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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

REZULTATI MATURE

Utrip regije, 
str. 4

V Posavju letos 
sedem zlatih 
maturantov

PODPIS POGODBE

Gospodarstvo, 
str. 8

Brežiško elektrarno 
bo gradil Kostak

Naslednja številka bo izšla 
31. 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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VLADIMIRA TOMŠIČ, 
direktorica 
Zdravstvenega doma 
Sevnica:
Preventiva je most 
do zdravja

Zadnja stran, 
str. 24

Brežiška tržnica 
zaživela, na ostalih 
pa že „živahno“

POSAVSKA ŠPAJZA

LJUBLJANA, KRŠKO - Minister za infrastrukturo in prostor 
Samo Omerzel je 8. julija potrdil investicijski program za 
projekt odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov (NSRAO). V investicijskem programu je predvideno, 
da bo celotna investicija, od pridobitve lokacije do začet-
ka obratovanja, vključno z razgradnjo in zapiranjem od-
lagališča, stala 157 milijonov evrov po stalnih cenah oz. 
slabih 175 milijonov evrov po tekočih cenah.

»Potrditev investicijskega programa za odlagališče nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), po leta 2009 sprejetem 
Državnem prostorskem načrtu za odlagališče NSRAO v Vrbini, po-
meni pomemben korak k uresničitvi zaveze, da v skladu z med-
narodnimi standardi ter z odgovornostjo do današnjih in priho-
dnjih generacij poskrbimo za varno odlaganje teh odpadkov. 
Zato potrditev programa v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) spre-
jemamo z zadovoljstvom,« so sporočili iz elektrarne.

V Zvezi ekoloških gibanj – ZEG pa so še pred ministrovo potr-
ditvijo investicijskega programa med drugim opozorili na po 
njihovem mnenju prenizko oceno stroškov, saj, kot naj bi bilo 
znano iz javnih objav ARAO, »vsi stroški po investicijskem pro-
gramu sedaj znašajo le 220 milijonov evrov, kar je daleč od 
realnih ocen iz zadnje verzije programa razgradnje in odla-
ganja jedrskih odpadkov iz NEK.  P. P.

Investicijski program potrjen

STRANKA VO5
Brežice

VO6
Krško

VO7
Sevnica

VO8
Laško

SKUPAJ
SLO

DeSUS 9,24 9,90 11,11 11,26 10,23

DL 0,52 0,32 0,40 0,30 0,63

ED - NPS 0,17 0,19 0,16 0,15 0,23

ZDRUŽENA LEVICA 8,07 6,07 4,85 3,97 5,97

NSi 2,65 3,58 3,35 6,71 5,54

PIRATSKA STRANKA 0,72 0,73 0,78 1,57 1,34

PS 2,55 1,46 1,47 1,17 2,96

SD 4,10 3,59 3,46 17,02 5,96

SDS 25,40 21,81 25,49 19,11 20,67

SNS 1,60 2,62 1,72 2,13 2,21

SLS 3,44 13,35 12,31 5,47 3,97

SMC 36,95 32,28 31,44 26,42 34,61

VERJAMEM 0,44 0,84 0,41 0,41 0,78

ZAAB 3,77 2,83 2,82 3,79 4,34

ZELENI 0,43 0,43 0,24 0,54 0,50

nadaljevanje na str. 2

KRŠKO – 34. seja krškega občinskega sveta je 10. julija po-
tekala ob burni svetniški razpravi pri obravnavi ene izmed 
14 točk dnevnega reda - izdaji predhodnega soglasja k ime-
novanju direktorja Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Vendar pa slednjemu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (KVIAZ) ni prižgala zelene luči, temveč je dosegla, 
da so svetniki z 12 proti 10 glasovom zavrnili odločanje o kandi-
datu oziroma sprejeli sklep, da o imenovanju direktorja ne od-
ločajo. Svetu zavoda CPT Krško predlagajo, da prvotni razpis in 
že izdan sklep o imenovanju za direktorja razveljavi in pripravi 
nov razpis. Po tolmačenju KVIAZ-a in pravne službe občine naj 
bi bilo sporno glasovanje enega izmed članov sveta zavoda Sil-
va Krošlja, katerega sorodnik je v dolžniško-upniškem razmer-
ju z izbranim kandidatom Božidarjem Resnikom.

A v času od odločanja o kandidatu za direktorja, ki mu je svet 
zavoda (v sestavi Mirjana Janc, Silvo Krošelj, Marjan Simončič, 
Jože Žabkar, Darko Gorišek, Ivan Arh in Karmen Levak) že ko-
nec maja izdal sklep o izboru, se je pred mesecem dni spreme-
nil tudi svet zavoda, ki ga po novem sestavljajo Andrej Molan, 
Rok Umek, Darko Gorišek, Ivan Arh, Ivan Urbanč, Cvetko Sr-
šen in Karmen Levak. Torej bo moral novoimenovani svet zavoda 
razveljaviti že sprejeti sklep prejšnjega sestava in razpis pono-
viti, na katerega pa se bosta, kot je bilo na seji rečeno s stra-
ni KVIAZ-a, oba kandidata, ki sta bila v izboru, poleg Resnika še 
Franc Češnovar, ki kot direktor vodi zavod že dva mandata, lah-
ko ponovno prijavila. In seveda še kdo drug, saj smo neuradno 
tudi že slišali, da naj bi bil med kandidati za prijavo na nov raz-
pis za direktorja tudi eden izmed novoimenovanih članov sveta 
zavoda Rok Umek, med drugim znan kot direktor Zavoda Regio.

