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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

ŽUPANOV SPREJEM

Iz naših krajev, 
str. 5

Šolo z odliko 
končalo 37 učencev

ŠENTJANŠKI 
KULTURNI VEČER

Iz naših krajev 
str. 6

S kulturo obarvan 
jubilej čebelarjev

Naslednja številka bo izšla 
17. julija 2014!

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

TOVARNA OKEN IN VRAT

Samo še nekaj 
prostih terminov,

pohitite!
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 IZ VSEBINE

3  Priznanja trem 
društvom-
jubilantom

7  Kljub oviram po 
poti napredka

8  Sedma obletnica 
krške fakultete

17  Športno Posavje
18  Kultura
19  Jeseni na 

obnovljene 
tržnice

21  Kam v Posavju
24  Križanka
27  Mali oglasi

Utrip regije,
str. 4

SLOVESNOST 
V ZALOKAH

Poudarili vrednote 
osamosvojitve

str. 13-17

Naročene 
predstavitve 
kandidatov

PREDČASNE 
VOLITVE V DRŽAVNI 
ZBOR 2014

Pred volitvami pestro tudi v Posavju
Naslednjo nedeljo, 13. julija, bomo volivke in volivci na dru-
gih predčasnih volitvah izbirali nove poslanke in poslance 
Državnega zbora. V času predvolilne kampanje so se tudi v 
Posavju predstavljale stranke in liste ter njihovi kandidati 
in kandidatke, v uredništvu Posavskega obzornika pa smo se 
odzvali vabilu na vsako javno predstavitev, o kateri smo bili 
pravočasno obveščeni. Poročila s teh predstavitev objavlja-
mo na straneh 2 in 3, ki sta tokrat v pretežni meri posveče-
ni predvolilnemu dogajanju. Ur.

BREŽICE – Tradicionalni festival »Brežice, moje mesto«, ki so ga letos organizirali že 
desetič po vrsti, je spet podiral rekorde. Pričakovanja organizatorjev (ZPTM Breži-
ce) pred začetkom petdnevnega dogajanja (24. do 29. junij) v Brežicah, da bo festival 
obiskalo prek 20.000 obiskovalcev, so se več kot izpolnila. Še posebej je bilo rekordno 
na zadnjo junijsko soboto, ko se je najprej več kot 420 tekačev pomerilo na 4. teku 
s Primožem Kozmusom, kasneje pa je dogajanje na velikem odru, še posebej koncert 
hrvaške zvezdnice Severine, v brežiško mestno središče privabilo krepko čez 10.000 
ljudi, po nekaterih podatkih celo 16.000. Več o festivalu pa na str. 28. Foto: R. Retelj

BREŽICE - Ker Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot poobla-
ščenec Vlade RS za projekt izgradnje HE na spodnji Savi ne 
izpolnjuje svojih obvez, predpisanih tako v zakonu kot v kon-
cesijski pogodbi, je predsednik Odbora za HE na spodnji Savi 
Niko Galeša 30. junija sklical izredno sejo odbora.

»MKO kot pooblaščenec Vlade RS za projekt izgradnje HE na spo-
dnji Savi blokira financiranje pravočasne izgradnje akumulacij-
skega bazena HE Brežice, kar bo posledično ogrozilo dokonča-
nje elektrarne v zastavljenem roku,« je sklic seje pojasnil Niko 
Galeša. Podjetje Infra, ki gradi spremljajočo infrastrukturo, na-
mreč nujno potrebuje štiri milijone evrov iz t. i. vodnega skla-
da za projektiranje akumulacijskega bazena in odkupe zemljišč, 
pa tudi podpis že od januarja letos usklajene kreditne pogodbe 
z Evropsko investicijsko banko za posojilo v višini 75 milijonov 
evrov. Odbor zahteva sredstva do 10. julija, podpis pogodbe pa 
do konca meseca. Kot je dodal Galeša, omenjeno ministrstvo 
(prej kot Ministrstvo za okolje in prostor) oz. državni uradniki 
znotraj Direktorata za okolje že od začetka blokirajo spodnje-
savski projekt. »Za projekt HE na spodnji Savi niso najbolj ne-
varni sedanji vodilni v MKO: minister mag. Dejan Židan, državna 
sekretarka mag. Andreja Jerina, gen. dir. Direktorata za okolje 
mag. Tanja Bolte, gen. dir. Direktorata za vode in investicije dr. 
Boštjan Petelinc, so pa objektivno odgovorni, ker ne znajo ali 
ne upajo ukrepati proti podrejenim uradnikom, ki žal brez odgo-
vornosti krojijo usodo slovenskega vodarstva oz. protipoplavne 
zaščite in nenazadnje energetike,« je bil neposreden Galeša in 
napovedal, da bodo v odboru, če sredstva ne bodo zagotovlje-
na, zahtevali osebno odgovornost teh uradnikov.

Sedeži, namenjeni predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje, so na seji ostali prazni, prišel je le gen. dir. Direk-
torata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in promet 
Danijel Levičar, ki je priznal, da z MKO res ne najdejo sku-
pnega jezika glede tega projekta, hkrati pa obljubil podporo 
v pogovorih s predsednico vlade. Nadzorni svet družbe HESS je 
ministru Židanu že poslal opozorilno pismo, direktor Bogdan 
Barbič pa je poudaril, da bo ministrstvo družbi naredilo nepo-
sredno škodo - glede na izpad proizvodnje najmanj 600 tisoč 
evrov na mesec oz. prek sedem milijonov evrov na leto. »Kot 
gospodarska družba se moramo odzvati na to in jo bomo mo-
rali izterjati, sicer bo družba v velikih finančnih težavah. Ne-
sprejemljivo je, da se ne držijo koncesijske pogodbe, ki so jo 
sami pripravili in po kateri smo delali deset let, zdaj pa pride 
nek minister in se te pogodbe več ne drži,« je dejal Barbič in 
se vprašal, ali je Slovenija res pravna država. Brežiški župan 
Ivan Molan pa je opozoril, da bodo imeli uradniki MKO v pri-
meru ponovnih poplav »vsaj moralno, če ne odškodninsko od-
govornost do ljudi«, odnos države do projekta pa označil za 
»neresen in neodgovoren«. Peter Pavlovič

Dovolj blokad uradnikov 
okoljskega ministrstva

LJUBLJANA, POSAVJE - Državni zbor je 20. junija sprejel no-
velo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save, s čimer so poslanci s 57 glasovi za in 
šestimi proti podprli nadaljnje financiranje gradnje spodnje-
savskih hidroelektrarn iz vodnega sklada do konca leta 2015 (o 
predlogu zakona smo obširneje poročali v prejšnji številki časo-
pisa). To je bilo po besedah prvopodpisanega poslanca pod pre-
dlagano novelo mag. Andreja Vizjaka nujno, da bi zagotovi-
li nemoteno gradnjo četrte v verigi petih novih hidroelektrarn 
na spodnji Savi, saj država ni zagotovila sredstev za financira-
nje infrastrukturnega dela projekta, v podnebnem skladu, ki 
je bil sicer predviden za financiranje te infrastrukture, pa se 
je nabralo občutno manj denarja od pričakovanega. 

DZ sprejel novelo zakona o spodnji Savi

Župan Franjo Debelak se je 
v govoru zahvalil krajanom 
za zaupanje, občinski upra-
vi, svetnikom in županom so-
sednjih ter pobratenih ob-
čin pa za dobro sodelovanje 
v preteklem mandatu, ki po 
njegovem uspeva, ker imajo 
omenjeni skupen cilj: „ob-
čino delati prijazno za biva-
nje, rast in obiske turistov“. 
Za predano delo in promo-
cijo občine po Sloveniji se 
je zahvalil tudi letošnjim 
nagrajencem: aktivni upo-
kojenki Rozaliji Gajer, vi-
nogradniku in večnemu ani-
matorju Dušanu Berkoviču, 
izjemno uspešnim članom 
Mešanega pevskega zbora Bi-
strica ob Sotli ter mlademu 
nogometašu Denisu Lojenu. 
Kot je v Šempetru navada, 

Občina, ki je prijazna za bivanje
BISTRICA OB SOTLI – V poznem popoldnevu 27. junija se je v dvorani bistri-
škega kulturnega doma odvila še slavnostna seja občinskega sveta s podeli-
tvijo priznanj letošnjim nagrajencem, veselo praznovanje pa se nada ljuje še 
ta konec tedna z oratorijem, občinskim prvenstvom v streljanju z zračno pu-
ško in srečanjem ljudskih pevcev.

so prireditev zaznamovali 
tudi dobra povezovalna be-
seda, iskrene čestitke župa-
nov sosednjih občin in pred-
vsem odlična glasbena kulisa 
mladih. Del zasedbe skupi-
ne Social Blue, Jana Tavčer 
s svojim izjemnim vokalom 
ter Tadej Ulčnik in Matej 
Špoljar na kitari in bobnih, 
je navdušil občinstvo. Da so 
na glasbenem področju res 
ena najbolj nadarjenih po-
savskih skupnosti, so le še 
potrdile pevke dekliškega 
cerkvenega zbora La Vita z 
zborovodkinjo Metodo Den-
žič, pred slavnostno sejo pa 
so domačini odprli tudi za 
oko prijetno in prvo takšno 

skupinsko razstavo likovnih 
del domačih umetnikov: Jo-
žeta Božička, Franca Gro-
belška, Romana Kralja, Ire-
ne in Rada Romiha, Zagorke 
Simić, Nike Šarlah ter Jel-
ka Valenčaka. Avtorji raz-
stave so si, kakor je pojasnil 
Rado Romih, med seboj zelo 
različni tako po starosti kot 
izobrazbi in uporabi likov-
nih tehnik, večina naštetih 
pa se s slikovitim ustvarja-
njem ukvarja le ljubiteljsko. 
Slike so tako odprle, glasba 
ter druženje gostov pri Kun-
stovih pa zaključila osrednji 
slavnostni dan letošnjega 
praznika. 
 Maruša Mavsar

Župan Franjo Debelak z letošnjimi nagrajenci
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
V. d. izvršne direktorice: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi

Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič
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Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

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

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

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

Naslednja številka (15/2014) bo izšla v 
četrtek, 17. julija 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
10. julij.

Kot je Franc Bogovič, ki bo 
za poslanca kandidiral v Lju-
bljani, povedal v predstavi-
tvi strankinega programa, je 
v njem šest ključnih točk: 1. 
Postati želijo strateški partner 
slovenskemu gospodarstvu; 2. 
Zagotoviti delovna mesta, ki 
so najboljši socialni ukrep; 3. 
Poudarek slovenski hrani, vodi 
in lesu, ki so slovenski nacio-
nalni interes; 4. Zavzemanje 
za enakomeren razvoj vse Slo-
venije; 5. Zagotoviti uporab-
nikom prijazno in učinkovito 
državo; 6. Okrepiti boj proti 
korupciji in učinkovito prega-
njati kriminal. Poleg tega so 
vsem strankam poslali v pod-
pis zavezo o državniški drži 
oz. t. i. Deklaracijo »5« s pe-
timi ključnimi projekti (zdra-
vstvena reforma, ureditev 
javnih financ in uvedba fiskal-
nega pravila, izboljšanje po-
slovnega okolja, enakomeren 
razvoj Slovenije ter izboljša-
nje pravne države in dvig etič-
nega delovanja politikov) za 
izboljšanje stanja v Sloveniji.

Med njihovimi posavskimi 
kandidati je najmlajša Ta-
deja Romih iz Globokega, ki 
kandidira v volilnem okraju 
Brežice. »Odločitev za kan-
didaturo sem sprejela pred-
vsem zaradi želje po učinko-
vitejšem reševanju problema 
brezposelnosti mladih v Po-
savju in ustvarjanju kakovo-
stnih delovnih mest, ki bodo 
omogočala osamosvojitev in 
lepšo prihodnost,« je pove-

SLS: tako izkušnje kot mladost
KRŠKO – Kandidati stranke SLS na bližnjih predčasnih parlamentarnih volitvah 
v Posavju so Ana Somrak (volilni okraj Krško), Tadeja Romih (volilni okraj Bre-
žice), Roman Žveglič (volilni okraj Sevnica) in Aljaž Krpič (volilni okraj Laško). 
20. junija so se predstavili na novinarski konferenci v Kr škem, na kateri je so-
deloval tudi predsednik SLS Franc Bogovič.

dala. Kot je še dodala, poli-
tika sama ne more ustvarja-
ti delovnih mest, ampak mora 
poskrbeti, da se ustvarijo po-
goji za njihovo ustanovitev, s 
čimer bodo mladi lahko »vr-
nili družbi, kar je vložila va-
nje«. V volilnem okraju Krško 
kandidira podžupanja občine 
Krško Ana Somrak, ki meni, 
da mora Krško nujno imeti po-
slanca v DZ, med prednostni-
mi nalogami pa je omenila 
številne projekte, od dokon-
čanja izgradnje HE Brežice in 
ureditve odlagališča NSRAO 
do dokončanja krške obvo-
znice s tretjim mostom ter 
državnih cest proti Koprivni-
ci, Zdolam in Kostanjevici na 
Krki. »S svojimi izkušnjami 
želim izboljšati trenutno si-
tuacijo v Posavju in Sloveni-
ji,« je dejala Somrakova.  

Izkušenj ne manjka niti Ro-
manu Žvegliču, kandidatu v 

volilnem okraju Sevnica, ki 
je poudaril pomen samoo-
skrbe s slovensko hrano in 
lesom ter skrajšanja verig 
v javnem naročanju. »V Dr-
žavnem zboru ne rabimo fi-
lozofov, ampak ljudi, ki zna-
jo razmišljati, odločati in se 
boriti,« je dejal ter dodal še, 
da si bo prizadeval za raz-
bremenitev slovenskega de-
lavca, pa tudi, da ne bo no-
vih davkov. V volilnem okraju 
Laško, kamor spada tudi ob-
čina Radeče, kandidira Aljaž 
Krpič, ki se bo zavzemal za 
boljše sodelovanje med poli-
tiko in gospodarstvom, da se 
bodo začeli odvijati projek-
ti, ki bi se morali začeti že 
pred časom. V SLS so imeli v 
minulem mandatu enega po-
slanca iz 6. volilne enote, na 
volitvah pa, kot je dejal Bo-
govič, računajo na izvolitev 
vsaj dveh.
 Peter Pavlovič

Z leve: Aljaž Krpič, Ana Somrak, Franc Bogovič, Tadeja 
Romih in Roman Žveglič

SEVNICA - Na sedežu sevniškega občinskega odbora SDS se 
je 20. junija predstavil univerzitetni diplomirani politolog 
in aktualni poslanec v Državnem zboru RS Tomaž Lisec iz 
Boštanja, ki se bo na prihajajočih parlamentarnih volitvah 
potegoval še za en mandat.

Uvodoma je predstavil svoje 
dosedanje delo v DZ RS v 
mandatu 2011–2014, ki ga je 
ocenil kot zelo dobrega, saj 
je bilo tudi z njegovo pomočjo 
sprejetih nekaj pomembnih 
zakonov, podprl pa je tudi 
uporabo konoplje v zdravstvene 
namene po predhodnem 
posvetovanju in pridobivanju 
mnenj iz stroke. Njegovo 
delovanje je bilo usmerjeno 
tudi v dobrodelnost, tako je 
v njegovi organizaciji in AK 
Sevnica potekal dobrodelni 

tek za nakup igral, ki stojijo pri podružnični osnovni šoli na 
Studencu. Uresničil je tudi predvolilno obljubo izpred štirih let in 
redno mesečno izplačeval štipendijo v višini 80 evrov študentki 
Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje.

V nadaljevanju je predstavil pet programskih točk za novo 
mandatno obdobje, če mu bodo občanke in občani namenili 
dovolj glasov in bo izvoljen. Te zajemajo področje zmanjševanja 
birokratskih ovir predvsem na področju gospodarske, 
kmetijske, okoljske in prostorske zakonodaje. Še naprej se 
bo zavzemal za ohranitev regijskih in državnih institucij v 
Posavju, za ureditev trga nepremičnin, za ukrepe večje in lažje 
zaposljivosti ter davčno razbremenitev gospodarstva. Trudil se 
bo tudi za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. »Denarja 
ne smemo puščati v Bruslju, temveč ga porabiti tam, kjer ga 
potrebujemo,« je dejal in dodal, da morata poslanec in župan 
delovati z roko v roki.  S. Radi

Tomaž Lisec ponovno kandidira 

Tomaž Lisec

Anton Kmetič, pomočnik di-
rektorja Carinskega urada 
Brežice, je v osebni predsta-
vitvi izpostavil tudi povezo-
vanje pridelovalcev vina na 
levem bregu Save, njihov 
skupen nastop na trgu z uve-
ljavljanjem blagovne znam-
ke Sremičan, urejanje vo-
dotokov Krke, Save in Sotle, 
krepitev regionalnih institu-
cij, vrnitev služb in uprav, 
katerih delovanje ali sedež 
je bil že prestavljen iz Po-
savja, hitrejše vključevanje 
mladih v zaposlitev, izkori-
ščanje sončne energije, na-
ravnih surovin za predelavo 
v biomaso idr. 

Stanislava Žičkar, kot direk-
torica zaposlena v podjetju 
za proizvodnjo zdrave hra-
ne Evergreen v Boštanju, je 
dejala, da bi bilo potrebno s 
povezovanjem gospodarstva 
ustvariti več delovnih mest 
za mlade, pristopiti k izgra-
dnji tretje razvojne osi. Kot 
nujen ukrep za dvig kvalite-
te bivanja v sevniški občini 
je izpostavila tudi izgradnjo 
mostov preko Save, izven ni-
vojsko križanje železniške 
proge, uvajanje novih sre-
dnješolskih programov v po-
savske šole, ustavitev gimna-
zije v Sevnici, med drugim 
tudi boj proti korupciji in sivi 
ekonomiji. 

Mag. Nataša Šerbec, zapo-
slena na Regionalni razvoj-
ni agenciji Posavje, kjer se 

ukvarja z regionalnim ra-
zvojnim načrtovanjem in 
vodenjem različnih projek-
tov, pa je med prednostni-
mi nalogami v krški občini 
navedla tudi ohranjanje bi-
otske raznovrstnosti, vzpo-
stavitev športne in turistič-
ne infrastrukture, urejanje 
vaških središč, uvedbo soci-
alnih programov in ustvar-
janje delovnih mest z med-
generacijskim sodelovanjem 
na podeželju, uvedbo ukre-
pov trajnostne mobilnosti na 
neruralnih območjih, poleg 
energetike tudi razvoj osta-
lih panog in živilsko predelo-
valne dejavnosti.

Matjaž Han, ki funkcijo po-
slanca opravlja tri mandate, 
pa je dejal, da se bo nova 
vlada morala več kot iz fote-
ljev seznanjati z dejanskimi 
problemi na terenu, pri če-
mer je izpostavil, da bi mo-
rale biti funkcije po ministr-
stvih v večji meri zaupane 
operativcem kot pa teore-
tikom z doktorskimi in pro-
fesorskimi nazivi: »Potrebu-

jemo ljudi, ki mislijo s svojo 
glavo.« Kritičen je bil do ob-
stoječega bančnega sistema, 
saj ta temelji pretežno na 
zakladništvu, in nasprotuje 
uvedbi dodatnih varčevalnih 
ukrepov, saj so že dosedanji 
pokazali, da so se ti odražali 
le v manjši domači potrošnji.

Vsi so se zavzeli za razvoj lo-
kalne samouprave, podpor-
nega okolja gospodarstvu, 
prestrukturiranje podjetij, 
znižanje brezposelnosti, pri-
spevkov na bruto plačo, iz-
plačilo 13. plače z minimalni-
mi obdavčitvami, učinkovito 
javno upravo, dostopno zdra-
vstvo, nadaljnji razvoj ener-
getike v Posavju vključno z 
načrtovanjem drugega bloka 
NEK, pri čemer so še pose-
bej izpostavili, da je potreb-
no nadaljevati z reorgani-
zacijo elektrodistribucijskih 
podjetij, katerih trgovalni 
del se v večji meri že privati-
zira, medtem ko mora ostati 
upravljanje z distribucijskim 
omrežjem v lasti države.
 Bojana Mavsar 

SD za stabilno in socialno državo
KRŠKO - V Krškem so se 20. junija predstavili kandidati stranke Socialni de-
mokrati iz Posavja na prihajajočih državnozborskih volitvah, in sicer bo v ob-
čini Krško kandidirala mag. Nataša Šerbec, v sevniški občini Stanislava Žičkar, 
v občini Brežice Anton Kmetič in v volilni enoti Laško Matjaž Han. Poudarili 
so, da je SD garant za stabilno in socialno državo.

BREŽICE – 27. junija se je v hotelu Splavar v Brežicah pred-
stavil brežiški kandidat Stranke Mira Cerarja (SMC) na pri-
hajajočih predčasnih volitvah Igor Zorčič. Prisoten je bil 
tudi predsednik stranke dr. Miro Cerar.

Igor Zorčič, po izobrazbi prav-
nik in zaposlen v svoji odve-
tniški pisarni v Brežicah, se je 
za kandidaturo odločil, ker je 
uvidel, »da ima dr. Miro Cerar 
vizijo, ki se ne kaže v progra-
mu, ampak ideji, da se obrazi 
zamenjajo in preseže razprti-
je med politiki, ki so se za-
čele vse bolj in bolj odseva-
ti tudi med ljudmi«. Cerar je 
dejal, da je njihov volilni pro-
gram zelo uravnotežen. Na eni 
strani se zavedajo, da je treba 
v državi zagotoviti vzpon go-

spodarstva, konsolidirati javne finance in ponovno vzposta-
viti temeljne prvine socialne države, hkrati pa razvijati vse 
ostale podsisteme, od kulture, šolstva do znanosti itd. Na 
vprašanje, kakšen je njegov odnos do gradnje drugega blo-
ka NEK, je Zorčič odgovoril, da je še prej potrebno spreje-
ti odločitev glede dokončne rešitve radioaktivnih odpadkov. 
Cerar je na to dejal, da njegova stranka načeloma ne na-
sprotuje drugemu bloku, vendar pod enim pogojem – da je 
to okoljevarstveno nesporno. Pri takih odločitvah so pripra-
vljeni razpisati tudi referendum.

V volilnem programu SMC smo zasledili tudi točko o povezo-
vanju javnih zavodov. Kaj to pomeni za Splošno bolnišnico 
(SB) Brežice? Kot je dejal Cerar, zgodbo okrog brežiške bol-
nišnice pozna bolj površno. »Menimo, da je tam, kjer obsta-
jajo strokovni razlogi za povezovanje, ki omogoči racionali-
zacijo, pa ne na škodo lokalnega prebivalstva, smiselno, da 
se javni zavodi povežejo.« R. Retelj

Za Cerarjevo stranko Igor Zorčič

Igor Zorčič

ČATEŽ OB SAVI – Na zadnji junijski dan se je v Gostišču Les 
na Čatežu ob Savi pred predčasnimi parlamentarnimi vo-
litvami predstavila brežiška kandidatka za poslanko na li-
sti Pozitivne Slovenije Anamarija Toth Pope.

Kot je uvodoma dejal pred-
sednik OO PS Brežice Jure 
Pezdirc, je Anamarija Toth 
Pope glede na svojo ambici-
oznost, znanje in gledanje na 
svet v tem trenutku najbolj-
ša kandidatka za razvoj Bre-
žic. »V Anamariji vidimo žen-
sko, ki 'ima jajca' in točno ve, 
kaj želi. Upamo, da bomo do-
bili poslanko, ki bo dejansko 
znala povedati, kaj hočemo. 
Nočemo politikantstva, am-
pak razvoj Brežic,« je pouda-
ril Pezdirc. 

Toth Popejeva, ki vodi zasebno psihološko ordinacijo, se je 
za kandidaturo odločila, ker meni, da se da v strateško do-
bro nameščeni občini narediti več in ustvariti boljše življe-
nje, kot je trenutno. V nadaljevanju je izpostavila ključne 
programske točke, med katerimi velja omeniti, da bi po nje-
nem Občina Brežice morala nameniti lastna sredstva za in-
dustrijsko cono in najem le-te za 99 let za vsa podjetja, ki 
bodo izvajala proizvodnjo ali storitev v občini Brežice. Ob 
tem bodo od podjetij zahtevali, da s svojim premoženjem 
garantirajo, da bodo zaposlovala delavce iz brežiške obči-
ne. Nadalje se bo zavzemala za vzpostavitev zadružništva z 
vodenjem s strani občine, omenila je še ustanovitev strate-
škega sveta na področju turizma, katerega cilj je poveča-
ti število gostov na milijon nočitev v občini Brežice do leta 
2017, na področju mladih pa se bo zavzemala za to, da bo 
imela občina proračun za financiranje mladih v obliki sub-
vencij z namenom ohranjanja mladih v občini. R. Retelj

PS z Anamarijo Toth Pope

Anamarija Toth Pope

Kandidati Socialnih demokratov v posavskih volilnih okra-
jih: Anton Kmetič, Stanislava Žičkar, mag. Nataša Šerbec 
in Matjaž Han
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Vsi trije, tako Suša, Dirnbek 
kot Jejčič, so se v predsta-
vitvah zavzeli proti privatiza-
ciji državnih podjetij, kot so 
bila med drugim že odproda-
na podjetja domžalski Helios, 
Iskra, črnomeljski Danfoss ali 
aktualna prodaja trgovske ve-
rige Mercator. Poudarili so, da 
je potrebno brezpogojno pre-
prečiti nadaljnja izčrpavanja 
podjetij in zadolževanja, pre-
nesti upravljanje podjetij na 
tiste, ki jim je dejansko do 
trajnostnega razvoja in ohra-
nitve delovnih mest, rešitev 
podjetij, ki so na robu eksis-
tence, pa vidijo v delavskem 
upravljanju in zadružništvu. 
Pravijo, da kot novi obrazi v 
politiki prinašajo spremem-
be in nov sistem, ki bo vrnil 
ljudem dostojanstvo, dostop-
no javno zdravstvo z ukinit-
vijo dodatnega zavarovanja, 
tudi v prihodnje brezplačno 
šolstvo, socialno podprt sis-
tem, progresivno obdavči-
tev vseh prihodkov iz naslova 
dela, premoženja in kapitala, 
uvedbo krajšega delovnika, 
zaposlovanje mladih, ohrani-
tev naravnih dobrin, njihovo 
smotrno uporabo in trženje 
v turistične namene, podpo-
ro ekološki pridelavi in samo-
oskrbi domačih trgov. 

38-letni kantavtor Peter 
Dirnbek pravi, da je sred-
stev dovolj, v kolikor bi bil 
kapital pravično razporejen: 
»Z obdavčitvijo tega je mo-

ZL: Potrebne so korenite spremembe
KRŠKO - 26. junija so se predstavili kandidati Združene levice iz Posavja: Peter 
Dirnbek, Aleš Suša in Sašo Jejčič. Z naslovnim geslom »Za spremembo politike, 
ne le obrazov« zastopajo stališča in programske usmeritve treh strank in giban-
ja: Iniciative za demokratični socializem, Demokratične stranke dela, Gibanja za 
trajnostni razvoj ter več civilno-družbenih gibanj in posameznih podpornikov.

goče zagotavljati vsaj mini-
malne socialne pravice, ki si 
jih je ljudstvo v preteklosti 
že izborilo in niso bile podar-
jene.« Multiinstrumentalist, 
41-letni Aleš Suša je dejal, 
da bi bila v primeru izvolit-
ve zaustavitev škodljive pri-
vatizacije prednostna nalo-
ga: »Ob tem pa je potrebno 
ohraniti tudi javno dobro, 
javne pravice, ki se zadnja 
leta po neoliberalnem dikta-
tu iz Bruslja vse bolj ukinja-
jo. Predlagamo tudi ukrepe 
za zmanjšanje brezposelnos-
ti, ki so izvedljivi v kombi-
naciji s skrajšanjem delov-
nega časa. Če so si pred sto 
leti delavci priborili osemur-
ni delovnik, danes ta, v času 
napredka, gospodarstva in 
avtomatizacije delovnih pro-
cesov, ni več potreben, zato 
predlagamo šesturni delov-
nik s polno plačo in ohranit-
vijo vseh bonitet, ki se zadn-

ja leta konstantno krčijo.« 
Diplomirani ekonomist in 
60-letni upokojeni krimina-
list Sašo Jejčič je dejal, da 
se je v kapitalistični evforiji 
povsem pozabilo na človeka, 
ki je postal zgolj blago, ki kot 
delovna sila nastopa na trgu: 
»Mislim, da je potrebno stori-
ti vse, da bo človek spet člo-
vek. Zato tudi nasprotujem 
privatizaciji javnega sektor-
ja, sem za brezplačno šols-
tvo, zdravstvo ter urejeno 
socialno skrbstvo, kajti še 
tako dobro organizirani dob-
rodelni koncerti in podobno 
ne morejo nadomestiti ure-
jenega sistemskega social-
nega varstva.« V Združeni 
levici zahtevajo tudi okre-
pitev referendumov, uved-
bo elektronske demokracije 
in participativnih proraču-
nov, razširitev pravice žensk 
in manjšin.
 Bojana Mavsar 

Peter Dirnbek, Sašo Jejčič in Aleš Suša

KRŠKO - V prostorih krškega hotela City sta se 1. julija 
pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami predsta-
vila kandidata Državljanske liste - Anita Zagorc, ki kandi-
dira za poslanko v krškem volilnem okraju, in Janko Re-
zec kot sevniški kandidat za poslanca. 

Kandidat za poslanca v DZ RS, 54-letni Sevničan Janko Re-
zec, ki je zaključil poklicno šolo v Krškem, je izpostavil pri-
zadevanja za vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za 
nova podjetja in delovna mesta za mlade do 30 let. Če bo iz-
voljen, se bo trudil tudi za zmanjševanje davkov in prispev-
kov ter za zvišanje minimalne plače, ki bi morala po njego-
vem mnenju dosegati višino 1000 evrov. Tržno gospodarstvo 
naj bi bilo brez koncesij in monopolov, zavzemal pa bi se tudi 
za osemurni delovnik za zdravnike brez dodatnih dežurstev 
ter dal priložnost za zaposlovanje brezposelnih zdravnikov. 
Dotaknil se je še prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 
ki po njegovem mnenju sploh ni prostovoljno, poleg tega pa 
je prispevek za vse enak - ne glede na višino plače. Menil je 
še, da bi moral podjetniški sklad skupaj z javno upravo po-
magati pri uspešnejšem črpanju evropskih sredstev.

Kandidatka Anita Zagorc, ki se je pred dvema letoma prese-
lila iz Novega mesta v Podbočje, je izpostavila predvsem skrb 
za mlade, ki naj ne bi iskali priložnosti v tujini, pač pa naj bi 
jih našli doma. Dodala je še, da se bo kot poslanka, če bo ta-
kšna volja volivk in volivcev, zavzemala za vsako točko progra-
ma Državljanske liste, saj je zanjo vsaka enako pomembna.

Uvodoma je celoten program Državljanske liste predstavila 
aktualna poslanka Katarina Hočevar, ki je med drugim de-
jala, da prihajajo kandidatke in kandidati iz gospodarstva, 
da so pošteni in odgovorni. Podporo obema posavskima kan-
didatoma sta izrekla nekdanji Krčan Gregor Pajić, ki bo kan-
didiral v Hrastniku, ter programski tajnik DL in poslanec Mar-
ko Pavlišič.  S. Radi

Zagorčeva in Rezec kandidata DL

Kandidata Državljanske liste Anita Zagorc in Janko Rezec    

Tako so soglasno sklenili čla-
ni občinskega sveta 19. juni-
ja na 24. redni seji in najbrž 
predzadnji seji v tem man-
datu. Poleg tega so sogla-
šali z imenovanjem Alenke 
Černelič Krošelj za direk-
torico Posavskega muzeja 
Brežice za mandatno obdo-
bje petih letih, ki ga je sle-
dnja pričela s 30. junijem. 
V upravni odbor Regionalne 
razvojne agencije Posavje 
so kot predstavnico občine 
imenovali direktorico občin-
ske uprave Judito Lajkovič. 
Sprejeli so tudi dva sklepa, 
povezana z bližajočimi se je-
senskimi lokalnimi volitvami: 

Priznanja trem društvom-jubilantom
KOSTANJEVICA NA KRKI – Letošnji kostanjeviški občinski nagrajenci bodo tri društva, ki letos obeležuje-
jo jubileje: Pihalni orkester Kostanjevica na Krki ob 20-letnici delovanja, Klub jamarjev Kostanjevica na 
Krki ob 50-letnici delovanja in Etnološko društvo Prforcenhaus, ki ohranja 160-letno tradicijo šelmarije. 
Poleg tega naj bi posebno priznanje, zlato listino za gospodarstvo, župan podelil podjetju Kostak d.d.

v občinsko volilno komisijo so 
imenovali Bojana Trampu-
ša, Jernejo Stopar, Cvetko 
Vukčevič Kofol, Tanjo Što-
kar, Jožeta Pavloviča, Mate-
jo Olovec, Martina Kastelica 
in Sandro Colarič, spreje-
li pa so tudi sklep o delnem 
povračilu stroškov organiza-
torjem volilne kampanje. Po-
trdili so nov statut občine, ki 
ga narekuje uskladitev z za-
konom o lokalni samoupravi, 
z zakonskimi zahtevami pa je 
usklajen tudi nov odlok o ka-
tegorizaciji občinskih javnih 
cest, s katerim so hkrati za-
dovoljili še potrebe po spre-
membah določenih odsekov 

cest, ki so se izkazale pri le-
tnem in zimskem vzdrževa-
nju cest, ter izkazane potre-
be občanov.

