sevnice 
mag. Janez Perdih, direktor 
Kmetijske zadruge Krka Jure 

Vončina in predstavniki javnih 
zavodov z območja občine. 

Občina Sevnica je na posve-
tu sodelovala s predstavitvi-
jo dobre prakse javnega na-
ročanja živil v osnovnih šolah, 
pri katerih nudi strokovno po-

moč. Dobre rezultate že daje 
primer javnega naročanja za 
največjo sevniško šolo, v pri-
pravi je trenutno razpis za 
Osnovno šolo Boštanj, sledila 
pa mu bosta še razpisa za šoli 
v Krmelju in Tržišču. Praksa 
kaže, da je za uspešno uve-

ljavljanje kratkih verig ključ-
no uravnoteženje povpraše-
vanja in ponudbe: da javni 
zavodi opredelijo potrebe in 
ponudbo prepoznajo pri do-
mačih pridelovalcih, ti pa v 
skladu s potrebami zavodov 
zagotavljajo zadostno količi-
no hrane. Pri tem pa je po-
trebno dosledno upoštevati 
Zakon o javnem naročanju in 
izkoristiti možnosti, ki jih ta z 
namenom krajšanja prehran-
skih verig tudi omogoča. Na-
ročniku je omogočeno iz po-
stopkov javnega naročanja 
izvzeti sklope hrane, katerih 
ocenjena vrednost ne prese-
ga 80 tisoč evrov in hkrati ne 
presega 20 % skupne vredno-
sti vseh sklopov javnega na-
ročila. Na podlagi te določbe 
lahko naročnik del naročila 
odda brez izvedbe postopka 
javnega naročanja, s čimer 
se omogoča lokalna samoo-
skrba in uveljavitev načela 
kratkih verig.

Kmečka zadruga Sevnica je z organizacijo posveta pri-
spevala k dodatni krepitvi povezovanja in izboljšanju so-
delovanja pri prodaji lokalno pridelane hrane, kar bo cilj 
tudi v bodoče. (Foto: Občina Sevnica)

Sprejem najuspešnejših učencev

Fotografi ja vseh udeležencev sprejema v grajskem parku (Foto: Rok Petančič)

Šolsko leto 2013/2014 se 
približuje zaključku. Ta ima 
še poseben pomen za vse 
devetošolce, ki zaključuje-
jo osnovnošolsko izobraže-
vanje in se bodo po počitni-
škem oddihu podali na nove 
poti srednješolskega izobra-
ževanja. 

Najuspešnejše učence in 
učenke osnovnih šol sevni-
ške občine in glasbene šole 
je 9. junija na Gradu Sevnica 
sprejel župan Srečko Ocvirk 
ter jim čestital za številne 
raznolike dosežke, s kateri-
mi izstopajo bodisi po rezul-
tatih iz znanja, na športnem 
ali kulturnem področju, pri 
projektih, natečajih, z uspe-
hi na državnih ali mednaro-
dnih tekmovanjih, bodisi z 
izjemnimi glasbenimi talen-
ti. Za vse uspehe je zbranim 

čestitala in vse dobro zaže-
lela tudi predsednica akti-
va ravnateljev osnovnih šol 
sevniške občine, ravnatelji-
ca Osnovne šole Boštanj Ve-
sna Vidic Jeraj. 37 učenk in 
učencev, ki so se udeležili 

sprejema v družbi ravnate-
ljev in ravnateljic, je poleg 
pohvale prejelo tudi knjižno 
darilo. Dogodek je glasbeno 

obogatila učenka Glasbene 
šole Sevnica, violinistka Ana 
Močnik.

Vadba na prostem v parku ob Savi

Kompleks trim in fi tnes naprav na prostem

www.obcina-sevnica.si
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Župan občine Krško mag. Miran Stanko je skupaj s 
predsednikom Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem 
prometu Občine Krško Vladom Bezjakom in članico Romano 
Pečnik 6. junija sprejel udeležence državnega tekmovanja 

Kaj veš o prometu, ki je konec maja potekalo na OŠ Brezovica 
pri Ljubljani. Kristijan Bogolin z OŠ Leskovec pri Krškem 
je v kategoriji kolesarjev na državnem nivoju dosegel 
17. mesto, v kategoriji kolo z motorjem pa so trije dijaki 
Srednješolskega centra Krško – Sevnica posegli po najvišjih 
mestih. Danijel Tkalec je zmagal, Leon Fišer je dosegel 
drugo, Alen Zorič pa 5. mesto. Župan je tekmovalcem 
in mentorju Jožetu Bučarju čestital ter poudaril pomen 
prenosa znanja o prometu, kar je ključno za varnost na 
cestah.

Javna agencija RS za varnost prometa - Izpitni centri za opra-
vljanje vozniških izpitov v Sloveniji, skupaj z Zvezo društev 
upokojencev Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije - 
Sekcija šol voženj Slovenije danes, 19. junija, od 9. do 13. 
ure organizira preventivne dogodke za večjo varnost in 
mobilnost  starejših voznikov in voznic v cestnem prome-
tu. Starejši vozniki in voznice bodo tako v Krškem na parki-
rišču NC Mercator na CKŽ 132 A lahko brezplačno preizku-
sili teoretično poznavanje cestno-prometnih predpisov in 
praktično vožnjo s svetovanjem. Akcija je eden od poseb-
nih programov usposabljanja, ki starejšim voznikom omogo-
čajo lažjo integracijo v sodobni promet, hkrati pa izboljšajo 
varno vožnjo teh voznikov.

Energetsko sanirana bo tudi 
OŠ Adama Bohoriča Brestanica
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 13. junija v prostorih brestaniške 
osnovne šole s predsednikom uprave družbe Begrad dr. Bogdanom Topičem 
podpisal pogodbo za gradbena in obrtniška dela za energetsko sanacijo OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica. Vrednost del, ki bodo stekla zadnji teden juni-
ja in se zaključila predvidoma konec avgusta, znaša 640.000 evrov.
Objekt OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica, ki jo v tem šol-
skem letu obiskuje 175 učen-
cev, je bil zgrajen v letu 
1966, v letu 1980 obnovljen 
in dozidan južni prizidek z 
jedilnico, kuhinjo in prostori 
glasbene učilnice, leta 1992 
pa je bila dograjena še telo-
vadnica.
Energetska sanacija OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica bo 
po besedah župana občine 
Krško omogočila predvsem 
bistveno izboljšanje pogo-
jev za delo in bivanje v šoli 
ter prihranek energije oko-
li 365 MWh na leto. Vključe-
vala bo izvedbo fasade s to-

plotno izolacijo, zamenjavo 
oken in vrat, izolacijo pod-

strešja in tal, vgradnjo nove-
ga prezračevalnega sistema, 

zamenjavo strehe in statič-
no sanacijo.
Vrednost celotne investicije 
znaša 780.000 evrov, 85 od-
stotkov upravičenih stroškov 
bo sofi nanciranih iz evrop-
skega kohezijskega sklada v 
okviru Operativnega progra-
ma razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za ob-
dobje 2007-2013, razvojne 
prioritete »Trajnostna raba 
energije«, prednostne usme-
ritve »Energetska sanacija 
javnih stavb«, 15 odstotkov 
bo fi nancirala država, stro-
šek Občine Krško pa bo davek 
na dodano vrednost in preos-
tali neupravičeni stroški. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik upra-
ve Begrada dr. Bogdan Topič in ravnateljica OŠ Adama Bo-
horiča Brestanica Martina Ivačič.

Projekt celovite ureditve ko-
munalne infrastrukture je vkl-
jučeval ureditev lokalne ces-
te Videm – Bučerca – Sremič 
– Videm, izgradnjo pločnika, 
podpornih zidov, potrebnih za 
rekonstrukcijo ceste, izgrad-
njo komunalne infrastruktu-
re, z ločenim sistemom za 
meteorno in fekalno kanali-
zacijo, ureditev odvodnja-
vanja cestišča ter ureditev iz-
pusta prečiščenih meteornih 
voda v potok Drnik. Zgrajena 
je bila tudi nova cesta v dol-
žini 1400 metrov, javna razs-
vetljava, vodovod, telekomu-
nikacijske napeljave, vodi za 
širokopasovno omrežje ter 
koridor za plinovod.

Celovito urejena komunalna 
infrastruktura na Kremenu
Na Primoževo nedeljo 8. junija so na Kremenu v okviru občinskega praznika slovesno namenu preda-
li celovito urejeno komunalno infrastrukturo. Urejena je dotrajana prometna in okoljska infrastruktu-
ra, bolj varne so tudi prometne razmere na tem območju, predvsem pa odpravljene težave z meteorno 
vodo in s tem udor ceste. Investicija v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov je po besedah župana občine 
Krško mag. Mirana Stanka pripomogla k zmanjšanju obremenjevanja okolja s komunalnimi vodami ter k 
zmanjšanju vodnih izgub na vodovodnem omrežju. 

Z ureditvijo Občina Krško 
uspešno zasleduje Opera-
tivni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpad-
ne vode, ki je na področju 
varstva voda pred onesna-
ženjem eden od ključnih iz-
vedbenih aktov za doseganje 
ciljev Nacionalnega progra-
ma varstva okolja. Koordi-
nirani program ukrepov dr-
žav in občine se nanaša na 
varstvo površinskih in pod-
zemnih voda. Gre za izved-
beni akt, ki določa poselit-
vena območja, za katere je 
treba zagotoviti odvajanje 
komunalne odpadne vode v 
kanalizacijo in čiščenje v čis-
tilni napravi.

S slovesnim prerezom traku so komunalno infrastruktu-
ro namenu predali župan občine Krško mag. Miran Stan-
ko, predsednica sveta KS mesta Krško Jožica Mikulanc, 
predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in pred-
stavnik krajanov Milan Pečnik.

Sofinanciranje programov 
društev na področju kmetijstva 

v občini Krško v 2014
Občina Krško objavlja javni razpis za sofi nanciranje progra-
mov društev na področju kmetijstva, in sicer za delovanje 
neprofi tnih društev, za informiranje in podajanje vsebin, po-
vezanih z razvojem podeželja ter izvedbe strokovnih vsebin 
v sklopu prireditev na podeželju. V proračunu Občine Krško 
je za ta namen na razpolago 9000 evrov, podpora pa je na-
menjena za izvedbo izobraževalnih vsebin splošnega pome-
na, kot so splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certi-
fi katov, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos 
znanj domače obrti in ohranjanje običajev, za predstavitev 
in promocijo dejavnosti društev, za organizacijo in pred-
stavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega 
ali mednarodnega pomena ter za materialne stroške in na-
jem prostorov.

Na razpis se lahko do 15. septembra 2014 prijavijo registri-
rana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na pod-
ročju kmetijstva in gozdarstva, združujejo kmetijske pride-
lovalce na območju občine Krško. Več o razpisu in obrazce 
najdete na spletni strani www.krsko.si v rubriki Javni razpisi.

Mestni muzej Krško išče 
neevidentirana Štovičkova dela
Ob prenovi razstave akademskega kiparja Vladimirja Što-
vička, ki jo pripravlja Mestni muzej Krško, bi želeli evi-
dentirati celoten umetnikov opus. Zato naprošamo last-
nike Štovičkovih del, da nam posredujete informacije, ki 
bi pripomogle ustvariti bolj celosten pregled o umetniko-
vem ustvarjanju. 
Kontakt: nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si, 07/4921098.

Župan sprejel najboljše učence 
v znanju o prometu

Akcija za večjo varnost starejših 
voznikov

Ob zaključku šolskega leta je podžupanja občine Krško 
Ana Somrak 16. junija čestitala 78 najuspešnejšim učen-
cem osnovnih in srednjih šol. 

Od teh je 69 učencev, ki so bili v vseh devetih letih najuspešnej-
ši in dosegli povprečje več kot 4,5 ali prejeli številna priznanja, 
ter devet dijakov, ki so vsako leto zaključili z odličnim uspehom. 
Podžupanja jih je nagradila s knjižno nagrado Krško in Krčani 
ter jim zaželela prijetne počitnice in uspešno nadaljnjo izobra-
ževalno pot z željo, da se vrnejo v domačo občino, saj so ravno 
oni naša prihodnost.
Med najuspešnejše učence za šolsko leto 2013/2014 so se vpisa-
li: OŠ Adama Bohoriča Brestanica: Eva Bahčič, Ines Barbič, Anže 
Jankovič, Katja Koren, Urban Kranjec, Zala Kranjec, Tina Pil-
taver, Loti Podlipnik, Maja Vodopivec in Natalija Vodopivec. OŠ 
Jurija Dalmatina Krško: Nadina Kosinac, Nikolaj Mavrek, Nastja 
Modic, Pia Motoh Kolman, Sabina Rožac, Barbara Štorman, Ma-
ruša Uršič, Tina Živič, Jakob Ban, Aljaž Bratkovič, Eva Fritz, 
Gal Kovačič, Tim Letnar, Urška Pečnik, Jernej Repše, Lucija 
Štrasner, Tina Štrasner, Mihael Mirt, Tina Jazbec, Victoria Ja-
res, Špela Mlakar, Anja Pavkovič, Kaja Kržan in Tina Vimpolšek. 
OŠ Koprivnica: Aljaž Bogolin, Miha Božičnik, Katja Kunej, Aljaž 
Motoh in Elvis Preskar. OŠ Leskovec pri Krškem: Lovro Arh, De-
jan Češnjevar, Mitja Mlakar, Nika Vegelj, Miha Kerin, Luka Ke-
rin, David Kovačič, Karmen Zorič, Nastja Bučar, Inja Janko-
vič in Polona Jamnik. OŠ Podbočje: Aljaž Benčin, Sara Jurkas 
Omerzo, Hana Kerin, Gašper Stopar, Jasmina Stopar, Valenti-
na Zlobko, Urša Jurečič, Nikolina Kožar in Tadej Martinčič. OŠ 
Raka: Vesna Arih, Andraž Pacek in Klemen Kostrevc. OŠ XIV. di-
vizije Senovo: Živa Bezjak, Laura Bohorič, Maruša Gabrič, Mine-
la Ismić, Matej Požun in Urška Županc. Gimnazija Krško: Domen 
Kostevc, Vida Jurečič in Miha Žarn. Srednja poklicna in strokov-
na šola Krško: Jure Labrović ter Srednja šola Sevnica: Zala Kra-
njec, Maja Jarh, Teja Bernardič in Aljaž Kozmus.

Sprejem za najuspešnejše učence

Vljudno vabljeni na glasbeno druženje 
v atrij Valvasorjeve hiše, v četrtek, 19.6.2014, ob 18. uri.

Program bo pripravila Glasbena šola Krško, 
na pobudo Občine Krško.