Zapleti ob izboru direktorja 
krškega podjetniškega centra

Stranka Mira Cerarja, za ka-
tero je ob 51-odstotni volilni 
udeležbi glasovalo slabih 35 % 
volivk in volivcev, je najbolj 
prepričljivo zmagala v breži-
škem volilnem okraju s sko-
raj 37-odstotno podporo, kar 
je 36-letnemu pravniku Igor-
ju Zorčiču prineslo enega od 
petih mandatov stranke v šesti 

volilni enoti s sedežem v No-
vem mestu. »Nad izidom vo-
litev sem presenečen in zado-
voljen hkrati. Seveda moramo 
to presenečenje vzeti kot bre-
me, ki nas čaka v prihodnosti, 
da uresničimo svoj program in 

Poleg Hana in Lisca v Državni 
zbor še novinec Igor Zorčič
POSAVJE – Zmagovalka predčasnih državnozborskih volitev, Stranka Mira Ce-
rarja, je slavila tudi v vseh posavskih volilnih okrajih, iz njenih vrst pa priha-
ja tudi eden od treh izvoljenih poslancev v Državni zbor iz Posavja, Brežičan 
Igor Zorčič. Ob njem v parlamentarnih klopeh ostajata sevniški kandidat SDS 
Tomaž Lisec in radeški kandidat SD (volilni okraj Laško) Matjaž Han, posla-
vljata pa se dolgoletna poslanca mag. Andrej Vizjak in Franc Bogovič.

idejo, da se izboljša politična 
kultura, vzpostavi pravna dr-
žava in nenazadnje zniža nivo 
korupcije,« je po izvolitvi za 
naš časopis povedal Zorčič. 
Kot je dodal, ne bi bilo slabo, 
če bi občino v Državnem zboru 
zastopala dva poslanca. »Ven-
dar so volivci očitno pokazali, 
da so potrebne spremembe, in 
verjamem, da bom upravičil to 
zaupanje. Izid volitev kaže, da 
so si ljudje želeli menjave sta-
rih obrazov. Programi so posta-
li prazne predvolilne obljube, 
v ospredje so prihajali boji za 
stolčke in določene ozke inte-
rese, vse seveda na škodo dr-
žavljanov in državnih inštitu-
cij, ki so izgubile zaupanje 
državljanov,« meni Zorčič in 
želi, da bi se vlada čim prej 
oblikovala in da bi bila trdna.

Lisec odstotek pred 
Vizjakom
Tako kot na ravni države je 
tudi v vseh posavskih okrajih 
drugo mesto zasedla stranka 
SDS, ki je v šesti volilni enoti 

osvojila tri mandate, v boju za 
tretjega pa je Sevničan Tomaž 
Lisec za slab odstotek (25,49 % 
- 25,40 %) premagal Brežičana 
mag. Andreja Vizjaka in ob-
držal sedež v Državnem zbo-
ru. »Najprej bi se rad zahva-
lil Sevničankam in Sevničanom 
za izkazano podporo in njiho-
ve glasove. Hvala tudi druži-
ni in sodelavcem za pomoč,« 
je v prvem odzivu za Posavski 
obzornik povedal Lisec. »Ver-
jamem, da moje aktivno delo 
tako v Državnem zboru kot 
tudi v občini ni ostalo neopa-
ženo in tako želim tudi nada-
ljevati. V Državnem zboru bom 
podpiral pametne, ljudem po-
zitivne ukrepe in bil oster na-
sprotnik ukrepov, ki bodo ote-
ževali življenje. Boril se bom 
za Sevnico in Posavje,« doda-
ja. Sicer je upal, da bo ime-
la Sevnica in tudi Posavje ka-
kšnega poslanca več, kajti v 
zadnjem mandatu so ne gle-
de na strankarsko pripadnost 
sodelovali predvsem pri pro-
jektih za posavske občine in 
regijo, meni pa tudi, da novo 
vlado in s tem tudi državo ča-
kajo naporni časi.

V Državnem zboru ostaja tudi 
Radečan Matjaž Han, ki je 
dobil največ glasov med kan-
didati SD v šesti volilni enoti 
(17 %) in si priboril mandat. 
»Vsem volivkam in volivcem, 
ki so mi namenili glas, se is-
kreno zahvaljujem. Moja izvo-
litev in zaenkrat še neuradni 
rezultati, ki kažejo na manj-
še število poslancev iz Posavja, 
me zavezujeta k še večji od-
govornosti do projektov, pro-
blemov, predvsem pa do ljudi 
iz radeškega in laškega obmo-
čja ter Posavja. Njihov glas je 
moja zaveza za trdo delo, ki 
Slovenijo čaka v prihodnje,« 
je komentiral svojo izvolitev. 
Tudi on meni, da so bile tokra-
tne volitve zaušnica etablira-
nim političnim strankam, tudi 
SD, v katerih ljudje večinsko 
niso prepoznali recepta, ki bi 
Slovenijo lahko uspešno peljal 
iz krize. »Za iskanje razlogov 
bo še dovolj časa, v SD pa smo 
prepričani, da moramo sedaj 
vse stranke energijo usmeriti v 
uresničevanje svojih program-
skih izhodišč,« pravi Han.

Stranka SLS pod vodstvom nek-Tabela rezultatov v Posavju (v odstotkih glasov). V zad
njem stolpcu so rezultati za celotno Slovenijo.

Igor Zorčič

Lokacija za odlagališče in v ozadju NEK
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Novica o potrditvi investicijskega dokumenta za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini, ki je dosegla slovensko 
javnost samo dva dni pred volilnim molkom, je dobra. Ima pa tudi svoje 
senčne plati, zaradi katerih je dovolj razlogov, da lahko dvomimo v njeno 
dejansko vrednost, t. j. da že pomeni graditev objekta in, kar je najbolj 
pomembno, zagotovitev odlaganja odpadkov na za to primeren prostor.

Iz informacije Ministrstva za infrastrukturo in prostor, je moč razu-
meti, da naj bi Sklad NEK zagotovil 80,72 % sredstev za investicijo, 
proračun države pa 19,28 % investicijskih sredstev, kar predstavlja so-
razmerni delež za NSRAO, ki izvirajo iz medicine, raziskav in industri-
je. Gradbeno dovoljenje za objekt odlagališča naj bi bilo predvidoma 
pridobljeno do leta 2017, tako da bi gradnja potekala do 2019, nakar 
bi se poskusno obratovanje odlagališča začelo leta 2020.

V informaciji ministrstva lahko tudi preberemo: "Odlagališče NSRAO 
bo varno in okoljsko sprejemljivo, tehnološko ustrezno in ekonomič-
no, prav tako pa tudi družbeno sprejemljivo." Zlasti glede slednjega 
se zdi, da vsi odločujoči, posebno pa uradniki na ministrstvu, never-
jetno naivno, če ne že kar neodgovorno, menijo, da je sprejemlji-
vost tako specifičnega objekta v lokalni skupnosti dosežena enkrat 
za vedno. In da lahko po petih letih, kar je bila lokacija sprejeta in 
je bil medtem projekt praktično v ljubljanskih predalih, investitor 
preprosto nadaljuje z aktivnostmi.