Izdali so še soglasje k sis-
temizaciji delovnih mest v 
vrtcu pri OŠ Jožeta Gorju-
pa, v katerem bo v novem 
šolskem letu šest oddelkov, 
s 1. januarjem 2015 pa se 
po besedah višje svetoval-
ke za družbene in gospodar-
ske dejavnosti Anite Krajnc 
nakazuje možnost oblikova-
nja še enega oddelka. Dolo-
čili so cene programov v vrt-
cu od 1. septembra dalje, ki 
se bodo v primerjavi z minu-
lim šolskim letom po posa-
meznih starostnih obdobjih 
nekoliko povišale (v 1. sta-
rostnem obdobju za 5,96 %, 
za 3-4 letne otroke 0,51 %), 
v 2. starostnem obdobju pa 

se bo cena programa zniža-
la za 2,13 %.

Z dnevnega reda pa so uvo-
doma umaknili točko o pro-
metni varnosti v okoli-
ci osnovne šole (Green bar, 
Grajska cesta, Ljubljanska 
cesta), kot je kasneje poja-
snila svetnica in ravnateljica 
šole Melita Skušek, ker niso 
pravočasno pripravili gradi-
va zanjo, se je pa zavzela, 
da bi to problematiko obrav-
navali še v tem sklicu občin-
skega sveta. Pri svetniških 
pobudah in vprašanjih pa je 
več svetnikov izrazilo neza-
dovoljstvo z vzdrževanjem 
občinskih cest in drugih jav-
nih površin, pa tudi z uniče-
vanjem cest zaradi prevaža-
nja hlodovine iz gorjanskih 
gozdov v dolino.
 P. Pavlovič

KRŠKO - Za 10. julij je župan mag. Miran Stanko sklical 34. 
redno sejo krškega občinskega sveta, na kateri bodo med 
drugim člani občinskega sveta dali soglasje k sistemizaciji 
delovnih mest v vrtcih v občini Krško, pa tudi k cenam pro-
gramov v vrtcih v novem šolskem letu. V primerjavi s prete-
klim letom se cene pretežno znižujejo, največ, kar za okoli 
13,7 odstotka, v prvem starostnem oddelku v Koprivnici, naj-
več pa se zvišujejo, za 6,5 odstotka, v kombiniranem oddel-
ku brestaniškega vrtca. Med obravnavanimi točkami bo tudi 
novelacija investicijske dokumentacije za energetsko sanaci-
jo brestaniške osnovne šole, ki bo nižja, kot je bila ocenjena 
projektantska vrednost. Na dnevnem redu seje je tudi pre-
dlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditve-
nem načrtu Zdole, ki razdeljuje naselje na tri območja, kjer 
so predvideni večji zazidalni in ureditveni posegi. Pri obrav-
navi točke volitve in imenovanja bodo potrdili predstavnika 
ustanovitelja v upravni odbor RRA Krško ter v sveta javnih 
zavodov Lekarna Krško in Vrtec Krško, ločeno od teh točk pa 
bodo sklepali tudi o izdaji predhodnega soglasja k imenova-
nju direktorja Centra za podjetništvo in turizem.
 B. M. 

Pred dopusti še ena krška seja

BREŽICE – Brežiški občinski svetniki in svetnice se bodo danes, 
3. julija, popoldne zbrali na 5. izredni seji v tem mandatu, ki 
jo je sklical župan Ivan Molan. Na njej bodo obravnavali dve 
vsebinski točki: odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) »Gramoznica« Boršt in odlok o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) občine Brežice. Občinski svet 
si je namreč v mandatu 2010-2014 zadal cilj, da sprejme 
nov OPN, s katerim bo omogočen nadaljnji razvoj občine. 
»Zaradi usklajenosti z vsemi nosilci urejanja prostora ter s 
predvidevanjem, da pridobimo odločbo o celoviti presoji 
vplivov na okolje v dogovorjenem roku, sklicujem izredno 
sejo občinskega sveta,« je v sklicu zapisal Molan. Še pred 
sprejetjem novega OPN pa mora biti sprejet OPPN za 
gramoznico, ker ima za podlago veljaven planski dokument.
 P. P.

Danes izredna »prostorska« seja

Čeprav javnomnenjske razis-
kave stranki napovedujejo do-
ber rezultat, je Karl Erjavec 
povedal, da podatki kažejo, 
da se vsaj 200.000 upokojen-
cev ne udeležuje volitev. Ti bi 
glede na stanje v državi lah-
ko doprinesli še k boljšemu 
volilnemu rezultatu in stranko 
podprli v prizadevanjih in za-
stopanju interesov upokojen-
ih, pa tudi ostalih generacij. 
Pri tem je Erjavec izpostavil 
višino pokojnin, ki bi se mo-
rale glede na gospodarsko rast 
ponovno usklajevati, poslan-
ci si bodo prizadevali tudi za 
krivično odvzete regrese upo-
kojencem, saj gre za zasluženo 
pravico in ne privilegij, je de-
jal Erjavec: »Če smo imeli 3,5 
milijarde evrov za dokapital-
izacijo državnih bank, ker so 
se bankirji igrali z našim de-
narjem, verjamem, da bi se 
našlo tudi 100 milijonov ev-
rov, kolikor znaša regres na 
letni ravni za vse upokojen-
ce.« Kot pomembni področji 
je poudaril tudi ohranitev dos-
topnega javnega zdravstva, pa 
tudi dober strankin gospodar-
ski program, ki temelji na izvo-
zu, novih trgih in zaposlovanju 
mladih. Erjavec je še povedal, 
da bistvo strankinega pro-
grama povzema geslo »Vrnimo 
ljudem dostojanstvo«: »Vrniti 
ga je potrebno upokojencem, 
ki so gradili domovino, s samo-
prispevki šole, zdravstvene 
domove in druge ustanove, 
a danes s pokojninami kom-
ajda preživijo. Povrniti ga je 

DeSUS: Vrnimo ljudem dostojanstvo
KRŠKO – 1. julija so se ob navzočnosti predsednika Demokratične stranke upoko-
jencev Slovenije (DeSUS) Karla Erjavca predstavili kandidati na državnozborskih 
volitvah iz posavskih občin: iz občin Krško in Kostanjevica na Krki Marija Krušič, 
iz občine Sevnica Jožef Žnidarič in iz občine Brežice Mitja Držanič.

potrebno delavcem, ki garajo 
za borne plače, ter številnim 
mladim, ki po izobraževanju 
ne dobijo zaposlitve.«

Kandidatka Marija Krušič 
je dejala, da se bo v prim-
eru izvolitve na državnem 
nivoju zavzemala za ohra-
nitev pokojninskih stebrov, 
članstvo iz lokalnega okolja 
pa jo je obvezalo, da po svo-
ji moči in prizadevanjih pri-
pomore k realizaciji že dalj 
časa ohromljenih projektov, 
to je k izgradnji obvoznice 
Žadovinek in tretjega krškega 
mostu, kar bi doprineslo k 
večji pretočnosti prometa, 
posledično pa tudi k boljšemu 
gospodarskemu napredku, s 
strani države poplačilu dol-
govanih sredstev iz sklenjen-
ih protokolov z Občino Krško 
in izgradnjo odlagališča NSRAO 
v Vrbini. Jožef Žnidarič je 
poudaril nujnost umestitve in 
izgradnje 3. razvojne osi skozi 

občino Sevnica, saj bi ta zan-
jo pomenila dodatne možnosti 
za gospodarski razvoj in infra-
strukturno navezavo do av-
toceste skozi Mirnsko dolino, 
nadgradnjo nujne medicinske 
pomoči v sevniškem zdravst-
venem domu v organizacijsko 
enoto C, ki bi pomenila krajši 
odzivni čas in zdravstveno os-
krbo obolelih oseb, izgradnjo 
nadvoza nad železniško pro-
go in povrnitev rente iz naslo-
va NEK občini Sevnica. Brežiški 
kandidat Mitja Držanič pa je 
dejal, da ni tragedija le v pro-
padu podjetij in izgubi de-
lovnih mest, temveč tudi v 
izgubljanju znanja in proiz-
vodnih enot, zato je potreb-
no v parlament pripeljati za-
kon, ki bo omejil plačo vsem 
državnim funkcionarjem in od-
govornim za stanje v državi na 
raven povprečnega dohodka, 
vse dotlej, dokler država ne bo 
dosegla pozitivne rasti.
 Bojana Mavsar

Mitja Držanič, Marija Krušič, Karl Erjavec in Jožef Žnidarič
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jevanju pa podal svojo oce-
no razlogov za krizo, v ka-
teri smo  se znašli v zadnjih 
letih. Poudaril je, da so bile v 
času osamosvajanja zelo po-
memben dejavnik institucije 
v okolju – občina, krajevne 
skupnosti, policija, zdrav-
stvo, zaščita in reševanje, 
gospodarstvo, teritorialna 

obramba, radioamaterstvo, 
različna društva itd. »Kaj od 
tega je še danes? Politično-
ekonomistične struje so že 
naredile nekaj napačnih po-
tez in prerezale lokalne po-
vezave in pristojnosti. Cen-
tralizirali so policijo, centre 
za obveščanje, banke, zdrav-
stveno zavarovanje, najavi-

li enako v sodstvu, zdravstvu 
in ne vem še kje. Nič jih ni 
izučila gospodarska katastro-
fa prenosa vodenja podjetij 
s centralističnim pristopom v 
prejšnjem sistemu,« je raz-
mišljal. »Potrudimo se vrniti 
in zadržati potrebne institu-
cije v lokalnem okolju,« je še 
dodal. Gutman pa je ugotavl-
jal, da se osamosvojitvena 
vojna prepogosto omalova-
žuje kot »operetna in viken-
daška«, čeprav za razliko od 
leta 1945 v njej nismo niče-
sar izgubili, dobili pa smo 
svojo državo in svojo vojsko. 
»Za zmago v vojni ni potreb-
na sreča, ampak znanje,« je 
menil.

Prireditev so z nastopi popes-
trili pevska skupina Lavrencij 
z Rake, mladi recitatorji Žiga 
in Hana Suša ter Jaša Boltin, 
ob koncu pa še Prevejškova.
 Peter Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ker je kostanjeviški pihalni orke-
ster svoj tradicionalni koncert ob dnevu državnosti izvedel 
že v začetku junija v okviru praznovanja 20-letnice delova-
nja, so omenjeni praznik letos obeležili malo drugače – v go-
ste so povabili pevsko zasedbo Ingenium Ensemble, ki je 20. 

junija izvedla koncert v Miklavževi cerkvi. Ena najbolj obe-
tavnih slovenskih pevskih zasedb, ki se ponaša že s številni-
mi priznanji tako s tekmovanj doma kot v tujini, sestavljajo 
pa jo Mirjam Strmole (sopran), Zala Strmole (sopran), Blaž 
Strmole (tenor), Gašper Banovec (tenor), Domen Anžlovar 
(tenor) in Jan Kuhar (bas), je navdušila zbrane v kostanje-
viški cerkvici, podžupan Ladko Petretič pa se jim je za go-
stovanje zahvalil s knjižnim darilom.  P. P.

Koncert ob dnevu državnosti

Zasedbo Ingenium Ensemble sestavlja šest mladih pevcev.

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO5. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265. 
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.

*Ponudba velja za 208 Active 1,2 VTi 60 kW z avtomatsko klimatsko napravo ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja. Štiri leta jamstva vključujejo dve leti pogodbene garancije in dve leti jamstva OPTIWAY oziroma 
do 60.000 prevoženih kilometrov. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 109 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 
84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 02. 04. 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 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.850 EUR; stranka 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. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

www.peugeot.si

PEUGEOT 208

Bogata

že za 9.990 ¤*

•  Avtomatska klima

•  Tempomat in 
omejevalnik hitrosti

•  Radio CD z MP3

oprema je šele

začetek ...

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

Nekaj deset udeležencev po-
hoda in slovesnosti so nago-
vorili mag. Martina Prevej-
šek, ki je prireditev tudi 
povezovala, takratni pred-
sednik izvršnega sveta Ob-
čine Krško Franc Černelič 
in nekdanji načelnik gene-
ralštaba Slovenske vojske 
generalpodpolkovnik Albin 
Gutman. Prevejškova je po-
udarila, da po 23 letih tone-
jo v pozabo vrednote sloven-
ske osamosvojitve. »Koliko 
mladih sploh pozna zgodo-
vino naše slovenske države? 
Koliko domoljubja, pozitiv-
nega odnosa do domovine, 
do slovenske kulture, izroči-
la in slovenskega jezika pre-
dajamo našim mladim ro-
dovom in jih vzgajamo za 
to, da bodo ponosni Sloven-
ci?« se je spraševala. Černe-
lič je povzel osebne spomi-
ne na takratno dogajanje v 
Krakovskem gozdu, v nadal-

Poudarili vrednote osamosvojitve
ZALOKE – V počastitev dneva državnosti je 28. junija v organizaciji Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve (VSO) Krško – Kostanjevica na Krki potekal spominski pohod iz Leskovca skozi Krakovski 
gozd do Zalok, tam pa še zaključna slovesnost, na kateri so se spomnili na dogodke v osamosvojitveni 
vojni leta 1991. 

Udeleženci slovesnosti pred spomenikom v Zalokah

PRILIPE – Območno združenje veteranov vojne za Sloveni-
jo Brežice je 29. junija organiziralo tretji pohod po poteh 
brežiških teritorialcev in odkritje obnovljenega spominske-
ga obeležja TO ob cesti na ribniku Prilipe. Začetek pohoda je 

bil v Rigoncah pred spomenikom padlemu teritorialcu Jerne-
ju Molanu. Po krajši slovesnosti so pohodniki pot nadaljevali 
proti Ločam in Mihalovcu, nato po savskem nasipu do Moste-
ca, kjer so z brodom prečkali reko Savo, iz Term Čatež pa so 
nadaljevali proti Prilipam do obnovljenega spominskega obe-
ležja, kjer je bil krajši program. Glavni govornik je bil Janez 
Ivšič, ki je bil leta 1991 poveljnik enote TO Brežice. Zaklju-
ček pohoda je bil pri ribniku Prilipe z okrepčilom in tradici-
onalno kranjsko klobaso. Pohoda se je udeležilo 75 udele-
žencev, med katerimi je bil tudi župan občine Brežice Ivan 
Molan.  M. Tokić

Odkrili obnovljeno obeležje

Govornik Janez Ivšič pri obnovljenem obeležju na Prilipah

Po polaganju venca in priži-
ganju sveč delegacij Občine 
Brežice, brežiških združenj 
veteranov vojne za Slovenijo, 
borcev za vrednote NOB, slo-
venskih častnikov in policijske-
ga veteranskega društva Sever 
je zbrane nagovoril župan Ivan 
Molan. Izpostavil je, da je Jer-
nej Molan na tisti poletni ve-
čer pred 23 leti za samostoj-
no domovino dal največ, kar 
je imel – svoje življenje. »Od-
zval se je klicu dolžnosti in pri-
jel za orožje, skupaj s soborci 
pripravljen obraniti dom, do-
movino in družino. Država je 
bila izbojevana, vojna konča-
na, za žrtvami osamosvojitve-
ne vojne pa je ostala prazni-
na, ki ni in ne sme utoniti v 

Potrebna sta enotnost in sodelovanje
RIGONCE – Pri spomeniku v Rigoncah, ki stoji v spomin na boj brežiške intervencijske enote Teritorialne 
obrambe s kolono oklepnikov JLA in na pripadnika enote Jerneja Molana, ki je 27. junija 1991 kot prva 
žrtev v osamosvojitveni vojni padel v tem boju, je natančno 23 let po tem potekala spominska slovesnost. 

pozabo,« je povedal. Slavno-
stni govornik na slovesnosti, na 
kateri so bili prisotni tudi svoj-
ci Jerneja Molana, je bil po-
slanec v DZ mag. Andrej Viz-
jak. Med drugim se je zahvalil 
vsem, ki so sodelovali pri teh 
pogumnih dejanjih ter izboje-
vali samostojno in neodvisno 
državo. Dejal pa je še: »Slo-
venska država je pot samo-
stojnosti in neodvisnosti pre-
hodila uspešno, bilo pa je tudi 
nekaj slabega, nezaželenega, 
neprimernega ter moralno za-
vrženega. Številna izgubljena 
delovna mesta, kot posledica 

bogatenja in pohlepa posame-
znikov, in tudi ostale stranpo-
ti nas lahko z grenkobo vra-
čajo do vprašanj, ali se je to 
splačalo takrat postoriti in ali 
je bila žrtev upravičena. Teh 
vprašanj ne sme biti. Živimo v 
samostojni državi in sami sebi 
pišemo prihodnost ter smo v 
preteklosti dokazali, kaj je po-
membno, da Slovenijo razvije-
mo po poti sodobne, demokra-
tične države – to sta enotnost 
in sodelovanje.«

Pred spomenikom so za trenu-
tek obstali in se poklonili ter 

prižgali svečo tudi člani inter-
vencijskega voda TO Brežice in 
soborci Jerneja Molana, ki jih 
je takrat vodil Anton Marolt. 
Za kulturni program so poskr-
beli Gasilski pihalni orkester 
Loče, MePZ KD Franc Bogovič 
Dobova, harmonikar Tadej Ko-
pinč, Bojana Zevnik in Darko 
Ferlan pa sta kot povezoval-
ca med drugim prebrala tudi 
spomine dveh posavskih novi-
narjev, Irene Majce in Vlada 
Podgorška, na 27. junij 1991.
 Rok Retelj

Svojemu soborcu Jerneju Molanu so se poklonili tudi čla-
ni intervencijske enote TO Brežice.

Člani občinskega sveta, ve-
teranke in veterani vojne za 
Slovenijo, predstavniki so-
rodnih veteranskih in dru-
gih domoljubnih organiza-
cij ter občanke in občani so 
tako počastili dan državno-
sti in 23. obletnico samostoj-
nosti RS. K prazniku sta jim 
čestitala župan Ivan Molan 
ter predsednik OZVVS Breži-
ce Toni Supančič, ki je po-
udaril, da smo domovina mi 
vsi. Spomnil je, da so do-
movino branili naši dedje in 
pradedje pred 100 leti v 1. 
svetovni vojni ter partizani 
v 2. svetovni vojni, oboji pa 
so nas v bojih in s svojimi ži-
vljenji približali k samostoj-
ni državi leta 1991. Opomnil 
je, da država po 23 letih ni 
izpolnila pričakovanj večine 
njenih državljanov, veterani 
politike in politiko pozivajo, 
naj se končno zresnijo, saj si 
državljani zaslužimo boljšo, 
pravičnejšo državo.

Slavnostnemu govorniku De-

Le s sodelovanjem v boljšo prihodnost
BREŽICE – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice je v so-
delovanju z Občino Brežice 24. junija drugič pripravilo proslavo v počastitev 
dneva državnosti, ki je potekla v Viteški dvorani Posavskega muzeja. Slavno-
stni govornik je bil minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan.

janu Židanu je Toni Supančič 
izrekel dobrodošlico v Breži-
cah in se mu zahvalil, da se 
je odzval njihovemu povabi-
lu. Ob čestitki k prazniku je 
Židan v govoru dal poudarek 
sodelovanju vseh dejavnikov 
v državi, saj le sodelovanje 
med njimi lahko pozitivno 
vpliva na razvoj Slovenije. 
Dejal je, da je dobro in prav, 
da imamo različna stališča, 

le-ta pa je za dobrobit drža-
vljanov in države treba upo-
števati in jih je treba tvorno 
usklajevati za boljši in pra-
vičnejši jutri.

Praznični predvečer so s kul-
turnim programom obogati-
li učenci OŠ Globoko, MePZ 
Viva in KD Drugi oder. 
 N. Jenko S., 
 foto: M. Tokić  

Slavnostni govornik Dejan Židan

OBREŽJE - MO Bregana, MO 
Grdanjci, MO Podvrh in KS 
Jesenice na Dolenjskem so 1. 
julija na prostoru med gostil-
no Kalin in nekdanjo tovarno 
Šavrić pripravili praznovanje 
prve obletnice vstopa Repu-
blike Hrvaške v Evropsko uni-
jo. Pripravili so pester kultur-
no-zabavni program, v času 
prireditve pa je bil odprt za-
časni mejni prehod preko mo-
stu pri Kalinu, preko katerega 
je bil prehod možen z oseb-
nim dokumentom.

Prva obletnica 
vstopa Hrvaške v EU
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Luka Tratnik Cerovšek, Raka: Med 
počitnicami bom šel na morje, pa h kater-
emu od prijateljev na počitnice, zdaj sem 
na oratoriju v Podbočju, šel pa bom tudi na 
Gripove tedne mladih v Novem mestu. Doma 
ne bom ravno veliko, ko pa bom, se bom igral 
z bratcem, igral igrice in podobno. Šole ne 

bom prav nič pogrešal, verjamem pa, da bo v četrtem raz-
redu boljše kot v tretjem.

Damjana Žmavc, Bojsno: Za poletje oziro-
ma počitnice nimam še nobenih načrtov. Ver-
jetno bom tako kot vsako leto delala preko 
študentskega servisa. Zagotovo bom preži-
vela tudi nekaj dni na morju, kje in kdaj, bo 
povsem spontana odločitev. Čas si bom vze-
la tudi za branje kakšne dobre knjige, špor-

tne aktivnosti, mogoče se bom šla kopat kam na bazen, v 
poštev pride tudi krajše kampiranje in druženje s prijatelji.

Špela Černič, Skopice: Študijske počitnice 
bom imela precej natrpane in razgibane z ak-
tivnostmi, skavtskimi tabori in drugimi ani-
matorskimi delavnicami, potrebno pa bo tudi 
kaj delati, da se bo kaj zaslužilo. Največ pa 
se bom posvetila prostovoljstvu, kar mi pri-
naša največ veselja, zadovoljstva in ljubezni. 

Na morje ne hodim preveč rada, zelo rada pa hodim v hribe, 
kampiram, in tudi za to se bo našel čas. 

Lara Senica, Sevnica: Poletne počitnice bom 
izkoristila za letovanje ob morju, obiskov-
ala pa bom tudi bazen v domačem kraju, 
kjer bomo s prijatelji lahko igrali tudi od-
bojko. Nameravam se udeležiti še dveh po-
letnih glasbenih kampov. Redno bom vadi-
la tudi igranje na moj najljubši instrument 

– flavto, saj jeseni nadaljujem šolanje na Konservatoriju za 
glasbo v Ljubljani.

Tokratno anketno vprašanje smo namenili šolarjem, 
dijakom in študentom ter jih povprašali, kako in kje 
bodo preživeli poletne počitnice, ali se bodo udeleževali 
organiziranih počitniških dejavnosti ali bodo šli raje po 
svoje - na morje, kampiranje, potovanje ...

anketa

Kam med počitnicami?

Župan Ivan Molan je uvodo-
ma nagovoril zbrane učenke 
in učence, ki so prišli v sprem-
stvu staršev in razrednikov 
oz. mentorjev, ter med dru-
gim dejal, da je lepo pogle-
dati polno dvorano, kar kaže 
na to, da je v brežiški obči-
ni veliko nadarjenih učencev, 
ki so uspešni na različnih pod-
ročjih. Na koncu je vsem za-
želel lepe in brezskrbne po-
čitnice. Sledila je podelitev 
knjižne nagrade najuspešnej-
šim. Knjigo Brežice – Stolet-
je na razglednicah je prejelo 
naslednjih 37 učenk in učen-
cev: Petra Avšič, Sara Šošta-
rič, Anton Glogovšek, Tim 
Medved (vsi OŠ Artiče), Žiga 
Pinterič, Kaja Martini (oba 
OŠ Bizeljsko), Eva Kodrič, 
Gašper Marinček, Nina Pav-
lovič, Rebeka Preskar (vsi 
OŠ Cerklje ob Krki), Timotej 
Tim Rus, Žiga Petančič, Gre-
gor Šušterič (vsi OŠ Globo-
ko), Valentina Štrbuncl No-
vosel (OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece), Sabina Frece, Lana 
Škrlec (obe OŠ Velika Dolina), 
Filip Cvetko, Luka Geč, Ana 
Graj, Gašper Levec, Mitja Še-
pec, Kaja Zakšek (osvojila je 
tudi zlato priznanje na držav-
nem tekmovanju iz anglešči-
ne), Matjaž Zupančič (vsi OŠ 

Šolo z odliko končalo 37 učencev
BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je 19. junija v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice pripravil 
tradicionalni sprejem za najuspešnejše učenke in učence šol v občini Brežice. V preteklem šolskem letu 
je bilo 37 takšnih, ki so osnovno šolo zaključili z odliko, saj so vsa leta končali z odličnim uspehom. Poleg 
njih pa so nagrado prejeli tudi vsi tisti, ki so se v tem šolskem letu izkazali na različnih tekmovanjih.

Dobova), Lara Planinc, Sara 
Slemenšek Avšič, Lara Jam-
briško, Andraž Konc, Jana 
Stanič, Gala Margita Štiglič, 
Žana Florjanič Baronik, Jan 
Zupančič (osvojil je tudi Do-
minkovo zlato priznanje na 
državnem tekmovanju iz 
znanja astronomije), Ana 
Preskar, Jan Predrag, Katja 
Dornik, Patrik Mirko Cvelbar, 
Sara Rožman Atelšek in Kriš-
tof Strnad (vsi OŠ Brežice).

Skupine oz. posamezni učen-
ci, ki so v preteklem šolskem 
letu na raznih šolskih tekmo-
vanjih dosegli 1. mesto oz. 

zlato priznanje, so prejeli 
pohvalo in priznanje Občine 
Brežice ter knjižne nagrade. 
Letošnja najuspešnejša deve-
tošolka pa je učenka OŠ Bre-
žice Žana Florjanič Baronik. 
Poleg izrednega učnega uspe-
ha v vseh letih osnovnošol-
skega izobraževanja je do-
bitnica zlatega priznanja na 
državnem tekmovanju iz lo-
gike in diamantnega Vego-
vega priznanja na državnem 
tekmovanju iz znanja mate-
matike, ki ga prejmejo tisti 
učenci, ki so več let zapored 
posegali po najvišjih uvrstit-
vah na tekmovanjih iz znan-

ja matematike. Po besedah 
njene razredničarke Mateje 
Bogovič Fifnja se je Žana v 
letošnjem šolskem letu ude-
ležila 12 tekmovanj iz znanja 
in več tekmovanj s področja 
športa, na katerih je osvoji-
la še pet srebrnih in šest bro-
nastih priznanj, prav tako pa 
je s sošolko sodelovala pri ra-
ziskovalni nalogi iz kemije in 
se uvrstila na državno tekmo-
vanje, s svojimi prispevki so-
delovala na literarnih nate-
čajih, vsa leta prepevala v 
pevskem zboru, si nadela na-
ziv zlate bralke in kot recita-
torka ali voditeljica nastopa-
la na kulturnih prireditvah v 
šoli in izven nje. Ob vsem tem 
pa se je vključila v prav vse 
humanitarne dejavnosti, ki so 
jih podprli na OŠ Brežice. Iz-
kazala se je kot zanesljiva in 
odgovorna ter v vsakem tre-
nutku pripravljena pomaga-
ti sošolcem in učiteljem. Za 
spremljevalni program so po-
skrbeli različne skupine Ples-
nega društva Imani Brežice, 
brata Miha in Marko Zagmaj-
ster, učenca Glasbene šole 
Brežice Ian Šavrič na tambu-
rici in Lucija Ogorevc na sak-
sofonu, podelitev pa je pove-
zovala Bojana Zevnik.
 Rok Retelj

Najuspešnejši učenki Žani Florjanič Baronik je župan Mo-
lan izročil knjižno darilo.

www.kopitarna.com

CERKLJE OB KRKI – 19. junija so v Vojašnici Jerneja Molana 
v Cerkljah ob Krki obeležili dan vojašnice, v sklopu kate-
rega je bila najprej blagoslovljena vojaška kapela sv. Dru-
žine, kasneje pa odprti še galerijski prostori.

Kapela bo namenjena vsem pripadnikom Slovenske vojske 
(SV) za trenutek odmika od stiske, ko bo to potrebno, pa 
tudi za podeljevanje zakramentov pripadnikom in njihovim 
družinskim članom. Kapelo in oltar sta blagoslovila vojaški 
vikar Jože Plut in evangeličanski duhovnik Aleksander Er-
niša, na blagoslovu pa so bili prisotni tudi vojaška kapla-
na Aleksander Urek in Milan Pregelj ter cerkljanski župnik 
mag. Janez Žakelj. Vikar Plut je v nagovoru poudaril, da se 
je v vojašnici našel prostor, ki je izključen od vsega ostale-
ga in je namenjen samo duši, človeku in njegovim mislim. 
Med drugim je povedal tudi tole: »Spominjam se, kako je 
bilo v času vojne za Slovenijo. Dokler niso prišli tanki, so se 
vsi fantje norčevali iz mene in iz Boga. Ko so prihajali okle-
pniki, je bilo nenadoma konec norčevanja. Vsi so prihajali 
do mene in drug za drugim spraševali, ali je še kaj po smr-
ti in kako bo z njimi, če bodo umrli.«

Po blagoslovu kapele je sledila slovesnost ob obletnicah na-
pada borcev Cankarjeve brigade na nemško letališče, napa-
da TO na letališče JLA in delovanja SV v vojašnici. Obenem 
so bili odprti tudi prenovljeni spominski prostori in galeri-
ja, ki so jo poimenovali po pokojnem Slavku Geriču, ki je v 
cerkljanski vojašnici deloval kot pomočnik za motiviranje in 
informiranje ter domoljubno vzgojo, skrbel pa je tudi za li-
kovno galerijo in spominsko sobo. Od leta 1992 do 2006 je v 
galeriji vojašnice organiziral več kot 40 likovnih in pesniških 
razstav umetnikov iz vse Slovenije, bil pa je tudi glavni po-
budnik odprtja oddelka Knjižnice Brežice v vojašnici. Poleg 
razstavnih prostorov galerije Slavka Geriča si lahko obisko-
valci vsak četrtek med 16. in 17. uro ogledajo tudi spomin-
sko sobo Vojašnice Jerneja Molana, Rusjanovo sobo in letal-
sko sobo. Ob dnevu vojašnice je bila odprta tudi pregledna 
slikarska razstava domačinke Brede Videnič Kuplenik, ki jo 
je avtorica naslovila »Sem v objemu barve ...«.
 R. Retelj

Kapela in prenovljena galerija

Vikar Jože Plut in evangeličanski duhovnik Aleksander Er-
niša med blagoslovom oltarja

BRESTANICA – Če ste bili tam, verjamemo, da vam je bilo 
prijetno, v kolikor pa ste ga zamudili, pa boste nanj mora-
li počakati celo koledarsko leto. Na Petrov sejem kajpak, 
ki je potekal v organizaciji tamkajšnjega turističnega dru-
štva tradicionalno na zadnjo junijsko soboto v starem raj-
henburškem trškem jedru. 

Sonce je res neusmiljeno žgalo, a kot na vseh sejmih do se-
daj se je ob stojnicah z različno ponudbo ponovno veliko 
barantalo in kupovalo, za razliko od prejšnjih pa se 17. sej-
ma ni udeležila srednjeveška gospoda, pač pa je zgodba v 
izvedbi dramske sekcije Kulturnega društva Svoboda teme-
ljila na prikazu nekdaj najzanimivejših ženitovanjskih obi-
čajev. Tako smo lahko sledili s humorjem prežetim prizorom 
dogajanja tako na ženinovem kot nevestinem domu, posta-
vitvi šrange z namenom, da ženin plača odkupnino za neve-
sto, pa prihod svatov na ženinov dom in zaključku svatovskih 
obredov. Med odigranimi nastopi je za pestrejši sejemski dan 
in dobro voljo številnih obiskovalcev nastopilo tudi lepo šte-
vilo glasbenih izvajalcev, Blanški vinogradniki, harmonikarja 
Miha in Timi ter skupina instrumentalistov brestaniške osnov-
ne šole, pa Klavdija Medvešek z ansamblom, vokalistka in 
citrarka Anja in Klara Drstvenšek, Folklorna skupina Jerica 
z Razborja, pa plesne skupine domače Svobode in za zaklju-
ček še moška plesna skupina Tower Pancers. Kot se šika, pa 
sta v uvodu obiskovalce z željo po prijetnem druženju nago-
vorila, sejmarjem pa zaželela ugoden tržni dan zastopnika 
velikega in malega župana, v imenu Občine Krško vodja od-
delka za gospodarske dejavnosti Janko Avsec in v imenu KS 
Brestanica Boštjan Železnik. B. Mavsar

Ohcet na Petrovem sejmu 

Na sejmu se je trlo sejmarjev in obiskovalcev.