Namen prireditve je oživitev starega mestnega jedra.
Pridite, združili bomo lep prostor z dobro glasbo.

ORGANIZATORJI DOGODKA:
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BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg, ki je bil leta 1941 eno 
največ zbirnih taborišč v Evropi, je bilo 50 let kasneje, 9. 
junija 1991, v spomin in opomin na tragedijo okoli 63.000 
izgnanih Slovencev iz rodne zemlje preko tega taborišča v 
Nemčijo, Hrvaško in Srbijo, ustanovljeno Društvo izgnan-
cev Slovenije (DIS) 1941-1945. 

Četudi je bilo dru-
štvo ustanovljeno na 
9. junij, pa so si iz-
gnanci za svoj dru-
štveni dan izbrali 7. 
junij, in sicer v spo-
min na 7. junij 1941, 
ko so Nemci iz Slo-
venske Bistrice tran-
sportirali prvo večje 
število izgnancev. 
Pod okriljem DIS da-
nes deluje po sloven-
skih krajih 84 krajev-
nih organizacij, vanje pa je vključenih okoli 12.500 še živečih 

izgnancev, beguncev in pri-
silnih delavcev. Letošnji dan 
slovenskih izgnancev so po 
krajevnih organizacijah obe-
ležili z različnimi druženji in 
izleti, krajevne organizacije 
DIS iz Posavja pa so za svoje 
člane organizirale ogled na 
novo posnetega dokumentar-
nega fi lma Slovenski izgnanci 
1941-1945. Poleg fi lma, ki je 
bil narejen pod okriljem Mu-
zeja novejše zgodovine Slo-
venije in posavskih DIS, so v 
Društvu izgnancev Sloveni-
je pripravili tudi dan odprtih 
vrat ter ogled nekdanjih hle-
vov in konjušnic pri gradu, ki 
jih je okupator preuredil v 
taborišče. Dokumentarni fi lm 
o izgnancih, ki so ga predva-
jali na gradu, bo del nacio-
nalne muzejske razstave o 
izgnancih, ki jo pripravljata 
mag. Monika Kokalj Kočevar 
in Irena Fürst, tudi avtorici 
omenjenega fi lma. Razstava, 
ki bo kompleksen prikaz te 
oblike okupatorjevega teror-
ja in izgona Slovencev v času 
druge svetovne vojne, bo na 
gradu Rajhenburg odprta 23. 
oktobra.
 B. Mavsar    

KRŠKO - Glasbena šola Krško je 4. junija v počastitev ob-
činskega praznika pripravila koncert orkestrov in komornih 
skupin. Zbrane je pozdravila krška podžupanja Ana Somrak. 
V posebnem programu so nastopili VDC Sonček in Viktorija 

Hruševar. Koncertirali so še godalni in tamburaški orkester, 
v duetu klarineta in kitare Liza Pirc in Ula Bohorč, svoj na-
stop so izvedli tudi kvartet klarinetov, pihalni kvartet, pihalni 
trio, kitarski orkester, komorna skupina harmonik in harmoni-
karski orkester ter skupina diatoničnih harmonik, za zaklju-
ček večera pa je zaigral še pihalni orkester. Ob tej priložno-
sti so najboljšim glasbenikom in plesalcem, ki so sodelovali 
na različnih tekmovanjih, podelili priznanja. Prireditev sta 
vodila Barbara Smolej Fritz in Branimir Biliško.  M. H.

Film o kalvariji izgnancev

Pripravljavki fi lma in nacionalne 
razstave o izgnancih Irena Fürst in 
Monika Kokalj Kočevar

Glasbena šola počastila praznik

„Sončki“ med nastopom

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Centru Sonček na Ulici mladinskih 
delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem so 4. in 5. junija pri-
pravili tržnico s pestro paleto rabljenih predmetov, ki so jih 
lahko obiskovalci kupili po simbolni ceni. Tržnica rabljenih 

predmetov je sicer ena od dejavnosti Sončkovega centra, le 
da jo v ostalih dneh izvajajo v sodelovanju s Centrom ponov-
ne uporabe v Stari šoli na Valvasorjevem nabrežju v Krškem, 
kjer prejete predmete pripravijo za ponovno uporabo. Gre 
za nepoškodovane izdelke, kuhinjske pripomočke, posodo, 
aparate, cela in čista oblačila idr., ki čakajo na novega last-
nika.  B. M.

Sončkova tržnica

V Centru Sonček so varovanci za obiskovalce pripravili 
tržnico izdelkov.

BRESTANICA - 7. junija je 
Športno društvo Plavalček 
organiziralo prvi mednarod-
ni miting v plavanju za inva-
lide na bazenu Brestanica. 
Odziv je bil enkraten, saj so 
tekmovali plavalci-invalidi iz 
treh držav (Slovenija, Hrvaš-
ka, Belorusija) ter desetih 
klubov oz. skupaj 42 plaval-
cev. V plavalnih vrstah smo 

imeli čast videti paraolim-
pijce iz vseh treh držav, Slo-
venijo pa je zastopal Darko 
Đurić. »Veseli smo takšnega 
odziva, saj tovrstnih tekem 
v Sloveniji ni, tako se nade-
jamo, da bo na drugem med-
narodnem Plavalčkovem mi-
tingu plavalcev-invalidov še 
več,« je tekmovanje ocenila 
trenerka ŠD Plavalček Tatja-

na Lapuh. Po mitingu pa se 
je odvijal še Plavalčkov fes-
tival, kjer so se predstavi-
li učenci Oddelka s posebni-
mi potrebami Glasbene šole 
Krško in tako še dodatno do-
kazali, da si invalidi zaslužijo 
enakovreden položaj v druž-
bi na vseh ravneh delovanja.

 Vir: ŠD Plavalček

Prvi plavalni miting za invalide

Skupinska fotografi ja udeležencev mitinga

BREGE - Na tamkajšnjem hipodromu je Konjeniški klub Po-
savje Krško 8. junija pripravil tradicionalne kasaške dirke 
ob prazniku občine Krško, hkrati pa so v klubu obeležili še 
90-letnico delovanja kluba. Ob jubileju so poskrbeli tudi za 
novo pridobitev hipodroma – stezo za sodnike, ki so jo slo-

vesno odprli po uvodni dirki, ki jo je sicer dobil domači voz-
nik Janko Šepetavc z Agamo. Domače barve sta zastopala 
še voznik Matej Osolnik (trener Martin Mars) z Wise ma-
nom, ki je v četrti vožnji osvojil drugo mesto, ter Roman 
Jerovšek (trener Uroš Bernardič) z Iztokom BE, ki je bil v 
peti vožnji, sicer memorialni v spomin na nekdanjega pred-
sednika KK Posavje Krško Staneta Nunčiča, šesti. Osrednjo 
dirko, šampionat Slovenije, na katerem se je v dveh tekih 
pomerila „smetana“ oz. najboljših devet slovenskih kasa-
čev, je dobil ravno omenjeni Jerovšek s kobilo Jolly GJ, to-
krat sicer za KK Komenda, ki je v prvem teku postavila tudi 
nov rekord steze na Bregah – 1:13,7. Drugo mesto je osvo-
jil Žan Milan s konjem Dakotom (KK Komenda), tretje pa 
Marko Gorenc (KK Stožice Ljubljana) z Angelom Sirriusom. 
Posebnost tokratne tekme je bila prva dirka francoskih ka-
saških kobil v zgodovini Slovenije, ki jo je dobil Tomaž Os-
terc iz KK Ljutomer z Umo Combo, pa tudi prva dirka posav-
skih konj v sulkyjih, ki jo je v konkurenci devetih kasačev 
dobil voznik Peter Zadel z Linco 793 lastnika Martina Kež-
mana. Za konec so pripravili še tradicionalno dirko osmih 
kmečkih dvovpreg. Sicer pa si je dirke v zelo vročem vre-
menu ogledalo lepo število gledalcev, za katere so organi-
zatorji pripravili tudi pester spremljevalni program vključ-
no s stavami ter gostinsko ponudbo. P. P.

Na Bregah padel rekord steze

Finiš prvega teka šampionata Slovenije: Jolly GS (št. 3) pred 
Defenderjem MS (št. 4, diskvalifi kacija) in Dakotom (št. 7)

KRŠKO – 5. junija je Društvo likovnikov Krško OKO v avli Kultur-
nega doma Krško pripravilo otvoritev slikarske razstave ude-
ležencev likovne kolonije Ex-tempore Krško 2014 „O besedi 
je beseda“ in z njo počastilo krški občinski praznik. Zbrane je 
pozdravila in jim zaželela vse lepo ob občinskem prazniku di-
rektorica krške občinske uprave Melita Čopar. O razstavlje-

nih delih pa je spregovoril akademski slikar Lovro Inkret, ki 
je dejal, da je ex-tempore kljub težki tematiki o protestantiz-
mu uspel. „Tema je kar izbruhnila iz vas, zato sem vas pustil 
v svojem ustvarjanju. Nekateri ste risali portrete protestan-
tov, nastali so tudi skupni portreti, drugi ste šli spet v abstrak-
cijo. Rezultati za dvodnevni ex-tempore so presenetljivo do-
bri, kajti vidi se, da niste začetniki, nekateri imate že veliko 
kilometrine v slikanju,“ je povedal Inkret in dodal, da je vsa-
ka slika neka zgodba zase. Otvoritev razstave so s svojim ple-
snim nastopom popestrile plesalke Oddelka za sodobni ples 
Rosane Horvat iz Glasbene šole Krško.  M. Hrvatin

Ex-tempore »O besedi je beseda«

Krški likovniki so postavili razstavo s tematiko o prote-
stantizmu.
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B.H.S. HITRIH SERVISOV
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B.H.S. AVTOLINE, Bohoričeva 10, 8270 Krško
t: 07 49 02 113 | m: 031 688 077 | www.avtoline.si

KRŠKO – Mladinski kulturni festival, tradicionalni projekt Mla-
dinskega centra Krško in zadnjih nekaj let tudi Kluba posav-
skih študentov, je 7. junija ob prazniku občine Krško spet 
oživil staro mestno jedro Krškega. »V dopoldanskem prog-
ramu smo mesto preplavili s stojnicami, ki so združevale tri 

festivale: Mavrično tržnico v organizaciji CPT Krško, kjer so 
se s svojimi izdelki predstavili rokodelci, 5. Posavski festi-
val prostovoljstva, ki ga tradicionalno organizirata MC Krš-
ko in CSD Krško ter je namenjen povezovanju in promociji 
prostovoljstva ter prostovoljnih organizacij, in 6. Posavski 
festival nevladnih organizacij v organizaciji PRSTaN-a, ki je 
namenjen povezovanju, druženju in predstavitvi posavskih 
NVO. Popestritev je predstavljalo dogajanje na odru, kjer so 
se predstavljale prostovoljne in nevladne organizacije s kul-
turnimi, plesnimi in sploh zelo pisanimi točkami, ter otroš-
ke delavnice, ki so jih izvajale prostovoljne organizacije,« 
so nam zaupali organizatorji. Na stojnicah se je tako zbra-
lo okoli 40 društev, organizacij in rokodelcev. Je pa nato ve-
černi del spremenil ulico in staro Krško v prizorišče koncer-
ta, kjer so se predstavili imitatorja Iztoka Mlakarja (Tico in 
Pirman) in eden najbolj priljubljenih slovenskih kantavtor-
jev Adi Smolar. Sicer pa so organizatorji z izvedbo festivala 
zelo zadovoljni in že snujejo načrte za festival v letu 2015.
 S. U., foto: MC Krško

Staro mestno jedro spet oživelo

Mavrična tržnica je bila dobro obiskana.

Prejemniki priznanj
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BREZPLAČEN PRVI VPIS
za nove člane!

Dobrega dopusta ni brez dobre knjige!

Zato vas vabimo, da postanete član
Knjižnice Sevnica 

in se od 23. do 28. junija 2014

BREZPLAČNO 
vpišete v knjižnico.

Članstvo velja eno leto od vpisa.

Obiščite nas v obratovalnem času knjižnice
- ponedeljek 9.00 – 18.00

- torek in četrtek 7.00 – 15.00
- petek 9.00 – 18.00

- sobota 7.00 – 12.00

BREŽICE – Kulturno umetniško društvo Brežice je 24. maja 
v Viteški dvorani Posavskega muzeja pripravilo 42. srečanje 
prijateljskih pevskih zborov. Zbori so ta srečanja poimeno-
vali »srečanje štiriperesne deteljice«, ki jo sestavljajo MePZ 
KUD Brežce,  MePZ Železna Kapla, tokrat so jih s tamburica-
mi podprli člani Tamburaškega orkestra Tamika, MePZ DPD 

Svoboda Stražišče pri Kranju in MPZ Vasilij Mirk iz Prose-
ka Kontovela. Pevci in tamburaši so se predstavili s pestrim 
koncertnim programom, ki so ga dirigirali Elizabeta, ki je 
tudi vodila program, in Dragutin Križanić, Dana Smrtnik in 
Martina Traunik, Alojz Lazar in Goran Ruzzier. Koncert so 
pevci sklenili s skupno zapetimi pesmimi. Petje je bilo mo-
gočno, saj samo pesem daje takšno moč, je v povezovanju 
dejala Križanićeva. Dobre ideje dajejo dobre rezultate, po-
trjuje 42-letno prijateljstvo štiriperesne deteljice, in da bi v 
tej povezavi uživali še vrsto let, je v pozdravu zaželel pred-
sednik KUD Brežice Janez Avšič.
Koncert je spremljal župan Ivan Molan. Pevcem je čestital, 
rekoč da so izjemni, in poudaril, da takšno druženje vedno 
preraste v nekaj več. Poudaril je tudi, da smo v občini po-
nosni na ljudi, ki jim je kultura v srcu in pri srcu in nam z 
njo plemenitijo vsakdan, ki zna biti žal prevečkrat z gren-
kim priokusom. Župan je prejel povratno zahvalo, da smo ob-
čani lahko veseli takšnega župana, ki ima toliko posluha za 
kulturo in ljudi, ki se z njo ukvarjajo ali ljubiteljsko ali pro-
fesionalno. Druženje s pesmijo je bila priložnost za izmen-
javo zahvalnih, prijateljskih daril. Župan Molan je v spomin 
na Brežice podelil pevcem, ki že 42 let sestavljajo štiripe-
resno deteljico in so bili na njenem prvem srečanju, knjigo 
»Brežice – stoletje na razglednicah«. Iz brežiškega zbora sta 
jo prejela Janez Avšič in Branko Avguštin.
 N. Jenko S., foto: Foto Rožman    

BREŽICE – Violinistka Nika Povšič je 30. maja v cerkvi sv. 
Roka suvereno odigrala svoj drugi samostojni koncert. Za 
koncertni program sta se z mentorico prof. Petro Božič od-
ločili za kompozicije skladateljev C. de Beriota, W. A. Mo-
zarta, F. Schuberta, J. Massneta, J. S. Bacha, V. Cosme, 
C. W. Glucka in V. Montija. 