Kako naj javnost, zlasti pa lokalna, verjame, da gre zdaj zares? Dej-
stvo, da se odpadki nahajajo v okviru NEK že več kot 30 let, čeprav je 
bilo po osnovnem projektu tamkajšnje skladišče opredeljeno kot za-
časno za samo pet let, govori samo po sebi. Pa tudi mnogi drugi poka-
zatelji ne navajajo ravno na optimizem. Agencija ARAO se je v zadn-
jih letih na primer redno srečevala s težavami pri potrjevanju letnega 
programa dela na Vladi, kar je med drugim privedlo tudi do tako ab-
surdnih situacij, da je morala najemati kredite za izplačilo plač. Pri 
tem ni kdo ve kako olajševalna okoliščina, da je investitor odlagališča 
"postala" Vlada RS, medtem ko je agencija po dveh desetletjih dela na 
tem področju postala samo pooblaščeni agent za pripravo projekta. 

Eden glavnih razlogov, da do potrditve programa ni prišlo prej, naj bi 
bil v pomanjkanju dogovora z Republiko Hrvaško glede njene polovi-
ce NSRAO. Zato se upravičeno vprašujemo, ali in na kakšen način je bil 
ta problem zdaj, 8. julija 2014, nenadoma rešen? Za reševanje odprtih 
vprašanj v zvezi s skupno jedrsko elektrarno je bila že leta 2002 ob pod-
pisu meddržavnega dogovora o NEK ustanovljena komisija, ki pa se ni 
sestala že več kot tri leta, čeprav bi se morala najmanj enkrat letno.

Na vprašanje, kaj bo s hrvaškim delom odpadkov, smo med javno razp-
ravo dobivali odgovore, da je treba najprej določiti slovensko lokacijo 
za odlagališče, šele potem bomo lahko zahtevali takšno ali drugačno 
rešitev tudi od druge strani. Poleg tega so bila zagotovila, da bo reše-
vanje teh vprašanj mnogo lažje, ko bo tudi soseda v EU. Strategija o 
ravnanju z jedrskimi odpadki, ki so jo pred nedavnim obravnavali na Hr-
vaškem, ne bo mogla imeti konkretnih rezultatov v roku, ki je bil dogo-
vorjen v meddržavni pogodbi - do leta 2025. Čeprav je Občina Krško v 
času priprave Državnega prostorskega načrta zahtevala, da se reši vpra-
šanje odlaganja za vse odpadke, ki nastajajo na območju RS, pravkar 
sprejeti program pomeni rešitev le za slovenski del odpadkov iz NEK.

Na zadnji seji krškega občinskega sveta, ki se je odvijala v rahlo pred-
volilnem razpoloženju, je krška podžupanja mimogrede izrazila za-
dovoljstvo nad odnosi med Občino Krško in NEK. Omenila je, da so jo 
predstavniki elektrarne seznanili, da so pridobili dovoljenje za re-
konstrukcijo manipulativnega prostora za radioaktivne odpadke. Nov 
prostor bo omogočil umik tehnološke opreme za obdelavo in merit-
ve radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča, sproščene prostor-
ske kapacitete pa bodo uporabljene za skladiščenje paketov NSRAO. 

V tem kontekstu je zanimivo razmišljanje sedanjega direktorja Agen-
cije ARAO dr. Tomaža Žagarja, ki je septembra lani v pogovoru za 
Delo med drugim omenil možnost "faznega obratovanja odlagališča 
NSRAO". Po tem scenariju naj bi namreč po dograditvi objekta leta 
2020 vanj vložili dotlej zbrane radioaktivne odpadke, nato pa pod-
zemni silos začasno zaprli. Radioaktivne odpadke bi v naslednjih letih 
spet skladiščili v začasnih prostorih na območju NEK. S tem bi menda 
odpadli razlogi za izplačevanje odškodnine za omejeno rabo prostora 
lokalnim skupnostim, projekt pa bi bil zato cenejši. 

Bojazen, da gre pri potrditvi investicijskega programa za odlaga-
lišče NSRAO le za trenutno, političnim potrebam prilagojeno pote-
zo, je toliko večja, ker je do nje prišlo nenadoma, tik pred menjavo 
vlade. Skrb ne more biti dosti manjša, če je res, kot v svoji kritiki 
navaja ZEG, da je bila odločitev sprejeta na željo ali skupen pritisk 
pomembnih akterjev posavske energetike. 

Težko je verjeti, da je odločitev plod premišljenosti in odprave prav 
vseh dosedanjih zadržkov in birokratskih ovir, še toliko bolj, ker se od-
ločno nakazuje potreba po reševanju mnogo bolj zahtevnega vprašan-
ja skladiščenja izrabljenega goriva. To pa je tudi vse prej kot dobra 
popotnica prizadevanjem za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem.

 Silvester Mavsar
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
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 (16/2014) bo izšla v 
četrtek, 31. julija 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
24. julij.
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OPN je temeljni prostorski 
akt občine, ki vsebuje tudi 
namensko rabo prostora, ta 
pa je za občane najpomemb-
nejša. Kot je uvodoma dejal 
župan Ivan Molan, se je že-
lja po novem OPN-ju pojavi-
la že leta 2002, vse do letos 
pa je bil v veljavi občinski 
prostorski plan iz leta 1987. 
V osnutku OPN-ja so upošte-
vali 1230 pobud občanov, ve-
čino od njih so uspeli uskla-
diti s pristojnimi ministrstvi, 
pogajanja pa je župan Mo-
lan označil kot »zelo muko-
trpna«. Na javni razgrnitvi so 
dobili skoraj 600 pripomb, 
kar je pomenilo nove pobude 
in dodatne analize, strokov-
ne podlage itd. Leon Kobe-
tič iz podjetja Locus d.o.o., 
ki je izdelalo temeljni pro-
storski akt, je nanizal nekaj 
statističnih podatkov: 50 % 
celotne občine pokrivajo 
kmetijska zemljišča, kar je 

Nov OPN za nadaljnji razvoj občine
BREŽICE – Na 5. izredni seji v tem mandatu, ki je potekala 3. julija, so članice in člani občinskega sveta 
Občine Brežice potrdili nov občinski prostorski načrt (OPN), ki je nastajal skoraj deset let in s katerim 
bo omogočen nadaljnji razvoj občine. 

bistveno več od slovenske-
ga povprečja, 36 % je goz-
dov, kar je bistveno manj od 
povprečja, kar 12 % je name-
njenih stavbnim zemljiščem 
(slov. povprečje 6 %). Kot je 
še dodal, so približno 200 ha 
kmetijskih stavbnih zemljišč 
vrnili v kmetijska zemljišča. 