VELIKI PODLOG – V športni dvora-
ni v Velikem Podlogu so ob pomoči 
domače KS, OŠ Leskovec pri Krškem 
ter mnogih donatorjev postavili 
športno igralno kletko. „Prav giba-
nje je za predšolskega otroka po-
glavitnega pomena, saj z njim spod-
bujamo ne le njegove lokomotorne 
sposobnosti, ampak tudi poglavitno 
vpliva na čustveni in spoznavni ra-

zvoj,“ je ob tem dejala vzgojiteljica v tamkajšnjem vrtcu Darja 
Cesar ter dodala, da je športni pripomoček ustvarjen za razvi-
janje moči ramenskega obroča in reševanje gibalnih problemov 
ter pomoči otrokom pri premagovanju morebitnih strahov pred 
višino v danem gibalnem prostoru. Za zaključni del izvedbe in 
njeno montažo je poskrbel Ervin Felicijan iz domačega špor-
tnega društva.  M. Hrvatin, foto: D. Cesar

Športna igralna kletka 

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v članku »Jože 
Habinc, po Jožetu Ciuhi drugi častni krajan KS mesta Krško« 
(str. 5) v podpisu k fotografiji nagrajencev po pomoti zapisali 
ustanoviteljico Aktiva kmečkih žena Branko Radej Koren, 
priznanje pa je v imenu AKŽ Sremič prevzela Lenčka Šmit. 
Slednji se za pomoto opravičujemo. 
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Na dobro obiskani priredit-
vi so se predstavile doma-
če pevske skupine in iz oko-
lice: moška pevska skupina 
Lira in ženska pevska skupi-
na Lokvanj iz Krmelja, ljud-
ske pevke Solzice iz Bud-
ne vasi, MePZ iz šentjanške 
župnije, Šentjanški jurjeval-
ci ter vokalna skupina Vilin-
ke iz Boštanja. S poetično 
besedo so večeru dale po-
seben zven domače pesnice 
Renata Kuhar, Eva Keber 
in Marija Bajt. Z igranjem 
na različne inštrumente so 
se predstavili še učenci in 
učenka OŠ Milana Majcna 
Šentjanž: Žiga Prijatelj in 
Patrik Prijatelj sta vsak svo-
jo skladbo zaigrala na har-
moniko, na klaviaturah sta 
se predstavila Vid Žgajnar 

KRMELJ - Na prostoru pred krmeljskim gasilskim domom so 
že drugo leto zapored pripravili etnološko obarvano pri-
reditev pod naslovom »Knapec na obisku pri branjevki in 
krošnjarju«. Tako so se 14. junija na kmečki tržnici pred-
stavili pridelovalci domače, lokalno pridelane hrane ter z 
unikatnimi ročnimi izdelki še učenke in učenci OŠ Krmelj. 
»S to prireditvijo želimo ugotoviti, kakšno je zanimanje 
za tržnico oz. semanji dan v kraju. Po obisku sodeč, bi bi-
la to dobrodošla pridobitev. Tržnico bi organizirali enkrat 
tedensko, semanji dan pa morda enkrat mesečno,« je raz-
mišljala predsednica KS Krmelj Slavica Mirt.  S. R.

S kulturo obarvan jubilej čebelarjev
ŠENTJANŽ - V zgodnjem večeru prvega poletnega dne se je na lično urejenem trgu sredi Šentjanža v 
organizaciji Kulturnega društva Milan Majcen Šentjanž in Šentjanških jurjevalcev odvijal bogat kulturni 
večer, v katerem je bila v ospredju 30-letnica Čebelarskega društva Šentjanž. 

in Nina Lindič. V zaključnem 
delu so se s plesom na zna-
no Slakovo skladbo Čebelar  
predstavili še člani in člani-
ce Kulturnega društva Milan 
Majcen Šentjanž.

Rdeča nit kulturnega dogod-
ka je bila 30-letnica Čebe-
larskega društva Šentjanž, ki 
je imelo le dan pred sobotno 
prireditvijo, 20. junija, slav-
nostno sejo. Po seji so odpr-
li v šentjanškem kulturnem 
domu še tematsko lepo ure-
jeno in pregledno čebelarsko 
razstavo. O razstavi, o pome-
nu čebel in čebelarjenju je na 
kulturni prireditvi  spregovo-
ril nekaj besed predsednik 
društva Ciril Kolenc, ki se s 
čebelarjenjem ukvarja že 
28 let. V uvodu je predstavil 
tudi vse dosedanje predsed-
nike: »Društvo, ki povezuje 
čebelarje iz Krmelja, Tržiš-
ča in Šentjanža, je bilo usta-
novljeno leta 1984. Pobudnik 
ustanovitve je bil Stanko Ke-
ber, prvi predsednik pa danes 
že pokojni Franc Ban. Od leta 
2000 do 2003 je društvo vo-
dil Jože Pirc in nato nadalj-
njih sedem let Milan Umek.« 
Društvo, ki šteje 38 članov, si 
želi ponovno uvedbo čebe-
larskega krožka na OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, kjer je kro-
žek deloval že pred ustano-

vitvijo društva. Leta 1975 so v 
bližini šolske stavbe postavili 
tudi čebelnjak, učenci pa so 
vsako leto sodelovali na po-
savskem tekmovanju mladih 
čebelarjev. Delovanje krožka 
je začelo počasi usihati zara-
di pojava hude kužne bolezni 
čebel leta 2000.

Navzoče sta na prireditvi, ki 
jo je povezovala Jožica Pel-
ko, nagovorila tudi predsed-
nik sveta KS Šentjanž Bošt-
jan Krmelj in sevniški župan 
Srečko Ocvirk, občinski svet-
nik in poslanec v DZ Tomaž 
Lisec pa je predstavnici vrt-
ca v Šentjanžu podaril bon v 
višini 700 evrov za nakup ig-
ral. Sredstva so bila zbrana na 
lanskoletnem jesenskem dob-
rodelnem teku, ki ga je na po-
budo Lisca organiziral Atletski 
klub Sevnica, zato je poseb-
na zahvala veljala tudi pred-
sedniku kluba Sinetu Karlovš-
ku.  Prvi poletni večer je nato 
v Šentjanžu izzvenel v prijet-
nem druženju in klepetu ob 
kozarčku rujnega in ob doma-
čih dobrotah.  Smilja Radi

Šentjanški kulturni večer, ki se je odvijal že tretje leto 
zapored na trgu sredi vasi, so z nastopom popestrili še 
plesalke in plesalci domačega kulturnega društva.

Predsednik Čebelarskega 
društva Šentjanž Ciril Ko-
lenc

RADEČE - Tretji vikend v juniju so se na prireditvenem 
prostoru ob reki Savi, ob izlivu Sopote v najdaljšo sloven-
sko reko, v Radečah odvijali tradicionalni dnevi splavar-
jenja, na katerih so na nedeljski popoldanski vožnji z ra-
deškim splavom predstavili tudi projekt »Pogled čez – po 
poti iz gozda v dom«. 

V projekt je vključenih več idej - od obstoječe strojne opre-
me za spravilo lesa iz gozda do revitalizacije vasi v povezavi z 
ohranjanjem naravne in kulturne dediščine. »Les je surovina, 
ki prispeva k varovanju okolja in biotske raznovrstnosti, lesni 
izdelki ugodno vplivajo na zdravje in počutje ljudi. Les je 
naša edina gospodarsko pomembna surovina. V naši dolini 
je več subjektov, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo 
lesa, z oglarstvom in turizmom. Pridelajo se viški, ki jih je 
potrebno unovčiti,« je v svojem uvodnem govoru pojasnil 
gozdar in predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije Jože Prah 
in nato dodal, da so se partnerji v projektu povezali še z 
ljubljansko fakulteto za arhitekturo. Njeni študenti in štu-
dentke so pod vodstvom izr. prof. dr. Žive Deu in v sodelovan-
ju z Mizarstvom Kos iz Velike Preske izdelali unikatne makete 
lesenih razglednih stolpov, ki bi lahko bili posebna turistič-
na zanimivost. Sedem najboljših izdelovalk oz. izdelovalcev 
najizvirnejših maket pa je prejelo med vožnjo po Savi z ra-
deškim splavom poleg zelo dobre ocene za dobro opravlje-
no nalogo še knjigo z naslovom V poslanstvu dreves, v kateri 
je večje število zanimivih člankov, ki prinašajo tudi oseben 
pogled na gozd in les.  S. Radi

Projekt »Pogled čez«

Študentke in študenti arhitekture so prejeli posebno 
nagrado za predlog gradnje lesenih razglednih stolpov. 

Na predvečer dneva državnosti smo v Domu kulture v 
Radečah obeležili praznik s proslavo in slovesno podeli-
tvijo knjižnih nagrad najuspešnejšim devetošolcem. Z 
Zdravljico so dogodek otvorili učenci Glasbene šole Laško 
- Radeče. 

V nadaljevanju programa so se s predstavo Mala gizdalinka 
predstavili učenci JZ OŠ Marjana Nemca Radeče pod vodst-
vom Saše Plevel. Slavnostna govornica je bila županja občine 
Radeče Rafaela Pintarič, ki je v govoru izrazila željo, da bi 
slovenski narod znova našel enotnost, ki ga je krasila v času 
osamosvajanja, pri čemer pa naj ta enotnost temelji na skup-
ni želji po boljši prihodnosti. Pravi, da »Slovenci nismo padli 
na izpitu iz demokracije, pač pa smo padli na izpitu iz odgovo-
rnega obnašanja v razmerah demokracije, kar je ob ideološki 
zastrupljenosti problem, ki načenja vero v delovanje lastne 
države, manifestira pa se tudi v takojšnji in nekritični podpori 
novim strankam ter nizki udeležbi na volitvah, še posebej med 
mladimi, ki bi morali biti gonilna sila pozitivnih sprememb na 
političnem in gospodarskem parketu. Jutri je nov dan. Obudi-
mo torej danes spomin na rojstvo naše domovine, na čas, ko 
smo skupaj navdušeno zrli v prihodnost. Na čas, ko smo imeli 
skupne cilje in smo iskali skupne poti. S tem v mislih vstani-
mo jutri v nov dan, obrnimo nov list in znova odločno skupaj 
stopimo na pot v lepšo prihodnost.«

Sledili so glasbeni nastopi učenk klavirja, komorne sku-
pine klarinetov in trio klavirja, violončela in violine v iz-
vedbi učencev glasbene šole. Glasbeni uvod je ustvaril pra-
vo vzdušje za čestitke županje in podelitev knjižne nagrade 
najuspešnejšim devetošolcem OŠ Marjana Nemca Radeče. 
Letos je 16 učencev osnovno izobraževanje zaključilo s 
povprečno oceno 4,5 ali več. Na podelitvi jih je bilo 14, en-
ega od učencev je nadomeščala sestra, eden se je opravičil 
in bo knjigo prevzel naknadno. Veseli smo, da so učenci pri 
svojem delu tako uspešni in da jih vsako leto vsaj toliko 
z najlepšimi ocenami zaključi osnovno izobraževanje. Prav 
vsem, ki so zaključili šolanje v domačem kraju, pa želimo, 
da so uspešni tudi v nadaljnjih korakih v življenju. Tudi v 
nada ljevanju programa ni šlo brez glasbe, tokrat s slovens-
kim pesmimi v izvedbi otroškega pevskega zbora OŠ Radeče 
pod vodstvom Jane Mole. Sledili so še izvrstni nastopi solistk 
in skupen nastop učencev glasbenikov devetih razredov. Pro-
slavo je z recitacijo Minattijeve pesmi »Nekoga moraš ime-
ti rad« zaključila mlajša sestrica Nika iz Male gizdalinke in 
vsem zaželela lep jutrišnji dan.   

Ob dnevu državnosti županja 
najuspešnejšim devetošolcem 
podelila knjižno nagrado

Najuspešnejši devetošolci JZ OŠ Radeče z razredničarko 
Polono Korat, razrednikom Ambrožem Karlovškom in 
županjo Rafaelo Pintarič

BOŠTANJ – 8. junija je bilo v živahno v senci pod cvetoči-
mi lipami, kjer so z razgibanim športnim in kulturnim pro-
gramom obeležili visok jubilej - 80 let lipovega drevore-
da, ki ga je ob športnem domu v Boštanju zasadil Franc 
Dobovšek v spomin na atentat na nekdanjega jugoslovan-
skega kralja Aleksandra leta 1934 v francoskem Marseillu. 
Hkrati so namenu predali tudi novo štiristezno balinišče. 

Na prireditvi, ki jo je povezoval Vili Zupančič, so spregovo-
rili številni domačini in gostje. Dolgoletni predsednik Društva 
za športno rekreacijo Partizan Boštanj Roman Novšak je ori-
sal zgodovinsko pot društva. Podpredsednik sveta KS Boštanj 
in »duša« obnove športnega doma ter ureditve okolice Juraj 
Šlogar je spregovoril o obnovitvenih delih ter ureditvi balini-
šča. Posebna gosta, slovenski olimpionik, ambasador z šport, 
strpnost in »fair play« Miro Cerar ter predsednica Športne 
unije Slovenije Leni Fafangel, sta nanizala misli o pomenu 
telesne kulture in vzgoje, Jože Prah z Zavoda za gozdove je 
spregovoril o pomenu in simbolu lipe pri Slovencih ter dodal, 
da imamo v naši okolici 90 različnih dreves, kar pa je slabo 
znano. Pomen novega štiristeznega balinišča je predstavil 
Franc Ernestl, ki je tudi prvi od pobudnikov za gradnjo to-
vrstnih objektov v sevniški občini. V dve uri trajajočem kul-
turnem in športnem programu, ki se je zaključil z demon-
stracijo balinanja, so sodelovali: Gimnastični klub Sevnica, 
Mažorete Sevnica, ženski pevski Azeleja Boštanj, Coronke 
Boštanj, virtuoz na klaviaturah Tine Bec in Godba Sevnica.  
  J. Levstik, foto: L. Motore

80 let boštanjskega drevoreda

Sevniška srednja šola je podarila boštanjskemu društvu 
leseno skulpturo z notranjo osvetlitvijo, ki bo krasila li-
pov drevored v bodoče.

Prireditev so popestrili z glasbenimi nastopi.
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Kot je na slavnostni seji v 
tamkajšnjem kulturnem 
domu povedal predsednik 
sveta KS Podbočje Janez 
Barbič, je svet v iztekajo-
čem se mandatu deloval do-
kaj enotno in se »v okviru 
svojih možnosti in pristojno-
sti trudil voditi našo skupnost 
po poti napredka«, čeprav 
se, kot je dodal, žal pogo-
sto najdejo tisti, ki so vedno 
proti, včasih tudi proti lastni 
koristi. Med največjimi pri-
dobitvami v minulem letu je 
izpostavil igrišče v Kalce-Na-
klu, ki je v zaključni fazi, as-
faltiranje ceste v Zavode ter 
makadamske ceste Znanov-
ce-Bušeča vas, v okviru pro-
jekta Hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema je omo-
gočena možnost priključitve 
na skupni vodovodni sistem 
vaščanom Žabjeka in Slivja, 
vzporedno s tem se polaga-
jo tudi cevi za širokopasov-
no omrežje, v Šutni je dokon-
čana sanacija struge potoka 
Skradnica in cesta ob njej, 
saniran je jez na strugi Su-
šice v Dolu, pred zaključkom 
je izgradnja namakalnega sis-
tema Kalce-Naklo II. Pereča 
točka ostaja most čez reko 
Krko na Brodu, ki je bil v za-

Kljub oviram po poti napredka 
PODBOČJE – Krajani in krajanke KS Podbočje so letošnji krajevni praznik, posvečen spominu na solidar-
no pomoč krajanov, ki so leta 1941 sprejeli družine z levega brega Krke, obeležili 21. junija s slavno-
stno sejo sveta KS in družabnim srečanjem krajanov. Ob prazniku so sicer pripravili še vrsto kulturnih, 
športnih in družabnih prireditev, izšla pa je tudi že 15. številka krajevnega glasila Krževski zvon.

dnjega pol leta kar trikrat 
popolnoma zaprt, o zaporah 
pa krajani niso bili pravoča-
sno obveščeni, zato je nji-
hovo negodovanje povsem 
upravičeno. »V prispodobi bi 
lahko rekli: kapo dol vsem ti-
stim, ki ste pripravljeni na-
rediti nekaj za to, da bi nam 
bilo vsem bolje, predvsem pa 
ne čakate, kaj vam bo druž-
ba naredila. Takšno vzdušje 
v t. i. težkih časih je še bolj 
potrebno in pomembno, mi 
pa, ki trenutno upravljamo s 
krajevno skupnostjo, mora-
mo takšne ljudi in projekte 
prepoznati in jih podpreti,« 
je zaključil Barbič.

Naziv častnega krajana je 
Barbič podelil nekdanjemu 
uslužbencu Ministrstva za 
okolje Urošu Nučiču iz Trbo-
velj zaradi zaslug pri uredi-
tvi mostov in škarp na potoku 
Sušica v Podbočju ter uredi-
tvi struge potoka Skradni-
ca v Šutni. Znak KS je prejel 
Aleš Jeke iz Velikega Mraše-
vega, priznanje KS pa Stane 
Kuntarič iz Podbočja, oba za 
prispevek k razvoju krajev-
ne skupnosti. Priznanje 'mla-
di up' je na predlog OŠ Pod-
bočje dobila Hana Kerin iz 
Kalce-Nakla. Priznanji je po-
delilo tudi Turistično društvo 
Podbočje. Prejeli so ju vašča-

ni Malega Mraševega za ureja-
nje vasi in dobro sodelovanje 
ter člani ŠRD Veliko Mraševo 
za urejanje športnega igrišča 
z vaškim domom in organiza-
cijo tradicionalnega malono-
gometnega turnirja.

Zbrane na prireditvi je v ime-
nu Občine Krško nagovorila 
podžupanja Ana Somrak in 
izpostavila najpomembnejše 
projekte v krajevni skupnosti, 
nato pa je z direktorjem pod-
jetja SL Inženiring Silvestrom 
Lopatičem podpisala pogod-
bo za izgradnjo težko priča-
kovane poslovilne vežice na 
podboškem pokopališču (več 
na str. 15). Slavnostno sejo 
so s kulturnim programom 
popestrili člani KD Stane Ke-
rin Podbočje, tudi z odlom-
kom iz komedije o Butalcih, 
in vokalna skupina Mavrice, 
na družabnem srečanju kra-
janov, t. i. podboški noči na 
šolskem igrišču, pa so znova 
podelili srebrnike z znakom 
KS novorojenčkom v minu-
lem letu, tokrat jih je bilo 16. 
Za zabavo je skrbela skupina 
Iber, najmlajšim pa so bile na 
voljo delavnice pod vodstvom 
animatorjev Mladinske točke 
Podbočje.  Peter Pavlovič

Nagrajenci s predsednikom KS in podžupanjo

Tako so v sodelovanju z Obči-
no Krško investirali v prepla-
stitev dveh zahtevnih cestnih 
odsekov, in sicer klancev v La-
dni ter odseka pod gasilskim 
domom, dokončali most na Se-
nušah, v Drenovcu pa sanira-
li vdor ceste. Na Senušah in v 
Brezju so izvedli kanalizacijo 
za širokopasovno omrežje, na 
katerega pa žal zaradi ome-
jenih sredstev še niso dočaka-
li priklopa. Kot je v nagovoru 
na svečanosti še povedal pred-
sednik sveta KS Damjan Me-
žič, v letošnjem letu načrtuje-
jo izvedbo javne razsvetljave 
v Drenovcu ter z njo povezati 
spodnji in zgornji predel Stra-
že, razširitev obeh mostov v 
Dolenje proti Dimcu, prepla-
stitve pa bo deležen tudi ce-
stni odsek v Kranjičko mimo 
Dimca proti Baniču. Uradni 
del slovesnosti so zaokrožili 
s podelitvijo krajevnega pri-
znanja, ki ga je Mežič izro-
čil nekdanjemu speedwayi-
stu Gerhardu Lekšetu, ki je 
od leta 1988 do zaključka ak-

Senuški nagrajenec Gerhard Lekše  
SENUŠE - Na prvi poletni dan so s prireditvijo, posvečeno vrnitvi izgnancev na svoje domove po 2. sve-
tovni vojni, na Senušah obeležili krajevni praznik. Resda je najmanjša izmed krajevnih skupnosti v ob-
čini Krško, tvori jo le šest naselij (Senuše, Brezovska Gora, Drenovec, Brezje, Straža pri Raki in Dedni 
Vrh), zato pa v njih prebiva dobrih 550 srčnih, skromnih ter kraju pripadnih krajank in krajanov, ki so 
veseli vsakega razvoja in pridobitve.

tivne športne poti v letu 2000 
osvojil skupno 98 pokalov.

Krajevno praznovanje so na-
daljevali na tamkajšnjem igri-
šču z zabavnimi spretnostni-
mi kmečkimi igrami, v katerih 
je letos zmagala ekipa Križ, 
drugi so bili Senušani, tretji 
pa Brezogorci. Ekipi Senuš so 
podelili tudi zmagovalni pokal 
za osvojeno 1. mesto na jutra-

njem nogometnem turnirju, 
sicer pa so poleg navedenega 
tradicionalnega nogometnega 
turnirja v prvem tednu juni-
ja v počastitev praznika izve-
dli tudi 14. gasilsko tekmova-
nje, na katerem je sodelovalo 
devet ekip, ekipa domačega 
prostovoljnega društva pa je 
bila druga (1. mesto je osvoji-
la ekipa Kostanjevice na Krki, 
3. pa Leskovca pri Krškem). V 
sklopu krajevnega praznova-
nja je Zavod Svibna iz Brezo-
vske Gore 20. junija organi-
ziral prireditev Kresne šege 
pred Ajdovsko jamo. Dežev-

no vreme je resda botrovalo 
manjšemu obisku kot v pre-
teklih letih, kljub temu pa se 
je pred jamo zbralo prek 20 
udeležencev, ki so med obu-
jenimi kresnimi šegami izde-
lovali kresne šopke za zaščito 
pred poletnimi ujmami in za-
peli nekaj pesmi Soncu. Kot je 
povedala Bernardka Zorko iz 
tega zavoda za ohranjanje in 
trajnostni razvoj podeželja, 
so se, ker je kresovanje pote-
kalo na predvečer Alojzijeve-
ga (21. 6.), po starih navadah 
spomnili tudi vseh godovni-
kov – Lojzetov, Slavkov, Sla-
vic itd., jim »ramplali« (po-
ropotali s priročnimi glasbili) 
in nazdravili. Prijetno vzdušje 
se je ob kresu, ki ga je priž-
gal predsednik Mežič v družbi 
godovnice Slavice Javornik, 
nadaljevalo še pozno v nočne 
ure. Vsem zbranim na osre-
dnji krajevni prireditvi sta ob 
prazniku čestitala tudi Franci 
Žičkar, predsednik KO DIS Le-
skovec pri Krškem, ter podžu-
panja Ana Somrak, za prije-
tno vzdušje in druženje, da so 
se lahko udeleženci tudi zavr-
teli po igrišču, pa je poskrbel 
ansambel Skomini.
 Bojana Mavsar

Predsednik Damjan Mežič in krajevni nagrajenec Gerhard 
Lekše

MEGADOM PODSKRAJNIK, PODSKRAJNIK 102, 1380 CERKNICA, Tel: 01/705 0 705
MEGADOM RIBNICA, OB ŽELEZNICI 4, 1310 RIBNICA, Tel: 01/835 1 640 ODPRTO: ponedeljek - petek 7:00 - 19:00, sobota 7:00 - 13:00 www.megadom.si
MEGADOM KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135F, 8270 KRŠKO, Tel: 07/488 1 200

ŠENTVID – 15. junija so se na Šentvidu drugo leto zapored 
zbrali člani Krajevne organizacije Društva izgnancev Čatež 
ob Savi in z občnim zborom opravili na nekoliko drugačen na-
čin. Najprej je pred cerkvijo sv. Vida potekala sveta maša za 
vse izgnance, ki jo je daroval čateški rojak prelat Vinko Ve-

gelj, somaševal pa je še čateški župnik Jože Pacek. V pri-
digi se je Vegelj navezal predvsem na praznik svete trojice, 
ki ga je ta dan praznovala katoliška Cerkev. Po maši je sledil 
kulturni program, v katerem so z recitali in pesmimi sodelo-
vali člani literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobova, 
Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova pod vodstvom 
Andreje Barič Kerin, moški člani MePZ KUD Anton Kreč Ča-
tež ob Savi pod vodstvom Ignaca Slakonje, skupina Trta in 
Katarina Sedeljšak. Ob koncu je prisotne pozdravila pred-
sednica KO DIS Čatež ob Savi Jožica Stezinar in poudarila, 
da si izgnanci nadvse želijo, da bi mlajša generacija v pri-
hodnosti poskrbela za to, da srečanja na Šentvidu postane-
jo tradicionalna.  R. R.

Na Šentvidu so se zbrali izgnanci

Prelat Vinko Vegelj je v zahvalo dobil pehtranovo poti-
co in domač med.

BIZELJSKO - Turistično društvo Bizeljsko je na tradicionalni 
pohod po Vidovi poti privabilo prek 40 pohodnikov in kar 
nekaj otrok, ki so se zbrali pri etnografski zbirki Marije 
Sušnik.  Pod do cerkve svetega Vida ni bila naporna, domačini 
pa so pripravili nekaj pogostitev. Pri Zagmajstrovih sta se 

pridružili še družini Šekoranja-Špiler in Černelč,  nato pa 
so pohodnike pogostili še Žgalinovi in Greglovi. Po poti 
so si ogledali čudoviti vrt Brigite Heberle Martini z okoli 
130 vrtnicami in drugim cvetjem, je pojasnila predsednica 
društva Mateja Kmetič. Sestre Martini vsako leto okrasijo 
cerkev ter skrbijo za kaplanijo ob njej. Po sveti maši je 
sledila pogostitev in kulturni program z Moškim pevskim 
zborom Bizeljsko. Slavkovi harmoniki in Antonovi kitari so 
se pridružili tudi pohodniki in domačini, ki so prišli samo k 
maši. 20. julija vabijo na pohod po Orešju.  S. V.

Na Bizeljskem 9. po Vidovi poti 

Pohodniki v čudovito dehtečem vrtu Brigite Heberle Martini
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NEMŠKA VAS - Kmetija Žaren v Nemški vasi je bila 21. 
junija prizorišče že uveljavljene prireditve Dan sadjarsko-
vinogradniške tehnike Posavje 2014, ki jo vsaki dve leti 
organizira Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, letošnja 
pa je bila že tretja po vrsti. 

»Osnovni namen prireditve je, da sadjarjem in vinogradnikom 
predstavimo najnovejšo sadjarsko-vinogradniško tehniko, ki 
se že uporablja v proizvodnji, in nakazati trende, v katero 
smer se bo ta kmetijska tehnika razvijala. Vso predstavljeno 
tehniko si je moč ogledati tudi pri delovanju v sadovnjaku in 
vinogradu, kar je največja razlika med kmetijskim sejmom 
in prikazom, kot ga organizira Kmetijsko gozdarski zavod 
Novo mesto,« je idejo prireditve pojasnil eden izmed 
organizatorjev Martin Mavsar z omenjenega zavoda. Številnim 
udeležencem, ki so se zbrali na na obsežnih vinogradniških 
in sadjarskih površinah Žarnovih – preko dneva se jih je 
zvrstilo vsaj tisoč, največ seveda iz bližnjih krajev, prišli pa 
so praktično iz vse Slovenije - so se predstavili tudi ponudniki 
fitofarmacevtskih sredstev, trsnih cepljenk, namakalnih 
sistemov ter sistemov zaščite proti toči v sadovnjakih in 
vinogradih. Poseben poudarek letošnje prireditve je bil na 
predstavitvi različnih oblik pršilnikov glede na različne tipe 
in izvedbe ventilatorja ter primernosti uporabe posameznega 
tipa pršilnika v vinogradu in sadovnjaku, na načinih zaščite 
pred voluharjem ter na primerih namakanja v sadjarstvu 
in vinogradništvu. Največ pozornosti so poželi že omenjeni 
praktični prikazi delovanja kmetijske tehnike in tehnike 
za namakanje, ki sta jih vodila Mavsar in Andreja Brence, 
organizatorji pa so poskrbeli tudi za družabni utrip prireditve 
vključno z gostinsko ponudbo. P. Pavlovič

Velik obisk tretjega Dneva 
sadjarsko-vinogradniške tehnike

Prikaz delovanja različnih pršilnikov

Kot je povedal ob tej prilo-
žnosti dekan, izr. prof. Bojan 
Štumberger, je v letu 2013 
na fakulteti študij zaključi-
la četrta generacija študen-
tov na prvi bolonjski stopnji 
in peta generacija na drugi 
bolonjski stopnji, pri čemer 
je razveseljiv podatek, da se 
je kar 90 odstotkov študen-
tov po zaključenem študiju 
uspelo zaposliti v gospodar-

Izvajanje pripravljalnih del 
za HE Brežice

Konzorcij izvajalcev je tako do danes na omenjenem območju 
zaključil z izdelavo obtočnega kanala in zaščito avtoceste ter 
mostnega opornika. Do konca meseca maja je bilo izkopanih 
prek 500.000 m3 različnega zemeljskega materiala, kjer pre-
vladujejo melji in gramoz. Izkopani material se je odlagal na 
večje deponije, ki so bile kasneje zatravljene, s čimer se pre-
prečuje dvigovanje prahu nad okoliške zaselke.

Trenutno dela potekajo na tesnitvi in izkopavanju gradbe-
ne jame. Sočasno se izvaja izdelava tesnilnih nasipov in iz-
kopi v gradbeni jami. Z izvedbo tesnitev se bo v naslednjih 
dveh letih gradnje HE Brežice varovala gradbena jama pred 
visokimi vodami.

Gradnja tesnilnih energetskih nasipov na lokaciji HE Brežice 
je pilotski projekt, saj se tovrstni nasipi iz peskov v Sloveniji 
še niso gradili. Poleg tega je gradnja specifična še zaradi stal-
ne seizmične aktivnosti Krške kotline. Krška kotlina je tekton-
ska udorina, ki se pogreza od zgornjega pliocena. V primeru 
rabe lokalnih peskov za gradnjo se le-ti ob potresni aktivno-
sti podvrženi nastanku likvifakcije (utekočinjanje zemljine). 
Za preprečevanje tega pojava se uporablja točno določena 
mešanica lokalnih peskov in gramoza, ki zagotavljajo zado-
stno stabilnost in varnost tesnilnih nasipov. Na podoben na-
čin se bodo gradili tudi energetski nasipi na bazenu HE Breži-
ce, ki se bodo raztezali vse do NE Krško. Naj še omenimo, da 
bo kota zajezitve bodočega bazena HE na koti 151,20. Kot za-
nimivost, to je nadmorska višina otoka Kostanjevice na Krki, 

ki leži 15 km zahodneje od pregradnega objekta.

Posebna pozornost je namenjena tudi izkopom gradbene jame, 
ki se bodo začeli intenzivno izvajati konec meseca julija 2014. 
Do začetka gradnje jezovne zgradbe je v naslednjih dveh mese-
cih potrebno izkopati še 115.000 m3 hribine. Tako v fazi geolo-
ških raziskav kot tudi v sami fazi pripravljalnih del je ugotovlje-
na pestra geološka sestava omenjenega območja. V gradbeni 
jami prevladujejo laporovci, med katerimi se pojavljajo različ-
no debele plasti peščenjakov (kalkarenitov). Tovrstna geolo-
ška sestava za izvajalce predstavlja na eni strani izziv, na drugi 
pa neugodno geološko sestavo in posledično tudi nevarnost v 
času izvedbe poglabljanja gradbene jame. Laporasta kamnina, 
ki prevladuje, namreč hitro razpada pod neugodnimi vremen-
skimi pogoji (dež, sneg, zmrzal), zato bo potrebno kamnino za-
ščititi takoj po odkopavanju, po potrebi pa še dodatno izvajati 
geotehnične ukrepe, kot so npr. vgradnja različnih geotehničnih 
sider, s katerimi bo zagotovljena stabilnost brežin izkopa, s tem 
pa tudi pogoji za varno delo v 34 metrov globoki gradbeni jami. 
Plasti peščenjakov pa predstavljajo stabilno, kompaktno kamni-
no, ki jo je mogoče izkopati s tehnologijami težkih udarnih kla-
div ali pa miniranjem. V sklopu del je pričakovati tudi miniranja 
v manjšem obsegu. Tako bo izvajalec v času izkopov zagotovil 
geomehanski nadzor, ki bo posebno pozornost posvečal geo-
loškim strukturam, anomalijam in dotokom vod, ki zelo neugo-
dno vplivajo na stabilnostne lastnosti tovrstnih objektov. Med 
samimi morebitnimi miniranji se izvaja tudi monitoring objek-
tov in tresljajev na vplivnem območju miniranja, s tem pa se 
poskuša omejiti posledice vibracij, ki nastanejo ob miniranju.

Zaključek pripravljalnih del je predviden v jesenskem času, za-
tem pa se začne sama gradnja jezovne zgradbe HE Brežic. Za-
ključek vseh del je predviden v drugi polovici leta 2017, do ta-
krat pa bo potrebno v pregradni objekt vgraditi še 97.000 m3 

betona, 3.800 ton armature ter vso potrebno turbinsko in ge-
neratorsko opremo treh agregatov za proizvodnjo električne 
energije in hidromehansko opremo petih prelivnih polj, ki bodo 
služila za prevajanje visokih vod preko energetskega objekta.

 Tadej Vodušek, RGP d.o.o.
� Andrej�Unetič,�HSE�Invest�d.o.o.
� Foto:�Iztok�Urbanč,�HSE�Invest�d.o.o.

Konzorcij družb RGP, KOSTAK in CGP že od 17. 3. 2014 intenzivno izvaja pripravljalna dela za HE Brežice. V 
sklopu omenjenih del je predvidena preusmeritev reke Save v obtočni kanal, zaščita brežin ob avtocesti, 
zavarovanje opornika več kot 100 let starega železnega mostu, tesnitev gradbene jame s tehnologijo »jet 
grouting« in izvedba tesnilnih nasipov. V zadnji fazi se bo izvedel še izkop gradbene jame, s tem pa bodo 
zagotovljeni pogoji za pričetek glavnih gradbenih del na objektu HE Brežice. Investitor izgradnje energet-
skega dela HE Brežic je družba HESS, d.o.o. iz Brežic. Vsa gradbena dela v višini 26 mio EUR bodo izvajala 
lokalna gradbena podjetja, to pa predstavlja tretjino celotne investicije.