Spremne pozdravne in pohvalne besede sta mladi ambiciozni 
violinistki ob osemletnem šolanju violine namenila ravnatelj 
Glasbene šole Brežice Daniel Ivša in župnik Milan Kšela, s po-

nosnim izrazom »naša Nika«. 
13-letna Nika Povšič iz Bre-
žic se je igranja na violini pet 
let učila v Glasbeni šoli Bre-
žice pri mentorju prof. Vla-
dimirju Sveraku, s preselit-
vijo družine v Novo mesto pa 
šolanje že tretje leto nadal-
juje na Glasbeni šoli Novo 
mesto pri prof. Petri Božič. 
Nika je marljiva in zelo us-
pešna učenka tako 8. razreda 
novomeške osnovne šole kot 
glasbene šole. Svojo vztraj-
nost in pridnost potrjuje tudi 
tako, da se iz Novega mesta 
redno vrača v Brežice in kot 
violinistka nadaljuje sodelo-

vanje pri Folklorni skupini Kresnice v OŠ ter pri godalnem in 
citrarskem orkestru Glasbene šole Brežice. V Glasbeni šoli 
Novo mesto je kot violinistka članica godalnega in simfonič-
nega orkestra ter komorne skupine. Svojo moč izražanja na 
violini udejanja tudi pri pripravah samostojnih koncertov v 
okviru Glasbene šole Novo mesto za Rotary klub, Krko, ob-
činske proslave …
S prvim samostojnim koncertom je takrat komaj 10-letna 
Nika navdušila poslušalce v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krš-
kem in v gradu Mokrice, z drugim samostojnim koncertom pa 
se je predstavila tudi v Novem mestu. Na koncertu jo je na 
klavirju spremljala prof. Tatjana Hadl ter v eni točki na vi-
olončelu Leila Atanasova in na marimbi Nejc Lukan.  
 N. Jenko Sunčič

Nika Povšič je navdušila

42 let prijateljstva s pesmijo

Pevci, ki že 42 let sestavljajo „štiriperesno deteljico“, 
so prejeli knjižno darilo.

Nika Povšič (desno) z mento-
rico Petro Božič

BOŠTANJ - Boštanjski Oktet Jurij Dalmatin je na zadnji so-
botni večer v maju v župnijski cerkvi v Boštanju s  koncer-
tom obeležil pet desetletij delovanja. 

V tem dolgem obdobju je v sestavu, ki je s svojim delovan-
jem pričel v januarju leta 1964, prepevalo okoli 40 pevcev. 
Za njimi je nešteto pevskih vaj in javnih nastopov ter gos-
tovanj doma in v tujini. Ponosni so na nekdanje umetniške 
vodje in na sedanjega. V lanskem septembru je namreč vo-
denje boštanjskega okteta prevzel domačin Tine Bec, ki je 
kljub mladosti raven petja v oktetu dvignil do te mere, da 
pevci posegajo po številnih priznanjih. V veliko veselje in v 
spodbudo je tudi pokal, ki so ga prejeli v letošnjem maju na 
Pesmi Posavja v Krškem za najzanimivejšo zasedbo večera 
po izboru obiskovalk in obiskovalcev.

Glasbeni dogodek, ki je postregel z bogatim repertoarjem, 
je popestril še nastop MePZ Zvon ter otrok članov okteta. S 
sedanjimi člani boštanjskega okteta so zapeli tudi nekdanji 
člani. Koncert, ki ga je povezovala Tanja Žibert, je zaznamo-
vala še podelitev Gallusovih značk Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. Podelitev je opravil pred-
sednik Sveta Območne izpostave JSKD in predsednik Zve-
ze kulturnih društev Sevnica ter nekdanji dolgoletni član in 
dolga leta tudi predsednik omenjenega boštanjskega okteta 
Jože Novak, ki je častno Gallusovo značko za več kot 30-let-
no ljubiteljsko glasbeno delovanje predal Andreju Sešlarju.
V zaključnem delu večera so se člani Okteta Jurija Dalma-
tina zahvalili s cvetom vsem nekdanjim zborovodkinjam in 
zborovodjem, obiskovalkam in obiskovalcem pa so podari-
li zgoščenko v spomin na jubilej in na koncert. Pripravili so 
tudi posebno brošuro s fotografi jami in povzetkom nastanka 
ter razvoja okteta. Po zaključenem koncertu so sledila voš-
čila z dobrimi željami in torta ob jubileju.  S. Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI - Pihalni orkester Kostanjevica na 
Krki letos obeležuje 20-letnico delovanja in v ta namen 
so 6. junija na dvorišču Galerije Božidar Jakac pripravili 
slavnostni jubilejni koncert, naslednji večer pa so gosti-
li še srečanje enajstih orkestrov, včlanjenih z Zvezo godb 
Dolenjske in Bele krajine.

42-članski orkester, ki mu že vseh 20 let dirigira Toni Homan, 
letno opravi okoli 30 nastopov, od tega dva samostojna kon-
certa, ob dnevu državnosti in dnevu samostojnosti, popestri-
jo pa tudi praktično vse turistične, kulturne in druge prire-
ditve v domači občini. So tudi redni gostje srečanj pihalnih 
orkestrov Dolenjske in Bele krajine, radi pa se odzovejo tudi 
vabilu na nastope v tujini. V 20 letih je orkester opravil pri-
bližno 500 nastopov, 40 koncertov, dve tekmovanji, 2400 ur 
vaj in okoli 290 naučenih skladb. Udeleževali so se tudi tek-
movanj Zveze slovenskih godb, zdaj pa, kot pravi predsed-
nica orkestra Lidia Černoša, ne vidijo svoje vizije v tem, da 
bi se potrjevali skozi tekmovanja. 
Na jubilejnem koncertu, ki ga je povezovala Melita Skušek, je 
kot posebna gostja z orkestrom zapela Severa Gjurin, Sonja 
Levičar iz krške izpostave JSKD pa je članom orkestra podeli-
la jubilejne Gallusove značke. Za 20 let delovanja v orkestru 
so jih prejeli Toni Homan, Lidia Černoša, Borut Baznik, Jurij 
Baznik, Andrej Jordan, Jasna Strel, Tomaž Pibernik in Robi 
Jordan. Levičarjeva je predsednici orkestra podelila tudi po-
sebno jubilejno priznanje, župan Mojmir Pustoslemšek pa pri-
znanje Zveze godb Dolenjske in Bele krajine. P. Pavlovič

Jubilej kostanjeviške godbe

S kostanjeviškim orkestrom pod vodstvom Tonija Homa-
na (desno) je zapela tudi Severa Gjurin.

Zlati jubilej boštanjskega 
Okteta Jurija Dalmatina

Pomlajeni Oktet Jurij Dalmatin sestavljajo Marko Plazar, 
Andrej Sešlar, Tine Bec, Jure Požar, Gorazd Zupanc, An-
drej Lisec, Marjan Hribar in Matej Fon.  

USTVARJALNE POČITNICE

• 30. 6., 2. in 4. 7. – Mladinski oddelek, Krško

V začetku poletnih počitnic vabimo otroke in starše, da 
preživijo počitniške dni v naši knjižnici. Tako se bomo v 
ponedeljek, sredo in petek družili v ustvarjalnih delav-
nicah, izdelovali zanimive stvari in prijetno preživlja-
li proste urice.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike, 
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne more-
jo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na 
tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

BREŽICE – Citrarski orkester Glasbene šole Brežice je 31. 
maja z dirigentko prof. Anito Veršec v napolnjeni Vite-
ški dvorani Posavskega muzeja proslavil uspešno petnaj-
stletno citrarsko pot, ki so jo naslovili »Ko strune citer 
zapojo«. V programu so poleg orkestra sodelovali člani 
Citrarskega podmladka GŠ Brežice ter gostje Citrarske-
ga orkestra »Srebrne strune« DU Litija. Z gostujočim or-
kestrom sta nastopila še Peter Napret na violini in Asta 
Jakopič s harmoniko. Saša Črpič na violini, Janja Ajster 
na harmoniki ter Živa Strgar in Nika Čižmek so kot so-
listke podmladka obogatile program, citrarski orkester 
pa so spremljale Nika Povšič na violini, Uroš Polanec na 
harmoniki, Robi Petan na kitari ter Jože Vogrinc, Ester 
Najger, Maja Weiss, Marjetka Podgoršek Horžen in Petra 
Uršič Novaković z vokalom. Petnajst let živih spominov 
sta povezovala Robi Petan, tudi avtor besedila, in Anja 
Urek. N. J. S., foto: Foto Rožman

21. junij 2014  od 18.00 do 1.00
Mestni muzej Krško (18.00—23.00)

19.00   Odprtje prenovljene razstave 

20.30—21.30 
22.00—23.00  Javna vodstva 

Grad Rajhenburg (18.00—1.00)
18.00—22.00
22.15—23.00  Rebeli v Rajhenburgu
23.30—00.15 

degustacija 

Prijave: info@gradrajhenburg.si
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GRAJSKA TRŽNICA STARIN
V soboto, 28. 6. 2014,

. 

.

V preteklih tednih so prišle v javnost prve uradne informa-
cije o novi organizaciji urgentne službe. Projekt se imenu-
je Enotna metodologija organizacije urgentnih centrov in ga 
vodi posebna delovna skupina Ministrstva za zdravje. Glav-
na sprememba, ki jo bodo prinesli UC oziroma reorganizaci-
ja, je, da se bodo službe NMP iz bližnjih zdravstvenih domov 
priključile UC, s tem pa bo pod eno streho zagotovljena vsa 
oskrba. Na ta način bi prihranili čas, ne bi prišlo do podvaja-
nja storitev, pacient bi imel na enem mestu vso možno oskr-
bo. Po enakem načelu naj bi se tudi NMP ZD Krško priklju čila 
UC Brežice, za katerega predvidevajo, da bo kot prvi v drža-
vi končan septembra letos in bi pričel delovati s prvim okt-
obrom. Po razlagi delovne skupine naj bi bila vsa urgentna 
dejavnost koordinirana iz triažnega centra, za opredelitev 
stopnje nujnosti stanj so povzeli protokol Anglije (Manche-
strski triažni sistem). Ambulantna dejavnost v okviru NMP 
ZD Krško se ne bi več izvajala, prisotna bi bila ekipa, ki bi 
oskrbela nujna stanja na terenu po navodilu triažne službe 
UC. Za vse ostale bi bila po njihovi razlagi vrata urgence v 
ZD Krško zaklenjena.

Sedaj, bi rekel znan politik, se mi dogaja »deja-vu«. Pred do-
brimi dvajsetimi leti sem pričela z delom v splošni ambulanti 
ZD Krško. Delo v urgenci in dežurstvu je bilo praktično vsakda-
nji kruh. Oskrba nujnih stanj je na žalost potekala po načelu 
»load and go«. Za kaj več ni bilo niti tehničnih niti kadrovskih 
možnosti. Na najtežje urgence smo odhajali z zdravniško tor-
bo, kovčkom za reanimacijo in šoferjem, ki je imel samo te-
čaj prve pomoči. Reševalno vozilo je bila škripajoča Citroe-
nova žaba, v kateri ni bilo možno namestiti niti infuzije, ker 
je bila prenizka. Ob pacientu si lahko le molil, da se bo vse 
dobro izteklo in boš oddal živega. Šele v teku naslednjih let 
smo dobili prvo pravo reševalno vozilo, načrtno se je pričel 
zaposlovati kader, ki je bil primeren za delo v urgenci, izpo-
polnjevala se je tehnična oprema, vršila so se izobraževanja.

Leta 1996 je po zaslugi takratnega direktorja ZD dobil PHE, 
kar je omogočilo dodatno okrepitev tako v kadrovskem kot 
tudi tehničnem pogledu. Kljub nekoliko zmanjšanemu ob-
segu leta 2007 je urgenca ostala na organizacijsko in stro-
kovno visoki ravni. To dokazujejo vse analize preživetja po 
oskrbi nujnih stanj. Kljub kapacitetam, ki jih imamo na raz-
polago, pa pogosto prihajamo v situacijo, ko je več nujnih 
intervenc hkrati in z vsemi razpoložljivimi sredstvi komaj 
oskrbimo vse, ki tisti trenutek pomoč potrebujejo. Nemo-
goče je tudi pričakovati, da bomo vse nenujne hišne obiske 
opravljali družinski zdravniki.

Ordinacijski čas, za katerega imamo pogodbo z ZZZS, točno 
opredeli ure, za katere so določeni hišni obiski. V času re-
dnega dela v ambulanti je le-te praktično nemogoče izva-
jati. Ali je po mnenju delovne skupine devetdesetletnik ki 
težko diha, upravičen do urgentne oskrbe iz UC ali bo mo-
ral počakati, da njegov osebni zdravnik opravi hišni obisk v 
času, ki ga ima določenega v pogodbi z ZZZS? 

Za najbolj optimalno oskrbo in najboljši izid je še vedno naj-
bolj odločilen človeški faktor. Stalen kader v urgentni službi 
dobro pozna populacijo, pogosto se dogaja, da se urgentna 
stanja pri kroničnih bolnikih ponavljajo, teren je geografsko 
zelo razvejan, marsikateri predel je težko dostopen, sploh v 
neugodnih vremenskih razmerah, iluzorno je pričakovati da 
bodo tisti, ki bodo pokrivali teren iz Brežic, v kolikor toli-
ko sprejemljivem času prišli do tistih, ki bodo v določenem 
trenutku pomoč potrebovali. Žal so njihova življenja v ro-
kah teoretikov, ki eksperimentirajo z organizacijo urgentne 
službe, ki trenutno v občini optimalno deluje.

Provokativen naslov izhaja iz izjave enega od predstavnikov 
delovne skupine. Če želi Občina Krško komfort, naj ga pla-
ča. Ob tem se vprašam, ali je komfort, ko prinesejo starši 
desetmesečnega otroka, ki ima hudo poškodbo glave in ne 
kaže znakov življenja, ali starši štiriletne deklice, ki se ji 
je v dihalih zagozdil tujek in prav tako potrebuje oživljanje 
in ne naletijo na zaklenjeno urgenco, pač pa na kompletno 
ekipo, ki nudi oskrbo. Kakšen je pomen urgence v celotni se-
stavi, vemo tisti, ki jo redno opravljamo in tisti, ki so kdaj 
nujno pomoč potrebovali. 