37 demografsko ogroženih 
naselij
Po besedah Katje Pongračič 
z občinskega oddelka za pro-
storsko načrtovanje in razvoj 
strateški del OPN-ja določa ci-
lje in izhodišča prostorskega 
razvoja občine, usmeritve za 
razvoj poselitve, prenovo, ra-
zvoj v krajini, zasnovo lokalne 
gospodarske javne infrastruk-
ture, območja naselij, vključ-
no z območji razpršene gra-
dnje, in območja razpršene 
poselitve. Izvedbeni del nove-
ga OPN-ja določa enote ureja-
nja z območji namenske rabe 

prostora (npr. pogoje gra-
dnje), prostorsko izvedbene 
pogoje za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, območja ob-
činskih podrobnih prostorskih 
načrtov (OPPN) in usmeritve. 
OPN med drugim prinaša tudi 
urbanistične načrte za naselja 
Brežice, Bizeljsko, Cerklje ob 
Krki in Dobova. Skozi zasnovo 
prostorskega razvoja občine 
so opravili tudi analizo prebi-
valstva, pri čemer so ugotovi-
li, da je v občini 37 demograf-
sko ogroženih naselij, slaba 
starostna struktura, ki pa se v 
zadnjih letih izboljšuje, in ve-
lik odliv mladih. 1. julija 2010 
je bilo v brežiški občini 24.023 
prebivalcev, ciljna projekcija 
prebivalstva za leto 2025 pa 
je 27.000. V strategiji oz. ge-
neralni viziji OPN-ja so med 
drugim navedene sanacija de-
gradiranih območij, razvoj tu-
rizma in drugih gospodarskih 
panog preko aktiviranja go-
spodarskih con ter večji pou-
darek turističnim atrakcijam, 
kot so gradovi Bizeljsko, Piše-
ce in Mokrice, Jovsi ter Krka 
in Sava.

Urek: mladi brez možnosti, 
da ostanejo na podeželju
V kratki razpravi, ki je bila 
še pred glasovanjem o OPN-
-ju, je Vladka Kežman žele-
la izvedeti, ali bo na podlagi 
OPN-ja možno direktno iz-
dajanje gradbenih dovoljenj 
ali bo predvsem tam, kjer je 
razpršena gradnja, še vedno 
potrebno sprejemati kak do-
daten dokument. Franc Urek 
pa je pripravljavcem OPN-
-ja očital, da le-ta premalo 

vključuje tiste parcele na po-
deželju, na katerih bi lahko 
mladi gradili. »S tem doku-
mentom dejansko odvračamo 
možnost mladim, da bi ostali 
na podeželju,« je dejal. Pon-
gračičeva je odgovorila, da 
OPN ni pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pred-
vsem za tista območja, ki jih 
je treba predhodno sanirati, 
kot npr. območja razpršene 
gradnje ali kakšna komple-
ksna območja v naselju. Do-
dala je še, da pobude ves čas 
sprejemajo in jih bodo tudi 
še naprej. Sprememba OPN-
-ja bo najbrž potrebna, a bo 
sedaj veliko lažja, ker je te-
melj narejen. Tudi zakon do-
loča, da mora občina vsa-
ke dve leti na podlagi pobud 
spremeniti rabo zemljišč. 

Sprejeli še OPPN »Gramoz-
nica Boršt«
Brežiški svetniki so še pred 
točko o OPN-ju drugič obrav-
navali in tudi sprejeli občin-
ski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) »Gramoznica Boršt«, 
saj je le-ta moral biti sprejet 
pred novim OPN-jem, ker ima 
namreč za podlago prejšnji 
OPN. Po besedah arhitektke 
Nataše Filipčič iz podjetja 
Region d.o.o. bodo vse ure-
ditve na Borštu podrejene va-
rovanju okolja. Ne želijo, da 
se na tem območju razvijejo 
večje dejavnosti, ampak bo 
šlo predvsem za prostočasne 
dejavnosti, kot sta jadranje 
in čolnarjenje brez motorne-
ga pogona.

 Rok Retelj

Polovičarske rešitve 
za odpadke iz NEK? 

BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je za ponedeljek, 21. 
julija, sklical 29. redno sejo občinskega sveta Občine Breži-
ce v tem mandatu. Svetnice in svetniki bodo na zadnji seji 
pred dopusti med drugim obravnavali sklep o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Breži-
ce, pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvo-
ja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih 
con ter poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za 
letošnje prvo polletje.  R. R.

Pred dopusti še seja

Med za širšo javnost zanimivimi sprejetimi sklepi na zadnji 
predpočitniški seji krškega sveta je bil tudi sklep o določitvi 
cene programov v vrtcih občine Krško. V primerjavi s prete-
klim letom se cene v glavnem znižujejo (več o tem na strani 
13), sicer pa se še vedno, kot je pojasnila Marjanca Komo-
čar z oddelka za družbene dejavnosti, trend povečanja vpisa 
otrok v vrtce nadaljuje. Z začetkom novega šolskega leta bo 
oblikovanih 68 oddelkov, vanje pa bo vključenih skupno 1171 
otrok, to število pa se naj bi med letom povečalo še za naj-
manj 70 otrok. Občina Krško bo za predšolsko vzgojo name-
nila preko 4,4 milijona evrov, od tega 850 tisoč evrov iz na-
slova nadomestila za omejeno rabo prostora.

Svetniki pa so soglasno potrdili tudi odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu Zdole, ki se nana-
šajo na načrtovane prostorsko-ureditvene posege v tem kra-
ju. Območje ureditve je razdeljeno na tri območja, največje 
obsega prostor nasproti cerkve sv. Jurija oziroma na obmo-
čje, ki se dotika zemljišča s parkirišči pri tamkajšnjem poko-
pališču. Tam je predvidena rušitev župnišča z gospodarskimi 
poslopji, na izpraznjenem mestu, nekoliko odmaknjeno od 
obstoječe glavne ceste, ki je predvidena za razširitev, pa je 
načrtovana izgradnja poslopja za duhovne vaje in kulturne-
ga doma, v neposredni bližini pa tudi stanovanjskega objek-
ta.  Bojana Mavsar

Zapleti ob izbiri direktorja 
krškega podjetniškega centra

danjega krškega župana in dosedanjega poslanca v DZ Franca 
Bogoviča je s 3,97-odstotno podporo, kot kaže, za las izpadla 
iz Državnega zbora (zmanjkalo ji je dobrih 200 glasov), v kolikor 
bi se uspela prebiti čez 4-odstotni prag, pa bi mandat v šesti vo-
lilni enoti pripadel krški kandidatki Ani Somrak z dobrimi 13 % 
glasov, ki je prav tako kot njen sevniški kolega Roman Žveglič 
(dobrih 12 %) osvojila tretje mesto, le v brežiškem okraju je sle-
dnje pripadlo stranki DeSUS z Mitjo Držaničem (dobrih 9 %), če-
prav sta višji odstotek zabeležila Marija Krušič v krškem (slabih 
10 %) in Jožef Žnidarič sevniškem okraju (dobrih 11 %). Novin-
ka v parlamentu, Koalicija Združena levica, se je v Posavju naj-
bolje odrezala v Brežicah, kjer je njen kandidat Peter Dirnbek 
osvojil dobrih 8 % glasov, zanimivo pa je, da tako Nova Slovenija 
kot Zavezništvo Alenke Bratušek v nobenem povsem posavskem 
okraju nista dosegla 4 % (NSi je to uspelo le v okraju Laško), pa 
tudi SD ga je (ob Laškem) dosegla le v Brežicah.