Sedma obletnica krške fakultete
KRŠKO – 22. junija je krška Fakulteta za energetiko, v sklopu katere deluje tudi dislocirana enota v Ve-
lenju, dopolnila sedmo leto delovanja. Jubilej so dva dni kasneje v prostorih Mestnega muzeja Krško 
obeležili v sklopu dneva Fakultete za energetiko, katerega prirejajo sicer od leta 2010, na njem pa so 
podelili priznanja najboljšim študentom in zahvalne listine družbam, ki omogočajo realizacijo študij-
skih programov in projektov. 

stvu, od tega največ prav v 
energetiki. V minulem letu 
so se med najuspešnejše štu-
dente dosedanjih generacij 
zapisali trije, in sicer na vi-
sokošolskem strokovnem štu-
dijskem programu 1. stopnje 
Energetika je septembra lani 
z diplomskim delom Daljin-
sko ogrevanje s pomočjo iz-
koriščanja odpadne toplotne 
energije zračno hlajene-

ga elektro generatorja za-
ključil študij Janez Soršek. 
Študij je zaključil s povpreč-
no oceno 8,37. Kot najuspe-
šnejša študentka univerzite-
tnega študijskega programa 
1. stopnje Energetika je pri-
znanje prejela Katarina Ža-
gar, ki je študijski program 
zaključila s povprečno oce-
no 9,86, diplomirala pa je 
z diplomskim delom Koge-
neracijsko ogrevanje sta-
novanjske hiše z ORC pro-
cesom. Prav tako v mesecu 
septembru lani pa je zaklju-

BRESTANICA - Gospodarska zbornica Slovenije – Območ-
na zbornica Posavje, Krško in Posavsko društvo seniorjev, 
menedžerjev in strokovnjakov sta za svoje člane 17. ju-
nija na gradu Rajhenburg pripravila srečanje z ministrom 
za infrastrukturo in prostor Samom Omerzelom. 

Minister Samo Omerzel je zbranim med drugim povedal, da 
so mu v dobrem letu ministrovanja najbolj dragocene med-
narodne izkušnje, sicer pa pogreša na nivoju države realno 
zastavljene projekte, ki bi Slovenijo popeljali naprej, kar je 
bil tudi glavni vzgib, da se je odločil za vstop v politiko. Na-
vezujoč se na Posavje je izrazil zadovoljstvo, da so v njem 
znali prepoznati izgradnjo hidroelektrarn kot razvojno pri-
ložnost, saj je bil in bo vzporedno urejen velik delež infra-
strukture, ki je po njegovem prvi pogoj za razvoj in podporo 
gospodarstvu. V zvezi z investicijami, ki so v teku v Posavju, 
bi po terminskih planih že morale biti realizirane ali so na-
črtovane, tudi v zvezi z izgradnjo cestne infrastrukture ter 
nadaljevanje izgradnje HE, je minister povedal, da bo pri-
hodnje leto potrebno vložiti veliko naporov za zagotovitev 
sredstev (iz podnebnega in vodnega sklada sklada, op.p.) za 
izgradnjo HE Brežice, a veliko bolj od teh je v nadaljevanju 
vprašljiva finančna konstrukcija, kako pridobiti sredstva za 
HE Mokrice. Zatrdil je, da se s potrditvijo finančnih načrtov 
Sklada za razgradnjo NEK in Agencije za radioaktivne odpad-
ke nadaljujejo postopki za izgradnjo odlagališča NSRAO, si-
cer pa omembe vrednih investicij iz naslova cestnega fonda 
v izgradnje ali rekonstrukcije v Posavju ne bomo deležni. Na 
predlog ministrstva naj bi bilo resda predvidoma 200 milijo-
nov evrov sredstev iz naslova dolgoročnega razvoja avtocest 
preusmerjenih v lokalne državne ceste, a prednostno v sana-
cijo več desetletij starih mostov po Sloveniji. Priložnost na 
nacionalnem nivoju vidi v izgradnji 10. koridorja, na področju 
energetike pa v spodbujanju postopne elektrifikacije vozne-
ga parka za mestno uporabo in izgradnji drugega bloka NEK.

 B. Mavsar

Minister s seniorji in podjetniki 

Predsednik seniorskega društva Viljem Glas, minister Sa-
mo Omerzel in direktor GZS OZ Posavje Darko Gorišek  
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POSTALI SMO ČLAN MREŽE 
B.H.S. HITRIH SERVISOV

20%
popust na 

servisno storitev

B.H.S. Avtoline

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

čil magistrskih študijski pro-
gram 2. stopnje Energetika s 
povprečno oceno 9,56 Avdo 
Ajanović iz črnogorskega 
Plevlja. Poleg navedenim je 
prof. Štumberger ob krajšem 
programu, ki ga je povezova-
la Jasmina Spahalić, s pe-
smijo pa popestril MePZ Viva 
iz Brežic, podelil zahvalne li-
stine družbam GEN energija, 
DBSS d.o.o.,  Andrejc d.o.o, 
Nuklearna elektrarna Krško 
in Elmont.

 Bojana Mavsar
Najuspešnejši študentje leta 2013 z dekanom (z leve): 
Avdo Ajanović, izr. prof. Bojan Štumberger, Katarina Ža-
gar in Janez Soršek 
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Nacionalni laboratorij je 
skupno pregledal 45 vaških 
vodovodov, iz katerih se 
oskrbuje približno 2772 ob-
čanov oz. približno 10,8 %. 
Odvzel je 52 vzorcev vode 
za osnovno mikrobiološko in 
46 vzorcev za osnovno sa-
nitarno - kemično preiska-
vo. Opravljene so bile tudi 
osnovne mikrobiološke in sa-
nitarno kemijske raziskave 
na devetih izvirih. Mikrobi-
ološke preiskave so pokaza-
le, da je bila večina vzor-
cev fekalno onesnaženih in 
zato zdravstveno neustre-
znih. Osnovne fizikalno-ke-
mične preiskave, ki ne zaje-
majo preiskav na pesticide 
in težke kovine, so pokaza-
le, da so bili vzorci večinoma 
ustrezni, trije vzorci na vo-
dovodih in dva na izvirih pa 
so bili neustrezni zaradi mo-
tnosti. Zbirni pregled rezul-
tatov preiskav pitne vode je 
podan v tabeli 1.

Rezultati opravljene preiska-

Občina Krško bo v letošnjem poletju skupaj s KS Podbočje pri-
stopila k razširitvi pokopališča in izgradnji nove mrliške ve-
žice. Podžupanja občine Krško Ana Somrak je 21. junija, na 
slavnostni seji sveta KS Podbočje s Silvestrom Lopatičem iz 
podjetja SL-inženiring podpisala pogodbo za izgradnjo nove 
mrliške vežice. Na jugovzhodnem delu je predvidena razširi-
tev podboškega pokopališča, v okviru te pa bo na novo zgra-
jen poslovilni objekt. Projekt izgradnje nove mrliške vežice 
s kuhinjo in sanitarijami v vrednosti 185.000 evrov bo zaklju-
čen predvidoma konec letošnjega leta. Obstoječi objekt mr-
liške vežice bo v funkciji vse do izgradnje novega.

Pelinolistna ambrozija (Am-
brosia artemisiifolia) ali žvr-
klja je najbolj razširjena vr-
sta ambrozije po vsem svetu. 

Širi se predvsem s prome-
tom, premeščanjem strojev 

in opreme, 
s prevozom 
prsti in gra-
moza ter z 
u p o r a b o 
komposta, 
ki vsebu-
je ostanke 
te rastline. 
Je ena naj-
bolj alerge-
nih rastlin, 
ki se inten-
zivno širi 

Krško med najboljšimi v rabi 
obnovljivih virov energije
Evropsko združenje Liga prvakov s področja rabe obnovljivih virov energije (OVE), v katero je vklju-
čenih 12 evropskih držav, je na slovesnosti v Bruslju 25. junija peto leto zapored razglasilo najboljše 
evropske lokalne skupnosti, ki so se s svojimi strategijami na področju obnovljivih virov energije naj-
bolj izkazale. Mednje se je s posebno nagrado v kategoriji novih članic vpisala tudi Občina Krško

Lokalne skupnosti je komisi-
ja ocenjevala na podlagi ka-
pacitet rabe obnovljivih virov 
energije ter glede na strate-
gijo in sistematični pristop 
pri uresničevanju ciljev s po-
dročja rabe obnovljivih virov 
energije in energetske učin-
kovitosti. Občina Krško je lani 
prejela naziv najbolj energet-
sko učinkovite občine v Slove-
niji v kategoriji srednje veli-
kih občin, ta naziv pa je bil 
odskočna deska za sodelova-
nje na tekmovanju na evrop-
ski ravni. Evropsko komisi-
jo je prepričala predvsem z 
akcijskim načrtom za trajno-
stno energijo, ki ga je pripra-
vila v sodelovanju z Lokalno 
energetsko agencijo za Do-

lenjsko, Posavje in Belo kra-
jino (LEAD),  ter s svojo stra-
tegijo znižanja emisij CO2 do 

leta 2020, saj želi v tem ob-
dobju doseči vsaj 22-odsto-
tno znižanje. In sicer z ukre-

pi na področju javnih stavb in 
stanovanj, ki prispevajo kar 
60 % emisij, na področju pro-
meta in javne razsvetljave, 
zavezala pa se je tudi k iz-
vajanju nadaljnjih aktivnosti 
za izkoriščanje obnovljivih vi-
rov energije. Občina Krško je 
v zadnjih letih postavila pet 
solarnih sistemov za pripravo 
sanitarne tople vode, vgradi-
la sončne elektrarne na jav-
nih objektih skupne moči 800 
KW, pristopila k vgradnji ko-
tlov na lesno biomaso v javnih 
objektih, v večji meri obnovi-
la javno razsvetljavo z zame-
njavo energetsko potratnih 
sijalk ter pristopila k energet-
ski sanaciji javnih objektov.

Posebno nagrado za uspešno delo na področju obnovlji-
vih virov energije je prevzela podžupanja občine Krško 
Ana Somrak.

Poročilo o kvaliteti pitnih voda 
iz lokalnih - vaških vodovodov

Vodovod
Št.

upor.
zdrav.
ocena

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

Anže – omr. Anže 11 50 NU

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

Dolenja vas – vaški – omr. Dolenja vas 130 48 NU

Dolenji Leskovec – Prižni Dol – omr. Dol. Leskovec 79 28 U

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

G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču
150

U

G. Leskovec omrežje – omr. Poklek nad Blanco 54a U

Gornje Pijavško omr. – omr. Gornje Pijavško 11, Švigelj 90 U

Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Šedem 11
230

NU

Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Mali Kamen 59 NU

Kostanjek – Šapola – omr. Kostanjek 9 43 NU

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

U

Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 5 U

Loke – omr. Anovec 10 40 NU

Mladje – omr. Mladje 2 22 NU

Mali Kamen – Reštanj – VH Mali Kamen – Reštanj
175

U
Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 U

Mali Kamen – Belo – Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 NU

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

Mali Kamen – Belo – Boh – omr. Mali Kamen 55 9 NU

Mali Kamen – Okrog – omr. Mali Kamen 44 120 NU

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

Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 7 12 U
Mrčna sela – Gorjup Franc – omr. Mrčna sela 44 40 U
Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28 7 NU

Presladol – omr. Presladol 53, Jazbec 62 U

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

Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 NU

Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 4 NU

Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 NU

Planinski dom Bohor – omr. Dobrova 59 / NU

Puste Ložice – Županc – omr. Dobrova 22 9 NU

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

Rožno – omrežje – omr. Rožno 36 61 U
Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23

220
NU

Rožno – Dolnji Leskovec omr. – omr. Rožno 15, Kranjc NU

Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 44 10 NU
Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 45 14 NU

Slivje – omr. Slivje 4 45 NU

Slom – Pihovec omrežje – omr. Stolovnik 30
250

NU

Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 51 U
Smečice – omr. Smečice 5 25 NU

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

Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 6 20 NU

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

Stranje – omr. Stranje 15 31 U

Veliki Kamen zajetje – zbiralnik – skupni zaj. št. 1 in 2
252

NU
Veliki Kamen omrežje – omr. Veliki Kamen 10 U
Veternik –  omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 NU

Zalog – Prelogar – omr. Stranje 26 16 NU
Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU

Izvir Armeško KK U

Izvir Bučerca NU

Izvir Globoko – Bohor NU

Izvir Rozalija – Krško NU

Izvir Gmajna – Spodnja Libna NU

Izvir Žahovec – Krško NU

Izvir Turn – Leskovec NU
Izvir Mikolavčič – Krško NU
Studenec Dul – Mali Trn NU

V izgradnjo nova mrliška vežica 
v Podbočju

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto je letos opravil prvi pregled vodovodov 
in izvirov na območju občine Krško v letu 2014, ki niso v upravljanju družbe KOSTAK d.d., ampak z nji-
mi upravljajo sami uporabniki. Povzetek poročila o kvaliteti pitne vode vodovodov in izvirov, nad kate-
rimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 
25/09), podajamo v nadaljevanju.

ve so odraz trenutnega sta-
nja, saj primerjava analiz, ki 
so bile opravljene v prete-
klih letih, kaže, da se kako-
vost vode preko leta na teh 
vodovodih in izvirih bistveno 
spreminja. Odvisna je pred-
vsem od vremenskih razmer 
in letnega časa ob odvzemu 
vzorca. 

Nacionalni laboratorij oce-
njuje, da zaradi nestabilno-
sti kvalitete vode iz vaških 
vodovodov in izvirov voda na 
teh vodovodih oz. vodnih vi-
rih ni zdravstveno ustrezna 
in vodooskrba ni varna. Stal-
no je namreč prisotna mo-
žnost hidričnih epidemij ozi-
roma črevesnih bolezni.

Vodo je pred uporabo po-
trebno obvezno prekuhati: 
Ko voda zavre, običajno za-
dostuje, da burno vre še eno 
minuto, priporoča pa se, da 
zaradi večje varnosti voda 
vre vsaj tri minute, kar za-
gotavlja tako široko varnost, 

da takšno vodo lahko uživa-
jo tudi osebe z oslabljenim 
imunskim sistemom. Zaradi 
možnosti naknadnega one-
snaženja prekuhane vode se 
priporoča, da voda ostane v 
isti posodi, v kateri smo jo 
prekuhali; vodo pa hranimo 
v hladilniku v čisti in pokri-
ti posodi. Tako pripravljeno 
vodo za pitje lahko upora-
bljamo do 24 ur, izjemoma 
do 48 ur. Če je voda motna, 
je potrebno pred prekuhava-
njem odstraniti večino del-
cev z usedanjem in nato fil-
triranjem skozi več plasti 
čiste, najbolje prelikane 
tkanine ali skozi čist papir-
nat filter (npr. pivnik, filter 
za kavo).

Dolgoročno je priporoče-
na sanacija obstoječih sis-
temov z uvedbo filtracije in 
kloriranja vode. Priporočlji-

vo je, da se uporabniki pri-
klopijo na večje vodovodne 
sisteme, katerih viri se varu-
jejo z vodovarstvenimi paso-
vi in ki jih upravlja strokovno 
usposobljen upravljavec ter 
vzpostavitev vodovarstve-
nih pasov. Z vodovodi mora-
jo upravljati profesionalno 
usposobljeni upravljavci. Na 
vodovodih, na katerih so že 
uvedli pripravljanje vode in/
ali razkuževanje, je potreb-
no zagotoviti reden nadzor 
(skladno s predpisi), ki mo-
rajo temeljiti na sistemu ka-
kovosti HACCP.

Poročilo je v celoti objavlje-
no na spletnih straneh Ob-
čine Krško, priloge s podat-
ki o analizah za posamezen 
vodovod oziroma izvir pa so 
na razpolago na Oddelku za 
urejanje prostora in varstvo 
okolja Občine Krško.

Tabela desno: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vo-
de iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali 
vodovodnih odborov v občini Krško za leto 2014 – 1. odvzem

Legenda:
U=ustrezen, NU=neustrezen.

Kako prepoznamo pelinolistno ambrozijo?
že skoraj po vsej Sloveniji. 
Pogosto jo najdemo na po-
vršinah ob cestah, železni-
ških progah, ob bregovih rek 
in potokov ter na zapušče-
nih njivah in travnikih. V za-
dnjem času se pojavlja tudi 
kot plevel v krompirju, ko-
ruzi in sončnicah. Kmetijsko 
gozdarski zavod Novo me-
sto imetnike zemljišč obve-
šča, da morajo na podlagi 
Odredbe o ukrepih za za-
tiranje škodljivih rastlin iz 
rodu Ambrosia (Uradni list 
RS, 63/10), odstraniti ško-
dljive rastline s korenina-
mi vred ali odstraniti nad-
zemni del tako, da se ne 
obraste več. Ker so škodlji-
ve rastline iz rodu Ambrosia 

zelo razširjene, jih je po-
trebno obvladati na kmetij-
skih, pa tudi na nekmetijskih 
zemljiščih.

V obdobju pred cvetenjem 
pelinolistno ambrozijo pre-
poznamo po zelenih, dva-
krat pernato deljenih listih. 
Struktura listov je podobna 
kot pri navadnem pelinu, s 
katerim jo lahko tudi zame-
njamo. Rastlina zraste od 

30 cm do dveh metrov, ima 
pokončno ter precej razve-
jano steblo, ki je rdečka-
sto in močno dlakavo. Am-
brozija cveti od konca julija 
do konca septembra, njeno 
seme pa ostane v tleh kalji-
vo do 20 let in več.

Več o zatiranju ambrozije 
pa v naslednji številki Posa-
vskega obzornika in na sple-
tni strani www. krsko.si. 

Opravičilo
V članku o sprejemu najuspešnejših učencev je prišlo do ne-
ljube napake, saj pomotoma nismo zapisali dijaka Srednje 
poklicne šole Simona Volča, ki je bil prav tako med naju-
spešnejšimi. Za napako se Simonu in bralcem opravičujemo.
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Podjetniški center Brežice

Organizator: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Vodji projekta: Sandra Kežman & Katarina Hauer

Kuhna na ulci je projekt, ki se je letos prvič predstavil v 
sklopu festivala „Brežice, moje mesto“. 

Z nami in za nas so kuhali:

Gostilna Skaručna, Skaručna 20, 1217 Vodice
T: (01) 832 30 80 * E: gostilna@skarucna.si * S: http://www.skarucna.si

Mesni butik „Tina“ Andrejka Zobarič s.p.,
Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice

T: 07 49 62 422*M: 041 514 714*E:mesni.butik@siol.net

Etnoart turizem Špiler, Kostanjek 18, 8270 Krško
M: 041 788 222*E: etnoart.spiler@gmail.com*S:etnoart.spiler@gmail.com

Oštarija, Sokolski trg 2, 8350 Dolenjske toplice
T: 051 262 990*S: www.ostarija.si

Pension Merkež, Brezovica 16, 8259 Bizeljsko
T: (0)7 49 51 311*M: 031 699 149*E: info@merkez.si*S: www.merkez.si

Vintage villa, Cesta bratov Cerjakov 54, 8250 Brežice
T: 040 211 226*E: vintagevila@gmail.com*S: http://vintagevila.si

POHITITE S PRIJAVO!
ROK PRIJAVE: 
18.9.2014.

Projekt Posavska špajza povezuje vse občine Posavja, 
od Kostanjevice na Krki, Bistrice ob Sotli, Brežic, 
Krškega, Sevnice do Radeč. Glavnina projekta, 
sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, je bila namenjena vzpostavitvi ali obnovi 
objektov tržnic v vsaki občini, z namenom 
vzpodbujanja kmetovalcev za direktno prodajo ter 
malih in velikih potrošnikov za nakup živil iz lokalnega 
posavskega okolja. V animacijsko-izobraževalne 
aktivnosti bo do konca avgusta vključenih več 
različnih skupin udeležencev, od šolarjev, javnih 
institucij, lokalnih gostincev in restavracij do 
nenazadnje ponudnikov lokalno pridelane in 
sezonske hrane. V začetku julija in konec avgusta pa 
se bo v bližini novo nastajajočih tržnic odvijal Živahni 
teden Posavske špajze. V vsaki od posavskih občin 
bomo organizirali praktične delavnice priprave hrane 
po odličnih receptih sezonske in lokalne kuhinje, 
predstavili bomo pestro ponudbo obstoječih in novih 
pridelovalcev lokalne hrane, obiskovalcem pa bomo 
podelili tudi praktične nagrade, ki bodo prav prišle 
pri nadaljnjem nakupovanju na tržnicah. 

Prvi Živahni dan na tržnicah bo potekal v Brežicah, v 
soboto, 5.7.2014. Ob tej priložnosti bomo ob 9. uri 
tudi uradno otvorili na novo obnovljeno tržnico, ki omogoča večjo in bolj kvalitetno ponudbo lokalnih 
pridelkov in proizvodov. Pričetek dneva Posavska špajza v Brežicah bo ob 8. uri, program  bodo popestrili 
kapelska godba in Mladi harmonikarji KUD Ivan Kobal Krška vas, na voljo za okušanje bo obogatena paleta 
izdelkov iz lokalnega okolja, za pristaše nakupovanja na tržnici pa bo pripravljenih tudi nekaj zanimivih in 
uporabnih darilc. Lepo vabljeni.

Posavska špajza združuje Posavje!

Dan kruha, vina & salam

Izbor kruha
Tinka Kovačič, Glogov Brod, Artiče

Veronika Fabinc, Črnc, Brežice
Kristina Golobič, Gornji Lenart, Brežice

1. mesto:

2.&3.mesto:

Zahvaljujemo se vsem lastnicam in lastniku pridnih rok, ki ste spekli odlične kruhe 
in se z njimi pridružili tekmovanju. Čestitke vsem!
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

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

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Mucka išče nov, prijazen dom. 
Mucka je zdrava, prijazna, ne-
žna ter še malo plašna. Je oran-
žno-bele barve s kratko dlako. 
Vesela bo varnega in toplega 
doma. 

Psiček išče ljubeč in prijeten 
dom. Psiček je prijazen in igriv. 
Star je približno leto dni in ima 
kratko dlako črno-bele barve.

Psička išče topel dom. Psička je 
stara približno 2 leti in je nižje 
rasti, s srednje dolgo črno dla-
ko. Psička je prijazna, ima rada 
ljudi ter je vajena sprehodov na 
povodcu.

OBVESTILO O RAZPISU
Občina Brežice objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje  
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode.

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na Občini Breži-
ce, na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodar-
ske zadeve, v času uradnih ur. Informacije lahko pridobite 
na Občini Brežice; Tel.: 07/620 55 52; e-pošta: roman.ma-
tjasic@brezice.si. 

PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje ma-
lih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti  
do 49 PE (populacijskih enot) za objekte v občini Brežice v 
skladu s pogoji tega razpisa.

VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 
2014, pod proračunsko postavko 9971 – Sofinanciranje iz-
gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in si-
cer v višini 120.000 EUR. 

DELEŽ SOFINANCIRANJA
Delež sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov. 
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 31.10.2013 do 
30.10.2014 oziroma do porabe sredstev in se jih izkazuje s 
kopijami računov. Med upravičene stroške se štejejo stroški 
nabave male čistilne naprave in njena vgradnja. Maksimal-
na višina upravičenih stroškov za posamezno MKČN zmoglji-
vosti 1-5 PE znaša največ 2.800,00 EUR z DDV, za posame-
zno MKČN zmogljivosti 6-49 PE pa je največ 3.500,00 EUR.

ROK PRIJAVE
Vloge se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem listu 
RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do  
5.11.2014, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice. 

INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS (27.6.2014) na razpolago na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Jav-
ni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v 
času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe 
in  gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 
07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času 
uradnih ur (ponedeljek in sreda od 8.00 do 16.00, torek od 
8.00 do 15.00, petek od 8.00 do 14.00).

BREŽICE - V začetku meseca 
junija je zaključilo z osno-
vami računalniškega opi-
smenjevanja šest skupin 
začetnega in ena skupina na-
daljevalnega tečaja Mig@m 
za računalnikom. Tečaj je 
namenjen spoznavanju sta-
rejših z osnovami računalni-
štva in interneta. 

Ob tej priložnosti so tečaj-
niki medse povabili župana 
občine Brežice Ivana Mola-

Občino naredijo ljudje, je 
še dejal župan Ivan Molan, 
občina pa bo tudi v prihod-
nje skušala ustvarjati ugod-
ne pogoje za razvoj društve-
nih dejavnosti, ki temeljijo 
na prostovoljnem delu in so-
delovanju. Sprejema in tis-
kovne konference so se ude-
ležili predsednik KD Pihalni 
orkester Kapele Ivan Urek, 
dirigent KD Pihalni orkester 
Kapele Franc Arh, urednica 
zbornika »Od vaške godbe do 
pihalnega orkestra«, izdane-
ga ob 160. obletnici delovan-
ja orkestra, Alenka Černelič 
Krošelj in avtorica prijave za 
vpis v register žive kulturne 
dediščine dr. Ivanka Počkar. 

Izobraževanje in druženje 
sta ključ do uspeha

Uspeh orkestra na tekmovan-
jih pripisuje dirigent Franc 
Arh izobraževanju in preda-
nemu delu mladih, ki obisku-
jejo glasbene šole in se prid-
no družijo na vajah ter imajo 
poleg glasbe skupne intere-
se tudi na drugih področjih. 
Društvo se odlikuje tudi po 

Župan sprejel predstavnike KD 
Pihalni orkester Kapele
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je 1. julija v zahvalo in priznanje ob nedavnih posebnih do-
sežkih sprejel predstavnike Kulturnega društva Pihalni orkester Kapele, ki se lahko pohvali z vpisom v 
register žive kulturne dediščine v Sloveniji in z zlato plaketo s posebno pohvalo ter s tem uvrstitvijo  
v najvišjo koncertno težavnostno stopnjo na tekmovanju slovenskih godb. Ob tej priložnosti je župan 
Ivan Molan predsedniku društva Ivanu Ureku izročil priložnostno darilo in dejal, da je ponosen, ker je 
ljubiteljska kultura razvita na tako visoki ravni, saj društva, delujoča na področju kulture, skoraj vsako 
leto poskrbijo za veselje in praznovanje pomembnih dosežkov. 

organizacijskem potencialu, 
saj bodo letos v Kapelah gos-
tili 12. mednarodni maraton 
godb. V preteklosti so imeli 
v gosteh godbenike iz dalj-
ne Kube in Švice, v letošnjem 
letu pa napovedujejo godbo 
iz sosednje Madžarske. 

O pihalnem orkestru

KD Pihalni orkester Kapele je 
eden najstarejših slovenskih 
orkestrov, ki deluje nepre-
kinjeno že 164 let. V zadnjih 

27 letih pa je pod vodstvom 
dirigenta Franca Arha doživel 
razcvet tako v številu članov 
(iz 24 članov se je število po-
vzpelo na današnjih 55) kot 
na področju uspehov na tek-
movanjih. V decembru 2013 
je bil orkester uvrščen v re-
gister žive kulturne dedišči-
ne, ki ga na podlagi ratifika-
cije Unescove konvencije o 
varovanju kulturne dediščine 
vodi Ministrstvo za kulturo. 
Letos so članice in člani pi-
halnega orkestra potrdili do-

sedanje dosežke s tekmovanj 
z osvojitvijo zlate plakete s 
posebno pohvalo in uvrstit-
vijo v najvišjo koncertno te-
žavnostno stopnjo na tek-
movanju slovenskih godb v 
najvišji težavnostni stopnji.

Živa kulturna dediščina – 
potencial Posavja

Ob 160. obletnici delovanja 
orkestra je društvo v sodelo-
vanju s takratnim Valvasorje-
vim raziskovalnim centrom s 
pomočjo dveh raziskovalnih 
nalog izoblikovalo zbornik, 
ki je ključni dokument de-
diščine godbe. Pri izdaji dela 
sta sodelovali Alenka Černe-
lič Krošelj in dr. Ivanka Po-
čkar, ki je na podlagi zbra-
nega gradiva tudi pripravila 
prijave za vpis v register žive 
kulturne dediščine. Kot pra-
vi Alenka Černelič Krošelj, je 
nesnovna dediščina v obliki 
znanja, veščin in ljudi izjem-
nega pomena, prepričana je, 
da tako brežiška občina kot 
Posavje premoreta še veliko 
potenciala na področju žive 
dediščine.   

Župan Molan, Urek, Počkarjeva, Černelič Krošljeva in Arh

Projekt računalniškega opismenjevanja Mig@m 
za računalnikom – učenje v dobri družbi

na, ki je skupaj z direkto-
rico Knjižnice Brežice mag. 
Teo Bemkoč podelil prizna-
nja vsem 64 udeležencev te-
čaja. Med tečajniki je pridno 
nabirala znanje tudi vitalna 
gospa Ida Šepetavc, ki je pri 
74-ih letih med najstarejši-
mi sodelujočimi, ki so uspe-
šno zaključili računalniško 
izobraževanje. Svoje misli 
o tečaju in veselje nad pri-
dobljenim znanjem je gospa 
Ida delila tudi z udeležen-
ci prireditve in v zahvalo za 
podporo občine pri projektu 
županu izročila simbolično 
darilo – sliko oljke. Projekt 

računalniškega opismenje-
vanja starejših Migam z@ ra-
čunalnikom, je nastal na po-
budo Knjižnice Brežice in 
Društva upokojencev Breži-
ce ter bil uresničen s podpo-
ro Občine Brežice. Osrednji 
namen tečajev je starejšim 
omogočiti pozitivno izkušnjo 
z računalnikom, vzbuditi in 
okrepiti njihovo samoza-
vest, jih motivirati za na-
daljnje učenje in samostoj-
no uporabo računalnika ter 
svetovnega spleta v vsakda-
njem življenju. Občina Breži-
ce preko programa javnih del 
omogoča izvajanje programa 

računalniškega opismenjeva-
nja starejše populacije, ki ga 
je pripravila predavateljica 
Lilijana Žiroš. Tečaj zajema 
48 ur dela z računalnikom, v 
skupini je 10 tečajnikov, ki 
obiskujejo predavanja. Uče-
nje je povezano z druženjem 
in med izvajanjem tečaja se 
med sošolci spletajo tudi 
nove prijateljske vezi.

Kontaktna številka za prijave 
na tečaj Migam za računal-
nikom pri Knjižnici Brežice: 
tel.: 041 381 353, od pone-
deljka do petka, med 12. in 
14. uro.  

BREŽICE – Poletna muzejska noč se je 
v Posavskem muzeju pričela z jubi-
lejnim koncertom MePZ KUD Brežice 
ter se nadaljevala s projekcijo krat-
kih animiranih filmov Leona Vidmar-
ja. Domačin Leon Vidmar se je pred-
stavil z izborom avtorskih filmov v 
različnih tehnikah animiranega filma 
in filmov, pri katerih je sodeloval kot 
soanimator s Špelo Čadež. Kot soani-
mator je s Čadeževo sodeloval pri na-
stajanju njenega lutkovnega animira-

nega filma Boles, ki je bil predvajan na več kot 75 festivalih 
po vsem svetu in je prejel 30 mednarodnih nagrad. Poletna 
noč se je nadaljevala z javnim vodstvom  muzejske svetoval-
ke Oži Lorber po stalnih zbirkah Posavskega muzeja Brežice.
 N. J. S.

Poletna muzejska noč

Leon Vidmar 
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»Slovenci smo in ostajamo narod, 
ki ljubi svojo domovino«
Na predvečer dneva državnosti je v sevniški kulturni dvorani potekal tradicionalni koncert Godbe Sev-
nica, s katerim smo v Sevnici in širšem posavskem prostoru počastili 23. obletnico državnosti Republike 
Slovenije. 

Osrednja nit koncerta je bil 
slavnostni program Godbe 
Sevnica, ki je pod vodstvom 
dirigenta Matica Nejca Kre-
če zopet navdušila številč-

no občinstvo. Repertoar so 
poleg koračnic, koncertnih 
suit in uvertur obogatile 
skladbe s solističnimi vlož-
ki mladih članov tega naj-
večjega, 53-članskega sev-
niškega glasbenega sestava 

z najdaljšo tradicijo – sakso-
fonist Anže Rupnik, flavtist-
ka Lara Senica in trobentar 
Jeromej Kostanjšek. Ob pri-
hodu so obiskovalce pozdra-

vile članice mažoretne sku-
pine Društva TRG Sevnica.

Koncert je bil tudi priložnost 
za podelitev knjižnih nagrad 
osnovnošolcem in mentorjem 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki 

so sodelovali na literarnem na-
tečaju sevniškega Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo. Na drugem literar-
nem natečaju z domovinsko 
tematiko, tokrat z naslovom 
»Domovina se brani z lepo-
to«, je strokovna komisija iz-
brala dela in nagradila učenke 
Leo Zakšek, Evo Zalo Kobal in 
Ano Trbovc ter mentorici Jo-
žico Mlakar in Jožico Levstik.