Morda vse skupaj izzveni patetično, vendar si želim, da do 
takih tendenc sploh ne bi prišlo, da bi prevladal zdrav ra-
zum, ne pa interesi lokalnih političnih lobijev, ki bi s selitvijo 
NMP v Brežice pridobili na svoji veljavi. Prepričana sem, da 
bodo tako zaposleni kot koncesionarji, ki sodelujemo v NMP, 
in lokalna skupnost napravili vse, da do tega ne bi prišlo.

 Melita Planinc, dr. med.

prejeli smo

Urgentna služba v občini Krško – 
komfort?

Po odpetih slovenski in gas-
ilski himni ter minuti tišine 
v čast pokojnim gasilcem je 
na Velikem Obrežu sledil kul-
turni program, ki so ga pod 
mentorstvom Nade Bogovič 
pripravili učenke in učenci 
OŠ Dobova. Predsednik PGD 
Damir Šavrič je izrazil pri-
srčno dobrodošlico vsem po-
vabljenim gostom, gasilcem 
in članom domačega dru-
štva. 110-letno prehojeno 
pot društva pa je predstavil 
Miroslav Deržič. V nadalje-
vanju sta prišli na vrsto po-
ročili zadnjih dveh predsed-
nikov, Jožefa Ogorelca in 
Franca Poloviča, delo svo-
jega mandata in načrte za 
prihodnost pa je predsta-
vil tudi sedanji predsednik. 
Slednji je vsem gostom po-
delil priložnostno pisno za-
hvalo za dolgoletno medse-
bojno sodelovanje, pomoč 
in podporo pri izvrševanju 
požarne varnosti. Predsed-
nik Gasilske zveze Brežice 
Mihael Boranič in povelj-
nik GZ Brežice Darko Les-

Jubileja PGD Veliki Obrež in Mihalovec
VELIKI OBREŽ, MIHALOVEC – 6. junija so v gasilskem domu na Velikem Obrežu s svečano sejo obeležili 
110-letnico Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Obrež, 14. junija pa so 90 let delovanja PGD obele-
žili v Mihalovcu.

kovec sta podelila priznan-
ja in značke GZ Brežice, 
predsednik PGD pa priznan-
ja in zahvale članom za vest-
no delo v društvu. Zbrane so 
nagovorili še brežiški župan 
Ivan Molan, predstavnik GZ 
Slovenije ter predsednik GZ 
Brežice in sveta KS Dobova 
Boranič, direktor Uprave RS 
za zaščito in reševanje Dar-
ko But, ravnateljica OŠ Do-

bova Ivana Baškovič, pred-
stavniki povabljenih PGD ter 
predstavnik Obrških prutar-
jev Stanko Jurkas. V društvu 
so veseli in izredno ponosni, 
da jim je Civilna zaščita ob 
tej priložnosti podelila sre-
brni znak CZ za posebne za-
sluge in izjemen prispevek 
na področju zaščite in reše-
vanja, s strani Občine Bre-
žice je PGD dobilo plaketo, 
GZ Slovenije in GZ Brežice 
pa sta društvu izročili odli-
kovanje za delo na področju 
požarne varnosti. Svečanost 
je vodil poveljnik PGD Dani-
jel Frigelj.

Zbrane v gasilskem domu 
v Mihalovcu je nagovori-
la predsednica PGD Mihalo-
vec Mihaela Gerjovič, ki je 
strnila najpomembnejše do-
godke iz zgodovine društva. 
Med drugim je bila društvu 
leta 2005 zaupana organi-
zacija prvega občinskega 
tekmovanja taktične mok-
re vaje, občinsko gasilsko 
tekmovanje pa so organi-
zirali tudi šest let kasneje. 
Lani je bilo volilno leto, vo-
denje društva pa je prevzel 
mlajši kader, ki nadaljuje z 
utečenim delom. Letos pa 
je društvo za uspešno delo 
na področju zaščite in reše-
vanja ob dnevu CZ prejelo 

bronasti znak CZ. Na sloves-
nosti ob 90-letnici PGD Mi-
halovec so bile podeljene 
tudi zahvale zaslužnim čla-
nom ter plakete ostalim dru-
štvom in sponzorjem. Miha-
elu Boraniču, ki je kar 37 let 
vodil društvo, so prav tako 
podelili plaketo in ga ime-
novali za častnega predsed-
nika društva. PGD Mihalovec 
je župan Ivan Molan podelil 
tudi plaketo Občine Brežice, 
s strani predstavnika Gasil-
ske zveze Slovenije Janeza 
Breganta je društvo prejelo 
plamenico I. stopnje, tajnik 
Gasilske zveze Brežice Bran-
ko Proselc je društvu izročil 
srebrno plaketo GZ Brežice, 
Teji Škvarč in Francu Škvar-
ču pa priznanje GZ Brežice 
III. oz. II. stopnje. Ob koncu 
so člani uredniškega odbora 
zbornika Naših 90 let, ki je 
izšel ob jubileju društva, v 
sestavi Mihael Boranič, Miha-
ela Gerjovič, Kristina Pavu-
na, Marko Škvarč, Katarina 
Gerjevič in Teja Škvarč (ni 
bila prisotna) skupaj zareza-
li v torto, kot se za prazno-
vanje tudi spodobi, društvu 
pa so čestitali tudi predstav-
niki sosednjih in pobratenih 
društev. Za pevsko spremlja-
vo so poskrbele članice vo-
kalne skupine Aria.
 Rok Retelj

Dolgoletni in po novem tudi častni predsed-
nik PGD Mihalovec Mihael Boranič ob preje-
mu priznanja ni mogel skriti svojih čustev. 

PGD Veliki Obrež je ob jubileju prejelo šte-
vilna priznanja (foto: F. Šavrič). 
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Na muhi ...

V slikoviti vasi Jeprjek, ki je del Krajevne skupnosti Tr-
žišče, ima svoj dom Mili Majcen - velika poznavalka in 
ljubiteljica narave, ki se z zeliščarstvom ukvarja že več 
kot 40 let. V njenem domu je možen voden ogled zdravil-
nih zelišč z degustacijo čajev, ponosna pa je tudi na svo-
jo etnološko zbirko oblačil in predmetov. Svoje znanje, 
izkušnje, zdravilna zelišča in čaj rada deli tudi z obisko-
valkami in obiskovalci na kateri izmed etnoloških prire-
ditev. Pred dobrim tednom dni se je udeležila prireditve 
Knapec na obisku pri branjevki in krošnjarju v Krmelju, 
kjer je podarjala tudi svojo dobro voljo. (S. R.) 

Ko se je predsednik države Borut Pahor konec maja ude-
ležil slovesnosti ob 150-letnici šolstva v Koprivnici, je 
nastopajoče učence na odru povprašal: »Kdo od vas rad 
hodi v šolo?« In nemudoma so vsi dvignili roke. V nadalje-
vanju jim predsednik pove, da to je pa res lepo od njih, 
saj prizna, da osebno ni maral hoditi ne v osnovno ne v 
srednjo šolo in da ga je »pamet srečala« šele na fakul-
teti. Nato spet pobara koprivniške učence: »No, kdo od 
vas rad hodi v šolo?« In sledil je (ne)pričakovan preobrat 
- nihče več ni dvignil roke ... (B. M.) 

Kasaške dirke na hipodromu Brege ne privabljajo le, kot 
morda kdo zmotno misli, moških, ki so jim blizu konji in 
vse, kar je povezano z njimi, ampak tudi mlajše pred-
stavnice nežnejšega spola. Dekleti na fotografi ji sta dir-
ke spremljali primerno opremljeni za vroče nedeljsko po-
poldne, ob tem pa tudi strastno navijali za svoje favorite 
na peščeni stezi … (P. P.) 

Brežiški župnik Milan Kšela (na fotografi ji v sredini) je v 
začetku junija zabeležil 70. rojstni dan, svojo duhovni-
ško pot pa je pričel pred 45 leti. Letos mineva tudi 33 let 
njegovega duhovniškega službovanja v brežiški župniji. 
Tako so mu ob kar treh jubilejih njegovi farani v Slomško-
vem domu, ki ga z njegovim prizadevanjem pridno obna-
vljajo, pripravili posebno slovesnost, na kateri so mu iz-
razili spoštovanje in mu zaželeli še mnoga leta. (M. H.)

Takole dobro opremljena sta se na saditev lipe na bre-
žiških urbanih vrtovih odpravila direktor Komunale Ale-
ksander Zupančič in njegova vsestranska pomočnica Petra 
Graj žl, ki skrbi tudi za glasilo z imenom Komunalko. (S. M.)

Oba sta Boštanjčana in na domači kraj ju veže mnogo 
lepih spominov, del katerih skušata iztrgati času in po-
zabi tudi z zapisi v zbornikih in publikacijah. Etnologi-
nja in kulturna antropologinja mag. Martina Orehovec, ki  
je v preteklosti že raziskovala kozolce na Logu ter žen-
sko lovljenje podusti v Mirni z golimi rokami in s pose-
bej prirejenimi predpasniki, je na razstavi ob 60-letnici 
Društva Partizan Boštanj ter ob 80-letnici lipovega dre-
voreda spregovorila z dolgoletnim predsednikom omenje-
nega društva Romanom Novšakom tudi o delovanju nek-
danjih boštanjskih Sokolov, ki so bili kraju v ponos pred 
2. svet. vojno. (S. R.) 
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Kam v Posavju?
Četrtek, 19. 6.

• ob 16.00 v MC Sevnica: te-
den ljubiteljske kulture - li-
kovna delavnica

• ob 17.00 v Vojašnici Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki: bla-
goslov vojaške kapele Svete 
Družine, ob 18.00: priredi-
tev ob dnevu vojašnice

• ob 17.00 v MC Krško: cirku-
ška delavnica

• ob 17.00 v Lončarskem ate-
ljeju Bernhard manufaktu-
ra v Krškem: delavnica obli-
kovanja gline na lončarskem 
vretenu

• ob 18.00 v prostorih Uprav-
ne enote Brežice: odprtje 
razstave unikatne keramike 
»7 keramičnih let«

• od 19.00 do 20.00 v Trim 
parku Krško: trening ener-
gijskih veščin Magičnost gi-
banja

• ob 19.00 v Mestni hiši Bre-
žice: brezplačno predavanje 
»EU sredstva za podjetnike«

• ob 20.00 v MC Krško: srb-
ski večer

• ob 20.00 v MC Krško: ogled 
fi lma režiserja Emirja Kustu-
rice »Podzemlje«

Petek, 20. 6.

• od 9.00 dalje v Radečah: 
dnevi splavarjenja Rade-
če 2014

• od 10.00 dalje na gradu 
Sevnica: XIV. sevniški likov-
ni delovni shod Grad 2014 
(do sobote, 21. 6., do 18.00)

• ob 14.30 v MT Senovo: ku-
harska delavnica – pečemo 
indijski kruh naan

• ob 16.00 v MC Sevnica: te-
den ljubiteljske kulture - 
kolaž mozaična delavnica, 
zaključek vseh aktivnosti z 
nagradnim žrebanjem

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: družabne igre

• ob 18.00 v MT Raka: enka 
večer

• ob 18.00 v avli Upravne 
enote Brežice: razstava pre-
jetih del natečaja »Vodovo-
dni stolp skozi moje oči«

• ob 18.00 v Centru Sonček v 
Leskovcu pri Krškem: Re-fa-
shion show Stara šola 

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku v Krškem: odprtje slikar-
ske razstave Željke Vidmar 
»Črta, črtica«

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Globoko: dalmatin-
ski večer

• ob 19.30 v Posavskem mu-
zeju Brežice: pogovorni ve-
čer z Matejem Filipčičem

• ob 20.00 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: ponovitev kome-
dije »Silvestrska sprava« v 
izvedbi DKD Svoboda Senovo

• ob 20.00 pod češnjo na 
upravi Kozjanskega parka v 
Podsredi: deveti Večer pod 
češnjo – predstava »Guzi po 
naše« v izvedbi KD Prevorje

• ob 20.00 na prostem za 
Kulturnim domom Bistri-
ca ob Sotli: Bosorok 2014 – 
Kronika, Karmakoma in So-
cial blue

• ob 20.00 pod velikim šoto-
rom v Dečnem selu: najve-
čja Petkova pumpa na selu 
s turbo plesalkami

• ob 20.00 pri Ajdovski jami v 
Brezovski Gori: Kresne šege 
pred Ajdovsko jamo

• ob 20.00 na bazenu Bresta-
nica: festival za mlade ŠROT

Sobota, 21. 6.

• od 8.00 dalje v Radečah: 
dnevi splavarjenja Rade-
če 2014

• ob 8.00 iz Radeč: Posavski 
festival tematskih poti - po-
hod po Učni poti Savus in 
uradni zaključek festivala

• ob 9.00 izpred Galerije 
Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: Posavski festi-
val tematskih poti – pohod 
po Poti vil čestitk

• ob 9.00 na nogometnem 
igrišču KS Senuše: tradicio-
nalni nogometni turnir 

• od 9.00 dalje na kmeti-
ji Žaren v Nemški vasi pri 
Krškem: dan sadjarsko-vi-
nogradniške tehnike Posav-
je 2014

• ob 9.00 v razstavnem pro-
storu Kulturnega doma Ra-
deče: zbirno mesto pred 
odhodom na likovno kolo-
nijo »Slikarska kolonija ob 
učni poti Savus«; ob 16.00: 
odprtje razstave na koloniji 
ustvarjenih del

• ob 9.30 na igrišču pri OŠ 
Raka: igre na igrišču

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

• ob 17.00 na Senušah: osre-
dnja prireditev v počastitev 
krajevnega praznika in spo-
mina vrnitve iz izgnanstva; 
ob 18.00 kmečke igre, ob 
19.00 druženje ob glasbi 
Ansambla Skomini 

• ob 18.00 iz Radeč: Posa-
vski festival tematskih poti 
- „Maš zobnik za Čelov-
nik?“, najstrmejši kolesar-
ski vzpon v Sloveniji

• ob 18.00 na parkirišču La-
zanski v Dečnem selu: slo-
vesnost ob 80-letnici PGD 
Dečno selo in dan gasilcev 
GZ Brežice

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: svečana seja sve-
ta KS Podbočje s podelitvijo 
priznanj; ob 20.00 na igri-
šču pri OŠ Podbočje: dru-
žabno srečanje krajanov in 
podelitev srebrnikov novo-
rojenčkom ter delavnice za 
otroke

• od 18.00 do 1.00 v Me-
stnem muzeju Krško in na 
Gradu Rajhenburg: Poletna 
muzejska noč – Mestni mu-
zej: ob 19.00: odprtje do-
polnjene in prenovljene raz-
stave Vladimirja Štovička, 
od 20.30 do 21.30: zgodbe 
iz Slave Vojvodine Kranjske, 
od 22.00 do 23.00: javna 
vodstva po razstavah mu-
zeja, Mencingerjevi hiši in 
razstavi v Galeriji Krško, 
ob 21.45: avtobusni pre-
voz na Grad Rajhenburg; 
Grad Rajhenburg: od 18.00 
do 22.00: odprta grajska 
vrata, od 22.15 do 23.00: 
Rebeli v Rajhenburgu, od 
23.30 do 0.15: javno vod-
stvo po razstavah in gradu, 
delavnica za otroke, degu-
stacija v Galeriji vin

• od 18.00 do 24.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: Poletna 
muzejska noč – ob 18.00: 
ustvarjalnica z akademsko 
slikarko Matejo Kavčič, ob 
20.00: odprtje stalne raz-
stave »Kostanjevica na Krki 
– Samostan (EŠD 265)«, ob 
22.00 v nekdanji samostan-
ski cerkvi: klavirski recital 
Bojana Goriška

• ob 19.00 na gradu Podsre-
da: večer za harfo - solo re-
cital doc. Mojce Zlobko Vajgl

• od 19.30 do 24.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: Po-
letna muzejska noč - ob 
19.30: jubilejni koncert ob 
30-letnici Mešanega pev-
skega zbora KUD Brežice, 
ob 22.00: projekcija krat-
kih animiranih fi lmov, ob 

22.45: javno vodstvo po 
stalnih zbirkah muzeja

Nedelja, 22. 6.