Volilna udeležba je bila v celotni Sloveniji 51-odstotna, v Po-
savju pa je bila, kot je že v navadi, najvišja v Sevnici (slabih 
52 %), nižja od državnega povprečja pa v Krškem (47,5 %) in v 
Brežicah (slabih 45 %). P. Pavlovič, B. M., R. R. in S. R.

Poleg Hana in Lisca 
v Državni zbor še novinec Zorčič
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Marjan Lopatič, Dolenja Pirošica: Po mo-
jem mnenju so zdravstvene ustanove dovolj 
razvejane po naši regiji in bi bilo nesmisel-
no, da bi se z reorganizacijo kaj ukinjalo in s 
tem še bolj centraliziralo. Tukaj se gre za pa-
ciente, ki potrebujejo dostopne zdravstvene 
ustanove, ne pa da bi se morali zaradi dolo-

čene reorganizacije voziti daleč. Tudi odzivnost reševalcev 
je na nivoju in tako naj ostane še naprej.

Melanija Mlakar, Studenec: Sama nimam 
veliko izkušenj z obiskovanjem zdravstvenih 
ustanov, zato menim, da so te dobro razpo-
rejene in razvejane v regiji. Kljub temu pa bi 
morali nameniti več pozornosti sami organi-
zaciji dela v zdravstvenih ustanovah, ker so 
čakalne vrste predolge. Nujne so tudi urgen-

ce s stalno prisotnim zdravnikom, saj hitra pomoč v nujnih 
primerih odloča o življenju oz. o smrti. 

Lidija German, Libna: Na srečo zaenkrat 
osebno še nisem potrebovala hitrega zdrav-
niškega posredovanja, ne glede na to pa me-
nim, da je nujno, da se enote nujne medicin-
ske pomoči številčno ne ukinjajo in ostanejo 
tako v Brežicah kot v Krškem, saj je v obeh 
občinah prebivalcev in krajev veliko in bi bil 

odzivni čas za hitro posredovanje iz ene občine v drugo pre-
dolgi in lahko za marsikoga tudi usoden. 

Petra Vrčko, Krško: Ni prav, da se pravice 
pacientov krnijo, z nami ne bi smeli tako 
ravnati, saj lahko hitra pomoč reši življen-
je. Tudi čakalne vrste v zobozdravstvu so ne-
razumno dolge. Osebni zdravniki bi morali 
bolje poznati svoje paciente in se jim več po-
svečati, celo pri njih je potrebno kakšen dan 

čakati. V zdravstvu ne bi smeli tako varčevati in ukinjati ins-
titucije, takšne poteze se mi zdijo nepremišljene. 

V zadnjem času je bilo veliko govora o (re)organizaciji 
zdravstvene mreže v Posavju, zlasti v zvezi z urgencami. 
Kaj menijo o tem, so zdravstvene ustanove dovolj razve-
jane in razporejene po regiji oz. ali zagotavljajo zadost-
no odzivnost, smo spraševali v tokratni anketi.

anketa

(Ne)ustreznost zdravstvene mreže

Je obstoječi zdravstveni si-
tem takšen, kot je, dober ali 
bi bile morda v njem potreb-
ne kakšne spremembe?
Spremembe so potrebne. Za 
primarno zdravstveno varstvo 
je izdelana strategija, ki se 
imenuje Javna mreža primar-
ne zdravstvene dejavnosti, ki 
naj bi se spreminjala od leta 
2014 do 2018. Njen osnovni cilj 
je, da bi en družinski zdravnik 
obravnaval največ do 1500 pa-
cientov in ne od 2000 do 2400. 
Vsak izbrani družinski zdravnik 
naj bi imel v bodočnosti tudi t. 
i. referenčno ambulanto.

Vse bolj se uveljavlja samo-
plačniški sistem zdravljenja. 
Ali to pomeni, da zdravstve-
ne storitve kmalu ne bodo na 
voljo vsem ljudem?
Upam, da bodo vse dosedanje 
pravice pacientov ostale v ob-
veznem zdravstvenem zavaro-
vanju, kajti morebitno krčenje 
teh pravic bi vodilo do razslo-
jevanja. Samoplačniški sistem 
bi najbolj prizadel najbolj 'ran-
ljive' skupine – upokojence, 
kronične bolnike, brezdom-
ce in Rome. Nisem zagovor-
nica samoplačniškega zdrav-
ljenja, kajti bolan človek je 
večplastno prizadet: odsoten 
je z dela, odvisen je od zdrav-
stvenega sistema, onemogo-
čen mu je dodaten zaslužek. 
Javno zdravstvo mora vsekakor 
ostati in tudi obstati.

Sevniški zdravstveni dom po-
gosto imenujete hiša zdrav-
ja, zakaj?
Zdravstveni dom je hiša, v ka-
teri zdravstveni delavci usmer-
jamo naše paciente na pot, ki 
vodi do zdravega življenja, in 
sicer s preventivnimi ukrepi, 
z osveščanjem o zdravem ži-
vljenjskem slogu in s promo-
cijo zdravja. Pacienti pričaku-
jejo, da bodo dobili ustrezno 
zdravstveno pomoč in zdra-
vstveno osebje je tisto, ki jim 
skuša pomagati 24 ur na dan. 
Vsak, ki vstopi v zdravstveni 
dom, prihaja s problemom te-
lesnega ali duševnega odklo-
na ali pa pride po preventiv-
no pomoč, zato je pomembno, 
da znamo prisluhniti, poiskati 
izvor zdravstvenih ali dušev-
nih težav ter ponuditi ustre-
zne rešitve, strokovno pomoč. 
V želji, da bi se pri nas vsakdo 
počutil dobrodošel, smo celo 
hodnik v spodnjih prostorih 
zdravstvenega doma pred leti 
preuredili v galerijo, ki smo jo 
poimenovali Eskulap. V njej so 
trenutno na ogled fotografije 
članov sevniške foto sekcije 
društva Trg.