Pozdravnemu nagovoru in če-
stitki ob dnevu državnosti s 
strani župana Srečka Ocvir-
ka je sledil slavnostni nagovor 
podpolkovnika Boštjana Moč-
nika, poveljnika 20. pehotne-
ga polka, sicer pa sevniškega 
občana iz Loke pri Zidanem 
Mostu. V nagovoru je pouda-
ril srčnost slovenskega naroda, 
ki je kljub preizkušnjam neiz-
prosne zgodovine vedno znal 
pokazati notranjo moč, eno-
tnost in odločnost. Tudi pred 
23 leti s potrditvijo, »da Slo-

venci smo in ostajamo narod, 
ki ljubi svojo domovino in je 
zanjo sposoben doseči nemo-
goče«. Poudaril je odgovor-
nost vsakega posameznika do 
domovine – zavedanja ne zgolj 
pravic, temveč tudi dolžnosti. 
Svetle odtenke prihodnosti je 
namreč moč najti samo s po-
štenim in pravičnim delom ter 
tako, da domovini vsak dan nu-
dimo zgolj najboljše.
 Foto: Občina Sevnica

Slavnostni govornik pod-
polkovnik Boštjan Močnik

Solistični nastop alt saksofonista Anžeta Rupnika

Pot prijateljstva od Vukovarja 
do Ljubljane
V počastitev dneva državnosti Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške je tudi letos s strani Zveze hrvaških društev v Sloveniji 
organizirana kolesarska »Pot prijateljstva«, tokrat že 12. po vr-
sti. Kolesarska karavana se je na pot odpravila iz Vukovarja, ko-

lesarji pa so se na poti do končnega cilja, Ljubljane, srečevali s 
predstavniki občin. Skupna dolžina tridnevnega kolesarskega po-
tovanja je znašala kar 500 kilometrov. 21. junija je kolesarje na 
Gradu Sevnica sprejel župan Srečko Ocvirk skupaj s člani Kole-
sarskega društva Sevnica.   Foto: Občina Sevnica

Ob sprejemu v občini Sevnica

Župan Srečko Ocvirk si je na povabilo Osnovne šole Boštanj 
ogledal zanimiv prikaz projekta »Verižni eksperiment« - sklo-
pa znanj in veščin s področij fizike, tehnike in elektronike v 
obliki velike makete. V projektu pod mentorstvom učitelja 
Andreja Kozinca več let sodeluje ekipa petih učencev: Žiga 

Kralj, Tjaž Prah, Anej Mrvič, Tim Pavlič in Tilen Lužar. Pet 
let že vestno obiskujejo tehnični krožek. S svojo vztrajnostjo 
in željo po dosegu cilja, ki si ga vsako leto zadajo s tem zah-
tevnim projektom, so že tretje leto med najboljšimi v Slo-
veniji, za svoje delo pa so prejeli tudi že več priznanj. Svoj 
eksperiment so že predstavljali širom Slovenije, med dru-
gim tudi v Tehničnem muzeju Bistra, v Železniškem muzeju, 
na ljubljanski Pedagoški fakulteti in v Cankarjevem domu. 
 Foto: Občina Sevnica

Verižni eksperiment učencev 
OŠ Boštanj

Učenci pri predstavitvi eksperimenta

Tudi v Sevnici smo se pridružili obeležitvi Tedna ljubitelj-
ske kulture. Gre za projekt Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kul-
turnih društev Sloveniji, ki je letos potekal prvič, in sicer 
med 15. in 22. junijem. Z ustvarjalno energijo je povezal 
celotno Slovenijo ter poskrbel za široko promocijo ljubi-
teljske kulture.

Namen projek-
ta je na državni 
ravni povezan 
z idejo promo-
cije avtohtonih 
sadnih dreves. 
V občini Sevni-
ca je bil teden 
namenjen tudi 
aktivnostim za 
promocijo naše 
avtohtone vrste 

jabolk, sevniške voščenke. V sadovnjaku Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica je bila tako zasajena sevniška voščenka. Ob 
tej priložnosti so o družbeno-povezovalni vlogi ljubiteljske kul-
ture spregovorili župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sev-
nica Mojca Pernovšek in ravnateljica Mirjana Jelančič. Kul-
turni program so s pesmijo oblikovali učenci OŠ Sava Kladnika 
Sevnica. Prav tako v sklopu Tedna ljubiteljske kulture je v or-
ganizaciji sevniške območne izpostave Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti in Zveze kulturnih društev Sevnica potekal 
XIV. sevniški likovni delovni shod »Grad 2014«.
  Foto: Občina Sevnica

Društvo vinogradnikov Šentjanž je ob dnevu državnosti pripra-
vilo pohod po Vinogradniški pohodni poti, katere namen je po-
znavalcem in ljubiteljem dobre vinske kapljice pobliže predsta-
viti vina domačih pridelovalcev. Negotovemu vremenu navkljub 
se je pohoda udeležilo prek 70 pohodnikov, ki so ob prijetnem 
druženju spoznavali vinske gorice, vina, kraje ter zanimivosti 

v okolici Šentjanža. Iz Šentjanža je pohodnike pot vodila mimo 
vasice Hinje na 424 metrov visoki Pasjek, nato skozi zaselka 
Kralije in Leševje do Požarč ter od tam naprej do Orehovice in 
v Svrževo. Mimo Breškega so se pohodniki nato odpravili nazaj 
v dolino do izhodišča pohoda. Organizatorji so poskrbeli za šte-
vilna drobna presenečenja, prav tako pa so se z gostoljubjem 
zelo izkazali domačini ob poti. Pohoda se je udeležila tudi cvič-
kova princesa Maja Žibert, za odlično razpoloženje pa je po-
leg vseh sodelujočih poskrbel še ansambel Nemir.
 Foto: Društvo vinogradnikov Šentjanž

Nekdaj vsakdanje ročno opravilo našega podeželja lahko da-
nes doživimo le še tu in tam, na Lisci pa bo košnja poteka-
la po običajih, značilnih za naš del Posavja. Kulturno, špor-
tno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco skupaj 
s prijatelji iz Šmiklavža, Vrha nad Laškim, Jurkloštra, Pla-
nine pri Sevnici, Loke in Sevnice ter s podporo Občine Sev-
nica in Turistične zveze občine Sevnica organizira turistično 
prireditev, ki ni tekmovanje, pač pa pristen prikaz košnje in 
spravila sena na ročen, star način. Prireditev bo potekala v 
nizu dogodkov pod skupnim imenom »Iz skrinje naših dedov 
in babic«, z namenom, da z ustvarjalnimi in inovativnimi pri-
stopi dokažemo, kako narobe bi bilo pozabiti bogato lokal-
no kulturno in naravno izročilo hribovskih krajev izpod Lisce. 

Okoli petih popoldne, ko bo julijska vročina počasi ponehova-
la, se bodo kot navadno na prvo soboto v juliju na Lisci zbrali 
kosci in grabljice, klepači in furmani. Kot nekoč v skoraj že po-
zabljeni polpreteklosti bodo s kosami pokosili strmine najviše 
ležečega travnika v Posavju. Čeprav je za gospodarja travnika 
zlasti pomembno dobro opravljeno delo, švistanje kos prekine 
tudi domača pesem. Vrisk kosca, ki pride do konca pokošene 
vrste, ali po naše – rajde, opomni gospodarja za kratek posta-
nek ob požirku. Kosci si bodo oddahnili ob pristni domači mali-
ci iz domače prekajenih mesnih dobrot, ocvirkove puhle in aj-
dove potice, pa tudi za obiskovalce bo poskrbljeno. Ob zvoku 
harmonike se bo moč poveseliti v toplo poletno noč. Pridruži-
te se nam! Foto: KŠTD Blaž Jurko Razbor

Razpis za zbiranje predlogov za 
občinska priznanja za leto 2014

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podelju-
je priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organi-
zacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju 
in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kultu-
re, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in 
reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človeko-
ve ustvarjalnosti. 
Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike občinskih priznanj 
za leto 2014 je objavljen na spletni strani Občine Sevnica in 
je odprt do vključno torka, 19. avgusta 2014. 

Na pobudo župana Srečka Ocvirka in Oddelka za finance 
Občine Sevnica so se sestali ravnatelji in predstojniki jav-
nih zavodov z računovodji. Beseda je tekla o spremembi v 
načinu poslovanja, ki jo prinaša obveznost prejemanja e-ra-
čunov. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike določa, da morajo od 1. 1. 2015 vsi proračunski 
uporabniki – Občina Sevnica, šole, vrtci, Knjižnica Sevnica, 
KŠTM Sevnica in ostali – obvezno prejemati račune v e-obli-
ki, v enem delu pa jih v takem zapisu tudi izdajati.

To prinaša organizacijske spremembe, na katere se je potreb-
no predhodno pripraviti in pri njihovi vzpostavitvi sodelova-
ti. Predstojniki zavodov so pohvalili tovrstna srečanja, ki so 
zelo delovne narave ter na katerih se izmenjajo izkušnje in 
najdejo rešitve. Poletni čas bo v šolah in vrtcih čas aplicira-
nja teh sprememb, zato je bil sklep srečanja, da se v jese-
ni sestanejo računovodje in začrtajo operativne korake za 
vzpostavitev celotnega poslovno-knjigovodskega sistema do 
konca letošnjega leta. 

Na dan državnosti 
po Vinogradniški pohodni poti

Na pohodu med vinskimi goricami v okolici Šentjanža

Ko na Lisci kose urežejo 
in kosci zapojo

KŠTD Blaž Jurko Razbor prireja tradicionalno košnjo na 
Lisci v soboto, 5. julija, ob 17. uri. 

Teden ljubiteljske kulture

Spremembe pri opravljanju 
plačilnih storitev

Sevniška voščenka bo rasla v spomin na 
letos prvič obeležen Teden ljubiteljske 
kulture. 
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PREDČASNE VOLITVE 
V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 2014

Potem ko je predsednik RS Borut Pahor 1. junija letos raz-
pustil Državni zbor in razpisal predčasne volitve za 13. ju-
lij 2014, so dan zatem začeli teči roki za volilna opravi-
la. Predčasno glasovanje bo v torek, 8. julija, v sredo, 9. 
julija, in v četrtek, 10. julija 2014, med 7. in 19. uro pri 
okrajni volilni komisiji (na sedežu upravne enote), kjer lah-
ko do 9. julija volivci tudi uredijo vse potrebno, če bi že-
leli zaradi bolezni glasovati na domu. Tisti državljani, ki 
na dan volitev ne bodo v kraju svojega stalnega prebiva-
lišča, se lahko v istem roku, to je do srede, 9. julija 2014, 
pri svoji okrajni volilni komisiji (upravna enota, kjer ima-
jo prijavljeno stalno prebivališče) prijavijo za glasovanje 
na posebnih voliščih na območju drugih volilnih okrajev.

Kot sporočajo iz Državne volilne komisije, lahko občani 
druge informacije glede izvedbe volitev, kontaktne podat-
ke okrajnih volilnih komisij ter naslove sedežev volišč za 
volivce zunaj volilnega okraja dobijo na brezplačni tele-
fonski številki 080 28 18.

Na voliščih v Posavju, to je v volilnih okrajih Brežice, Kr-
ško in Sevnica, bomo lahko izbirali med kandidati nasle-
dnjih list: 1. Slovenska demokratska stranka - SDS; 2. Nova 
Slovenija - Krščanski demokrati - NSi; 3. Pozitivna Slove-
nija - PS; 4. Zavezništvo Alenke Bratušek - ZaAB; 5. Drža-
vljanska lista - DL; 6. SMC - Stranka Mira Cerarja; 7. Slo-
venska nacionalna stranka - SNS; 8. Stranka Verjamem;  
9. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije; 
10. Koalicija Združena levica (Demokratična stranka dela 
- DSD, Iniciativa za demokratični socializem - IDS in Stran-
ka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS); 
11. SLS - Slovenska ljudska stranka; 12. Enakopravni de-
želani - Naprej Slovenija; 13. Socialni demokrati - SD; 14. 
Piratska stranka Slovenije; 15. Zeleni Slovenije.

Na naslednjih straneh Posavskega obzornika pa objavlja-
mo volilna sporočila strank oziroma list, ki so se odločile, 
da svoje kandidate in kandidatke na ta način približajo 
kar najširšemu krogu posavskih volivcev. 
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6kandidat
Jožef Petrovič

“
”www.mirocerar.si

KRŠKO, BRESTANICA - Tre-
tja junijska sobota je bila 
že dvanajstič priložnost 
za obisk slovenskih muze-
jev, ki so se pridružili akciji 
poletne muzejske noči, na 
katero muzeji na široko od-
prejo vrata in prižgejo luči. 
Četrtič je bila organizirana 
tudi v Mestnem muzeju Kr-
ško in Galeriji Krško, eno-
tah Kulturnega doma Kr-
ško, po odprtju obnovlje-
nega gradu Rajhenburg pa 
tudi na gradu Rajhenburg.

Četrta poletna muzejska noč 
Mestnega muzeja Krško se je 
pričela z odprtjem dopolnje-
ne in prenovljene stalne raz-
stave akademskega kipar-

Četrta Poletna muzejska noč v Krškem in Brestanici
ja Vladimirja Štovička. Raz-
stavo, ki vključuje dokumen-
tarni film, osem novih kipov 
in bolj poglobljen vpogled v 
njegovo delom, je pripravi-
la kustosinja Nina Sotelšek. 
Razstavo sta oblikovala An-
drej Stopar (Dotline, Krško) 
in Polona Zupančič (Mi ka 
do), odprla pa jo je direkto-
rica občinske uprave Obči-
ne Krško Melita Čopar. Drugi 
del večera so oblikovali čla-
ni kolektiva Prežgana kava 
(KUD Liber), ki so se posebej 
za poletno muzejsko noč lo-
tili prebiranja Slave vojvodi-
ne Kranjske Janeza Vajkar-
da Valvasorja in iz nje črpali 
zgodbe, ki so jih osebno pre-
oblikovali z lastnimi pripove-

dovalskimi interpretacijami.  
Pripovedovali so Katja Pun-
tar, Tajda Blazinšek, Kaja 
Blazinšek, Nika Šušterič in 
Rok Sanda. Sodobni »trubad-
urji« poletne noči so bili Jan-
ko Avsenak, Andrej Sotelšek 
in Mato Zakonjšek.

Del obiskovalcev je izkoristil 
brezplačen avtobusni prevoz 
na grad Rajhenburg, drugi 
pa so si ogledali še muzej, 
ambientalno razstavo Mate-
je Kavčič v Galeriji Krško in 
Mencingerjevo hišo.

Na gradu Rajhenburg so člani 
Kulturnega društva Svoboda 
Brestanica predstavili zgod-
bo o rajhenburških upornikih 

– rebelih, zapisano v kroniki 
za leto 1743. Slikovito upri-
zoritev je režirala Margareta 
Marjetič. Več kot 100 obisko-
valcev je po končani predsta-
vi izbiralo med tremi grajski-
mi doživetji: vodenim ogle-
dom gradu, delavnico Vitezi 
Rajhenburški ter degustaci-
jo vina in čokolade v Galeri-
ji vin, ki jo je v sodelovanju 
z Gradom Rajhenburg izvedla 
Hiša vin, trt in čokolade Ku-
nej Aleš iz Brestanice. Pole-
tno muzejsko noč so obisko-
valci lahko zaključili v kavar-
ni Grad Rajhenburg, na voljo 
je bil tudi brezplačni prevoz 
nazaj v Krško.
 Vir: MMK 
 in Grad RajhenburgUprizoritev zgodbe o rajhenburških upornikih - rebelih
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Spoštovane volivke in volivci! 

Moje ime je Tadeja Romih in sem po izobrazbi diplomantka mednarodnih 
odnosov (UN), trenutno zaključujem magistrski študij. Odločitev za 
kandidaturo sem sprejela zaradi želje po učinkovitejšem reševanju 
brezposelnosti mladih in ustvarjanju kakovostnih delovnih mest. Kot 
poslanka se bom zavzemala za delovnopravno zakonodajo, ki bo 
omogočala fleksibilno zaposlovanje, uvedbo učinkovitejšega sistema 
štipendiranja in zagotavljanje boljših življenjskih pogojev socialno ogroženih.

Menim, da si Brežice zaslužijo boljšo in večjo pozicijo v slovenskem 
prostoru. Vsak izmed nas si v življenju zasluži priložnost, da pokaže svoj 
potencial. Predvsem mlajša generacija, ki si v teh težkih časih skuša 
najti svoj prostor in ustvariti samostojno življenje. Ena izmed ključnih 
nalog SLS in mene osebno bo zagotavljanje kvalitetnih delovnih mest, 
ki bodo mladim omogočala osamosvojitev in dostojno življenje. 

Med mojimi prioritetami bo tudi dopolnitev in razširitev srednješolskih 
izobraževalnih programov v Posavju – prepričana sem, da odhodi 

dijakov v druge regije predstavljajo veliko težavo, saj izgubljamo 
dragoceno mladino, ki se po koncu šolanja težje vrača nazaj v Posavje. 

SLS si je kot tradicionalna stranka z dolgo zgodovino vedno prizadevala, 
in si bo tudi v prihodnje, za ohranjanje razvoja slovenskega podeželja, 
od katerega je odvisna samooskrba Slovenije. Brežice in brežiško 
podeželje mora stremeti k obdelanemu podeželju in ureditvi kulturne 
krajine, ki mora postati eden od ključnih atributov naše turistične 
ponudbe. Razvojna sredstva iz evropskih skladov je potrebno usmeriti 
v regije in dejavnosti z razvojnimi težavami in vzpostavili enakomeren 
razvoj in gospodarsko rast. 

Zaradi vse večjega razslojevanja v družbi ter velikega števila 
brezposelnih se bom zavzemala za uvedbo družini prijazno politiko, 
uvedbo učinkovitejšega sistema štipendiranja dijakov in študentov ter 
hitrejše in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Verjamem, da v 
Brežicah še nismo pokazali vsega kar zmoremo. Z vašo pomočjo si 
želim, da Brežicam damo tisto, kar si zaslužijo.

Spoštovane občanke in občani občine Krško in Kostanjevica na Krki!

Prepričana sem, da je pred nami čas sprememb in novega obdobja, ki 
bo za nas in celotno državo prinesel več pozitivne energije. Zato pa so 
pomembna dejanja in prave odločitve, pri čemer moramo sodelovati 
in se povezovati.

Tridesetletno delo v gospodarstvu, šestnajstletno delo v občinskem 
svetu, enajstletno delo podžupanje občine Krško, ter dvajsetletno 
aktivno delo v gasilskih vrstah, me je naučilo in utrdilo v prepričanju, 
da je možno rezultate za skupno dobro doseči edino z vzajemnim 
spoštovanjem in sodelovanjem vseh, ki lahko vplivajo na prihodnost 
naše države. Zato je in bo to prepričanje vodilo za moje delo tudi v 
državnem zboru.

Moje delovne in življenjske izkušnje so na področju prostorske in 
gradbene zakonodaje, sociale in stisk ljudi ter reševanje le-teh. 

Prepričana sem, da je potrebno za vsako delo primerno plačilo in za 

vsako plačilo primerno delo. Država pa naj poskrbi le za tiste, ki dela 
nimajo ali pa ne morejo delati.

Prav tako sem prepričana, da so dolgotrajni postopki za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ena večjih ovir za hitrejši razvoj gospodarstva. 
Poznam rešitev, kako priti do gradbenega dovoljenja v letu dni, s tem  
izboljšati upravljanje s prostorom lokalne skupnosti in imeti na drugi 
strani zadovoljne občane.  

Vabim vas, da se vsi udeležite volitev 13.7.2014 in mi zaupate svoj 
glas pod zaporedno številko 11, kjer se nahaja SLS.

Tadeja Romih

BREŽICE

ana nuša SomRak

KRŠKO, 
KOSTANJEVICA 

NA KRKI

Roman Žveglič

SEVNICA

Spoštovane volivke in volivci.

Dovolite mi, da se vam na kratko predstavim. Sem 50-letni kmet iz Stržišča in 
sem kandidat za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije iz občine 
Sevnica. Sem ustanovni član Slovenske ljudske stranke ter od njenega 
začetka soustvarjam in podpiram cilje stranke. Kot dolgoletni predsednik 
Sindikata kmetov Slovenije sem vztrajen, neposreden in neizprosen borec 
za prave odločitve v politiki, ki temeljijo na poštenosti in preglednosti. 
Vedno in povsod se zavzemam za sorazmeren napredek in razvoj podeželja 
in kmetijstva, kot pomembnega dela celotnega družbenega ustvarjanja.

Po zadnjih volitvah sem v Državnem zboru Republike Slovenije nadomestil 
Franca Bogoviča. Pri svojem delu v parlamentu sem s svojo neposrednostjo 
opozarjal na nesorazmerno delitev bremena krize na davkoplačevalce, na 
centraliziranost naše države in neenakomeren razvoj. Veliko energije sem 
vložil v zagotavljanje sorazmernega razvoja Slovenije, pravično obdavčitev, 
zmanjšanje zaščite elit in vrnitev časti tistim, ki pošteno delajo. Velik 
poudarek pri mojem delu je usmerjen v sprejemanje pravih odločitev za 
vse državljane, prav tako sem vedno zagovarjal tudi interese naše občine 
in regije Posavje. Za uresničitev slednjih je nujno imeti zaveznike na državni 
ravni. V državnem zboru je potrebna jasna, neposredna in iskrena beseda. 
Pred nami je čas za mnoge zahtevne odločitve. Znam se odločati in dobro 
vem, kaj je prav in kaj narobe, tako za posameznika kot za skupnost.

Pri svojem nadaljnjem delu se bom še naprej zavzemal za:
• enakomeren razvoj celotne Slovenije,
• napredek podeželja in kmetijstva, varno hrano in samooskrbo,
• večjo kvaliteto življenja v urejenem okolju,
• usmerjanje šolstva k večjemu vrednotenju strokovnih, mojstrskih in inže-

nirskih poklicev in izobrazb.

Zdravo življenje in varstvo narave se začneta z aktivno vlogo prebivalcev 
na podeželju. Moja poklicna izobrazba ni primanjkljaj, je prej prednost pri 
iskanju rešitev in kompromisov, ki delujejo. Akademskih ukrepov, ki ne 
prinašajo napredka, je bilo namreč dovolj.

Vse življenje živim in delujem v občini Sevnica. To mi omogoča dobro 
razumevanje in poznavanje potreb naše občine, krajev in občanov. 
Zavedam se, da bo vaša odločitev ob obilici programov in kandidatov težka, 
vendar sem prepričan, da se boste odločili tako, kot je za občino Sevnica 
in Slovenijo najbolje.

Verjamem v vašo podporo in vas lepo pozdravljam.
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KRŠKO – 20. junija je bila v krški Dvorani v parku odprta 
razstava risb Željke Vidmar, članice Društva likovnikov Kr-
ško OKO. Razstava, pretežno jo tvorijo risbe z živalskimi 
motivi in človeškimi liki, je druga v sklopu letošnjih priredi-
tev Poletni večeri v parku, ki potekajo v organizaciji krške 
izpostave JSKD, Valvasorjeve knjižnice in KS mesta Krško.

Kot je razstavo, ki bo na ogled  do 23. julija, pospremila na 
pot akademska slikarka Nives Palmič, lahko risbe Vidmarjeve 
služijo za vzorčni primer veščine risanja, uporabe črte, pote-
ze, tona, teksture, osenčenja: »Željka kot likovna ustvarjalka 
rada sooča različne svetove: risbo in barvo, ploskev in globi-
no, ostrino in blagost, praznino in zgoščenost, gibanje in mi-
rovanje. Njena dela so vredna občudovanja že zaradi nazorne 
veščine, obvladovanja in kombinacije tehnik in vseh drobnih 
skrivnosti dobre risbe.« Za opazovalčevo oko so zanimive tudi 
rešitve ozadja risb, saj motive pogosto obogati z dežjem drob-
nih in domala povsem nevidnih poševnih črt, s katerimi pri ris-
bah doseže večdimenzionalnost. Branka Pirc, podpredsednica 
likovnega društva, je Vidmarjevo opisala kot aktivno članico, 
ki je sodelovala že na številnih društvenih skupinskih razsta-
vah, ki pa se zaradi svoje svoje tihe narave in skromnosti vse-
lej umakne v ozadje in se osredotoča zgolj na slikanje. Člani-
ca društva je že 13 let, sicer pa je Željka Vidmar iz Dovškega 
mati štirih otrok, več kot desetletje pa je kot mentorica zapo-
slena v Varstveno delovnem centru Leskovec – Krško. Otvoritev 
razstave je z glasbenimi vložki popestril tenorist Jernej Šterk 
ob spremljavi pianistke Estere Cetin, prihajajoče prireditve, 
ki bodo še popestrile poletne večere v parku, pa je predstavi-
la  vodja OI JSKD Sonja Levičar.  B. Mavsar 

Poletni večer iz črt, črtic ...

Pri ustvarjanju ima Željka veliko zaslombo v družini, na fo-
tografiji s hčerko Uršo, sinom Miho in soprogom Dušanom.

SEVNICA - V atriju sevniškega gradu so se s prikazom šta-
jerskih, koroških in primorskih plesov 6. junija predstavi-
le tri folklorne skupine in mešani pevski zbor. 

Prijetnemu dogodku, ki ga je povezovala Marjana Slemenšek, 
so posebno noto dali slovenski rojaki, ki živijo v nemškem Au-
gsburgu in Ulmu. Le-ti daleč od domovine gojijo in ohranjajo s 
petjem in s plesom slovensko ljudsko izročilo ter jezik. Sreča-
nja je bil še posebej vesel predsednik društva Drava iz Augsbur-
ga Franci Kolman, Sevničan oz. Šmarčan, kot se je izrazil sam, 
ki je leta 1970 odšel v Nemčijo in si tam ustvaril nov dom. »V 
slovenskem kulturno športnem društvu Drava, s sedežem v me-
stu Ausburg v Nemčiji, letos praznujemo 35 let obstoja in delo-
vanja, kar je lepa starost za društvo izven meja Slovenije. Zakaj 
ime Drava? V Augsburgu pač biva največ Slovenk in Slovencev z 
bregov Drave. Ko so naši otroci odraščali, se je pokazala potreba 
za slovensko šolo in tako se je začelo. Organizirali smo dopolnil-
no šolo slovenskega jezika. Poleg šole smo organizirali tudi dru-
ge dejavnosti, kot so šah, kegljanje, igralska sekcija, dejavnost 
žena in pa folklorno sekcijo pod vodstvom Cvetke Javernik. Ta 
skupina je najbolj dejavna. V naši slovenski župniji imamo tudi 
župnika Romana Kutino, ki vodi mešani pevski zbor. Nekate-
ri Sevničani ga poznajo, saj je služboval kot kaplan v Sevnici. V 
obeh skupinah, pevski in folklorni, nam pomagajo člani sloven-
skega društva Slovenija iz Ulma …« je nizal misli Franci Kolman, 
v čigar glasu je bilo čutiti posebno ganjenost ob nastopu in spre-
jemu v njegovem nekdanjem rodnem kraju.           
Na folklornem večeru se je  pod vodstvom Cvetke Javernik pred-
stavila folklorna skupina slovenskega kulturnega društva Drava iz 
Augsburga, pod vodstvom Joži Brečko folklorna skupina Kultur-
nega društva Svoboda center iz Trbovelj in pod vodstvom Majde 
Hriberšek folklorna skupina Društva upokojencev Razbor. Z igra-
njem na harmoniko in zapetimi slovenskimi pesmimi je navdušil 
mladi harmonikar Mihi Stražišar, ki ima nemško državljanstvo, 
vendar slovenske korenine. Z močnim aplavzom je bil nagrajen 
tudi pevski nastop združenega mešanega župnijskega pevskega 
zbora slovenske župnije iz Augsburga in Ulma pod vodstvom žu-
pnika Romana Kutine.  S. Radi, foto: L. Motore

Folklorni večer na sevniškem gradu

Folklorni večer v atriju sevniškega gradu so popestrili po-
sebni gosti, slovenski izseljenci.

Celestina je skupina za rene-
sančne plese, sestavljajo pa 
jo študentke, ki se poleg štu-
dijskih izzivov spogledujejo 
z zgodovino plesnih korakov 
renesanse – to so Rebeka Be-
ribak, Nera Božin, Anja Ha-
sičič, Amelija Herakovič, 
Melisa Herakovič, Maša Lu-
kež, Nina Strgar in Špela Vu-
čajnk. Skupino vodi Hedvika 
Lopatič, ki jo odlikuje požr-
tvovalno pedagoško delo z 
mladimi. Plesalke Celestine 
so se pod njenim vodstvom 
izkazale s številnimi nastopi 
na različnih prireditvah, ple-
snih revijah in srečanjih po 
Sloveniji in v tujini. Febru-

Deseti jubilej plesne skupine Celestina
BREŽICE – Plesna skupina Celestina, ki deluje v okviru Plesnega društva Imani Brežice (vodi ga Ksenija 
Herakovič), je 1. junija v Viteški dvorani Posavskega muzeja slovesno obeležila desetletnico delovanja.

arja 2011 so za svoje delova-
nje na področju ljubiteljske 
kulture prejele posebno na-
grado – občinsko Prešernovo 

priznanje. Na slavnostnem 
plesnem večeru pa so vse z 
mentorico prejele srebrno 
Vidmarjevo značko, prizna-

nje za poustvarjanje v lju-
biteljski kulturi, ki jim jo je 
podelil JSKD – OI Brežice. Ve-
čer se je odvijal po zasnovi in 
v režiji Hedvike Lopatič, ob 
Celestini pa so se s plesom 
predstavili še Tanja Skok, 
Ansambel Cortesia, Povije-
sno-plesna udruga Kontea 
in Udruga Potkalnički ple-
menitaši, Michael Malkiewi-
cz z igranjem na violini, Kim 
Pavlič na čembalu, za pove-
zovanje razkošnega in barvi-
tega renesančnega večera pa 
je skrbel Žan Koprivnik.

 N. Jenko S., 
 foto: Mitja Mladkovič

Plesna skupina Celestina z mentorico
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Nogometni stadion v Brežicah 
je popolnoma oživel, saj se 
je v treh dneh na turnirju po-
merilo več kot 100 ekip z več 
kot 1000 mladimi nogometni-
mi igralci iz Slovenije, Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Srbije in 
Katarja. V treh dneh si je tek-
me na stadionu ogledalo več 
kot tisoč gledalcev. NK Brežice 
1919 je slavil dvojno zmago, in 
sicer prvo zmago v soboto, 21. 
junija, v selekciji U-11, kjer so 
domačini v finalni tekmi ugnali 
sosednji NK Krško z 2:0. Naziv 
za najboljšega vratarja selekci-
je si je prislužil Lovro Smerdej 
iz zmagovalnega kluba NK Bre-
žice 1919, naziv za najboljše-
ga igralca pa Tim Cvetko, rav-
no tako iz brežiškega kluba. V 
soboto so se na stadionu odvile 
številne tekme v selekcijah U-7 
in U-9. V petek, 20. junija, so 
se odvijale tekme med ekipami 
selekcij U-10 in U-13. Zmago v 
selekciji U-10 si je priigrala eki-
pa NK Krško. V nedeljo, 22. ju-
nija, se je borbenost brežiških 
igralcev le še stopnjevala in do-
segla vrhunec v selekciji U-8, 
kjer so domači slavili zgodovin-
sko zmago na domačem stadio-
nu. Navijaško vzdušje je bilo na 
vrhuncu, ko je ekipa NK Breži-
ce 1919 na finalni tekmi ugnala 
NK Rudar s 3:0. Brežiška ekipa 
je imela v svojih vrstah tudi naj 
strelca in igralca selekcije U-8 
Gala Kranjčič, ki je gole zabijal 
kot za stavo, in Žigo Hervola.

Turnir je spremljalo obilo ani-

Dvojna zmaga domačih upov

Zmagovalni ekipi U-8 ...
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SEVNICA BREŽICE

KRŠKO RADEČE, LAŠKO

Po večletnem premoru so se 
pred dvema sezonama ponov-
no vrnili med najboljše slo-
venske rokometne ekipe in v 
svojem prvem nastopu zase-
dli 11. mesto. Zadovoljstvo v 
sevniškem taboru je bilo ču-
titi že ob pričetku pretekle 
sezone, saj so v klubu uspeli 
sestaviti močno ekipo. Kljub 
drugačnim napovedim so ob-
držali levega zunanjega Mi-
loša Djurdjeviča, v domače 
gnezdo se je iz Novega me-
sta vrnil levoroki Matej Flajs. 
Uspeli so se dogovoriti tudi za 
posojo mladih celjskih igral-
cev. Ob uspešnemu trener-
ju Iztoku Godcu so okrepili 
še strokovni tabor, saj se je z 
igrišča na klop kot pomočnik 
preselil Aleš Sirk. Skoka med 
najboljših šest ni pričakoval 
nihče, zato v Sevnici ocenju-
jejo uspeh kot največji v zgo-
dovini samostojne Slovenije.

V Sevnici bodo tudi vnaprej 
stavili na domače mladce, 
katerim bodo pomagali Ce-
ljani, ki so zadovoljni z de-
lom v pozitivno naravnanem 
rokometnem okolju. Ob sta-
roselcih iz Krke prihaja kro-
žni napadalec Matic Suhole-
žnik, izjemna okrepitev pa 
iz Maribora, izkušeni levičar 
Aljoša Štefanič. Na posoji 
ostaja tudi mladi reprezen-
tant Žan Gjerek, sicer Trbo-

veljčan, ki v Sevnici vidi ugo-
dno okolje za svoj nadaljnji 
rokometni razvoj. Ekipo bo-
sta osiromašila odhoda Mate-
ja Flajsa v Belgijo in zaklju-
ček kariere Uroša Ošlovnika, 
poškodba Lucijana Fižuleta 
pa naj bi bila sanirana do 
septembra. 
  