• od 10.00 dalje v Radečah: 
dnevi splavarjenja Radeče 
2014

• ob 11.00 v župnijski cerkvi 
sv. Mihaela v Pišecah: Oro-
žnov dan – koncert zboro-
vske pesmi

• ob 16.00 s trga v Podbočju: 
pohod po digitalizirani poti 
do Gazic

• ob 17.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: razstava 
ročnih del

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: javno vodstvo po razsta-
vi Jerce Šantej »ARTEIST«

Ponedeljek, 23. 6.

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

• ob 20.00 v cerkvi sv. Troji-
ce na Podvinjah pri Kape-
lah: Vokalna skupina Iris, 
koncert na kresno noč, 
gost: Pevska skupina La-
vrencij

Torek, 24. 6.

• ob 18.00 v gradu Brežice: 
Brežice, moje mesto – dan 
kruha, vina in salam

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert Godbe Sevni-
ca ob dnevu državnosti

• ob 19.00 v Domu kulture v 
Radečah: proslava ob dne-
vu državnosti

• ob 19.00 na igrišču v Veli-
kem Mraševem: tradicional-
ni 27. nočni turnir v malem 
nogometu

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
K-1 International Fight Ni-
ght 2

Sreda, 25. 6.

• ob 9.00 iz Šentjanža: Po-
savski festival tematskih 
poti – Šentjanški vinograd-
niški pohod

• od 9.00 dalje pri kultur-
nem domu na Bučki: Se-
manji dan – sejem, roko-
delska tržnica, šarkeljada, 
likovna razstava, prikaz sej-
marjenja, zabava z ansam-
blom Franca Ocvirka

• ob 15.00 pri lovski koči na 
Pistačah: družabno-zabav-
na prireditev Krompirjada

• ob 16.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: spe-
edway dirka za pokal Zla-
torog 2014

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Podbočje: koncert 
Pevk izpod Bočja „Melodi-
je za zmeraj“

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
fi lmska sreda

• ob 21.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Brežice, moje mesto – 
Hits of colour – Marko Sor-
šak Soki (Elvis Jackson) in 
Ana Beltrán Porcar

Četrtek, 26. 6.

• ob 8.00 z Jablanc: Posa-
vski festival tematskih poti 
– voden pohod po poti šti-
rih slapov – Bohor

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
za osnovnošolske otroke 
(vsak dan do 4. 7.)

• ob 17.00 v MC Krško: cirku-
ška delavnica

• od 19.00 do 20.00 v Trim 
parku Krško: trening ener-
gijskih veščin Magičnost gi-
banja

• ob 20.00 v MC Krško: ogled 
fi lma režiserja Emirja Ku-
sturice »Črna mačka, beli 
mačkon«

• ob 20.30 v gostišču Splavar 
Brežice: Brežice, moje me-
sto – stand-up komedija; ob 
22.00 pri Jazz pubu: kon-
cert na ulici

Petek, 27. 6.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: lutkovna pred-
stava „Dežnik brez pik“; ob 
17.30 na trgu v Podbočju: 
projekt Botrstvo; ob 19.30 
v baru Jeruzalem: zabava 
za mlade do 18 let

• ob 18.00 v trgovini z obla-
čili Boom v Brežicah: otvo-
ritev Butika Stara šola v 
Brežicah in modna revija 
»Re-fashion show«

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: gledališka igra „Celjski 
grofje“

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert Edina Karamazova – 
klasična kitara, lutnja

• ob 21.00 v Brežicah: Bre-
žice, moje mesto – koncert 
Poletna noč z zvezdami slo-
venske popevke (Elda Viler, 
Oto Pestner, Maja Keuc in 
Nuša Derenda); ob 23.00: 
koncert skupine Hladno pivo

Sobota, 28. 6.

• ob 7.30 iz Lisičnega in ob 
8.00 iz Podčetrtka: Posavski 
festival tematskih poti – po-
hod po Emini romarski poti

• ob 8.00 v gradu Brežice: 
Brežice, moje mesto – graj-
ska tržnica starin; ob 9.00 v 
parku pri MC Brežice: Hypo 
vrtec v parku – pustolovšči-
na za otroke in starše

• ob 14.00 pri družini Musar v 
Šentjanžu: otroške likovne 
delavnice na prostem

• ob 16.00 pri gasilskem 
domu na Studencu: gasilsko 
tekmovanje – suha vaja za 
člane in članice; ob 20.00: 
velika gasilska veselica z 
ansamblom Naveza

• ob 17.00 na igrišču na Stu-
dencu: 11. Kristjanov me-
morial v malem nogometu

• ob 17.00 na asfaltnem igri-
šču na Logu: državno prven-
stvo v vlečenju vrvi, igrajo 
Fantje izpod Lisce

• ob 18.00 v Brežicah: Breži-
ce, moje mesto – Kuhna na 
ulci (pri vodovodnem stol-
pu); ob 19.00: tek s Primo-
žem Kozmusom; ob 21.00: 
koncert skupine Manouche; 
ob 23.00: koncert Severine

• ob 18.00 v MC Krško: por-
tugalski večer

Nedelja, 29. 6.

• ob 17.00 na First Wake Par-
ku Boršt: Brežice, moje me-
sto – Shooder Jam(a)

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Sela pri Dobovi: dan odpr-
tih vrat PGD Sela pri Dobovi

• ob 18.00 v cerkvi sv. Križa v 
Podbočju: koncert skupine 
Mavrice „Si slišal angele?“

Ponedeljek, 30. 6.

• od 9.00 do 13.00 v MC Bre-
žice: videodelavnica Poči-
tnice v objektivu (vsak dan 
do 3. 7.)

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
brezplačni računalniški tečaj

Torek, 1. 7.

• od 17.00 do 22.00 na ob-

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško, 

Krajevna skupnost mesta Krško

VSTOP PROST!

URA SLOVENŠČINE 

OŠ JURIJA DALMATINA 

ČRTA, ČRTICA  - Željka Vidmar
odprtje razstave risb

DVORANA V PARKU, KRŠKO

EKSPRESIJE NARAVE

DVORANA V PARKU, KRŠKO
Odprtje fotografske razstave Ivana Tomšeta

LJUDSKA GLASBILA SVETA
Alojz Studen in Danijela Jerković

DVORANA V PARKU, KRŠKO

VEČERI PRED DNEVI POEZIJE 
IN VINA 2014

Peter Dirnbek

KRESNIKOV VEČER

DVORANA V PARKU, KRŠKO

PREPLETANJE NITI

DVORANA V PARKU, KRŠKO

močju od gostilne Kalin do 
prostora pred tovarno Ša-
vrić na Obrežju: srečanje 
na mostu pri Kalinu ob 1. 
obletnici vstopa Republike 
Hrvaške v EU

• ob 19.00 na ploščadi pred 
KD Krško: mednarodni fe-
stival uličnega gledališča 
Ana Desetnica - Titanik 
(Teater Miniatyur - Rusi-
ja), ob 20.00: Ljubezen-
ska blesologija (Kam Hram 
- Hrvaška)

Sreda, 2. 7.

• ob 19.00 v mestnem par-
ku Krško: mednarodni festi-
val uličnega gledališča Ana 
Desetnica - Romeo in Ju-
lija (Šugla gledališče), ob 
20.00: Maskirani kriminal 
(Lovro Finžgar & Nik Škrlec)

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
fi lmska sreda

* Prireditve ob prazniku 
občine Bistrica ob Sotli so 
objavljene na str. 13.
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žili pravico do nastopanja v 1. 
SNL v prihajajoči sezoni. To je 
šele drugi tovrsten uspeh krš-
kega kluba po nastopanju na 
tej ravni tekmovanja v sezo-
ni 2011/12. Z zmago v med-
sebojnem derbiju proti eki-
pi Drave s Ptuja v zaključku 
prvega dela sezone so obrni-

li stanje na lestvici sebi v prid 
in prvo mesto zadržali do kon-
ca naporne lige.    
Vsi naslovi prvakov so se priče-
li graditi že desetletje prej ob 
ustanovitvi Otroške nogomet-
ne šole Posavje z danes popu-
larnimi »nogobikci«. Današnje 
zmage so plod težke odločitve, 
ali graditi ponujeno nogomet-
no zgodbo v Ljubljani ali pa se 
poizkusiti v lokalnem okolju in 
dokazati, da so možne uspešne 
zgodbe tudi izven centrov no-
gometne moči. Uspešna ekipa 
sposobnih organizacijskih de-
lavcev je z ustanovitvijo NŠ NK 
Krško, skupaj z vodstvom NK 
Krško, v preteklih letih uspe-
la ustvariti pogoje za nemo-
ten razvoj nogometa željne 
mladine.

Šport v Krškem še zdaleč ne 
bi mogel delovati na tej rav-
ni brez zvestih podpornikov - 
staršev. Na fi nalnih tekmah 
prvenstva U15 je soustvarjalo 
zmagovito vzdušje rekordno 
število prijateljev, podporni-
kov in sorodnikov nogometa-
šev. Kam bo odnesla pot no-
gometaše »zlatih selekcij« NŠ 
NK Krško, bo odgovorila pri-
hodnost. Domači športni de-

lavci bodo še naprej s (pre)
seganjem do meja lastnih 
sposobnosti skrbeli za njihov 
vsestranski razvoj. Ali bo po-
tencial le-teh in številnih dru-
gih uspešnih športnikov Po-
savja ostal na tem prostoru 
ali pa se bo razlil kam dru-
gam, pa ni več domena le pri-
zadevnih športnih delavcev.

 Luka Šebek 

BREŽICE – V avli športne dvorane Brežice je bila 4. juni-
ja odprta olimpijska razstava, v okviru katere so do konca 
septembra na ogled kopije olimpijskih medalj, fotografski 
zapisi ter športne in olimpijske znamke. 

Razstava, ki je nastala pod okriljem Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja slovenske olimpijske akademije in je 
potujoča, saj je bila med drugim na ogled tudi že v Držav-
nem zboru in na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, vsebu-
je pet panojev s kopijami olimpijskih medalj, ki so jih slo-
venski športniki osvojili na olimpijskih igrah od leta 1912 
(Stockholm) do leta 2010 (Vancouver). Kot je na otvoritvi de-
jal avtor razstave Aleš Šolar, je v pripravi tudi že šesti pano 
z medaljami, ki so jih športniki osvojili na zadnjih dveh OI, 
pred dvema letoma v Londonu in letos v Sočiju. Sicer pa se 
brežiška občina ponaša s kar petimi olimpijci: telovadcem 
Borisom Gregorko, športnim strelcem Karlom Umekom ter 
vsem znano mlajšo generacijo domačih olimpijcev, članov 
Atletskega kluba Brežice, ki so nastopali na OI v Atenah, Pe-
kingu in Londonu, Jurijem Rovanom, Barbaro Špiler in se-
veda zlatim olimpijcem Primožem Kozmusom, ki je na otvo-
ritvi pokazal tudi originalno srebrno medaljo z OI v Londonu 
pred dvema letoma. 

Zbrane so nagovorili še župan Ivan Molan, v. d. direktori-
ce Zavoda za šport Brežice Simona Zupančič in predsednik 
Športne zveze Brežice Stane Tomše. V sproščenem pogovo-
ru s povezovalko Bojano Zevnik je Kozmus dejal, da ga pog-
led na srebrno medaljo iz Londona še vedno pogreje pri srcu 
in da bo na prihajajočem evropskem prvenstvu v Švici na-
skakoval eno od medalj, seveda bi najraje okrog vratu dobil 
zlato. Na otvoritvi sta bili prisotni tudi perspektivni brežiški 
atletinji Lara Omerzu in Leda Krošelj, manjkala pa ni niti 
glasba, za katero sta poskrbela učenca Glasbene šole Breži-
ce, Domen Sršen in Gašper Zlobko. R. Retelj

Na ogled olimpijske medalje

Primož Kozmus ob svoji srebrni medalji z OI v Londonu 2012

Aljaž Motoh je 8. junija na-
stopil na prvi letošnji tek-
mi za državno prvenstvo v 
balvanskem plezanju. Na 
zadnjih treningih je kazal 
izjemno pripravljenost in 
slutiti je bilo, da bo tokrat 
zopet resen kandidat za 
najvišja mesta, kar se je iz-
kazalo za upravičeno. Aljaž 
je bil suveren in preplezal 
6 izmed 8 balvanov - vse v 
prvem poizkusu! Na enem 
izmed nepreplezanih pa je 
padel z vrha preden mu je 
sodnik dal znak za potrditev 
vzpona. Ta smola ga je sta-
la bronaste medalje. Zado-

voljiti se je moral z nehvaležnim 4. mestom, vendar ob raz-
veseljivem dejstvu, da je ostale konkurente pustil močno za 
seboj. Aljaž je tako z odličnim izkupičkom zaključil pomla-
dni del sezone državnega prvenstva. Treningi se bodo sedaj 
usmerili v skalo, kjer so njegove ambicije prav tako velike.
 PAK

Aljaž tokrat uspešen na balvanih
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Ko je Luka Kerin po 50 met-
rov dolgi »teledirigirani« po-
daji krškega ustvarjalca Mihe 
Mirta s tolikokrat videnim ne-
ustavljivim korakom prešprin-
tal sopihajoče Domžalčane, 
je kot na pladnju ponudil dru-
gi zadetek Aneju Bogolinu. 
Končno dejanje krškega ma-

tadorja je sledilo sredi dru-
gega polčasa. V mrežo in upe 
gostov je po protinapadu s svo-
jo značilno odločnostjo porinil 
še zadnje rezilo z 52. zadet-
kom v sezoni. Domžale do kon-
ca obeh tekem fi nala v nobe-
nem trenutku niso prav zares 
ogrozile zmage ter naslova dr-
žavnih prvakov fi zično, tehnič-
no in vsestransko izpopolnje-
nih Krčanov.
Zgodba o naslovu državnih pr-
vakov je ekipna. Moštvo mla-
dih, a zrelih nogometašev 
krasi velika medsebojna po-
vezanost, ki so jo pod vod-
stvom trenerjev Roka Zorka 
in Mirsada Mujakića gradili 
mnoga leta. Je zgodba o eni 
prvih selekcij »nogobikcev«, 
predanem delu pred šolskim 
poukom in treningih, načrtni 
vadbi, druženju, zmagoslav-
jih na mednarodnih turnirjih 
od Barcelone preko Götebor-
ga do Zagreba in Dunaja ... Je 
zgodba o državnih prvakih že 
v »otroški« selekciji U12. Da so 
daleč pred vsemi na fair play 
lestvici, daje zgolj dodaten 
vpogled v dominantne sposob-
nosti te generacije in spošt ljiv 
odnos do vseh akterjev nogo-
metne igre na in ob igrišču.