Pred dvema letoma ste v 
zdravstvenem domu odprli t. 
i. službo skupnostne psihia-
trične obravnave za Posavje. 
Kakšen je odziv?
Skupnostna psihiatrična obrav-
nava za Posavje vključuje 
obravnavo oseb z duševno mo-
tnjo na območju občin Sevni-
ca, Krško, Brežice in Radeče. 
Je novost v slovenskem pro-
storu in pomeni zdravljenje 
bolnika z duševnimi motnja-
mi v njegovem domačem oko-
lju, v katerem se počuti varne-
ga. Osnovni namen te službe 

je zniževanje samomorilnosti, 
kar je pogosto posledica ne-
prepoznane in nezdravljene 
duševne motnje.
V sevniškem zdravstvenem 
domu smo pričeli z izvaja-
njem psihiatrične obravnave 
v lanskem septembru in od-
ziv je zelo dober. Trenutno 

je v obravnavo vključenih 70 
oseb iz celotnega Posavja. Naj-
več pacientov so na obravnavo 
napotili osebni zdravniki, bili 
pa so tudi telefonski klici do-
mačih, ki so zaznali spremem-
be v vedenju svojih najbližjih. 
Kontaktna telefonska številka 
je 07 81 61 555, lahko pa pokli-
čete za pomoč tudi 112.

Pred časom je bilo veliko go-
vora o (re)organizaciji zdra-
vstvene mreže v Posavju, 
zlasti v zvezi z urgencami. 
Kakšen je vaš pogled na to?
Nujna medicinska pomoč ni 
brez razloga nujna. Do obole-
lega je potrebno priti pravoča-
sno, zato je pomemben hiter 
odzivni čas. V nujnih primerih 
tudi bolnišnice ne koristijo, če-
prav imajo vse potrebno za hi-
tre zdravstvene posege. Nujna 
medicinska pomoč vključuje 
storitve oživljanja, ohranja-
nja nujnih življenjskih funk-
cij, preprečevanja poslabša-
nja zdravstvenega stanja, nudi 
hitro pomoč nenadno obole-
lim, poškodovanim v nesreči 
in kronični bolnim. Obstajati 
mora v Krškem, v Brežicah in 
v Sevnici. Žal bomo Sevničan-
ke in Sevničani zaradi neugo-
dne geografske lege in cestne 
povezave preveč oddaljeni od 
urgentnega centra, ki bo vse-
kakor najbolj ugoden za občino 
Brežice, ki ga bo imela. Seve-
da pričakujemo dodatna poja-
snila z ministrstva za zdravje, 
kako naj bi potekala ta reor-
ganizacija.
Veseli pa nas, da smo v sev-
niškem zdravstvenem domu 
uspeli obdržati nekaj specia-
lističnih dejavnosti, med dru-
gim psihiatrično ambulanto, 
ultrazvočno diagnostiko in pul-
mološko ambulanto. Še naprej 
se bomo trudili, da pridobimo 
še kakšno, saj smo geograf-
sko precej oddaljeni od veli-
kih zdravstvenih središč.

Nujno medicinsko pomoč 
v sevniškem zdravstvenem 
domu pokrivajo zdravniki ob 
redni ambulantni dejavnosti, 
zato se že nekaj časa trudi-
te, da bi imeli na urgenci re-
dno zaposlenega zdravnika ...
Potrebno je poudariti, da je 
v sevniški občini zelo veliko 

majhnih zaselkov, ki so od-
daljeni od mestnega središča 
tudi več kot 20 minut, do ve-
čjih zdravstvenih centrov pa 
traja vožnja z reševalnim vo-
zilom najmanj eno uro. To po-
meni, da je nujna redna za-
poslitev zdravnika na urgenci, 
kajti splošni ali pa družinski 
zdravnik je ob svoji redni am-
bulantni dejavnosti težko od-
soten dve ali več ur v ordina-
ciji, v kateri so pacienti, ki 
prav tako potrebujejo njego-
vo zdravniško pomoč, on sam 
pa je na nujni vožnji v eno iz-
med bolnišnic. Slaba rešitev je 
tudi helikopter nujne medicin-
ske pomoči, ki je skoraj vedno 
zaseden, ponoči pa ne vozi.

Včasih je v Krmelju delova-
la bolnišnica, danes ima kraj 
samo zdravstveno postajo. Je 
to dovolj za kraje v Mirnski 
dolini, v katerih živi kar ve-
liko število ljudi, cestne po-
vezave s sevniškim mestnim 
središčem in večjimi zdra-
vstvenimi centri pa niso rav-
no najboljše?
Organizacija dela v sevniškem 
zdravstvenem domu je takšna, 
da delujeta v krmeljski zdra-
vstveni postaji dva zdravni-
ka, eden je prisoten poln de-
lovni čas, drugi za polovični. 
Zaposlena je tudi zobozdrav-
nica, uspešno deluje patrona-
žna služba in dvakrat mesečno 
otroški šolski dispanzer, tako 
da otroci iz Krmelja, Tržišča in 
Šentjanža opravijo sistematske 
zdravstvene preglede v krmelj-
ski zdravstveni postaji. O širitvi 
prostorov še nismo razmišlja-
li, smo pa energetsko sanira-
li objekt.  

Katere zdravstvene službe bi 
bile po vašem mnenju še nuj-
ne v sevniški občini in v šir-
šem Posavju za zagotavlja-
nje kvalitetnega primarnega 
zdravstvenega varstva?

Pred ureditvijo urgentnega 
centra bi v Posavju nujno po-
trebovali urejeno dispečersko 
službo. Ta manjka v nujnih pri-
merih. Urediti bi bilo potrebno 
tudi izvajanje nujne medicin-
ske pomoči, da bi bila enako 
dostopna vsem. Potrebno bi 
bilo nadgraditi družinsko medi-
cino z referenčnimi ambulan-
tami ter povečati število zapo-
slenih zdravnikov, ki bi imeli v 
obravnavi samo do 1500 paci-
entov. Razširiti bi bilo potreb-
no ambulantno fizioterapijo in 
omogočiti njeno izvajanje tudi 
na domu ter okrepiti patrona-
žno službo. V sevniškem zdra-
vstvenem domu še vedno izra-
žamo potrebo po logopedu, ki 
bi bil zaposlen za poln delovni 
čas, potrebovali bi tudi klinič-
nega psihologa. Zavzemam se 
tudi za to, da bi imel starejši 
bolnik, ki je v domači oskrbi, 
enake zdravstvene pravice kot 
v domu za ostarele.