Trener Iztok Godec je ob pre-
hodu v novo sezono povedal: 
«K sreči so nam šli pred konč-
nico na roko rezultati, saj bi 
se lahko ob poškodbah Fižu-
leta in Dražetiča stvari zape-
ljale v neželeno smer. Ekipa 
za prihodnjo sezono je moč-
na, razmere v klubu so ureje-
ne. Naš cilj je preživeti vsaj 
sedem let od naslednjih de-
setih v prvi ligi. Zahvaljujem 

se vsej podpori s strani or-
ganizatorjev v klubu, okolju, 
navijačem, tudi mojemu de-
lodajalcu ... Brez vseh teh 
uspehov ne bi bilo.«

V klubu so jim uspehi član-
ske ekipe dali dodaten zagon 
tudi pri delu z mladimi. Raz-
širili so delovanje po osnov-
nih šolah v sevniški občini z 
mini rokometom, v sistemu 
tekmovanj za državno prven-
stvo so tekmovali v vseh sta-
rostnih kategorijah, ravnokar 
pa se je skupina 50 rokome-
tašev vrnila s tradicionalne-
ga turnirja v Makarski, kjer 
so pridobivali motivacijo za 
nadaljnje ukvarjanje z roko-
metno igro.
 Luka Šebek  

Uvrstitev v šesterico - zgodovinski 
uspeh sevniškega rokometa 
SEVNICA - Sevniški rokometaši so v svoji več kot polstoletni zgodovini redno 
narekovali športni utrip v tem mestu ob Savi. Prvi vrhunec so doživeli v času 
uvrstitve in večletnega sodelovanja v tedanjih II. zveznih jugoslovanskih li-
gah sredi sedemdesetih let. V kasnejšem obdobju so si sledila leta, v kate-
rih so bolj ali manj uspešno zastopali barve sevniškega rokometa v republi-
ških ligah, a nikoli dosegli potenciala, ki so ga nakazovali sicer številni uspehi 
v mlajših kategorijah.

V sevniški športni dvorani so v minuli sezoni spremljali 
tudi tekme v ligi za prvaka.

BREŽICE - V NK Brežice 1919 so v soorganizaciji z Zavodom za šport Brežice 
in pod pokroviteljstvom Občine Brežice od 20. do 22. junija pripravili velik 
mednarodni nogometni turnir v počastitev 95-letnice nogometa v Brežicah. 

macijskega in družabnega pro-
grama, obiskali pa so ga šte-
vilni gostje, med drugimi tudi 
župan občine Brežice Ivan Mo-
lan, ki je skupaj s predsedni-
kom NK Brežice 1919 Dejanom 
Bibičem podelil zlate medalje 
mladim brežiškim zmagoval-
cem selekcije U-8, ter v. d. di-
rektorice Zavoda za šport Bre-
žice Simona Zupančič, ki je 

podeljevala nagrade zmagoval-
nim ekipam v selekcijah U-10 
in U-13. V NK Brežice 1919 so 
znova dokazali, da se nogome-
tne zgodbe pišejo tudi pri nas 
in da Brežice dihajo neizmer-
no športno. V klubu vabijo vse 
dečke in deklice od 7. leta na-
prej, ki želijo igrati nogomet, k 
vpisu v klub.
 N. M. za NK Brežice 1919

... in U-11
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VLJUDNO VABLJENI!

sobota, 5. julij 2014, 21.00

MOJCA ZLOBKO VAJGL
harfa

sobota, 12. julij 2014, 21.00
BIG BAND KRŠKO
dirigent: Aleš Suša

petek, 18. julij 2014, 21.00
LENART KREČIČ
saksofon

VLJUDNO VABLJENI!

Vstopnina: predprodaja 8,00 EUR
Na dan koncerta: 10,00 EUR
Blagajna Galerije Božidar Jakac!

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki
info@galerija-bj.si
www.galerija-bj.si

Dan D: Tiho
koncert, 4. 7., 21:00

Mulc… vas gleda
monokomedija, 18. 7., 21:00

Tadej Toš
Stand Up Comedy, 1. 8., 20:00

Čistilka Marija 
monokomedija, 23. 8., 20:00

Prifarski muzikanti 
koncert, 29. 8., 20:00

Letni kino na gradu 
petki in sobote od 11. 7. dalje

Poletje na 
Gradu Rajhenburg

Info: 07 488 01 96 
Prodaja vstopnic:  
Grad Rajhenburg - T: 07 620 42 16  
in Eventim, Petrol, Pošta Slovenije.

www.gradrajhenburg.si  •  www.kd-krsko.si

BREŽICE – Brežiški JSKD in 
Zveza kulturnih društev sta v 
okviru prvega vseslovenske-
ga tedna ljubiteljske kulture 
med 15. in 22. junijem po-
vabila dejavne in ustvarjalne 
člane Društva likovnikov Bre-
žice (DLB), ki letos praznuje 
50 let delovanja in ustvarja-
nja. DLB se je slavju pridru-
žilo z dvema razstavama. 
17. junija se je v MC Brežice 
predstavilo 14 ljubiteljskih 
slikarjev (Alenka Augustin-
čič, Kristina Bevc, Bran-
ka Ereš, Andreja Komočar, 
Neda Krvavica, Marija Ku-
kovica, Andreja Lapuh, Ana 
Mamilovič, Mihaela Prevej-
šek, Jože Šterk, Metka Vim-
polšek, Anton Zorko, Marko 
Zupančič in Suzana Zupan-

čič) s slikarskimi deli sko-
zi razstavo Energija, ki so jo 
ustvarjali pod mentorstvom 
akad. slikarja Rajka Čubra. 
K energiji je prispevala z gla-

som in kitaro tudi Adrijana 
Lorber.

19. junija so v Upravni eno-
ti člani sekcije keramike pri-

pravili razstavo unikatne ke-
ramike  in jo poimenovali »7 
keramičnih let«, ki so po-
tekala od mentorstvom Ne-
venke Ruškovič. Na ogled so 
dela Tatjane Potokar, Sonje 
Kostanjšek, Mihaele Pre-
vejšek, Branke Benje, Ma-
rije Jerič, Helene Frešer, 
Mije Baškovč, Metke Vim-
polšek, Mihelce Prah, Ive 
Gošek, Draga Goška, Kristi-
ne Bevc, Branke Ereš, Slav-
ke Klemenčič, Olge Rožman 
in Jožice Petrišič.

Obeh otvoritev se je udele-
žila Lučka Černelič iz ZKD 
Brežice, pohvalila je ustvar-
jalce in jim zaželela še obi-
lo ustvarjalne rodovitnosti.
 N. Jenko S.

SEVNICA - 20. in 21. junija se je na sevniškem gradu  v or-
ganizaciji sevniške območne izpostave JSKD in Zveze kul-
turnih društev Sevnica odvijal dvodnevni XIV. sevniški li-
kovni delovni shod pod naslovom »Grad 2014«, ki ga je 
vodil vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar. 

Dogodek, ki dobiva nove ideje in načrte za prihodnost, je de-
set let deloval pod umetniškim vodstvom akademskega sli-
karja Alojza Konca, potem je njegovo delo nadaljevala sev-
niška ljubiteljska slikarka Jerca Šantej, v letošnjem letu pa 
je umetniško ustvarjanje pod novim delovnim naslovom po-
tekalo pod vodstvom Rudija Stoparja. Tako kot vsa leta do-
slej so ljubiteljice in ljubitelji likovne umetnosti ustvarjali v 
različnih kotičkih naravnega okolja detajle gradu, grajskega 
parka in njegove okolice. Srečanje je letos popestril še gost, 
slikar Bogdan Barovič iz Trbovelj, ki je v atriju gradu posta-
vil na ogled svoja likovna dela. 

Odprtje razstave izbranih del letošnjega likovnega srečanja, 
ki je bilo že štirinajsto po vrsti, bo potekalo novembra v Mo-
sconovi galeriji na sevniškem gradu. Takrat bodo podelje-
ne tudi plakete in listine za sodelovanje na likovnem shodu, 
razglašena bosta prvak ter mladi prvak shoda. Pričelo se bo 
tudi sistematično zbiranje likovnih del za postavitev stalne 
muzejske zbirke na sevniškem gradu. 
 S. Radi, foto: K. Pibernik

KRŠKO - Potem ko so ljubitelji likovne umetnosti iz obči-
ne Krško v letu 1996 ustanovili Društvo likovnikov Krško 
OKO, pridružilo pa se jim je tudi več amaterskih likovnih 
ustvarjalcev od drugod, so si tri leta kasneje za društveni 
dan izbrali 26. junij, obletnico rojstva v letu 1896 rojene-
ga akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička. 

Tako od leta 1999 dalje na Štovičkov dan, kakor so ga poi-
menovali, v društvu pripravijo letno pregledno razstavo del 
članov, njihova slikarska in kiparska dela pa so letos na 15. 
Štovičkovem dnevu postavili na ogled 27. junija v društvenih 
prostorih v Mestnem muzeju Krško. Pred otvoritvijo razsta-
ve, ki so jo poimenovali Pomladna žetev, je v atriju muze-
ja misli o društvenem delovanju strnila članica Alenka Ve-
nišnik, ki je med drugim dejala, da odločitev za vključitev v 
društveno dejavnost pretežno dozori ob določenih spremem-
bah ali iz želje po spremembah v življenju. In četudi delova-
nje v društvu ni vselej lahko, saj je le-to pogojeno tudi z ra-
znimi formalnostmi in težavami financiranja, je moč v njem 
ob strpnosti in prilagajanju vodeno premagovati ustvarjalne 
težave, nadgrajevati znanje in preživeti prijetne trenutke v 
druženju. B. Mavsar 

BREŽICE – Upravna enota Brežice, Društvo ljubiteljev fotogra-
fije Krško in Fotoklub Zagreb so 12. junija v sejni sobi Uprav-
ne enote Brežice pripravili otvoritev razstave fotografij Vin-
ka Šebreka, ki jo je avtor poimenoval Pogled čez Atlantik.

Otvoritev je vodil Hrvoje Oršanič, spregovoril je načelnik UE 
Brežice Darko Bukovinski, oba pa sta poudarila, da je razstava 
neizprosen dialog med fotografijo in publiko ter lep prispevek 
mestu Brežice. V prostorih UE je bilo doslej že 30 razstav, tu so 
razstavljali tudi Edi Šelhaus, Ivan Tomše, Rajko Čuber in dru-
gi, je še izpostavil Bukovinski. Vinka Šebreka in njegovo delo je 
predstavila Milena Jesenko. Za razstavo je avtor izbral in obli-
koval le 26 fotografij, ki so nastale leta 2009 na večdnevnem 
turističnem potovanju po zahodnem Sredozemlju in Atlantskem 
oceanu, na plovbi pa se je ladja za oglede zadrževala še v bliži-
ni pristanišč. Tako je nastala slikovna zgodba fotografovega po-
gleda čez Atlantik, ki združuje niz fotografij z različnimi pogle-
di na različne motive ali prizore. Za vsako fotografijo je zgodba, 
za zgodbo pa se je avtor odločal, »kaj, kako in zakaj« bo motiv 
ujet v fotografsko skrinjico. Pri pričujoči razstavi gre za redkej-
še motive in različne strokovne pristope, ki jih omogoča proces 
digitalizacije fotografskega medija, za kar je potrebna določe-
na mera tehničnega poguma, ki ga Šebreku ne manjka.

Za Šebrekom je več kot 100 skupinskih razstav, 85 mednarodnih 
razstav umetniške oziroma izrazne fotografije v Evropi, Aziji, 
Afriki in Avstraliji ter čez 40 samostojnih avtorskih razstav doma 
in po svetu. Na domačih in mednarodnih žiriranih skupinskih raz-
stavah je prejel čez 30 pomembnih nagrad in pohval ter je do-
bitnik kar treh umetniških naslovov. »Umetnost je univerzalna 
in se med seboj prepleta, amaterska kultura pa je rodovitno po-
lje, kjer je za uspehe treba veliko sejati,« je dejal Drago Kri-
žanić, ki je v duetu s soprogo Betko risal navdušujoče glasbene 
podobe. Dogodek so umetniško timsko dokumentirali Šebrekovi 
domači, prijatelji in sodelavci. In kot je dejal razstavljalec, gre 
celotnemu timu nepozabna zahvala!
 N. Jenko S.

Šebrekov pogled čez Atlantik

Vinko Šebrek

Dvodnevno likovno srečanje 

Energija in 7 keramičnih let 

Pomladna žetev krških likovnikov

Letno v društvu pripravijo več skupinskih ter med 10 in 
15 samostojnih razstav članov.

Likovno delavnico je popestril z razstavo svojih del še 
ljubiteljski slikar Bogdan Barovič iz Trbovelj. 

Del razstavljalk unikatne keramike
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Vsaka občina je na skupnih 
sestankih predstavila svo-
je trenutne kapacitete, po-
trebe in možnosti za ob-
novo in gradnjo, nato pa je 
zaživel projekt z imenom 
Posavska špajza. Vrednost 
projekta Posavska špajza 
je 1.688.529,24 evrov, ope-
racijo pa delno financira 
Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj. To poletje bodo tako 
naše tržnice in tržna mesta, 
kjer bodo zrasli novi pro-
dajni prostori, predvsem 
v znamenju pridnih rok in 
strojev, najbolj intenzivno 
pa so dela v juniju poteka-
la v Brežicah, kjer si že po-
jutrišnjem, ob 9. uri, lahko 
ogledate slavnostno otvo-

ritev brežiške tržnice s pestrim programom, ki se bo začel že uro 
pred tem pod naslovom „Živahni dan Posavske špajze v Brežicah“. 

Tržnice so bile v slabem stanju
Z obnovo in prenovo želijo posavske občine doseči, da bodo 
pridelovalci čim prej pridobili nov distribucijski kanal za trženje 
svojih pridelkov in izdelkov, da bo potrošnikom omogočena in 
dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane ter drugih lokal-
nih izdelkov, povečana pa bo tudi možnost predstavitve celovi-
te ponudbe podeželja kot del skupne turistične ponudbe regije.

Že ob prvem pogledu na obstoječe tržnice je bilo jasno, da so 
le-te v dosedanji obliki odslužile svoj čas. Dotrajanost pa je po-
leg zmanjšanja varnosti prispevala tudi k temu, da so bili pro-
stori neatraktivni na pogled in manj uporabni za tržno aktivnost. 

V Brežicah, nekdaj daleč poznanih po tržnih dnevih in sejmih, se 
je zaradi starosti objekta in neprimernega vzdrževanja oslabila ko-
vinska konstrukcija, zapuščeno so samevali zasebni lokali, dotraja-
ne so bile sanitarije, slabo izkoriščen parter v osrednjem prostoru. 
V Krškem je težave povzročala predvsem obstoječa ravna streha, 
ki zaradi slabega odvodnjavanja že vrsto let propada. Voda, ki jo 
streha prepušča, je načela konstrukcijo, primanjkuje tudi zado-
stnih površin za postavitev stojnic, obstoječi razpoložljivi prosto-
ri pa niti ne omogočajo razvoj novih vsebin ali vključevanje novih 
ponudnikov s pestrejšo lokalno ponudbo, vinarji, sadjarji, ekološki 
pridelovalci niso mogli ponuditi svojih izdelkov zaradi neprimerne 
opreme in pomanjkanja primernih prostorov. V Sevnici je tržnica 
v središču mesta, na Trgu svobode, skozi zadnja leta postala lepo 
obiskano mesto prodaje. Veliko povpraševanje je nakazalo potre-
bo po preureditvi in dodatni okrepitvi infrastrukture na tej lokaci-
ji. Cilj prenove je dodatno okrepiti pomen lokalne oskrbe s hrano 
in drugimi, v domačem okolju izdelanimi produkti. Preureditev tr-
žnice bo v sklopu projekta dopolnjena z obnovo še dveh turistič-
no-promocijskih in razstavnih prostorov, namenjenih društvom 
in lokalnim ponudnikom. Gre za ureditev turistično-promocijske-
ga in razstavnega prostora pri občinski stavbi v starem mestnem 
jedru ter ureditev in opremo prezentacijskega in promocijske-
ga prostora za društva in lokalne ponudnike na gradu Sevnica. 

Preostale tri posavske občine pa bodo z novo infrastrukturo ozi-
roma opremo šele pridobile ustrezne in dostopne tržne prosto-
re. Regija bo tako z omenjenimi prenovami znatno pridobila tudi 
na splošni urejenosti prostora. 

Kaj bodo s tržnicami 
pridobili prebivalci?

Obnova je že v teku
V Brežicah so dela, kot že omenjeno, zaključena in tržnica bo to 
soboto veselo zaživela v osveženi podobi. Na tržnici v Krškem 
bo čez poletje izvedena odstranitev dela objekta, dozidava, 
nadzidava in rekonstrukcija, sanirali bodo teraso oziroma rav-
no streho objekta, preuredili vertikalno komunikacijo, predvi-
deno je nadkritje terase in manjša preureditev zunanjih površin.

Posavska špajza bo v Sevnici prinesla t. i. kmečko tržnico z osmi-
mi novimi stojnicami, pestro mobilno infrastrukturo za predsta-
vitve in tržne aktivnosti, promocijski prostor za društva in lokal-
ne ponudnike na gradu Sevnica z opremo, ureditev turistično 
promocijskega in razstavnega prostora v starem mestnem je-
dru s prenovljeno kletjo trškega dvorca v Sevnici. 

V Bistrici ob Sotli bo v okviru projekta Posavska špajza celostno 
urejen manjši pokrit prostor za tržnico in to v stavbi, ki ji doma-
čini pravijo Čepinova štala, nahaja pa se neposredno ob poslov-
nem objektu občine. Tudi Kostanjevica na Krki bo urejala prosto-
re, ki so že v lasti Občine Kostanjevica na Krki in sicer na lokaciji 
Kambičev trg 5. Tamkajšnji občani in turisti bodo tako v preno-
vljenih prostorih imeli omogočen takojšnji dostop do lokalnih 
pridelkov in izdelkov. Občina Radeče namerava na območju vho-
da v staro mestno jedro na Starograjsko ulico urediti prostor, ki 
bi malim kmetom služil kot tržnica za prodajo njihovih pridel-
kov. Notranji del naj bi obsegal 100 m², zunanji in pokrit z nad-
strešnico pa 150 m². 

Do ciljev 
tudi z zanimivostmi na terenu

Ker se odločitev za zdrav pridelek iz okolice krepi skozi vzgojo, 
je v juniju že potekal sklop animacij za najmlajše v posavskih 
osnovnih šolah, naslednji teden pa bo tudi na posavskih tržni-
cah in ob njih izredno pestro, saj bodo potekale različne anima-

cije in dogodki pod imenom „Živahni teden Posavske špajze“ 
(več o njem na strani 10), navezujoč se na skupno željo, ki je po-
vezala Posavje: dvigniti kakovost prehrane naše regije in olajša-
ti ter okrepiti lokalno oskrbo, oskrbo s slovenskimi pridelki, tako 
za kupce kot pridelovalce. 

 Maruša Mavsar

Posavska špajza v polnem teku

Jeseni 
na obnovljene tržnice

POSAVJE - Tržnice so bile od nekdaj barvita mesta srečevanj in zadovoljnih izmenjav. Ob tržnih dnevih je vse vrvelo, bil je čas za pogovor in iskrivo iz-
menjavo zadnjih novic, najbolj pa je razveseljevala domača, zdrava ponudba sadja, zelenjave, živine, vin, sokov in mesnih izdelkov iz bližnje okolice. 
Ponudba je pritegnila tako meščane kot kupce iz bolj oddaljenih središč, na primer Zagreba. In da bi ta vrvež s kvalitetno ponudbo znova našel svojo 
mesto v mestnih središčih, je vseh šest posavskih občin sprejelo odločitev, da obnovijo že obstoječe tržnice oziroma ustvarijo nove prodajne kapacitete.

Za zdrave izdelke ne bo treba več 
dlje kot do mestne tržnice.

Občina Bistrica ob Sotli, Ana Bercko: Občina Bistrica ob So-
tli želi s projektom vzpostaviti tržnično prodajo, ki je v taki obli-
ki do sedaj ni imela. Prebivalci bodo dobili možnost kupovanja 
domačih produktov. S tem bomo hkrati pomagali lokalnim pri-
delovalcem domače pridelane hrane in ostalih izdelkov do mo-
žnosti neposrednega trženja, lažje promocije in dosegljive po-
nudbe tako domačim kot drugim obiskovalcem regije. Lokalni 
produkti namreč predstavljajo pomemben turistični potencial 
občine Bistrica ob Sotli, prav tako pa se bo povečevala sedaj niz-
ka stopnja samooskrbe s kmetijskimi proizvodi in drugimi izdel-
ki. S povečanjem povpraševanja in prodaje želimo spodbuditi 
proces ohranjanja oziroma povečevanja števila tržno usmerje-
nih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter druge roko-
delske in obrtne dejavnosti. 

Občina Kostanjevica na Krki, Anita Krajnc: Ker naša obči-
na tržnice še nima, smo v projektu videli priložnost po uredi-
tvi prostora, ki je v lasti občine in kateremu bomo ne samo 
dali novo vsebino, temveč predvsem spodbudili nakup lokal-
no pridelane hrane in ustvarili priložnost za domačega kme-
ta, da tudi preko ponudbe na tržnici proda svoje pridelke. Pri 
tem smo se bolj osredotočali na domače in okoliške kmete, ki 
v prodaji na tržnici vidijo vir dodatnega zaslužka. V tržnici pa 
smo nenazadnje videli tudi priložnost za turiste, bodisi dnev-
ne ali pa tudi turiste, ki bodo ostali v Kostanjevici več dni, ki 
sedaj nimajo ponudbe za nakup sadja ali zelenjave, razen v 
edini trgovini. Zavedamo se, da je ponudba lokalnih kmetov 
nekaj povsem drugega kot pa nakup sadja in zelenjave v trgo-
vinah, zato želimo ustvariti pogoje za to tudi s pomočjo pro-

jekta Posavska špajza.

Občina Brežice, Suzana Ogorevc: Občina Brežice želi izve-
sti celovito rešitev tržnice, ki bo dala predvsem poudarek na 
prenovi odprtih javnih površin, namenjenih trgovanju. S pre-
novo trga in urbane opreme želimo poudariti identiteto me-
sta Brežice kot trgovskega mesta ter omogočiti prostor, kjer 
se bodo ljudje zadrževali, družili in kupovali domačo pridela-
no hrano in izdelke, poleg tega pa tudi ustvariti novo prizo-
rišče za občasne dogodke. Z izvedeno investicijo bodo tako 
prodajalci kot kupci ter cela občina pridobili objekt z doda-
no vrednostjo, ki bo v prostoru prepoznaven in bo omogo-
čal boljše trženje, lokalnim prebivalcem in turistom pa pro-
stor izboljšane ponudbe najrazličnejših produktov in storitev.

Občina Sevnica, Vlasta Kuzmički: Občina Sevnica z različ-
nimi aktivnostmi skrbi za krepitev sistema lokalne oskrbe s 
hrano. Prepričani smo, da je domače hkrati najboljše, učin-
ki tovrstne usmeritve pa segajo še bistveno dlje. Samooskr-
ba v domače okolje prinaša ekonomske učinke v obliki novih 
delovnih mest, krepi pomen kmetijstva kot pomembne go-
spodarske panoge, skrbi za prijetno urejenost podeželja, po-
memben vpliv ima tudi na zdravje. Vsi navedeni argumenti 
so razlog, da je Občina Sevnica pristopila k projektu Posavska 
špajza. V naši občini bomo v sklopu projekta uredili kmečko 
tržnico in s tem omogočili nove prodajne kapacitete za nepo-
sredno prodajo lokalnih in regionalnih produktov, okoliških 
kmetij, rokodelcev, društev ter drugih nevladnih organizacij iz 
Posavja. Hkrati projekt zajema razvoj, ureditev in nakup dru-
ge turistične infrastrukture, ki bo prispevala k promociji lo-
kalnih pridelovalcev.

Občina Krško, Janko Avsec: Krška tržnica je bila že nujno 
potrebna sanacije in nadgradnje, nadkritja, formiranja in ure-
ditve zunanjih površin, potrebovali pa so tudi novo opremo 
za nemoteno funkcioniranje dejavnosti maloprodajnega trže-
nja. Pričakujemo, da bomo s sanacijo in nadgradnjo ustvari-
li predpogoje za reševanje sedanje problematike prodaje lo-
kalnih in regijskih produktov ter ustvarili dodatne možnosti za 
predstavitve bogate družbene dejavnosti naše občine. Prepri-
čani smo, da bo urejen objekt posredno pomembno prispeval 
tudi k razvoju ostale turistične infrastrukture, ustvaril nove pri-
ložnosti za zanimivo promocijo naših lokalnih pridelovalcev, s 
tem pa bo povečana tudi turistična privlačnost krške občine.

Občina Radeče, Matjaž Šušteršič: V občini Radeče v zadnjih 
letih prepoznavamo pozitiven trend povečanega povpraševa-
nja po lokalno pridelanih prehrambenih izdelkih, na podlagi 
česar se je oblikovala skupina ponudnikov, ki na to povpraše-
vanje s svojimi doma pridelanimi izdelki uspešno odgovarja. 
Sodelovanje v projektu Posavska špajza je logičen odziv obči-
ne na ta trend, saj nameravamo z vzpostavitvijo tržnice zago-
toviti primeren prostor za prodajo oziroma nakup lokalno pri-
delanih prehrambenih izdelkov in tako občanom po eni strani 
ponuditi možnost razvijanja dodatnih oz. dopolnilnih dejav-
nosti, po drugi strani pa nakupa prehrambenih izdelkov zna-
nega izvora in kakovosti.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.«

Posavske tržnice bodo kmalu dobile novo podobo.

V okviru delavnic v vrtcih in šolah so posavski otroci spozna-
vali zdrave domače pridelke.
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OD SETVE DO ŽETVE: 

Ob zaključku projekta Semena prihodnosti – 
spodbujanje podjetništva mladih

Projektne aktivnosti, ki so povezale prek 100 osnovnošolcev, 
lepo število mladih, učiteljev in šolskih delavcev, nosilcev in čla-
nov kmetijskih gospodarstev ter zavidljivo število podjetniških 
svetovalcev in uspešnih podjetnikov, so rodile mnoge rezulta-
te. Ključni so gotovo: 

• Izdelana raziskava o življenju mladih in njihovih poslovnih iz-
zivih v Posavju 

Z raziskavo o življenju mladih v Posavju in njihovih poslovnih iz-
zivih smo dobili podrobnejši vpogled v kvaliteto življenja mla-
dih v Posavju, njihov odnos do podeželskega okolja ter njihove 
poslovne izzive. 

• Animacijsko – motivacijske delavnice  “Postani mlad podjetnik”
V Mladinskem centru Bistrica ob Sotli in Mladinskem centru Krško 
smo skozi dve animacijsko – motivacijski delavnici ozavestili različ-
ne skupine prebivalstva o podjetništvu in priložnostih na podeželju. 

• Priročnik za izvajalce podjetniških delavnic za mlade
Priročnik za izvajanje podjetniških delavnic za mlade je name-
njen mentorjem podjetniških delavnic in ostalim uporabnikom, 
ki jih zanima vodenje in usmerjanje skupine pri pouku spozna-
vanja podjetništva. 

• Usposobljeni mentorji za podjetniške delavnice
Usposobili smo 9 mentorjev podjetniških delavnic. Novi mentor-
ji so pridobili veščine vodenja in izvajanja podjetniških progra-
mov za mlade in so se v nadaljevanju vključili v izvajanje podje-
tniških delavnic v širšem okolju Posavja. 

• Učno družabna igra 
V želji, da bi mladi iz naše pokrajine pridobili ali utrdili znanje o 
Posavju ter okrepili njihove podjetniške veščine, smo razvili uč-
no-družabno igro. 

• Podjetniška srečanja mladih »Postani mlad podjetnik«
Na podjetniških srečanjih smo mlade vodili od spoznavanja 

osnov podjetništva do razvijanja podjetniških idej. Udeležen-
ci srečanj so pridobili začetno znanje, spodbudo in podporo za 
podjetniško pot. 

• Podjetniške delavnice v osnovnih šolah
Podjetniške delavnice na osnovnih šolah so bile namenjene po-
udarku pomena zgodnjega načrtovanja učno–poklicne poti in 
razvijanju podjetniške miselnosti med osnovnošolci. Naloga ude-
ležencev delavnic je bila, da skupaj s svojimi mentorji preko spo-
znavanja podjetništva izoblikujejo svojo podjetniško idejo in pri-
pravijo načrt za njeno realizacijo.

• Učne delavnice na kmetijah
V vzorčnih učnih delavnicah na kmetijah smo spodbudili sode-
lovanje med šolami in kmetijami ter razvoj učnih kmetij v posa-
vskem okolju. V učnem programu treh kmetij so šolarji med dru-
gim spoznavali domače živali, ogledali so si mletje žita, izdelovali 

metle iz sirka, luščili koruzo, spoznavali vrt in zelišča, spoznava-
li postopek pridobivanja bučnega olja, se preizkusili v kuhi čo-
kolade, peki piškotov, kruha … Rezultat projekta je tudi na novo 
registrirana dopolnilna dejavnost za področje izobraževanja na 
kmetiji Mihaele Jazbec iz Sevnice. 

• Priročnik »Učilnica v naravi posavskih kmetij: Učne kmetije 
v projektu Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva 
mladih«

V priročniku predstavljamo model učne kmetije, ki je nastajal 
vzporedno z učnimi delavnicami na kmetijah. Podali smo nekaj 
napotkov, kaj naj bi učna kmetijah nudila, kako naj se načrtuje 
program učnih kmetij, kdo so ciljne skupine in kakšni so pogo-
ji za delovanje učnih kmetij ter predstavili učne kmetije projek-
ta Semena prihodnosti. 

• Zaključni dogodki projekta
Projekt smo zaključili z novinarsko konferenco, medšolskim tek-
movanjem za najboljšo podjetniško idejo iz osnovnošolskih pod-
jetniških delavnic in razpravo o mladih in njihovih poslovnih iz-
zivih na posavskem podeželju. 

V projektu so poleg Mladinskega društva Bistrica ob Sotli so-
delovali OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Krmelj, Občina Bistrica ob Sotli, 
Mladinski center Krško, Društvo mladinski center Radeče, Zavod 
Otok ter kmetije Rogina, Jazbec in Domitrovič. Želimo si, da bo 
celotna partnerska mreža uspela iz zasejanih zametkov zgraditi 
nove programe, ki bi mladim na njihovi poti resnično pomagali 
k uresničevanju svojega potenciala. 

Z dvodnevno konferenco smo v Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli skupaj s projektnimi partnerji s celotnega Posavja zaključili projekt Semena priho-
dnosti – spodbujanje podjetništva mladih. Petnajstmesečne projektne aktivnosti, razprostrte med marcem 2013 in majem 2014, smo namenili spodbu-
janju podjetništva med mladimi, uresničevanju podjetniških idej v podeželskem okolju in razvoju učnih kmetij na posavskem podeželju.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Projekt Semena�prihodnosti�–�spodbujanje�podjetništva�mladih je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja MDBS. Organ upravljanja za 

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007- 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

Ekipa udeležencev podjetniških delavnic iz OŠ Bistrica ob Sotli je s 
svojim podjetjem LE MOND (proizvodnja kozmetike) zmagala na 
medšolskem tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo projekta.

Tudi Irena Černelč, vodja pro-
jekta, je potrdila, da je bila 
ravno to velika želja prijavi-
teljev: „Pri nas, ustvarjalcih 
projektne ideje, je bila ta že-
lja prisotna že zaradi tega, 
ker živimo, smo del pravljič-
nega podeželja, pa vendar te 
pravljičnosti ne uvidimo. Še 
manj pa poslovne priložno-
sti. Spoznala sem, da je veli-
ko lažje prebuditi zanimanje 
za kmetovanje pri otrocih kot 
starejših mladih.“ In ravno v 
teh njenih besedah se najbrž 
skriva ključ bodočega ravna-
nja, če bomo želeli pomenu 
dela na podeželju vrniti priho-
dnost: podeželje je potrebno 
že od ranega otroštva povezo-
vati s pozitivnimi vrednotami. 

Iz šol na kmetije

Če to želimo storiti, pa se 
mora izobraževanje dogaja-
ti tudi v samem središču vsak-
danjih kmečkih opravil. Par-
tnerji projekta, Občina Bistri-
ca ob Sotli, Osnovna šola Bi-
strica ob Sotli, Osnovna šola 
Krmelj, Mladinski center Kr-
ško, Društvo Mladinski cen-
ter Radeče, Kmetija Rogina, 
Kmetija Domitrovič, Kmeti-
ja Mihaela Jazbec in Otok za-
vod za razvoj so skupaj z vo-
dilnim partnerjem uspeli najti 
pomembno stičišče pedagoške 
dejavnosti in kmetijstva: učne 
kmetije. Razvili so pilotni mo-
del učne kmetije v Posavju. V 

Sejali so semena prihodnosti in povezovanja
POSAVJE - O projektu Semena prihodnosti, ki je od marca 2013 do letošnjega maja povezal kar deset partnerjev iz celotnega Posavja, smo že pisali. Nosilec 
projekta, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, je na javni poziv Lokalne akcijske skupine Posavja prijavilo projekt v vrednosti 90.095 evrov, ki je bil v znesku 
69.777,68 evrov sofinanciran z evropskimi sredstvi Leader. Projekt si je zadal več velikih ciljev, kot so na primer „skozi podjetniška usposabljanja in sveto-
vanja dvigniti raven osveščenosti in usposobljenosti za podjetništvo pri mladih z namenom povečanja zaposlitvenih priložnosti na podeželju“. A največje je 
po mojem dosegel na področju, ki je sprva izgledalo obrobno: osnovnošolce spodbuditi k aktivnemu spoznavanju podeželja.

tej vlogi že živi Kmetija Miha-
ele Jazbec, ki ima, po mne-
nju bistriškega mladinskega 
društva, ne le znanje sonarav-
nega kmetovanja, gospodar-
jenja, dela na kmetiji, tem-
več tudi že izkušnje s podro-
čja pedagogike, Jazbečeva pa 
naj bi imela izdelan tudi ob-
sežen program učnih vsebin 
in del tega so predstavili tudi 
osnovnošolcem na delavnicah. 
Jasmina Glibe iz MDBoS je po-
jasnila, da so Kmetije Jazbec, 
Domitrovič in Marof gostile po 
dve delavnici, na katerih so 
otroci lahko doživeli učno iz-
kušnjo na prostem: „Spozna-
vali so vsakdanjik na kmetiji, 
domače živali, ogledali so si 
mletje žita, izdelovali metle 
iz sirka, luščili koruzo, spozna-
vali vrt in zelišča, spoznavali 
postopek pridobivanja bučne-
ga okolja, se preizkusili v kuhi 
čokolade, peki piškotov, kruha 
in podobno.“ Izjemno dobro so 
se na malo drugačen pouk od-
zvali tudi učitelji. 