Mladinci in kadeti prvaki 2. 
SNL
Ob bok omenjenemu uspe-
hu lahko postavimo še en iz-
jemen uspeh krških nogome-
tašev. Kadetska in mladinska 
ekipa NŠ NK Krško sta osvoji-
li naslov najboljše ekipe v 2. 
SNL - vzhod in si s tem prislu-

Državni nogometni naslovi v Krško
KRŠKO, DOMŽALE – Luka Guček je v 24. minuti prve tekme fi nala državnega prvenstva v selekciji U15 
proti Domžalam pritekel iz obrambne linije ter po natančni podaji kreativca ekipe Davida Kovačiča z 
glavo neubranljivo poslal žogo proti vratnici gostujočih vrat. Ko se je slednja odločila preiti golovo črto, 
se je pričel zaključek zmagovitega plesa Krčanov na poti do izpolnitve večdesetletnih sanj generacij 
krških nogometašev - naslova državnih prvakov.

Selekcija U15 ob slavju po povratni tekmi v Domžalah

Mladinci, zmagovalci 2. SNL

KRŠKO - V Kidričevem je potekala četrta pokalna tekma v 
praktičnem streljanju SZPS. Med 88 tekmovalci je bilo kar 
11 članov CPS Krško. V generalni razvrstitvi tovarniške sku-
pine je bil najboljši Franc Kolarič s 7. mestom, hkrati pa je 
osvojil 2. mesto v kategoriji A in 2. mesto med seniorji. V ge-
neralni razvrstitvi standardne skupine je bil najboljši Gaber 
Mahovne s 7. mestom in ravno tako 2. mestom v kategoriji 
A. V standard kategoriji C je zmagal Željko Povh, med seni-
orji standard pa je Marjan Čeplak osvojil 3. mesto. Še dve 
3. mesti sta osvojili tudi ekipi CPS Krško v skupinah standard 
in tovarniška. V generalni razvrstitvi sta bila zopet najbolj-
ša člana goriškega kluba Enej Gašparin v standardni skupini 
in Maks Hvalec v tovarniški skupini. Tekma je bila z deseti-
mi progami najzahtevnejša to sezono, kar je dobra priprava 
na državno prvenstvo 4. in 5. julija v Črnotičah.

Sedem medalj za CPS Krško
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografi jo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi -
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

moja poroka

Primož Drenovec z Velikega Kamna in Špela Der-
stvenšek iz Šedma, 24. maj 2014, park v Krškem 
(Foto: Kreativni Svet, Sabina Košir s.p.)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Lilijana Ban, Krško – dečka,
• Tina Škaler, Brežice – de-

klico,
• Ermira Gashi, Krško – de-

klico,
• Jasmina Škoporc, Tržišče – 

deklico,
• Sanja Blažinč, Rigonce – 

dečka,
• Ymrije Saramati, Krško – 

deklico,
• Polonca Vilčnik, Vrh pri Bo-

štanju – dečka,
• Tajana Dvoršek, Krško – 

dečka,
• Barbara Tomše, Kraška vas 

– dečka,
• Helena Kuhar, Kostanjevi-

ca na Krki – deklico,
• Petra Hotko, Brežice – de-

klico,
• Anka Vučajnk, Rigonce – 

dečka,
• Nuša Pantaler, Cerina – 

dečka,
• Mateja Kalin, Globoko – de-

klico,
• Sanja Smirić, Krško – deč-

ka,

rojstva

poroke

• Aljaž Hočevar iz Škovca in 
Teja Rupar iz Telčic,

• Marko Rus in Tanja 
Zupan, oba iz Brežic,

• Rok Klobčar iz Novega 
mesta in Minca Ferlin z 
Raven pri Zdolah,

• Željko Lupšina iz Brežic in 
Anja Mirnik iz Celja,

• Miran Abram in Ina Sečen, 
oba iz Brežic,

• Zoran Dular in Nataša 
Požeg, oba iz Dolenjega 
Leskovca,

• Andrej Stanič iz Gorenje 
Pirošice in Barbara 
Lavrinšek z Velikega 
Kamna,

• Andrej Pšeničnik in Anica 
Pikelc, oba iz Brežic. 

ČESTITAMO!

Viktor Richter st. je zelenico pred svojo hišo na Dovškem 
tako kot že vrsto let doslej tudi letos spremenil v zanimi-
vo travniško kreacijo. Letošnjo je ustvaril na temo labi-
rinta oz. blodnjaka, v katerem se je znašla Slovenija, in 
kot pravi, je prepričan, da bo Slovenija sama našla pot 
iz njega ter da se zaupanje v to vrača.

KRŠKO - Na državnem tekmovanju 
srednješolcev v znanju matema-
tike je David Rožman, dijak G2A 
razreda Gimnazije Krško, dosegel 
lep uspeh in osvojil zlato prizna-
nje. “Ob tem uspehu mu vsi iskre-
no čestitamo in mu prepuščamo, 
da do naslednjega leta izračuna 
prostornino prisekanega dvajseter-
čevega dvanajsterca,” sporoča ak-
tiv matematikov Gimnazije Krško.

Zlato priznanje za Davida Rožmana

BREŽICE - Organizacijski odbor maturantov A in B letnika iz 
leta 1964 Gimnazije Brežice je 14. junija organiziral srečan-
je nekdanjih sošolcev obeh letnikov. Sošolci, ki so danes zre-
li žene in možje z mnogimi življenjskimi izkušnjami in pre-
izkušnjami, so prejeli unikatno likovno vabilo »Naše poti«, 

ustvarjeno v akrilu, izpod čopiča sošolke Marije Kukovica – 
Peterkovič. Zbor sošolcev, lahko bi mu rekli, da je bil kar na 
novo spoznavni, se je pričel pred Gimnazijo Brežice. Od 50 
nekdanjih sošolcev (21 iz A in 29 iz B razreda) je 27 prisotnih 
bivših maturantov sprejel ravnatelj Uroš Škof. Ravnateljeva 
»učna ura« je potekala po gimnazijskem poslopju, saj se je 
notranjost hrama učenosti v petdesetih letih dodobra spre-
menila – obnovila in se razširila. Na vabilo k srečanju in pri-
jetnem druženju so se odzvali tudi profesorji Marija Čurin, 
Elvira Zorko in Janez Plestenjak. Marija Kukovica - Peter-
kovič jih je prisrčno pozdravila z besedami: » Hvala, da ste 
danes z nami. Polepšali in obogatili ste naše srečanje. Naši 
spomini so tudi vaši spomini.« In nadaljevala: »Naše misli pa 
so tudi pri tistih, ki niso več z nami. Spominjamo se sošolcev 
– iz A razreda Olge Brinovec in iz B razreda Erike Šifrer, Alf-
reda Železnika, Jožeta Šibilje, Stanka Mrviča in Vlada Kralja. 
Pogrešamo jih! Ravno zato, ker je življenje nepredvidljivo, 
izkoristimo dan in se imejmo lepo!« In so ga v nadaljevan-
ju izkoristili v restavraciji Štefanič. Nekateri z  dobro mero 
neverjetne razigranosti, plesom in pesmijo, s himno Gaude-
amus igitur in s spomini, tako da je težko verjeti, da je od 
zrelostnega izpita minilo že pet desetletij!
 N. Jenko Sunčič

In minilo je 50 let

Maturanti iz leta 1964 pred gimnazijsko stavbo

OTOČEC - Vsi tisti ljubitelji dobre glasbe, ki so se odločili dru-
gi sobotni junijski večer preživeti v prijetnem, z zelenjem in 
reko obdanem ambientu otoškega gradu, so bili priča izvr-
stnemu koncertu hrvaške pevke Nine Badrić. Ne le publika, 

tudi pevka sama, ki je zelo doživeto odpela 20 svojih naj-
popularnejših skladb, je bila po koncertu navdušena nad pr-
vim sodelovanjem s posebej za ta nastop zbrano 16-člansko 
zasedbo New Festival Orchestra, ki jo je vodil Peter Urek 
(prvi z leve) in je v njej poleg ostalih slovenskih in hrvaških 
uspešno nastopilo tudi nekaj posavskih instrumentalistov. 
 S. M., foto: Jure Urek

Nina in NFO navdušili na Otočcu

• Matejka Drobne, Podgorje 
pri Pišecah – deklico,

• Tanja Krnc, Mala Hubajni-
ca – dečka,

• Maja Baznik, Gorenja Piro-
šica – dečka.

ČESTITAMO!

GRŽEČA VAS – 7. junija so se v Gržeči vasi vaščani zbra-
li na skupnem druženju. Vas šteje nekaj več kot 100 pre-
bivalcev, spodbudno pa je, da je med njimi kar 15 otrok. 
Kakor je dejal organizator tokratnega srečanja Jože Žič-
kar, so se pričeli organizirano srečevati pred petimi leti, 
letos so z njim počastili tudi občinski praznik. Druženju 
so dodali še športni pridih, na svoj račun pa so prišli tu-
di razigrani najmlajši (na fotografi ji). M. H.  

... od ideje do cilja

AKCIJA
 JU

NIJ 2
014

NAŠA PONUDBA:
 

- zunanje in notranje talne 

-  kopalniško pohištvo
-  sanitarna keramika

-  vezni in fugirni materiali

-  zunanja ureditev 

NAŠE UGODNOSTI: 
 

in kopalniške opreme
-  gotovinski popusti

- GOTOVINSKI POPUSTI 
- GRATIS LEPILO FLEX ZA TALNO KERAMIKO 

IN GRATIS ZUNANJE LEPILO ZA STENSKO KERAMIKO 

Informacije: in
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Krško pleše ob ritmih skladbe Happy, skupina The 
Tide pleše v bolj poskočnem tempu. Tokrat prebe-
rite:

Mažoretke, umetniki, potapljači, harmonikarji, kosci, 
vinarji, graščaki, mladi karateisti, gasilci, nogometaši, 
pohodniki, mladi in malo manj mladi plešejo v Krškem. 

In če je to ob ritmu skladbe Happy Pharella Williamsa, 
se ne čudimo, da je video v tednu dni predvajanja na-
bral že krepko prek 13.000 ogledov na spletnem portalu 
youtube. Omenjeni projekt je sicer nastal v sodelovanju 
Občine Krško in številnih društev ter posameznih občank 
in občanov, posnel in zmontiral pa ga je Boštjan Colarič. 
Vsi so v en glas zatrdili: »Hvala, ker ste plesali z nami.«

Skupina The Tide, pri kateri deluje tudi posavski bob-
nar Blaž Sotošek, tokrat v poletje pleše v precej bolj 
poskočnem tempu. »Roll the Dice je način življenja, ki 
ga danes večina nima več jajc živeti. Je svoboda in je 
drznost, je brezpogojna izbira in hkrati igra na srečo v 
ženskem svetu. Sama pesem je prišla na album naključ-
no in nenačrtovano. Prav zaradi nenavadnosti pa si za-
služi prostor na albumu,« fantje opisujejo novo sklad-
bo. Omenjena pesem je sedaj zaživela v video formatu, 
za videospot je poskrbel režiser Miha Knifi c, na pomoč 
pa so priskočili plesalci iz Colorado Country Line Dan-
ce. »Nihče od nas ni kaj prida plesalec, zato je bilo to 
snemanje predvsem polno smeha. A čeprav si je reži-
ser želel, da bi bila vse skupaj parodija, smo našli skri-
ti talent v nas. S tem se poslavljamo od glasbenih od-
rov in se že prijavljamo na tekmovanja akrobatskih jazz 
valčkov,« še pravijo The Tide, ki še vedno trpijo za bo-
lečinami v mišicah od plesnih vaj. Singel Roll the Dice 
je še zadnji krajši pristanek pred 25. septembrom, ko 
bo skupina izdala tretji studijski album.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Jožici Borin, Rimska ce-
sta 14, 8210 Trebnje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na interne-

tni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. GADI - Poljubi jo zame
 2. (1.) Ans. EKART - Še eno rundo daj točajka
 3. (2.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 4. (6.) Ans. VESELI DOLENJCI - Kadar vprašam po tebi
 5. (5.) Ans. MLADIKA - Otroška želja
 6. (7.) Ans. FANTJE IZPOD LISCE - Ples pomladi
 7. (8.) Ans. AKORDI - Draga Abrahamka
 8. (9.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 9. (10.) Ans. ERAZEM - U oštariji
 10. (-.) Ans. TAPRAVI FALOTI - Grta dovta tralala

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Ano ur'co al' pej dvej - Adijo Marička 

Kupon št. 211
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, 21. junij, ob 17. uri

Praznično in zabavno v Krškem …
Letošnji program prireditev ob prazniku občine Krško je bil po številu sicer nekoliko skromnejši kot 
prejšnja leta, kljub temu pa se je od konca maja do sredi junija še vseeno nabralo okoli 40  dogodkov, 
na katerih so se predstavila številna društva in klubi, krajevne skupnosti in občina pa so obeležili tudi 
nekatere nove pridobitve. Osrednji dogodek je bila slavnostna akademija s podelitvijo priznanj, ki ji je 
sledilo druženje občanov na ploščadi pred kulturnim domom. Objavljamo nekaj zanimivih utrinkov z 
obeh prizorišč. Foto: Sven Mavsar.