V Posavju sta zaživela že tudi 
dva preventivna programa – 
Svit in Zora ...
Drži. Svit je državni program 
za presajanje in zgodnje odkri-
vanje predrakavih sprememb 
in raka na debelem črevesu ter 
danki, ki je že marsikomu re-
šil življenje. V sevniški občini 
imamo na omenjeni program 
65 % odzivnost, kar je precej 
visoko, cilj pa je 70 %. Opa-
žamo, da so neodzivni pred-
vsem moški, zato smo v prete-
klih letih izvajali preventivne 
akcije za gasilce in skupaj s 
posavskim društvom za boj 
proti raku postavljali model 
črevesja po celotnem Posavju 
za večjo osveščenost. V sredi-
šču Sevnice je bil ta model na 
ogled 10. maja letos ob dnevu 
medicinskih sester in mnogi so 
z zanimanjem pogledali model 
ter prisluhnili razlagi.
Preventivni program Zora pa 
je namenjen odkrivanju pre-
drakavih in zgodnjih rakavih 
sprememb na materničnem 
vratu. To pomeni, da v sklo-
pu programa Zora ginekologi s 
pregledovanjem zdravih žen-
sk pravočasno odkrijejo tiste, 
ki imajo predstopnjo ali zače-
tno stopnjo raka maternične-
ga vratu. Tedaj je še možno z 
enostavnimi terapevtskimi po-
segi raka preprečiti ali povsem 
pozdraviti. Odzivnost v sevni-
ški občini je kar visoka, kar je 
zagotovo tudi zasluga dispan-
zerja za žene, ki aktivno vabi.
Sedaj si želimo pripeljati v 
Posavje še program Dora, ki 
omogoča vsem ženskam med 
50. in 69. letom starosti z vna-
prejšnjim vabljenjem pregled 
z mamografijo, kjer gre za sli-
kanje dojk z rentgenskimi žar-
ki. Posavske žene se zaenkrat 
v ta program še nimamo mo-
žnosti vključiti, vendar je nuj-
no potreben, zato bomo vztra-
jali, dokler ga ne dobimo.

Finančna luknja v slovenskem 
zdravstvu je vedno večja. Ste 
zato prisiljeni dobiti določena 
sredstva za nakup nujnih me-
dicinskih pripomočkov tudi z 
dobrodelnimi koncerti?
V zdravstvu smo hvaležni za 
vsak evro, ki je podarjen in ki 
ga lahko namensko porabimo 

za nakup medicinskih pripo-
močkov. Zdravstveni dom Sev-
nica je na primer v preteklih 
letih dve donaciji podjetja Ta-
nin namenil za nakup reševal-
nega vozila, ki si ga sicer ne 
bi mogli privoščiti. Sredstva so 
donirala tudi nekatera druga 
sevniška podjetja, a bi bil se-
znam skorajda predolg, če bi 
vse naštela, zato se vsem is-
kreno zahvaljujem. Same or-
ganizacije dobrodelnih koncer-
tov pa zdravstveni dom še ni 
izvedel.

Ste podpredsednica Posa-
vskega in Obsoteljskega dru-
štva za boj proti raku. Kakšni 
so uspehi?
To je ena strašno prijetna funk-
cija, ki traja že 15 let, od usta-
novitve dalje, ko sva z dr. Alen-
ko Zagode sestavili skupino za 
osveščanje v boju proti raku. 
Ves čas delovanja društva iz-
vajamo različne delavnice na 
temo edukativnega pregleda 
dojk, dvakrat v letu organizi-
ramo srečanje na Čatežu, ki 
je zelo dobro obiskano in vsa-
ko leto je kakšen nov obraz 
več. Ocenjujem, da je društvo 
v svojem poslanstvu osvešča-
nja uspešno. Izpeljali smo tudi 
že nekaj dobrodelnih koncer-
tov, nazadnje v Podčetrtku. Iz-
kupiček je šel vedno za nakup 
novega mamografa za Splošno 
bolnišnico Brežice. V samo or-
ganizacijo dobrodelnega kon-
certa je bilo vloženega veliko 
truda in veseli smo, da so lju-
dje pripravljeni pomagati, da-
rovati za dober namen, slo-
venski estradniki pa nastopati 
brezplačno.

Tudi sami imate izkušnjo, ko 
ste se morali soočiti z diagno-
zo rak ...
Ja, to je posebna izkušnja, še 
sploh, ker sama predavam o 

pomembnosti samopregledo-
vanja dojk kot preventivi. Ko 
sem zbolela, mi je moja osve-
ščenost pomagala pri dovolj 
zgodnjem odkritju in uspe-
šnem zdravljenju, zato apeli-
ram na vse žene, da si redno, 
vsak mesec, pregledajo svo-
ji dojki in s tem ne prepustijo 
naključju, da tumor prekomer-
no zraste. Dojke si pregleduj-
mo pod tušem nekje deseti dan 
menstruacije oz. enkrat me-
sečno, v kolikor nimamo več 
menstruacije. V primeru spre-
memb moramo takoj k svoje-
mu osebnemu zdravniku oz. gi-
nekologu, kajti le tako obstaja 
velika možnost pravočasnega 
odkritja, uspešnega zdravlje-
nja in s tem preživetja.

Katere prioritete ste si posta-
vili v življenju po diagnozi in 
uspešnem zdravljenju?
Ostale so enake. Še naprej ve-
čji del svojega časa namenjam 
družini in osebnostni rasti ter 
vzdrževanju dobrih odnosov 
doma in v službi. V delu, ki ga 
opravljam, uživam, zelo rada 
namreč delam z ljudmi, jim 
pomagam, svetujem. 

Kaj priporočate za ohranitev 
in krepitev telesnega ter du-
ševnega zdravja?
Prepričana sem, da so do-
bri medsebojni odnosi temelj 
vsega, tako telesnega kot du-
ševnega zdravja. O težavah se 
moramo pogovarjati odkrito. 
Skrbeti moramo za zdrav na-
čin prehranjevanja in zdrav 
življenjski slog, v katerem 
moramo vsaj pol ure na dan 
nameniti tudi telesni aktivno-
sti, bodisi sprehodu bodisi teku 
ali čemu drugemu. Genetike 
ne moremo spremeniti, lahko 
pa delujemo preventivno. 