Izjemno lepo je pomen ta-
kšnega pouka opisala Vanja 
Kolar Ivačič, učiteljica ra-
zrednega pouka OŠ Bistrica 
ob Sotli, ob zaključku projek-
ta: „Vzpodbujanje učnih izku-
šenj otrok na kmetijah se mi 
zdi pomembno zato, ker omo-
goča pristen stik s primarnim 
naravnim okoljem, sprosti-
tev, nevtralizacijo učinka ve-
čurnega sedenja ipd. Učenci 

izkušenjsko z vsemi čuti (tudi 
okusom) doživljajo proces pri-
delave hrane od zrnja do ust, 
so ves čas vsi aktivni, se učijo, 
kako razdeliti delo, sodelova-
nja in dogovarjanja. Spoznajo 
naravne procese in pojave, si 
ob tem postavljajo vprašanja 
in z eksperimetiranjem odgo-
varjajo nanje. V preprostejših 
naravnih in tehničnih sistemih 
načrtujejo potek pojavov, jih 
usmerjajo, tako da kaj pride-
lajo ali izdelajo. Sledi konkre-
ten skupni uspeh - opravljeno 
delo, ki je življenjskega po-
mena. Prav tako učenci spo-
znavajo poklic primarnega 
sektorja s pozitivne strani, se 
začno zavedati pomena pri-
delave hrane in vsega, kar je 
z njo povezano. Učenci doži-
vijo prednosti (čist zrak, mir, 
stik z rastlinami in živalmi ...) 
in tudi slabosti (smrad, umir-
jenost ...) podeželskega oko-
lja. Edina pomanjkljivost, ki 
jo najdem, so stroški prevoza 
(v kolikor se ne dá iti peš do 
kmetije) in vstopnine. Ampak 
z voljo in namenskimi sredstvi 
mislim, da se bi tudi to lah-
ko uredilo. Malo je moteče to, 
da dejavnosti niso konkretno 
umeščene v učni načrt, ven-
dar se dá znotraj okvirov vse-
bin določiti fond ur, ki bi bil 
temu namenjen.“
 
Z njo se je strinjala tudi Mate-
ja Mandl iz OŠ Krmelj: „Vsa-
ka oblika drugačnega pouka je 

tudi za šolsko okolje dobrodo-
šla. Učenci na kmetiji imajo 
učilnico na prostem, so v na-
ravi, na svežem zraku, stva-
ri lahko vidijo, otipajo in vo-
njajo. Stvari, ki jih izkusimo, 
si tudi bolje zapomnimo; tudi 
to je prednost oziroma do-
polnilo h klasičnemu pouku v 
šolski stavbi. Odzivnost in pri-
pravljenost otrok na sodelo-
vanje je bilo izjemno. Načr-
tovali in izvedli smo dva na-
ravoslovna dneva, na katera 
smo se tudi temeljito pripra-
vili. Tudi učenci so bili navdu-
šeni nad tako obliko dejav-
nosti, saj je tako pridobljeno 
znanje – znanje za življenje.“

Nad obiski otrok na kmetiji so 
bili navdušeni vsi udeleženi: 
kmetje, mentorji, učitelji in 
predvsem sami učenci. Učna 
kmetija se je tudi v Posavju 
izkazala za veliko popestritev 
pouka, a seveda se pri tem 
tudi zaplete. Kakor pri vpe-
ljevanju lokalne prehrane na 
šolske jedilnike, tako je tudi 
pri vpeljevanju takšnih pro-
gramov v pouk potrebno kar 
nekaj spretnosti in pripravlje-
nosti šol za spremembe. Žal 
pa spremembe v celoti niso 
možne na strani kmetij, saj 
se v Sloveniji menda še ve-
dno ne dá uradno registrirati 
učne kmetije! Kmetje se lah-
ko odločilo za izobraževanje 
na kmetiji, uradna registra-
cija pa še ni mogoča, čeprav 

interes iz leta v leto narašča 
tako pri kmetijah kot pri od-
jemalcih storitev. V želji, da 
bi se stvari postopoma le od-
vile v olajšanje vseh postop-
kov glede registracije učnik 
kmetij in da bi pouk čim po-
gosteje potekal v zdravem in 
za otroke zabavnem okolju, 
je nastal tudi priročnik 'Učil-
nica v naravi posavskih kme-
tij: Učne kmetije v projektu 
Semena prihodnosti – spod-
bujanje podjetništva mladih'. 

Družabna igra

Namen projekta je bil, da mla-
di razvijajo podjetniški način 
razmišljanja. In tega so se v 
projektu lotili tudi z razvo-
jem didaktične družabne igre 
za otroke in odrasle nad 12 let 
starosti. Andrej Černelč iz 
MDBos je opisal: »Igra Semena 
prihodnosti je primarno name-
njena mladini s področja Po-
savja, primerna pa je tudi za 
starejše prebivalce, ki bi že-
leli preizkusiti svoje poznava-
nje posavske regije ter podje-
tništva. Poseben izziv predsta-
vljajo vprašanja, pri katerih je 
potrebno pokazati poslovno ži-
lico in si hitro zamisliti na pri-
mer slogan za neko podjetje 
ali poslovno idejo, povezano z 
določeno temo. Posebnost igre 
je v tem, da za potovanje figu-
rice ni potrebno metanje koc-
ke, pač pa se vsak igralec sam 
odloči, koliko polj se bo pre-

maknil. Igralec mora zato do-
bro oceniti, katere so njegove 
močne strani, katera znanja 
ali sposobnosti bodo ključna 
prednost v primerjavi s 'kon-
kurenco' soigralcev.«

Učno-družabna igra Semena 
prihodnosti se začne tako, da 
ima vsak igralec ob začetku 
enako količino šestih 'semen', 
ki mu omogočajo, da sam od-
loči, katero polje bo izbral – 
kolikor polj se premakne, toli-
ko semen izgubi, igralna polja 
pa skrivajo za sabo tri sklope 
nalog, ki terjajo znanja o Po-
savju, podjetništvu in razno-
vrstnem sklopu kazni, nagra-
de in izzivi. Posavski 'activity' 
je na zaključni tiskovni kon-
ferenci, ki je bila 30. maja, 
že vzbudil precej zanimanja. 

Projektu na pot

Vsi udeleženi v projektu se po 
pričevanjih zavedajo, da je 
vse le kaplja v morje, v koli-
kor aktivnega dela z otroki in 
mladimi ne bo nekdo nadalje-
val. Da bi mladi ostajali v Po-
savju, je potrebno veliko sku-
pne volje in nesebičnega po-
vezovanja, kakršnega so poka-
zali tudi partnerji tega projek-
ta. Naj takšni projekti služijo 
vsaj kot navdih raznim institu-
cijam, odgovornim na ministr-
stvih in v lokalnih skupnostih. 

 Maruša Mavsar
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Kam v Posavju?
Četrtek, 3. 7.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti za 
osnovnošolske otroke

• ob 19.00 na Trim poligonu v 
Krškem: trening energijskih 
veščin Magičnost gibanja

Petek, 4. 7.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti za 
osnovnošolske otroke

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: poletne ustvar-
jalnice

• ob 18.00 v gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: delavnica »Khmerska 
kulinarika s Sreyhnanh Bun«

• ob 19.00 v velikem šotoru 
pred Okrepčevalnico Štritof 
v Glogovem Brodu pri Arti-
čah: dobrodelni koncert za 
pomoč prizadetim v popla-
vah

• ob 20.00 v MC Krško: pred-
stavitev projekta mladih 
za demokracijo in knjižice 
Youth voice: We care

• ob 21.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: aku-
stični koncert Dan D: Tiho

Sobota, 5. 7.

• ob 9.00 v Brežicah: otvori-
tev obnovljene tržnice

• ob 11.00 na Jevši: tradicio-
nalna spominska slovesnost 
ob spomeniku padlim bor-
cem, v programu sodeluje-
jo Pihalni orkester in recita-
torska skupina DKD Svoboda 
Senovo ter Mešani pevski 
zbor DU Senovo, slavnostni 
govornik: Tit Turnšek  

• ob 11.30 in 14.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: sobo-
tne delavnice - delavnica v 
izvedbi Garsie Kosinca (GEN 
energija) »Električna ener-
gija in magnetizem« 

• ob 12.00 pri gostilni Katič 
v Dobovi: mednarodno tek-
movanje v kuhanju vampov

• ob 19.00 na gradu Podsre-

da: odprtje razstave stekle-
nih mojstrovin Ars vitraria 
članov Društva steklarjev 
Slovenije Valerie Štih in Ma-
tijaža Gostečnika

• ob 21.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Glasbena doživetja – Mojca 
Zlobko Vajgl (harfa)

Nedelja, 6. 7.

• ob 15.00 v Tržišču: 29. 
kmečki praznik - blagoslov 
traktorjev, kmečke igre in 
košnja posameznikov, za-
bava z ansamblom Pogum 
in srečelov

• od 16.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: Pole-
tna muzejska delavnica – 
Krško v spominih njegovih 
prebivalcev; vodita dr. He-
lena Rožman in Alenka Čer-
nelič Krošelj

Ponedeljek, 7. 7.

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: delavnica 
»Podoba cveta« z likovnim 
pedagogom Valterjem Ra-
bičem (vsak dan do 11. 7.); 
prijave do petka, 4. 7.

Sreda, 9. 7.

• ob 15.00 v MT Senovo: igre 
z žogo

Četrtek, 10. 7.

• ob 20.00 v MC Krško: kon-
certa People of the haze 
(POL) in Bombarderi (HR)

Petek, 11. 7.

• ob 16.00 na bazenu Bre-
stanica: kuharska delavni-
ca »Naredi si sadno solato 
po svojem okusu«

Sobota, 12. 7.

• ob 21.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Glasbena doživetja 

– Big band Krško, dirigent 
Aleš Suša

Ponedeljek, 14. 7.

• od 10.00 do 15.00 v Sevni-
ci: Olimpijski teden mladih 
– tenis in odbojka na mivki

Torek, 15. 7.

• od 10.00 do 15.00 v Sevni-
ci: Olimpijski teden mladih 
– pohod na Lisco

Sreda, 16. 7.

• od 10.00 do 15.00 na ba-
zenu Sevnica: Olimpijski 

teden mladih – vodne igre 
in druženje

• ob 19.00 v Caffe Galeriji 
pri Intersparu v Radečah: 
otvoritev samostojne likov-
ne razstave Marije Oven 
»Spomini skozi čas«

• ob 21.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Poletje v mestu – aku-
stični koncert Uranium Pills

Četrtek, 17. 7.

• od 10.00 do 15.00 pri ga-
silskem domu v Boštanju: 
Olimpijski teden mladih – 
športni dan: nogomet na 
travi, košarka, balinanje

POSAVJE – Že več let posavski parki julija in avgusta 
zaživijo z izvajanjem joge na prostem. Vadba, ki je za 
vse brezplačna in vedno poteka v sproščujočem vzdušju na 
svežem zraku, vsako leto pritegne več Posavk in Posavcev. 

Mnogi naši bralci te dni že z nestrpnostjo čakajo, da Društvo 
Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto tudi uradno odpre 
poletne termine joge v parku, zato smo zanje poizvedeli, kdaj 
točno se bodo vadbe izvajale: 
• v Krškem boste lahko spoznavali in vadili jogo: vsak četrtek 

od 19. do 20. ure v zelenem parku pri Valvazorjevi knjižnici,
• v Brežicah: vsako sredo od 18.30 do 19.30 pod pomirjujo-

čimi krošnjami dreves v parku pred Mladinskim centrom 
Brežice,

• v Sevnici: vsak torek od 19. do 20. ure na romantičnem 
Gradu Sevnica.

Če bi se radi pred vadbo še o čemerkoli posvetovali, lahko 
tudi pokličete vaditelje joge na 040 615 000.

Topli dnevi v Posavju ponujajo resnično veliko priložnosti za 
rekreacijo, zato se čim prej odločite za premik. Naj bo vaše 
letošnje poletje prijazno in polno zdravega gibanja.
 Maruša Mavsar

Znova joga v posavskih parkih

organizira:
DRUŠTVO SALAMARJEV ŠTRITOF 

ZA POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH. 
CELOTEN IZKUPIČEK SE NAMENI 
5. DRUŽINAM IZ SANSKEGA MOSTA.

PROGRAM BO POVEZOVAL IVAN UREK. PRIREDITEV BO POTEKALA 

V VELIKEM ŠOTORU PRED OKREPČEVALNICO ŠTRITOF 
V GLOGOVEM BRODU PRI ARTIČAH. VSTOPNINA 10 EUR. 

ZA PIJAČO IN JEDAČO PRISKRBLJENO. VLJUDNO VABLJENI!

nastopali bodo:

ANSAMBEL NAVIHANKE
KLAPA PARANGAL 
ANSAMBEL LOJZETA OGOREVCA
ANSAMBEL JERNEJA KOLARJA
ANSAMBEL SUHA PIPA
ANSAMBEL BRATOV ŽERJAV
MARIACHI LA POLAMA
PIŠEČKA MICA

Dne 4. Julija, 2014 ob 19. uri

GRATIS GOLAŽ ZA VSE 
OBISKOVALCE KONCERTA!

V vsako mesto, vas in hišo

KRŠKO - Krško je eno izmed desetih slovenskih mest, v kate-
rih v teh dneh poteka največji mednarodni festival uličnega 
gledališča Ana Desetnica. V prvih dveh julijskih dneh je bila 
»tkanina mesta«, kot so poimenovali organizatorji sodelova-
nje nastopajočih skupin, lokalnega prebivalstva, društev in 
organizacij pri izvedbi predstav, razpredena med dvema pri-
zoriščema – Trgom Matije Gubca in starim mestnim jedrom. 
Štiri predstave – Titanik, klovnsko predstavo v izvedbi ruske-
ga Teatra Miniatyur, plesno akrobatsko predstavo Ljubezen-
ska blesologija v izvedbi Kam Hram iz Splita, Romeo in Juli-
ja v izvedbi Šugla gledališča in Maskirani kriminal, ki sta ga 
uprizorila Lovro Finžgar in Nik Škrlec - so spremljale tudi 
razne ustvarjalne delavnice.  B. M. 

Samogovori nas vodijo v intimne 
misli in doživljanje sveta ter življenjske 
usodnosti treh literarnih protagonistov, 
desetletnega sina, očeta in matere.  Oče 
in sin se odpravita na potovanje, to je 
njuno prvo skupno in zaradi očetove 
bolezni, o kateri sin ne v ničesar, tudi 

zadnje. V zgodbi se preklapljata nežnost in ostra resničnost, 
odigrava se večno živ in gibljiv odnos erosa in tanatosa, avtor 
si zastavlja boleče vprašanje, kako lahko na naše izkušanje 
spolnosti vplivata bolezen in bližanje smrti.  Vzporedno z 
življenjskimi nevihtami odraslih pa se odvija preprosta otroškost 
njunega sina. 

SAMOGOVORI
špansko-argentinski avtor Andrés 
Neuman
Cankarjeva založba 2013

Vabljeni k branju!

DESETERONOČJE
slovenska avtorica Helena Cestnik
Sanje 2013

Deseteronočje razkriva pripoved 
duhovnika, ki si je žensko dovolil ljubiti 
bolj kot Boga. Zato je izstopil iz božje 
službe, se poročil in postal oče treh hčerk. 
Po ločitvi (žena si je našla drugega) lepo 
skrbi za svoje otroke, a mu v življenju 
manjka topla ženska dlan. Istočasno 

spoznamo življenje duhovnikove prijateljice iz otroštva, s katero 
se srečata po dolgih petdesetih letih na obletnici zaključka 
osnovne šole. Po dveh propadlih zakonih živi sama, brez otrok, 
opravlja zahtevno delo sodnice in prav tako išče smisel življenja, 
posebej po infarktu, ki ji je temeljito spremenil njeno nadaljnje 
življenje.

RIVERS OF BABYLON
slovaški avtor Peter Pišt’anek
Mladinska knjiga 2012

Racz, glavni junak, je povzpetniški 
podeželan, ki se mu po prihodu v mesto 
ponudi priložnost, da v prestižnem 
hotelu Ambassador, ki je stičišče 
različnih družbenih slojev, paleta raznih 
neobičajnih likov ter občasno tudi 
leglo razvrata, od dolgoletnega kurjača 

prevzame enolično, a stabilno službo. Po primopredaji posla se 
hitro vklopi v dogajanje, saj mu že primer kabarejske plesalke 
Silvije, ki si dodaten denar služi kot občasna prostitutka, lepo 
pokaže, da nadzor nad kurjavo lahko pomeni celo večjo moč, 
kot jo ima do tedaj vsemogočni direktor hotela. 

Festival Ana Desetnica v Krškem

PODBOČJE - Pevke izpod Bočja, ki so lani praznovale pol-
drugo desetletje delovanja, so na dan državnosti v pod-
boškem kulturnem domu znova pripravile letni koncert, 
letos naslovljen Melodije za zmeraj. Na njem so se pod 
taktirko Andreje Barič Kerin številčnemu občinstvu pred-
stavile s priredbami zimzelenih slovenskih popevk, pri ne-
katerih tudi ob spremljavi Lovra Vrhovška in Lovra Ju-
rečiča na kitari ter Hane Kerin na klavirju. Premore med 
sklopi pesmi so po scenariju Ivanke Černelič Jurečič za-
polnili člani KD Stane Kerin Podbočje z domiselnimi ske-
či na temo besedil izbranih popevk, s čimer so v dvorano 
poleg nostalgije po zlatih časih slovenske popevke vne-
sli še nekaj smeha. P. P.
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PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Program za julij
Sobota, 5.7.2014 in nedelja, 6.7.2014
Radioactive lan party

Četrtek, 10.7. 2014, ob 20.00

Petek, 11.7.2014, ob 16.00

Petek, 25.7.2014, ob 17.00

PEOPLE OF THE HAZE (POL) in BOMBARDERI (HR)
Organizatorji: MC Krško 

Kuharska delavnica: 
Naredi si sadno solato po svojem okusu. 
Info: karmen.abram@mc-krsko.si
Organizator: Bazen Brestanica

Grški večer
Info: karmen.abram@mc-krsko.si
Organizator: Bazen Brestanica

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD

GRŠKI VEČER
V juliju se bo vam na bazenu Brestanica 
predstavil evropski prostovoljec, ki v MC Krško 
opravlja Evropsko prostovoljno službo (EVS). 
Njegovo ime je Stefanos Soulis in prihaja iz 
Aten. Pravi, da je Krško čudovito mesto z 
bogato in zanimivo arhitekturo. Najbolj je 
navdušen nad velikimi zelenimi površinami in 
prijaznimi ljudmi. 25. 07. 2014 se vam želi 
predstaviti s svojo kulturo, zato vabljeni na 
večer poln zabave in dinamike. Računate lahko 
na tradicionalno grško hrano in pijačo. Vabljeni!

Bazen Brestanica, 25.7.2014, ob 18.00

PEOPLE OF THE HAZE (POL)

Mladinska točka Senovo
Info: robi@mc-krsko.si

Sreda, 9.7.2014, ob 15.00

Sobota, 14.7.2014

Petek, 18.7.2014, ob 15.30

Sobota, 26.7.2014, ob 10.30

Igre z žogo

Otroška ustvarjalnica: IZDELAVA HRANILNIKA

Grška slaščica

Otroška ustvarjalnica: NOČNA RAKETA

Četrtek 10.7., ob 21.00  
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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 fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

moja poroka

Aljoša Orač iz Sevnice in Venesa Mušić iz Innsbruc-
ka (Avstrija), 31. maj 2014, grad Ostrožac pri Bi-
haću (BiH)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Suada Božič, Sevnica – 

dečka,
• Maja Račič, Brežice – 

dečka,
• Marjana Klavžar, Artiče – 

dečka,
• Jernejka Benedičič, Brod 

v Podbočju – dečka,
• Tina Zorko, Ravne pri 

Zdolah – deklico,
• Suzana Vizjak, Drnovo – 

dečka,
• Anita Pirman, Spodnji 

Stari Grad – deklico,
• Tatjana Mežič, Mali Podlog 

– dečka,
• Katja Ilc, Križe – dečka,
• Vandy Šinigoj, Zameško – 

deklico,
• Jelka Žnideršič, Črnc – 

dečka,
• Marjanca Jankovič, 

Senovo – deklico,
• Katarina Gramc, Kapele – 

dečka,
• Tatjana Kajič, Dobrova – 

deklico,
• Tadeja Dvornik, Sobenja 

vas – dečka (dvojčka),
• Aleksandra Zakrajšek, 

Črešnjice nad Pijavškim – 
dečka,

• Martina Polanec 
Zadravec, Brežice – dečka,

• Natalia Savin, Krško – 
deklico,

• Katja Deržič, Bukošek – 
deklico,

• Ana Glas, Stranje – dečka,
• Katja Povše, Gradišče – 

deklico,

rojstva

poroke

• Peter Marn in Romana 
Bric, oba iz Dolnjega 
Brezovega,

• Sašo Jermančič z Loga 
in Irena Oven iz Dolenjih 
Laknic,

• Janez Debelak iz Boštanja 
in Nataša Mervič iz 
Konjskega,

• Tomaž Kosovan iz Malega 
Podloga in Anja Žnidar iz 
Novak,

• Marjan Sevnik iz 
Jereslavca in Katja 
Hudoklin iz Velikih 
Brusnic,

• Jože Tomažin s Straže pri 
Raki in Polonca Gomilšak 
iz Juršincev,

• Peter Pavlovič z Izvira 
in Anamarija Župan z 
Dolenjih Skopic, 

• Damjan Blatnik iz 
Presladola in Sonja Kuhar 
iz Mladja,

• Marjan Juršič in Lidija 
Sintič, oba iz Orehovca,

• Franc Kozole iz Lokev 
in Natalija Kovačič iz 
Krškega,

• Ali Wala iz Šempasa 
in Alenka Colarič iz 
Podbočja.

ČESTITAMO!

• Suzana Stopar, Dolenje 
Skopice – dečka,

• Brigita Stopar Štampfelj, 
Brod v Podbočju – dečka,

• Teja Pavlin, Veniše – 
deklico. 

ČESTITAMO!

BREŽICE - Del generacije prvih maturantov brežiške gimna-
zije je 6. junija svojo 65-letnico zrelostnega izpita proslavi-
la v Ljubljani oz. nekako na sredini, ker so nekdanji sošolci 
razseljeni med Koprom in Mursko Soboto. V junijskem času 
so takratni maturanti doživljali napete trenutke ob spiskih 
vprašanj iz maturitetnih predmetov. Nanje so se vneto in te-

meljito pripravljali, da bi odgovori zadostovali za priznanje 
zrelosti. Bodrili so drug drugega, uspeh ni izostal, uspeh pa 
so okronali z neizmernim veseljem. Matura jim je odprla vra-
ta na vse študijske smeri, nekateri so jih izbrali na univer-
zi v Ljubljani, drugi v Zagrebu. Študijski izbor je bil pester, 
po opravljenih diplomah so prvi brežiški maturanti postali 
inženirji arhitekture, strojništva in elektrotehnike, farma-
cevti, veterinarji, zdravniki, profesorji … Na srečanju so se 
s spoštovanjem spominjali sošolcev, ki jih ni več med njimi, 
in tistih, ki se srečanja upravičeno niso mogli udeležiti ter 
vsekakor svojih profesorjev (Sladič, Iskra, Čuk, Jesenovec, 
Vimpolšek, Demšarjeva, Zobec). Podrobno kronologijo sre-
čanj je predstavila Romana Lavrinšek. V njej je spomnila še 
na življenje gimnazijcev v mladinskih delovnih brigadah, saj 
so radi sodelovali pri povojni obnovi in izgradnji slovenske 
domovine in tudi širše po Jugoslaviji. Ob maturitetnih oble-
tnicah so se radi vračali v Brežice, običajno so najprej vsto-
pili v gimnazijsko poslopje s pripetim nageljnom kot nekoč, 
radostno obujali spomine, se zanimali, kako gre sošolcem, 
ter ugotavljali, kako je napredovalo mesto njihove mladosti.
 N. Jenko S.

65-letnica prvih brežiških 
maturantov

Marjanka Sikošek, Vida Glas, Romana Lavrinšek, Cvetka 
Knapič, Karolina Deržanič in Zdenka Vezovišek (manjka 
na srečanju prisotna Stana Kolšek). Odsotni še živi Ve-
ra Kos, Marta Krofl, Vera Ban, Mitja Kos in Tine Zorič.

KRŠKO - Junija 1964 smo kot tretja generacija dijakov na takratni 
Tehniški srednji šoli v Krškem opravili maturo, torej smo letos 
praznovali že 50. obletnico. V ta namen smo se v sredo, 11. 
junija, zbrali dijaki elektro-oddelka pred ''našo šolo'', v kateri 

sedaj domuje Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru. 
Prijazno nas je sprejel tajnik Janko Omerzu in nam dovolil, 
da smo se ponovno posedli v klopi, ki pa so seveda prilagojene 
sedanjim učnim potrebam. Nato smo se napotili v Nuklearno 
elektrarno Krško, kjer so nam omogočili ogled le-te, ki je bil za 
nas ''električarje'' tudi zanimiv. Družabno srečanje smo sklenili v 
hotelu City (nekdanjem Sremiču), kjer se nam je na naše veliko 
veselje pridružil ''legenda slovenščine – prof. Vejca'' (prof. Janez 
Plestenjak), žal pa mnogih profesorjev ni več ali pa jim tega ne 
dovoljuje zdravje. Tako smo sklenili spomin na naše nabiranje 
znanja, ki je bilo za marsikoga v zelo težkih razmerah.
 Joža Kožar

Srečanje ob 50-letnici mature

»Zlati« maturanti krške tehniške šole

NEREZINE - ZPM Krško je od 23. do 29. junija organizirala 
in izvedla Šolo zdravega življenja v otroškem naselju ZPM 
Krško v Nerezinah. Programa se je udeležilo 54 udeležen-

cev vseh starosti. Pod strokovnim vodstvom Staneta Iskre 
so vsakodnevno izvajali vadbo dihanja, aerobno hojo, vad-
bo obvladovanja hrbtenice in vadbo sproščanja. Za organi-
zacijo programa, izleta z ladjo, pohodov ter dobro počutje 
vseh udeležencev sta poskrbeli Vida Ban in Tanja Božičnik 
iz ZPM Krško.  T. B.

Šola zdravega življenja

KRŠKO – Z nastopi ter izvedbo otroškega, pionirskega, 
mladinskega in članskega plesnega programa so v Ple-
snem klubu Lukec 19. junija na Trgu Matije Gubca zaokro-
žili glavnino učne plesne sezone. Z različnimi zvrstmi ple-
sa so se predstavili vsi člani društva, od plesnega vrtca 
do hip hopa, plesalcev latinsko ameriških in standardnih 
plesov ter stepa. Pred velikim številom zbranih staršev, 
drugih svojcev in prijateljev je nastopilo 25 skupin, sku-
pno pa kar 180 plesalk in plesalcev.  B. M.

BIZELJSKO - V soboto, 14. junija, je na Bizeljskem v gostilni 
Šekoranja potekala že tretja tradicionalna »Šekoranjada«. 
Gre za prireditev, kjer se zbere in druži rodbina Šekoranja. 
Letošnjega srečanja se je udeležilo okoli 40 ljudi iz Sloveni-
je in tudi tujine, ki so nosilci omenjenega priimka ali pa so 
zgolj Šekoranjevega porekla po mamini ali babičini strani. 

Zbrane sta najprej pozdravila pobudnika in organizatorja 
omenjene prireditve Janez Šekoranja in Nataša Šekoranja 
Špiler. Osrednjo povezovalno besedo popoldneva pa je imel 
prof. dr. Zarjan Fabjančič z ljubljanske ekonomske fakulte-
te, ki že desetletje ljubiteljsko raziskuje omenjeno rodbino 
in je tudi avtor knjige Rodovniki rodbine Šekoranja, ki je iz-
šla pred enim letom. Priimek Šekoranja je v doslej raziska-
nih virih  omenjen že v prvi polovici 18. stoletja. So se pa 
nosilci tega priimka tekom stoletij z Bizeljskega razselili ne 
zgolj po Posavju in Sloveniji, ampak tudi po tujini npr. Hr-
vaški, Avstriji, Švici, Nemčiji, Kanadi, Avstraliji, Rusiji. Izzi-
vi nadaljnjega raziskovalnega dela so usmerjeni v leta pred 
1700, predvsem v hrvaške arhive. 
Družabni del prireditve je ob harmoniki povezoval Milko Lo-
vše. Zbrane pa so presenetili in s svojim pevskim nastopom 
očarali člani družine Zagmajster.  

Tretja Šekoranjada na Bizeljskem

Najmlajši predstavniki Šekoranjevega rodu

BREŽICE - Komunala Brežice 
d.o.o. je v avli Upravne eno-
te Brežice organizirala odpr-
tje razstave likovnih in foto-
grafskih del, ki so jih prejeli 
v sklopu nagradnega nateča-
ja »Vodovodni stolp skozi moje 
oči«. Na dogodku so poleg 
predstavnikov podjetja, Dru-
štva za oživitev mesta Brežice 
in Občine Brežice sodelovale 
članice Plesnega društva Ima-
ni Brežice s sodobnim plesom 
v koreografiji Rosane Horvat 
in učenki Glasbene šole Bre-
žice z violinskim duetom pod 
mentorstvom Andree Haber. 
Alenka Černelič Krošelj, 

predstavnica strokovne komisije, ki je izbrala tri najboljša 
dela z natečaja, je skupaj z direktorjem Komunale Brežice 
d.o.o. Aleksandrom Zupančičem nagrajencem podelila pri-
znanja in darilne bone: za 3. mesto Igorju Ribiču, za 2. me-
sto 4. razredu OŠ Velika Dolina in za 1. mesto Miši Krofl. Or-
ganizatorji so prejeta dela razstavili tudi v praznih izložbenih 
prostorih na Cesti prvih borcev v Brežicah. Napovedali so, da 
bo 29. avgusta, ko načrtujejo izvedbo osrednje prireditve ob 
100-letnici vodovoda in vodovodnega stolpa Brežice, pote-
kala dražba prejetih del z natečaja. Zbrana sredstva bo Ko-
munala Brežice d.o.o. namenila izvedbi ekološkega projek-
ta »Ohranimo čisto okolje«, ki ga bodo v prihodnjem šolskem 
letu izvajali v vrtcih in osnovnih šolah v občini Brežice z na-
menom dviga okoljske zavesti in skrbi za naravne dobrine.

Razstavljena dela z natečaja 
»Vodovodni stolp skozi moje oči«

Zmagovalka natečaja Mi-
ša Krofl
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Poletje je čas festivalov, Pop Design z novim 
videospotom, mladi šolski band Milkshake in obujanje 
preteklih festivalov MMS. Tokrat preberite:

Poletje je tu, festivali pa so se začeli v polnem zamahu. 
Po Mladinskem kulturnem festivalu v začetku junija 
je 24. junija potekala tradicionalna prireditev, ki 
jo skupaj pripravljata Dijaška skupnost Posavja in 
Klub posavskih študentov ob koncu šolskega leta, 

festival za mlade ŠROT. Nastopili so Coverlover, Kill 
Kenny, posavski Momento ter zvezde večera, ki so na 
jubilejnem 15. festivalu ogrele srca starih in mladih, 
Parni Valjak. ŠROT 2014 je po besedah organizatorjev 
kljub slabemu vremenu uspel, vzdušje je bilo 
nepozabno, obiskovalcev pa krepko čez 1000.

V naši rubriki smo že poročali o skupini Pop Design, 
ki na slovenski glasbeni sceni deluje od leta 1985, in 
njihovi čutni baladi Nisem ti verjel. Sedaj je skupina, 
katere vokalist je nekdanji Krčan Miran Rudan, posnela 
še videospot. »Pesem je že odlično sprejeta med 
našimi oboževalci, zato si je zaslužila tudi videospot. 
Videospot smo želeli narediti tako, da bodo ljudje ob 
skladbi videli iskreno zgodbo, ki je predstavljena v 
pesmi. Video smo snemali kar na dveh lokacijah. Ena 
je bila v Mariboru, nato pa smo šli snemat kar domov. 
Drugi del videa smo namreč posneli v Predosljah pri 
Kranju, kjer je baza naše skupine,« je Rudan zaupal 
medijem. Spomnimo, skupina Pop Design se je letos 
vrnila na koncertne odre z novimi uspešnicami, znova 
pa se ji je pridružil tudi eden izmed njihovih prvotnih 
članov Matjaž Vlašič.