Mihaela Komočar ob spremljavi Lucijana Cetina

Hip-hoperji Plesnega kluba Lukec

Zaplesala je Folklorna skupina Svoboda Senovo.

Dobrote s Krškega polja …

Za plesa željne so poskrbeli Brodniki.

Nekateri so dogajanje opazovali z varne razdalje.

Domiselni nastopi Plesne šole Anika so ogreli dlani ob-
čistva.

Poskrbljeno je bilo tudi za cvetje.
ČATEŽ OB SAVI – 22. maja se je z otvoritvijo razstave 
likovnih del v Hotelu Terme v Termah Čatež zaključil 
natečaj Lions kluba Krško „Plakat miru“, ki ga vsako leto 
organizirajo Lions klubi s celega sveta. Na letošnji natečaj 
se je odzvalo devet posavskih osnovnih šol, učenci pa so 
ustvarjali na temo „Naš svet – naša bodočnost“. 

Kot je povedala ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško 
Metka Habinc, ki je lani prevzela vlogo vodje natečaja, je 
namen le-tega otroke med 11. in 13. letom starosti spodbu-
diti k razmišljanju o miru in svetu. Svoja razmišljanja učenci 
vsako leto predstavijo kot likovna dela. Natečaj poteka sto-
penjsko, dela se najprej izberejo na lokalnem nivoju, nato 
na nivoju „districtov“ in na koncu še na mednarodnem nivo-
ju. Izmed vseh del je na koncu izbranih 24, ki predstavljajo 
delo več kot 350.000 otrok z vsega sveta, kolikor jih sodelu-
je na natečaju. Po besedah Božidarja Resnika, ki je krškim 
lionsom predsedoval lani – aktualni predsednik Aleksander 
Vegelj je bil odsoten –, so lionsi največja humanitarna orga-
nizacija na svetu, ki v 50.000 klubih v 202 državah združu-
je več kot milijon in pol članov. V Sloveniji je 54 Lions klu-
bov in 18 podmladkov oz. leotov. Resnik se je obenem za 14 
let vodenja natečaja zahvalil Darji Mirt in ji izročil priznan-
je guvernerja, najvišje priznanje lionsov. 

V Hotelu Terme bo celo leto na ogled 15 izbranih likovnih 
del, ki so jih ustvarili Lea Petrišič (OŠ Adama Bohoriča Bres-
tanica), Jasminka Kladnik (OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško), 
Anisa Škrabec in Natalija Slivšek (obe OŠ Leskovec pri Krš-
kem), Sara Štrucl, Lana Pirc, Lucija Cemič, Kaja Popelar 
(vse OŠ Raka), David Hode in Maja Ocvirk (oba OŠ Artiče), 
Lana Kodrič, Blaž Bučar in Jaka Hribar (vsi OŠ Podbočje) ter 
Gabrijela Novak in Gregor Tovornik (oba OŠ Ane Gale Sev-
nica). Slika Sare Štrucl je bila tudi najboljša med vsemi in 
se je uvrstila med 12 likovnih del iz vse Slovenije, ki so bila 
marca razstavljena na zaključni prireditvi natečaja v gale-
riji Hotela Kokra na Brdu pri Kranju. Najbolj kreativna dela 
pa je letos prispevala OŠ Raka, zato bo en razred za nagrado 
odšel na ogled razstave o možganih v Ljubljani. Poleg učen-
cev so priznanja dobili tudi njihovi mentorji. V spremljeval-
nem programu so nastopili učenci Glasbene šole Krško, z re-
citali in igranjem na violino pa so se predstavili tudi nekateri 
udeleženci natečaja. 
 Rok Retelj

Slikali svoj pogled na bodočnost



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 13, četrtek, 19. 6. 2014 29OBVESTILA

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

v spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti 
občine (Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko 
obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 13. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila 
ter druge naročene objave ali si ogledate in naročite 
knjige založbe Neviodunum.  Uredništvo

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Ma-
tije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure, v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti ob-
čine), od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure (razen srede), po 
pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslo-
vu zahvale@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. 
Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izi-
dom časopisa, do 10. ure.

Žalujoči: vsi njeni

KATARINA TINKA KROŠELJ

V SPOMIN
11. junija je minilo eno leto, 
odkar nas je zapustila naša 

draga mama, stara mama in prababica

Zelo jo pogrešamo vsi, ki smo jo imeli neizmerno radi. 
Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, kdaj prižgete 

svečko in se je radi spominjate.

Čeprav si odšla
in svoj dom zapustila,

si še vedno z nami, 
v naših mislih in srcih,

kjer boš za vedno ostala.

iz Vrhja 40, Kapele.

VERONIKA VRETIČ

V SPOMIN
22. junija minevata dve leti, kar nas je zapustila naša draga 

žena, mama, tašča, babica, sestra in teta

Zahvaljujemo se vsem, ki jo hranite v lepem spominu, 
prižigate sveče ter postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

V šumenju vetra slišimo tvoj glas,
v šopku cvetja vidimo tvoj obraz.

Še korak nam je znan, 
ko sprašujemo se zaman,

zakaj te več ni, 
zakaj te bolezen vzela je nam?

… Spomin pa še vedno živi!

iz Črnca 56 pri Brežicah.

JANEZ LEVSTIK - JANKO

ZAHVALA
V 100. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil 

naš oče, dedek, pradedek

 Vsi njegovi 

doma z Mrtovca 9 (Lisičje Jame), Boštanj.

Pojdem,
ko pride moj maj, 

pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane 

od včeraj,
od kdo ve kdaj.

 (T. Kuntner)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izražena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku Alfonzu Žibertu za 
lepo opravljen obred, govorniku Jožetu Udovču za poslovilne 
besede, boštanjskim pevcem za zapete žalostinke in pogrebni službi 
Komunale Sevnica za organizacijo pogreba ter trobentaču.
Posebna zahvala velja dr. Juriju  Pesjaku in sestri Marti iz ZD 
Sevnica  za medicinsko pomoč predvsem v zadnjih tednih njegovega 
življenja.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom in 
vaščanom, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti, izrekli pisno in 
ustno sožalje, hvala za stiske rok, darovane sveče, denar in svete 
maše. Posebna hvala vsem tistim, ki so mojo mamo obiskovali v 
Domu starejših občanov Krško. Hvala osebju Doma starejših občanov 
Krško za nego in skrb ter da so mi omogočili, da sem bila poslednje 
minute njenega življenja ob njej. Hvala g. župniku iz Leskovca za 
opravljen cerkveni pogreb ter g. Žičkarju za organizacijo pogreba. 
Hvala vsem, ki ste se zadnjič poslovili od moje drage mame.

STANISLAVE FABJANČIČ

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate mama
spomin bo vedno ostal!

s Pristave

Žalujoča hčerka Mirjana z družino

SLAVKO PLANINC

V SPOMIN
13. junija je minilo eno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

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

Vsi njegovi

Življenje niso dnevi,
ki so minili,

temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

(Paulenko)

iz Kostanjevice na Krki.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
ga pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Zahvala velja tudi g. kaplanu in g. župniku za 
molitev in lepo opravljen obred  v domači cerkvi, pogrebni službi 
Blatnik, govornikoma poslovilnih besed, Društvu vinogradnikov 
Škocjan, Društvu upokojencev Škocjan in Konjerejskemu društvu 
Škocjan.

JOŽE RUPAR

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je zapustil

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

sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

 iz Telčic 6.

Žalujoči: žena Fani, sin Ivan ter Franci in Jože z družinama

BOJANA AUERJA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, ekipi ZD Sevnica, Komunali Sevnica, cvetličarni Zelena 
Pika, praporščakom, pevcem za zapete žalostinke in trobentaču 
ter vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam kakor 
koli pomagali, darovali cvetje in sveče.
Posebna zahvala velja g. Mirku Slemenšku za ganljive besede 
slovesa. Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Konjskega pri Boštanju

Ob boleči in prerani izgubi našega

V tihi žalosti, vsi njegovi

Nikoli nismo bliže svetlobi kot takrat,
ko je noč najtemnejša.

Kar je za nami in kar je pred nami,
je neznatno v primerjavi s tistim, 

kar je v nas.
(T. Pavček)

SANDI POŽGAJ

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsak stisk rok in tolažilne besede, pisna in ustna sožalja, 
podarjene sveče in cvetje, denarno pomoč ter svete maše. Iskrena 
hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba ter trobentaču 
za zaigrano Tišino, hvala obema župnikoma za lepo opravljen 
obred, pevcem Slavček za zapete žalostinke ter gospodu Hedlu za 
poslovilne besede. Še posebej se zahvaljujemo za nesebično pomoč 
družinam Ulčnik, Hostnik iz Gaja, Hostnik z Velike Doline, Prah 
iz Koritnega, družini Šeberle, Zidar, Anici Požgaj, Ivanu Zavišku, 
prijateljem iz Bistrice ob Sotli ter izletniški kmetiji Črpič-Svetnik 
za gostinske storitve.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti, in vsem, ki vas nismo posebej omenili – vsem in 
vsakomur posebej hvala! 

Vsi njegovi

iz Gaja.

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je 
v 28. letu starosti zapustil naš dragi sin, 
brat, stric, fant, vnuk, boter, bratranec, 

sosed in izjemen prijatelj

Mar prav zares odšel je tja v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu ...?

Nositi moramo vsak svojo rano molče,
da mu ne zmotimo miru. 

(S. Makarovič)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili v teh težkih dneh z nami, 
izrekli sožalje, podarili sveče in cvetje ali prispevali v dobrodelne 
namene Zvezi prijateljev mladine Krško. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste se v velikem številu spoštljivo poklonili v vežici ali ga 
pospremili na njegovi poslednji poti v spokojno večnost.

Posebej smo hvaležni gospe Margareti Marjetič za čutno izbrane 
besede slovesa, gospodu Janku Avsenaku, Rajhenburškemu 
oktetu in Trobilnemu kvartetu Krško za izbrane žalne pesmi, 
melodije in slovesno izvedbo. Zahvaljujemo se tudi župnikoma 
za cerkveni obred.

ANTON KUNEJ

ZAHVALA

Na pragu 90 let nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, 
pradedek, bratranec in tast

Nikogar ni,
ki je trto ljubil bolj
kot ljubil si jo ti.
Nikogar ni …

vinogradnik iz Brestanice.

Vsi njegovi

JOŽEFE KVARTUH

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe, bolnišnici 
Brežice za nego in vso skrb, g. Žičkarju za pogrebne storitve. 
Hvala za darovano cvetje, podarjene sveče, denarno pomoč ter 
darovane svete maše. Hvala gospodu župniku Francetu Novaku 
za opravljen obred, pevcem moškega cerkvenega zbora Cerklje 
ob Krki za zapete žalostinke. 
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej 
imenovali. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti.

Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.

Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.

(S. Makarovič)

roj. Gramc, iz Poštene vasi

Ob izgubi drage žene, mame, stare mame, tete in botre

DOLENJA VAS – 18. maja so v domačem večnamenskem do-
mu Ljudski pevci Ajda pripravili koncert, ki so ga poimeno-
vali »Lepo je res na deželi«. Poleg domačinov so nedeljsko 
popoldne s svojim petjem popestrili še Ljudski pevci Bizelj-
sko, Ljudske pevke Čebelice in Ljudske pevke Rožice. Navdu-
šili so tudi mladi Krajnski muzikanti, čez mejo pa je v posa-
vski konec prispela še skupina lovskih rogistov iz Kraljevca 
na Sutli. Pisana glasbena druščina, ki ohranja tako ljudsko 
glasbo in petje, pa je po običaju za konec izvedla pesem, 
po kateri je prireditev dobila naslov. Za popestritev sta na-
stopila še domača mlada glasbenika na harmoniki. M. H.
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

ureditev mejeparcelacija

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

g
Odslej pisarna tudi 

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si
070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

BBooddididiiditteetee
vivividndnndni!i!

za boljši vid pokličite
07/499 22 33

za boljši vid pokličite
07/499 22 33

- ROLETARSTVO

- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA

- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA

- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

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

Vodenje poslovnih knjig

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 

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

PLESKARSTVO IN ČISTILNI SERVIS 
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www.pleskar-giodani.si; tel.: 051 308 334

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

prejeli smo

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

MALICA  
+  

JUHA  =  4 €
+  

JJJJUUUUUHHHHHAAAAA   ===  44444 €€€€€

www.restavracija-stefanic.si

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

• NEDELJSKA KOSILA
  

• PIZZE€€€€€

(Posavski obzornik št. 11, 22. 5. 2014)

Spoštovana gospa Ernestina Erna Rožman! Najprej se vam za-
hvaljujemo za pohvalo naših komunalnih delavcev. Pred krat-
kim smo poenotili izgled naših vozil, kar smo izvedli hkrati z 
nujnimi vzdrževalnimi deli, saj so vozila stara od 6 do 13 let.

Res je tudi, da se je 1. 2. 2013 spremenila višina položnice 
v primerjavi s prejšnjo, saj so stopile v veljavo spremenjene 
cene komunalnih storitev oblikovane na podlagi nove Ured-
be o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, 
št. 87/2012). Do uveljavitve te uredbe so bile cene zamr-
znjene in se v občini Brežice od leta 2004 niso spreminjale. 
V času med letom 2004 in 2012 pa se je marsikaj spremenilo 
pri izvajanju gospodarskih javnih služb. Zaradi določil raznih 
predpisov je bilo potrebno uvesti celo vrsto dodatnih stori-
tev, ki se včasih niso izvajale (ločeno zbiranje odpadkov na 
ekoloških otokih, hišni odvoz mešane embalaže, ločeno zbi-
ranje kosovnih, nevarnih odpadkov, sveč, zagotoviti vodenje 
monitoringa zaprtega odlagališča odpadkov v Dobovi). Vse te 
dodatne naloge je do uveljavitve spremembe cen 1. 2. 2013 
pokrivala Občina Brežice. Od takrat pa so ti stroški obraču-
nani v spremenjeni ceni storitev in jih plačujemo uporab-
niki sami ter je zato položnica višja, kot je bila pred tem. 

Drugič pa se je višina položnice občutneje spremenila še 1. 
2. 2014, ko smo začeli izvajati storitev praznjenja greznic 
na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode (ur. list RS, št. 88/2011) in Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na podlagi na-
vedenih uredb ter načrta praznjenja greznic in mKČN od 1. 
1. 2014 na območju občine Brežice redno praznimo in odva-
žamo komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, en-
krat na 3 leta pa praznimo in odvažamo blato iz obstoje-
čih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav 
ter izvajamo obratovalni monitoring mKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE. Komunalne odpadne vode in blato iz ome-
njenih objektov odvažamo v obdelavo na Centralno čistilno 
napravo Brežice na Mostecu.
 