24. junija je potekal zaključni koncert glasbene 
šole Popsi, kjer se je zvrstilo 14 nastopajočih v solo 
in skupinskih zasedbah. Ker pa učenci med seboj 
lepo sodelujejo in se povezujejo v zasedbe glede na 

instrumente, ki jih igrajo, se je oblikoval tudi šolski 
band s pomenljivim imenom Milkshake (na fotografiji), 
ki ima trenutno šest članov: Kaja Kovačič (vokal), Zala 
Kržan (klaviature), Žan Bračun in Krištof Strnad (el. 
kitara), Robi Guček (bas) ter Matej Humar (bobni). 
Mlada skupina ima za seboj že kar nekaj lokalnih 
nastopov, v prihodnosti pa se jim že obeta sodelovanje 
na različnih prireditvah in festivalih po Sloveniji. 
Omenjena glasbena šola še vabi ljubitelje glasbe vseh 
generacij, da se jim pridružijo.

Že to nedeljo se bo na 34. 
festivalu Melodij morja 
in sonca (MMS) 14 skladb 
potegovalo za veliko 
nagrado MMS-ja in nagrade 
strokovne žirije. Posavske 
barve bosta tokrat zastopali 
Nuša Derenda in Rebeka 
Dremelj. Mi pa smo se, času 
primerno, s pomočjo portala 
youtube spomnili dveh 
uspehov, ki jih je na tem 
festivalu dosegla Krčanka 
Majda Arh (na fotografiji). 

Leta 1994 je za interpretacijo njene lastne skladbe 
Oprosti mi dobila nagrado s strani strokovne žirije za 
najboljšo interpretacijo, že štiri leta kasneje pa je 
ponovno dobila isto nagrado strokovne žirije, le da 
tokrat za pesem S teboj. Prisluhnite in se vživite v 
nostalgijo najbolj znanega poletnega festivala pri nas …
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

1. nagrada: meso in mesni izdelki v vrednosti 25 €
2. nagrada: meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €
3. nagrada: meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 10. julija 2014, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izž-
rebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

MESNI BUTIK MLAKAR,
BOŠTJAN MLAKAR S.P., KOLODVORSKA 1 A, KRŠKO

Geslo 12/2014 številke: 

RIBOLOV, ŽIVA GLASBA IN DOBRA HRANA
Nagrade, ki jih podarja Gostilna Ribnik, prejmejo:

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi; 
 Tomaž Slak, Piršenbreg
2. nagrada:  2x ocvrti lignji; 
 Draga Kovač, Račica
3. nagrada:  steklenica modre frankinje; 
 Katalin Gorenc, Senovo

Nahajamo se 
na tržnici na Vidmu 

zraven M bara!

T: 07 39 35 704, 
GSM: 041 760 702

-  pestra izbira dnevno svežega mesa 
iz okoliških kmetij,

-  mesni izdelki domače predelave,
-  peka mesa po naročilu 
 (nad 10 kg peka mesa gratis).
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Se priporočamo

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Zmagi Antončič, Kaju-

hova 1, 6210 Sežana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na interne-

tni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. GADI - Poljubi jo zame
 2. (1.) Ans. VESELI DOLENJCI - Kadar vprašam po tebi
 3. (3.) Ans. EKART - Še eno rundo daj točajka
 4. (6.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 5. (4.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 6. (8.) Ans. ERAZEM - U oštariji
 7. (9.) Ans. TAPRAVI FALOTI - Grta dovta tralala
 8. (7.) Ans. FANTJE IZPOD LISCE - Ples pomladi
 9. (10.) Ans. ANO UR'CO ALl' PEJ DVEJ - Adijo Marička
 10. (-.) Ans. JOC BAND - Japk za bajta 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vikend - Stala je sama

Kupon št. 213
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, 6. julij, ob 17. uri

posavske glasbene 
novičke

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Mladinski oddelek Valvasorjeve 
knjižnice Krško in enota leskovškega vrtca v Osnovni šoli 
Leskovec pri Krškem sta pripravila zaključno prireditev 
bralne značke Palček pripovedovalček.

Predšolska bralna značka Palček pripovedovalček, ki jo izva-
jajo v Vrtcu Leskovec, je dopolnila pet let. Letos je v bral-
nem projektu v starostnih skupinah od enega do šestega leta 
in iz vseh enot, Pika Nogavička, Vila, Peter Pan, Mali princ ter 
Kerinov Grm, sodelovalo 240 vrtičkarjev. Zbrane na priredi-
tvi v avli leskovške šole je uvodoma pozdravil ravnatelj An-
ton Bizjak, direktorica krške knjižnice Urška Lobnikar Pau-
nović je izrazila zadovoljstvo nad prebiranjem knjig v vrtcu 
in jih spodbudila, naj s tem nadaljujejo, obenem pa jih je 
še povabila, naj s starši obiščejo krško knjižnico oz. njen 
mladinski oddelek. Najbolj zaslužni za izvedbo vsakoletnega 
bralnega projekta Antoniji Amon pa so izročili priložnostno 
risbo otrok v vrtcu. Amonova je tako kot njena predhodnika 
poudarila veliko zadovoljstvo nad prebranimi knjižnimi deli. 
Dogodek so z nastopom svoje himne o Palčku pripovedovalč-
ku glasbeno popestrili še vrtičkarji iz enote Vila. Povezoval-
ka Maja Koretič je ob navdušenju prisotnih za zaključek in 
kot nagrado mladim bralnim nadebudnežem napovedala še 
predstavo klovnese Eve Škofič Maurer.  M. Hrvatin

Pet let Palčka pripovedovalčka 

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

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

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

Žalujoči: vsi njegovi

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu. Še posebej hvala 
tistim, ki postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče. 

TOMAŽ RADANOVIČ

V SPOMIN
4. julija bo minilo pet let, 

odkar nas je zapustil naš dragi

Odšel si brez slovesa,
izginil je tvoj nasmeh,

samo cvetje, lučke
in lepi spomini nas združujejo za vedno.

iz Slogonskega pri Kapelah.

CIRIL VIDMAR - LJUBI

V SPOMIN

21. junija je minilo žalostno leto, odkar si za vedno zaspal 

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoča: ljubi

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

skozi vaš objektiv

Jože Kozole z Viher s pomočjo nekaj fotografij opozarja 
na ovinek na cesti Krško - Brege, ki mu pravijo tudi 'usra-
ni grm'. »Na tem ovinku je po statistiki nas, ki se tu vozi-
mo, vsako leto po vsaj pet nezgod, izletov vozil na travnik 
ali njivo, še huje pa v jarek. Cesta je pregledna in za pri-
lagojeno vožnjo ni nevarna, nevarni pa so prehitri vozniki. 
Zad nja težja je bila v petek. Rezultat 'totalka' in poškodba 
mladega dekleta. Vzrok nezgod je hitrost in neprilagoje-
nost voznim razmeram,« je zapisal. Kot je dodal, je dopis 
na to temo z laičnim predlogom rešitve poslal tudi na Ob-
čino Krško, vendar ni dobil nobenega odgovora.

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

FRANČIŠKA KOLAN

V SPOMIN
24. junija je minilo dolgih 55 let, 

odkar me je, stara 92 let, zapustila 
najdražja stara mama 

Hvala tistim, ki se s prižigom svečke spomnite nanjo.

Vedno misleča nate vnukinja Mimica Kolan s Sromelj

V mojem srcu si vedno
na prvem mestu ostala.

s Sromelj.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam izrekli iskreno sožalje in besede tolažbe v 
teh težkih trenutkih. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej za 
darovane sveče, svete maše in potrebe cerkve.
Zahvala gre tudi gospodu župniku Francetu Novaku za lepo 
opravljen obred in tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, 
pa vas nismo posebej imenovali in ste našo mamo v tako velikem 
številu pospremili k večnemu počitku.

ANICE KUNTARIČ

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, mama, spomin bo vedno ostal.

s Pristave ob Krki 9

Žalujoči: vsi njeni

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 fizične osebe (tudi v primeru institu-
cij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva. V noči na torek, 
12.11.2013, sva njen grenak okus začutila tudi midva. Po 
nesrečnem spletu okoliščin je v ostrešju stanovanjske hiše 
prišlo do požara. Kljub hitri intervenciji gasilskih enot nama 
je požar uničil mansardno stanovanje, kjer sva živela, in naju 
prisilil, da sva se morala izseliti.

Od nesrečnega dogodka je minilo že kar nekaj mesecev in v 
tem času nama je tudi s pomočjo zbranih prostovoljnih pri-
spevkov uspelo urediti stanovanje na novo ter omogočilo, 
da sva se v prvih poletnih dneh 2014 preselila nazaj v svoj 
dom. Zato se iskreno zahvaljujeva vsem, ki ste nama v tež-
kih trenutkih nesebično priskočili na pomoč.

V prvi vrsti gre zahvala vsem gasilcem: PGD Mihalovec, PGD 
Veliki Obrež, PGD Gabrje, PGD Mali Obrež, PGD Kapele, ki 
ste se na klic na pomoč odzvali hitro in v velikem številu ter 
s svojim znanjem in požrtvovalnostjo uspešno omejili požar 
ter tako preprečili še hujšo gmotno škodo.

Zahvala gre tudi vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem, podjetjem, organizacijam, društvom in vsem 
tistim, ki ste se odzvali humanitarni akciji, ki je bila s stra-
ni Miroslava in Anje Deržič sprožena preko Rdečega križa in 
vaške skupnosti Dobova.

Ta dogodek je dokaz, da nesreča nikoli ne počiva, prav tako 
pa tudi ne solidarnost in pomoč prijatelju, sosedu, sorodni-
ku, znancu, pa tudi neznancu v stiski. Vsem in vsakemu po-
sebej še enkrat iskrena hvala!  
 Danijel in Mateja Lipar

Zahvala 

Zahvala

Za izredno dobro organizacijo in požrtvovalnost pri 
iskanju pogrešane osebe Vide Ereš, naše mame, se 
iskreno zahvaljujemo Civilni zaščiti občine Brežice,  
Policijski postaji Brežice, helikopterski enoti Policije, 
enoti reševalnih psov pri Kinološkem društvu Brežice ter 
gasilcem iz Brežic. Vsi njeni

Posavski obzornik v uvodniku 13. številke hote ali nehote 
agitira za ponovno izvolitev starih političnih elit, torej za 
ohranitev sedanjega stanja in proti spremembam. Iz pravil-
ne ugotovitve, da je pri nas precej zatohlosti, korupcije in 
nepotizma, urednik izpelje zaključek, da ne moremo zau-
pati novim strankam. Tovrstna agitacija je povsem skladna 
s prevladujočo in s strani neoliberalizma vsiljeno miselno-
stjo, da alternativa trenutno vladajoči politično-ekonomski 
ureditvi ne obstaja.

Kot najpomembnejši družbeni in moralni pogoj za zaupanje 
bodoči politiki izpostavlja dosedanjo prisotnost v politiki. 
Če je tako, kaj je potem s prej ugotovljeno zatohlostjo, ko-
rupcijo, nepotizmom …? A so zanje poglavitno odgovorni ti-
sti, ki v dosedanjem političnem mešetarjenju niso bili ude-
leženi? Če pristanemo na to, potem soglašamo s tem, da naj 
ostane vse tako, kot je bilo do sedaj. Nobene spremembe 
niso potrebne, še manj zaželene.

Kot drugi izločitveni pogoj za dodelitev zaupanja bodoči po-
litiki pa izpostavlja izkušnje vodenja borbe za preživetje v 
gospodarstvu. Te izkušnje nikakor ne morejo biti moteče. Če 
pa jim dodelimo status edinega in prevladujočega kriterija, 
potem soglašamo s položajem Slovenije, ki ji ga kot edinega 
možnega priznava trenutna neoliberalna politika Evropske 
skupnosti, to je bazen čim cenejše delovne sile z nizko sto-
pnjo javne blaginje in nizkimi davčnimi in okoljevarstvenimi 
omejitvami za rast in kopičenje dobičkov, predvsem tujega 
kapitala – na račun dela slovenskih delavcev in izčrpavanjem 
slovenskega okolja. S tem in takšnim položajem Slovenije v 
Evropi in s tem, da Evropska skupnost deluje na načelih ne-
oliberalnega kapitalizma, soglašajo v principu vse politične 
sile, ki so prisotne v slovenskem parlamentu.

Predvsem pa tak položaj Slovenije sprejemamo, če se stri-
njamo z miselnostjo, da ne moremo zaupati novim strankam, 
da spremembe niso možne in da alternativ ni. Če je tako, 
potem bomo kmalu ugotovili, da ne rabimo niti volitev, ne 
rabimo svoje oblasti in ne rabimo lastne politike. Vse, kar 
moramo in kako moramo početi, so nam v 8 točkah ''pripo-
ročil'' napisali v Evropski skupnosti.

Obstajamo ljudje, ki se s tem ne strinjamo. Prepričani smo, 
da je možno Evropo spremeniti tako, da bodo v njej ljudje 
s svojim delom ustvarjali in zagotavljali blaginjo za vse, za 

Odgovor na uvodnik
Posavski obzornik, št. 13, 19.6.2014

večino. In ne da deluje tako, da se rezultati dela njenih dr-
žavljanov prelivajo v dobičke kapitalistične elite, na skri-
te račune v zakonsko in fizično nedosegljivih davčnih oazah.

Torej vas pozivamo, da v nasprotju s stališčem Posavskega 
obzornika zaupate novim strankam. Seveda tistim, ki s svo-
jim programom zagotavljajo, da si bodo prizadevali za obrat 
Evrope v smeri proti državi blaginje za vse državljane. Za 
opustitev ideologije neoliberalizma, ki je že opustošila in 
pahnila v revščino južno Ameriko in Afriko. Ki divja v Azi-
ji in ki revščino in izkoriščanje njenega delavstva postavlja 
kot primerjalno vrednost. Kot cilj kapitala, kateremu stre-
mi z vsiljevanjem konkurenčne tekme.
 Goran Šalamon, Brežice

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

MURSKA SOBOTA, SEVNICA - V športni dvorani Ekonomske šole 
v Murski Soboti so se 21. junija odvijali zaključni polfinalni 
in finalni dvoboji za naslov državnega prvaka v kickboxingu 
v disciplinah pointfighting (PF), light contact (LC) in kick li-
ght (KL). Sevniški kickboksarji so imeli v finalu LC in KL kar 
deset športnikov in športnic, ki so se borili za najvišja mesta 

na DP. Med starejšimi kadetinjami je v LC nastopila le Tisa 
Šantej in osvojila 2. mesto. V KL sta nastopila mladinca Kle-
men Skerbiš in Robert Pavčnik ter člani Žan Hižman, Sašo 
Pleteršič, Mitja Čokl, Sašo Vukadinovič, Danijel Lenošek, 
Filip Španbauer in članica Maruša Crnić. Tekmovalci Kluba 
borilnih veščin Sevnica so pod taktirko trenerja Jurija Ora-
ča in Mitje Čokla zopet prikazali izjemno borbenost, še po-
sebej pa moramo izpostaviti finalna obračuna v mladinski ka-
tegoriji med klubskima kolegoma Pavčnikom in Skerbišem. 
Potem ko sta premagala vsak svoje nasprotnike, je Pavčnik 
slavil zmago v kategoriji do 74 kg, Skerbiš pa v kategoriji do 
79 kg. 2. mesta so osvojili Crnićeva med članicami do 60 kg, 
Lenošek med člani do 79 kg in Španbauer med člani do 74 
kg, 3. mesta pa Hižman med člani do 79 kg in do 84 kg, Ple-
teršič med člani do 84 kg, Čokl in Vukadinovič med člani do 
94 kg ter Crnićeva med članicami do 55 kg.
 Vir: KBV Sevnica

Sevničani osvojili kar 14 medalj

Tekmovalci KBV Sevnica
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

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
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

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 €
naročila:

07 49 05 780 / 040 634 783
zalozba@posavje.info

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)

BRESTANICA - Upokojenci Po-
krajinske zveze društev upo-
kojencev Posavja smo se 29. 
maja udeležili tradicionalnega 
vsakoletnega pohoda. Na po-
hod se je podalo kar 170 čla-
nov iz enajstih društev. Orga-
nizator letošnjega pohoda je 
bilo DU Brestanica. Zbrali smo 
se pri bazenu v Brestanici, kjer 
so nas pozdravili naša predse-
dnica Vida Mešiček, predse-
dnik PZDU Posavja Jože Žnida-
rič in predsednik KS Brestanica 
Vlado Bezjak. Potem je dolga 
kolona pohodnikov krenila pro-
ti kmetiji Kunej, kjer je bil že 
prvi postanek. Po obilnem pri-

Pohod posavskih društev upokojencev

grizku ni bilo težko nadaljevati 
poti. Hodili smo med vinogra-
di na Armeškem, po travna-
tih in gozdnih poteh do gostil-
ne Mirt, kjer smo imeli kratek 

postanek. Tudi tukaj ni manj-
kalo okusnega peciva, katere-
ga smo spekle članice DU Bre-
stanica. Potepanje po naših 
gričkih in dolinah smo kmalu 

nadaljevali in tako nas je pot 
pripeljala v Mačkovce do pre-
čudovitih ribnikov. Kdor je ho-
tel, se je lahko naužil sveže-
ga zraka in lepot naših krajev. 
Naš zadnji postanek je bil pri 
gostišču Dular, kjer nas je z 
zvokom harmonike razveselje-
val harmonikar Jože Škober-
ne. Tudi tukaj se je razlegala 
lepa domača pesem. Vsem, ki 
ste nam pomagali, da smo po-
hod uspešno realizirali, in tudi 
vsem sponzorjem, ki ste že ali 
še boste namenili kakršno koli 
pomoč, se DU Brestanica prav 
prisrčno zahvaljuje.
  Manja Seher

Dolga kolona pohodnikov

BREŽICE - Člani Koronarnega kluba Brežice, ki deluje aktivno 
že devet let, se srečujejo dvakrat tedensko pri urah telesne 
vadbe, ki jo vodijo za to usposobljene vaditeljice. Letos so 
se družili tudi na izletu v Mozirskem gaju s člani sosednjih 
koronarnih društev. Da bi bili bolj prepoznavni, so poskrbe-
li za enotne majice, ki jih krasi logotip društva. Večkrat na 

leto poskrbijo za srečanja ob različnih praznikih in prazno-
vanjih. Tako ne zamudijo nobenega novega leta, pusta itd., 
pa tudi strokovnih predavanj ne. Čeprav ima vsak svoje srč-
nožilne težave, vsa ta srečanja poskrbijo za boljše počutje, 
smeh in dobro voljo. To pa so pozitivni dejavniki za prepre-
čitev koronarnih obolenj. Marsikdaj je zaradi njih treba po-
jesti tudi kako tableto manj, zato jim dvomesečna prekini-
tev v času počitnic ni preveč dobrodošla. Poskrbeli so za pri-
srčno slovo, jeseni pa bodo spet polni lepih vtisov s počitnic 
nadaljevali z delom, čeprav se vsi zavedajo, da ne smejo po-
zabiti redne telesne vadbe. Želimo, da se jeseni spet sreča-
jo v enakem številu, dobrovoljni in polni energije ter pripra-
vljeni za resno delo. Vida Petelinc

Koronarci zaključili z vadbo

Člani Koronarnega kluba Brežice

KRŠKO - Center za socialno delo Krško je 10. junija na 
Občini Krško organiziral posvet o tretjem življenjem ob-
dobju, ki so se ga udeležili predstavniki pristojnih služb 
za delo s starejšo populacijo in nevladnih organizacij ter 
društev. Posvet so posvetili ozaveščanju javnosti o nasilju 
nad starejšimi. 

Kot je dejal Jožef Žnidarič, predsednik Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Posavje, ki jo tvori 13 društev upoko-
jencev s skupno okoli 8.000 člani, starejše osebe doživljajo 
različne oblike nasilja, od fizičnega do ekonomskega, ne-
nazadnje pa je oblika nasilja tudi osamljenost. Medtem ko 
je pohvalil delo pristojnih služb in institucij, ki skrbijo za 
starejšo populacijo ali namenjajo sredstva za različne ob-
like nudenja pomoči starejšim, pa je opozoril, da država 
še vedno ni našla sistemskih rešitev za vse bolj starajočo se 
družbo. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je ob poz-
dravu udeležencev med drugim izpostavil, da vse težjemu 
položaju starejših botrujejo tudi odtujeni medčloveški odno-
si in spremenjen način življenja, saj so nekdaj različne gene-
racije v družini živele pod skupno streho, ki je pomenila 
tudi skupno in vzajemno skrb, medtem ko so dandanes te 
razseljene, velik delež starejših pa je primoran poskrbe-
ti zase ali se posluževati pomoči, ki so na voljo. Delo CSD 
je predstavila direktorica Marina Novak Rabzelj, znotraj 
tega pa programe, ki so namenjeni za podporo starejšim, 
to je prva socialna pomoč, pomoč na domu, pomoč in varst-
vo za starejše ter program, ki ga financira Občina Krško, to 
je delovanje treh skupin starejših ljudi za samopomoč, ki se 
srečujejo enkrat tedensko v Domu starejših občanov Krško, 
v Društvu upokojencev Krško ter Društvu invalidov Krško. 
Ob navedenih programih kot pomoč starejšim se pridružuje 
tudi program prostovoljnega dela, ki temelji na medgener-
acijskem sodelovanju, saj je, kot je dejala Rabzelj Novako-
va, med prostovoljci tudi več srednješolcev in študentov.
 B. Mavsar

Pogrešajo sistemske rešitve 
za starajočo se družbo

OSIJEK, DOBOVA - Dobovski rogisti so se udeležili 18. medna-
rodnega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov v Osijeku 
na Hrvaškem, na prizorišču lovskega sejma. Zasedba v sesta-
vi Robert Deržič, Rudi Glogovšek, Barbara Ogorevc, Bojan 

Petelinc, Jože Petelinc in Jože Pilpah se je predstavila hr-
vaškemu občinstvu z odlično izvedbo pripravljenega progra-
ma. Melodije lovskih rogov so požele topel odziv zbranih po-
slušalcev. Med udeleženci srečanja so bili Dobovski rogisti 
edini predstavniki slovenske lovske kulture.  B. Ogorevc

Dobovski rogisti na Hrvaškem

Dobovski rogisti
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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 

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

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

Prodam brunarico, dimenzi-
je 11x4 m, in lesene vinske 
sode. Tel.: 031 213 825

Na Čelah prodam star hram s 
5 ari zemlje, primerno za vi-
kend. Mirna lokacija. 
Tel.: 031 289 794

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

V najem oddam dvostano-
vanjsko hišo v Dol. Boštanju. 
Tel.: 031 526 487

Prodam manjšo hišo na Ar-
dru pri Raki, zraven 4133 m2 

zemljišča, od tega 1604 m2 

vinograda + 420 m2 gradbe-
ne parcele. Tel.: 051 392 451

Zaradi starosti prodam gar-
sonjero v Starigradu, Pakle-
nica - Dalmacija, 50 m od 
morja. Tel.: 07 81 89 131

Oddam novo (40 m2) opre-
mljeno garsonjero v Breži-
cah. Tel.: 031 737 926

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Opel Astra, letnik 
2011, vozilo z garancijo, ser-
visirano, prevoženih 26.000 
km. Tel.: 041 847 896

VINOGRADNIŠTVO, 

Prodam 600 l vina cvička, 
cena 1,20 €/l. 
Tel.: 051 870 909

Prodam ali zamenjam za 
drva 200 l rdečega vina. 
Tel.: 041 826 615

Prodam rdeče in belo vino 
(chardonnay), ugodno. 
Tel.: 051 815 470

Prodam rdeče vino, večjo ko-
ličino, kupim transportni trak 
za kockaste bale z enofaznim 
elektro-motorjem, dolžine 7 
m. Tel.: 040 577 552

Prodam vino cviček PTP, 
1000 l. Tel.: 041 791 483

Prodam vino, mešano, rde-
če. Tel.: 041 944 002

ŽIVALI

Prodam kravo, staro 6 let, 
brejo 8 mesecev. 
Tel.: 051 275 249

Prodam 2 telici simentalki, 
breji 6 mesecev, cena po do-
govoru. Kupim diskasto kosil-
nico, širine do 2,40 m. 
Tel.: 041 276 199

Prodam jahalno kobilo, ko-
zličke, kozice in psičke no-
vofundlance, brez rodovnika. 
Tel.: 07 81 84 198

Prodam kozo molznico z 2 
mladičema in mladico mol-
znico. Tel.: 041 712 976

Prodam pujske, težke 20-30 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Ugodno prodam odojke in 
prašiča za zakol, prašiče (50 
kg) in brejo svinjo. Kupci do-
bijo petelina. Možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam merjasca, težkega 
okoli 250 kg. Tel.: 041 587 261

Prodam bele odojke, težke 
25 kg. Tel.: 07 49 56236, 041 
380 075

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

Prodam motorno kolo Jawa 
350, letnik 1979, reg. do 
08/2014, starodobnik, lepo 
ohranjen. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 681 329

Prodam motorno kolo BMW 650 
CS, l. 2014, prevoženih 24.000 
km, ali menjam za manjši te-
renec. Tel.: 031 512 150

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico Gaspar-
do, vredno ogleda. Tel.: 041 
762 279

Prodam 2 traktorski kosilni-
ci SIP 135 na 2 krožnika in SIP 
roto 170 D na 4 krožnike, do-
bro ohranjene, ugodno. 
Tel.: 041 542 723

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franc Peterkoč, Gabr-
je 23, Dobova. 
Tel.: 041 581 488 

Prodam oves ob žetvi ter pri-
kolico tovornjaka. 
Tel.: 041 560 136

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen, ugodno. 
Tel.: 07 49 67 328

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

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 040 482 906

Prodam ječmen, koruzo, sla-
mo in rdeče vino. 
Tel.: 031 312 627

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 07 49 63 058

Menjam seno v balah (košnja 
junij 2014) za drva ali trak-
torski priključek. 
Tel.: 030 694 956

Prodam seno v kockah leto-
šnje košnje ali menjam za 
drva. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 681 626

Prodam 650 kock letošnjega 
sena po 2 €/balo. 
Tel.: 041 900 824

Prodam pšenično slamo v 
kockah, ječmen, mladi krom-
pir, vino cviček, kosilnico BCS 
in plug IMT. Tel.: 031 767 394

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

Prodam bukova drva za cen-
tralno, štedilnik, kamin. Mo-
žna dostava drv na vaš dom. 
Tel.: 040 738 059, Anton Go-
šek s.p., Rožno 26, Brestanica

Prodam bukova drva, me-
trska ali razžagana na žele-
no dolžino. Možna dostava. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 232 033

Prodam bukova drva, mo-
žen razrez in dostava, ter 
vino cviček. Tel.: 040 319 448

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

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
popravila in obnova nagrob-
nikov. Tel.: 041 493 455, Mar-
ko Kranjec s.p., Rožno 15a, 
Brestanica

Magna shop zaposluje nove 
komercialiste z možnostjo 
visokega zaslužka. Sanabela 
d.o.o, Cesta Dolomitskega 
odreda 10c, Ljubljana. 
Tel.: 040 723 686

Ugodno prodam hladilnico za 
meso ali zelenjavo, inox vra-
ta in regali ter klavniški tiri. 
Tel.: 031 614 401

Prodam nemško knjigo rek 
in jezer, knjigo Das grosse 
Atlasbuch in nemški ADAG 
buch. Tel.: 03 58 04 048

Prodam malo rabljena lese-
na balkonska vrata (210 x 80) 
in okno (180 x 140) ter dre-
vo (jaged). Tel.: 051 480 824

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

45-letni, prijazen, zgovoren, 
v ljubezni totalno razočaran 
moški z otrokom, se želi po-
ročiti z žensko, ki nima ali ne 
more imeti otrok.
Tel.: 031 860 668 

mali oglasi

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

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

od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:
 mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781
Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka pred 
izidom časopisa (do 15. ure). Cena ob-
jave malega oglasa za fizične osebe do 
15 besed znaša 6,50 €, vsaka nadaljnja 
beseda 0,60 €, za okvir pa 3,70 €. Cena 
objave malega oglasa za pravne osebe, 
s.p. in druge posameznike, ki opravlja-
jo pridobitno dejavnost na trgu ne gle-
de na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati 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


Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da si lahko 
priskrbite mlade rjave in grahaste 

jarkice, stare 9 tednov, 
v ponedeljek, 7. julija. 

Mlade rjave jarkice tik pred 
nesnostjo in enoletne kokoši 

pa vsak dan med 17. in 19. uro.

Spoštovane stranke! 

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 14 

tednov, enoletne kokoši 
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 

pri prodaji nepremičnin.
info@oridom.si, ivan.oresnik@oridom.si,  

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

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €.

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www.oridom.si

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

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

DOLENJA VAS – Članice Kulturnega društva Libna Dolenja vas 
pri Krškem so v svojih prostorih na železniški postaji Libna v 
počastitev krškega občinskega praznika pripravile razstavo 
ročnih del z naslovom »Poleti rožice cvetijo«. Kot je dejala 

predsednica društva Antonija Žener, so tokrat vsestranske 
domače ustvarjalke ročnih del razstavile kvačkane in vezene 
izdelke, slike akril na platnu ter izdelke iz gline. Ob tem je 
izrazila zadovoljstvo, da so s tematskim prikazom svojih del  
počastile občinski praznik in pokazale svojo veliko ustvar-
jalnost, ki se je spretno razširila na mnoga področja ročne-
ga ustvarjanja. Tokrat so razstavljale Sonja Bogovič, Mari-
ca Resnik, Antonija Žener, Brigita Ogorevc, Blanka Mihelin, 
Ema Gorjup, Jadranka Gospodarič, Anica Bukovec, Zden-
ka Mustar, Anđa Hutunović in Jelka Tršelič.  M. H.

SENOVO – Društvo upokojencev 
Senovo je 14. junija s svojo sek-
cijo Vez v avli Doma XIV. divizije 
pripravilo IV. razstavo ročnih del, 
ki so jo poimenovali »Rudnik – ne-
koč naš kruh«. Svoje izdelke so 
razstavile Marica Abram, Tere-
zija Ambrožič, Olga Glogovšek, 
Marijana Kodelja, Hermina Le-
vičar, Majda Majcen, Marica Mir-
kovič, Elvina Moreše, Eda Pavlič, 
Jovanka Radič in Antonija Zelič. 
Dogodek je bil namenjen počasti-
tvi krškega občinskega praznika, 
zato je zbranim nekaj besed izre-
kla Božislava Venek iz krške ob-

činske uprave. Drobce besednih niti ob prijetnem kulturnem 
programu je nanizal še predsednik domačega društva Ludvik 
Grilc, ki je med drugim pohvalil tudi prizadevnost senovskih 
vezilj. Dodal je še, kako je vsaka ustvarjalna oseba zgodba 
zase in je kot tanjša ali debelejša knjiga v mavrici vsakda-
njih doživljajev.  M. H.

Vdovec, 61, želim spozna-
ti gospo za skupno življenje. 
Tel.: 030 408 720

47-letni moški išče preprosto 
žensko za resno zvezo. 
Tel.: 051 743 901

58-letni, samski, 180/80, 
simpatičen, pošten, želim 
spoznati osamljeno, srčno, 
prijetno gospo, 55-60 let. 
Tel.: 040 698 428

»Poleti rožice cvetijo«

Dobro razpoložene razstavljavke

»Rudnik – nekoč naš kruh«

Utrinek z razstave
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Festival »Brežice, moje mesto« podiral rekorde
BREŽICE – Festival BMM je že uvodni dan prvič postregel z 
Dnevom kruha, vina in salam. Drugi dan se je odvila bobnar-
sko-slikarska predstava »Hits of colour«. Tretji dan je bil na-
menjen predvsem smehu, saj je potekal večer stand-up ko-
medije s koncertom na ulici. Naslednji dan se je, potem ko 
so v Brežice »primarširali« pohodniki, ki so v treh dneh pre-
hodili prek 100 kilometrov dolgo pot iz Ljubljane do Brežic, 
dogajanje preselilo na veliki oder pred občinsko stavbo, kjer 
se je najprej zgodila »Poletna noč« z zvezdami slovenske po-
pevke Eldo Viler, Otom Pestnerjem, Nušo Derenda in Majo 
Keuc, kasneje pa so se lahko obiskovalci »ohladili« ob zvokih 
Hladnega piva. Predzadnji dan festivala se je začel z graj-
sko tržnico starin in animacijami za otroke, pri Vodovodnem 
stolpu je potekala »Kuhna na ul'ci«, Primož Kozmus je zve-
čer segel v roko tako Vidu Zevniku in Loreti Kmet (zmago-
valcema teka na 10 km) kot tudi Robertu Lendaru in Bre-
di Škedelj (najboljšima na 3,3 km), pestro sobotno dogaja-
nje pa sta zaključila koncerta Manouche in Severine. Zadnji 
festivalski dan je na First Wake Parku na Borštu minil v zna-
menju Shooder Jam(a).  foto: Rok Retelj in Nika Đođ

Četrtkov koncert na ulici …

Utrinek z brežiške »Poletne noči« ...

Obiskovalce je privabila tudi grajska tržnica starin, ki so 
jo pripravili v Posavskem muzeju Brežice.

Razmere za 4. Kozmusov tek po brežiških ulicah so bile 
zaradi soparnega vremena vse prej kot lahke, vendar so 
tekači premagali tudi to oviro.

Moderator tekaške preizkušnje športni novinar Peter 
Kavčič med pogovorom z bodočo nevesto, ki se je v sklo-
pu dekliščine prav tako udeležila teka.

Tekače je v Brežicah spodbujala tudi predsednica vlade 
mag. Alenka Bratušek. 

Vrhunec letošnjega festivala BMM je bil nastop Severine, 
ki je navdušila polne Brežice.

Župan Ivan Molan in Primož Kozmus sta podelila nagrade 
trem najhitrejšim tekačicam na 10 km: Loreti Kmet, San-
dri Bogdanović in Marti Plahuta.