Če povzamemo, uporabniki plačujejo storitev praznjenja 
greznic tekoče mesečno, enkrat v treh letih pa jim je na 
podlagi načrta praznjenja opravljena storitev za njihovo go-
spodinjstvo. Ob izvedbi praznjenja ne plačajo nobenih dru-
gih stroškov, takrat le prejmejo potrdilo o opravljeni stori-
tvi za lastno evidenco. 
Lepo pozdravljeni!
  Aleksander Zupančič, 
 direktor Komunale Brežice d.o.o.

Odgovor na članek 
»Moja, tvoja, naša Komunala!«

DOBOVA – Šolsko leto se počasi izteka in bližajo se poletne 
počitnice. Ena izmed možnosti za preživljanje prostega časa 
med počitnicami je tudi obisk Term Paradiso, kjer bo ponud-
ba v letošnjem letu še bolj atraktivna in pestra. Že obstoje-
či ponudbi, ki vključuje edinstveno zdravilno moč termalne 
vode, bogate programe bivanja in počitnic, izbrano ponud-

bo dobrega počutja in odlično kulinariko, ter že obstoječim 
vodnim atrakcijam v dobovskih termah namreč dodajajo nov 
sistem toboganov in počasne reke ter napovedujejo prese-
nečenje za vse, ki so željni vodne zabave. Otrokom bo tako 
na voljo zabava na trojnem vzporednem toboganu, imeno-
vanem Multitrack, adrenalinski navdušenci bodo lahko preiz-
kusili tobogan, imenovan Kamikaze, ki se nahaja na desetih 
metrih višine, bolj umirjenim obiskovalcem pa bo namenjena 
Počasna reka, kjer se bodo lahko spočili na napihljivih obro-
čih. Terme Paradiso so kljub dejstvu, da so majhne in pred-
vsem novejše terme, zelo zanimive in primerne za vse gene-
racije.  N. Č. 

V Termah Paradiso odpirajo 
nove atrakcije
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Prodam 60 cipres velikosti 
100-125 cm, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 760 071

STIKI

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

Iščem resno, pošteno žen-
sko, 55-60 let. Imam srednje 
veliko kmetijo. Pokliči. 
Tel.: 031 209 307

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

36-letni fant išče dekle za 
resno zvezo iz okolice Bre-
žic, staro 20-40 let. 
Tel.: 070 400 756

NEPREMIČNINE

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

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

Projektiranje, legalizacija ali 
novogradnja objektov. PIS biro 
Damjan Žibert s.p., Glavni trg 
27, Sevnica, Tel.: 031/431-
315, pisbiro@gmail.com

V Sevnici, Pot na Zajčjo goro 
(pri sv. Ani) prodam manjšo 
staro hišo, možnost nadome-
stne gradnje. 
Tel.: 031 859 489

Hišo z gospodarskimi poslo-
pji v okolici Brežic prodam. 
Tel.: 031 824 043

V Dobovi, na iskani lokaci-
ji, prodam lepo opremljeno 
dvostanovanjsko hišo (nova 
streha, ločeni števci). 
Tel.: 070 827 937

V bližini Brežic - Bojsno pro-
dam stanovanjsko hišo z dvo-
riščem in 32 arov zemljišča. 
Vseljivo takoj. Tel.: 031 305 
922 ali 07 49 62 297

Prodam travnik, 2,2 ha, na 
Coli (Podgračeno). 
Tel.: 041 380 981

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

S 1.7.2014 v Brežicah oddam 
enosobno opremljeno stano-
vanje. Tel.: 07 49 62 476

Na otoku Pašman oddam 
dvosobni apartma za 4-6 
oseb, terasa, klima, 200 m 
od morja. Tel.: 041 983 525

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

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Opel Astro 1.6 kara-
van, letnik 1999, registrira-
no, cena 650 €. 
Tel.: 051 814 474

Prodam avto Škoda Feli-
cia LXi, prevoženih 107.000 
km, letnik 1998, tehnični do 
5.1.2014, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 334 392

Prodam rabljene letne gume 
Yokohama (225x65x17) za To-
yoto RAV 4.Tel.: 031 591 379

ŽIVALI

Kupim suho kravo za dopita-
nje. Tel.: 041 508 255

Kupim kravo za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 637 277

Kravo simentalko, brejo 7 
mesecev, staro 9 let, in te-
ličko limuzin, staro 1 teden, 
prodam. Tel.: 031 415 924

Prodam teličko simentalko, 
staro 14 dni. Tel.: 031 312 613

Prodam telico simentalko, 
staro 1 leto, in ječmen. 
Tel.: 041 820 904

Prodam bikca simentalca, 
starega 3,5 meseca. Tel.: 07 
49 75 359, po 19. uri

Prodam kravo simentalko, 
brejo 4 mesece, staro 5 let, 
in bukova ali hrastova drva. 
Tel.: 070 618 239

Prodam prašiča, težkega 150 
kg. Krmljen z domačo hrano, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 901 569

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, in prašiča, težkega 150 
kg. Tel.: 041 852 119

Prodam dva odojka. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, molzni 
stroj, samonakladalko SIP 19, 
enovrstni izkopalnik krompir-
ja, jedilni krompir, motokul-
tivator. Tel.: 031 845 064

Prodam prašiče, težke 50 kg 
in 200 kg, krmljene z doma-
čo hrano, in koruzo. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam odojke, cena po do-
govoru. Tel.: 051 840 642

Prodam dve beli kozici, slo-
venske sanjske pasme, mle-
karici, rodovniških staršev. 
Tel.: 031 701 748

Prodam kozo z dvema mladi-
čema. Tel.: 070 400 756

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

Ugodno prodam mladiče 
nemškega ovčarja z rodovni-
kom, rod. psice Primoži Slo-
venske vojske. 
Tel.: 041 795 776

KMETIJSTVO

Kupim traktorsko prikolico 
za prevoz dveh živali. 
Tel.: 041 867 814

Prodam lakserco Partner, 
laks 2 mm, malo rabljeno, in 
prikolico 750, l. 1990, obo-
je poceni. Tel.: 041 392 129

Prodam pajek na štiri vrete-
na Fahr 340 s kardanom, iz-
praven. Tel.: 041 581 602

Prodam traktorsko škropilni-
co s cevjo AGP 340 Agrome-
hanika in 230-litrsko hidra-
vlično prešo Muta. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 780 768, 
041 549 101

Prodam traktor John Deere 
Lanz, letnik 1962, in samo-
nakladalno prikolico SIP, 25 
m3. Tel.: 041 894 507

Prodam rotacijski mulčer 
(1,8 m) in vino modra fran-
kinja. Tel.: 031 326 160

Prodam kosilni greben Muta, 
dol. 1 m, pogon v oljni ko-
peli, na dva vijaka, odličen. 
Cena 380 €. Tel.: 041 565 089

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

Prodam 650 kock letošnjega 
sena. Cena 2,30 €/balo. 
Tel.: 041 900 824

Prodam suhe okrogle bale 
sena. Tel.: 031 279 004

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 5 m bukovih drv, 
kratko žagana in ročno raz-
kalana. Cena 50 €. 
Tel.: 031 570 494

Prodam 8 m brezovih drv. 
Cena 42 €/m, možen razrez 
in prevoz. Tel.: 031 893 718

Menjam metrska, kalana bu-
kova drva za žito, prašiča, 
seno v kockah ali traktorski 
priključek. Tel.: 041 201 373

Prodam bukova drva, možen 
razrez in dostava, ter avto 
Audi A4 1.9 TDI karavan, le-
tnik 2003. Tel.: 040 319 448

VINOGRADNIŠTVO 

Prodam belo vino, zelo ugo-
dno. Tel.: 03 58 04 348

Prodam rdeče vino sremičan, 
300 l. Tel.: 041 652 045

RAZNO

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

Nudim privatne ure joge, re-
iki terapije, pomoč v gospo-
dinjstvu, varstvo otrok. Tel.: 
031 581 650, Majda Šeler s.p., 
Hočevarjev trg 11, Krško

Ljubitelju konj, ki ima hlev, 
kupim dva konja nižje rasti s 
celotno opremo. Prednost bli-
žina Krškega. Tel.: 041 538 930

Prodam praktično nove po-
hodne čevlje Alpina, št. 38., 
rjave barve, nošene samo tri-
krat. Tel.: 041 760 071

Selimo, vozimo vse, kar vi ne 
stlačite v vaš avto, www.se-
litve-jaka.si. 
Tel.: 051 81 55 53

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

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


Prodajamo in v komisijsko 
prodajo sprejemamo zelo 
dobro ohranjene otroške 
vozičke, avto sedeže, sta-
jice, hojice, lesene in pre-
nosne posteljice, stolč-
ke za hranjenje, tricikle, 
poganjalce, igralne blazi-
ne, kolesa, sedeže za ko-
lesa, tobogane, gugalnice, 
peskovnike, hiške in osta-
lo otroško opremo. Otro-
ška komisijska prodajalna 
Kristi, Baby second hand 
shop, Rigonce 38, Dobova, 
del. čas: pon-pet 9-12 in 
14-17, sob 9-13. 
Tel.: 031 686 321

Prodam novi, nerabljen vol-
nen jogi, dimenzije 90/200, 
primeren za boleče kolke in 
hrbtenico. 
Tel.: 051 352 981

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 

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 12 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

KRŠKO - Te dni se dobesed-
no v prah spreminja nekdanji 
dom upokojencev na Vidmu. 
Kot enota Doma upokojencev 
Impoljca, s kapaciteto 85 po-
stelj, je bil zgrajen z občin-
skimi sredstvi in predan na-
menu leta 1977, leta 1995 pa 
je pridobil status samostoj-
nega zavoda. Potem ko je z 
odprtjem novega doma sta-
rejših na Spodnjem Griču v 
letu 1998 izgubil namem-
bnost, je po letih tožb z dr-
žavo, ki ga je olastninila, 
začel nezadržno propadati, 
zavetje pod njegovo streho 
pa so našli zgolj še glodalci, 
občasno pa tudi narkomani. 
Rušenje tako doma kot »Ce-
lulozarjevega« bazena izva-
ja družba Dolinšek transport 
in gradbena mehanizacija iz 

Stari dom upokojencev porušen

Ljubljane, za rušenje obeh 
objektov pa bo Občina Krš-
ko odštela 138.000 evrov. Kot 
nam je povedal Miloš Kuko-
vičič z oddelka za gospodar-

ske dejavnosti, bodo izp-
raznjeno parcelo v prvi fazi 
preuredili v travnato površi-
no in začasno makadamsko 
parkirišče za potrebe stano-
valcev okoliških večstano-
vanjskih objektov, medtem 
ko druga faza, ki vključuje 
(prvotno) načrtovano izgrad-
njo poslovno-stanovanjskega 
objekta z garažno hišo, osta-
ja še neznanka.  B. M. 

Od stavbe je ostal le še kup ruševin.

mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Namen delavnice je pred-
vsem ohranjanje tradicije 
ročnega kovanja in varjenja, 
saj se danes večinoma vari in 
kuje samo še z roboti. Delav-
nice se je letos udeležilo 24 
študentov in dijakov ljubl-
janskih Naravoslovnotehnič-
ne fakultete (NTF) in Fakul-
tete za strojništvo ter šolskih 
centrov Novo mesto in Po-
stojna, med njimi tudi tri 
dekleta. Delavnica je imela 
s tremi Turki in Špancem pr-
vič tudi mednarodno udelež-
bo, najmlajši udeleženec pa 
je bil komaj 9-letni Jakob, ki 
je pokazal veliko mero iznaj-
dljivosti in talenta. Delavni-
co so vodili naslednji men-
torji: mojster umetnostnega 
kovanja Jernej Zorko, nje-
gov sin Klemen Zorko, izr. 
prof. dr. Ivan Polajnar s Fa-
kultete za strojništvo, ki je 
bil leta 1999 tudi pobudnik 
1. takšne delavnice v Župeči 
vasi, izr. prof. dr. Peter Faj-
far z NTF, Ado Barbiš s ŠC 
Postojna, Mitja Petrič z NTF, 
umetnostni varilci Rudi Se-
ver, Miro Dovč, Danilo To-
mažič in Branko Matešič 
ter Antonija Krajnc iz DVT 
Ljubljana. Med izdelki, ki so 
nastali na letošnji delavni-
ci, velja izpostaviti maketo 
mobilnega energetskega če-
belnjaka, ki sicer nastaja v 
okviru enega izmed krožkov 
na ŠC Postojna, poleg tega 
je tudi tokrat nastalo veli-
ko mečev in nožev. Po bese-
dah mentorjev, ki vsako leto 
prostovoljno skrbijo za to, 

da naravna, tehnična in kul-
turna dediščina ne izumre, 
so študenti neverjetno hitro 
osvojili obvladovanje razpo-
ložljivih tehnologij – kovan-
ja, varjenja in litja. Udele-

ženci delavnice, ki je minila 
brez kakršnih koli poškodb, 
so ob koncu prejeli tudi za-
hvale in priznanja.

 R. Retelj

Že trinajstič se je tolklo in iskrilo
ŽUPEČA VAS – Od 16. do 18. maja je pri Umetnostnem kovaštvu Zorko v Žu-
peči vasi potekala tradicionalna, že 13. delavnica umetnostnega oblikovanja 
kovin, ki jo organizira Društvo za varilno tehniko (DVT) Ljubljana, sekcija li-
kovnih ustvarjalcev v kovini Plamen.

Četrti sončni ekopraznik v Brežicah

Zvone Černelič, predstav-
nik organizatorja, je bil vi-
dno zadovoljen z dejstvom, 
da se dolgoletno delo že po-
zna na terenu: »V Brežicah 
je na takšne dogodke še bolj-
ši odziv kot na primer v No-
vem mestu. Tu je tudi pre-
cej več ekoloških kmetov, in 
če se pojavijo kmetje, pri-
dejo tudi kupci, potem je tu 
tudi podpora in posluh občin, 
ki sofi nancirajo take dogod-
ke, vlogo odigra tudi primer-
no reklamiranje – zaradi vse-
ga skupaj je tu iz leta v leto 
lepši obisk.« Ekopraznik je 
predvsem odlična priložnost 
za medsebojno spoznavanje 
– tako med ponudniki in kup-
ci kot med samimi organiza-
cijami in kmeti. Poleg posa-
vskih ekoloških kmetov je 
bilo veliko veselje videti tudi 
mlajšo generacijo, ki se za-
vzema za višjo samooskrbo v 
Posavju. Vreme pa je bilo že 
pregovorno sončno.  M. M.

BREŽICE – Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele kra-
jine je 22. maja priredilo že četrti brežiški ekopraznik, ki je bil rekorden 
tako po obisku razstavljavcev kot obiskovalcev. 