 Smilja Radi

Vladimira Tomšič

Preventiva je most do zdravja
Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica:

SEVNICA - Zdravstveni dom Sevnica že drugi mandat vodi univ. dipl. org. in diplomirana medicinska se-
stra Vladimira Tomšič. Njena vizija vodenja temelji na strokovnem znanju in bogatih izkušnjah zapo-
slenih, razvoj pa usmerja v zagotavljanje kakovosti zdravstvenega varstva na primarni ravni, krepitev 
zaupanja med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev ter ustvarjanje prijaznega okolja za za-
poslene in obiskovalce. Zadnja tri leta je tudi predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem 
mestu, kjer predava predmet Zdravstvena nega v dispanzerskem in patronažnem varstvu, pod njenim 
mentorstvom pa je diplomiralo že šest študentk oz. študentov.
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Pet zlatih 
maturantov na 
Gimnaziji Brežice
Športno dvorano gimnazije so 
lepo napolnili tako vsi tisti, ki 
so bili uspešni na maturi, kot 
njihovi starši, bratje in sestre 
ter profesorski zbor, ki je dija-
ke pripravljal na zrelostni iz-
pit, kot maturi tudi pravijo. Po 
besedah ravnatelja Uroša Ško-
fa je uspešno opravljena ma-
tura več kot le izkaz znanja, 
saj »je odraz zrelosti in želje 
po novih uspehih«. V nadalje-

vanju je nanizal nekaj stati-
stičnih podatkov letošnje ma-
ture. V spomladanskem roku 
je maturo v obeh izobraže-
valnih programih na gimnazi-
ji opravljalo 129 kandidatov. 
V programu splošne gimnazi-
je je bilo uspešnih 95,4 % di-
jakov (slovensko povprečje je 
93,1 %), v programu ekonom-
ske gimnazije pa 85 % dijakov. 
Povprečje za brežiško gimnazi-
jo je 94 %, kar je dober odsto-
tek nad državnim povprečjem. 
Maturanti so maturo v povpre-
čju opravili z 19 točkami (od 
možnih 34). Prav tako je bilo 
uspešnih šest od osmih dija-
kov, ki so na gimnaziji opra-
vljali izpit kot peti predmet.

Vseh zlatih maturantov 20. 
generacije splošne mature 
v Sloveniji je 284, na breži-
ški gimnaziji pa je pet takih, 
ki so maturo opravili s 30 ali 
več točkami. Letošnji zlati 
maturanti so postali Jan Bo-
govič, Katja Bevc, Leon Ja-
rabek, Ivana Krajnc in Mir-
ko Vintar. Ravnatelj Škof je 
dijakom, ki zapuščajo gimna-
zijske klopi, še dejal: »Od-
šli boste v svet, se vpisali na 
želene fakultete, s sabo od-
nesli veliko znanja in spo-
znanj, ki ste si jih pridobi-
li v gimnaziji. Pred vami je 

življenje samostojnih odloči-
tev in velikih načrtov. Uresni-
čujte jih, vračajte se v svoje 
kraje, občino in regijo Posav-
je kot strokovnjaki, kot lju-
dje, ki boste nosilci svoje in 
naše skupne prihodnosti.« V 
spremljevalnem programu so 
lahko zbrani prisluhnili spo-
minom nekaterih maturantov 
na zadnja štiri leta, ki so jih 
preživeli v gimnaziji, recita-
lom pesmi Srečka Kosovela, 
od čigar rojstva letos mine-
va 110 let, glasbeno-pevskim 
nastopom Anje in Klare Dr-
stvenšek, Maje in Katje Pin-
terič ter Nastje Galič, s ste-
pom se je predstavila Brina 
Lukež.

Na krški gimnaziji 
dva zlata maturanta
V krški Dvorani v parku so 
pripravili svečano podelitev 
maturitetnih spričeval dija-
kom iz Šolskega centra Krško-

-Sevnica, ki so v spomladan-
skem roku uspešno opravili 
maturo. Opravljalo jo je 32 
dijakov iz dveh oddelkov kr-
ške gimnazije, od tega jih je 
bilo uspešnih 93,75 odstot-
kov, kar je višje od državne-
ga povprečja, ki znaša 93,11 
odstotkov. Ne samo to, je 
nadvse zadovoljno povedal 
na svečanosti tajnik maturi-
tetne šolske komisije Janez 
Firbas, od 32 dijakov jih je 
bilo 30 uspešnih, od tega so 
izredno ponosni na dva zlata 
maturanta, in sicer Klemna 
Štiha in Domna Kostevca, ki 
sta dosegla 30 točk, šest kan-
didatov je opravilo maturo z 
odličnim uspehom, prav toli-
kšno število dijakov je z odli-
ko zaključilo tudi štiriletno 
srednješolsko šolanje. Dobri 
rezultati pa so poleg indivi-
dualne marljivosti dijakov 
tudi odraz dobrega dela pro-
fesorskega kadra na šoli, je 
dejala ravnateljica gimnazi-
je Erna Župan Pirkovič, ki je 
mladim za popotnico zažele-
la, da na teh trdnih temeljih 
nadaljujejo življenjsko pot. 
Ta pa z zaključkom splošne 
mature pomeni tudi novo po-
glavje v življenju, saj bo ve-
čina uspešnih dijakov nada-
ljevala šolanje na fakultetah 
tehničnih smeri, ki pa so, kot 
je ob čestitkah krškim matu-
rantom izrazil prepričanje 
tudi župan mag. Miran Stan-
ko, tiste, ki bodo potegnile 
naprej voz razvoja in gospo-
darstva v Sloveniji. 

V sklepnem dejanju srednje-
šolskega izobraževanja so kr-
ški maturanti opravili skupno 
160 izpitov pri devetih pred-
metih. Uspešni so bili pri 
157 izpitih, kar predstavlja 
98,125-odstotni uspeh. Neu-

spešna sta bila le dva dijaka, 
od tega bo moral eden opra-
vljati en popravni izpit, drugi 
dijak pa se bo moral spopri-
jeti z dvema. Maturitetni iz-
pit je opravljalo tudi 11 kan-
didatov prejšnjih generacij, 

od tega pa jih je bilo uspe-
šnih šest oz. 54,56 odstotka, 
dodatni izpit ob poklicni ma-
turi pa sta uspešno opravila 
dva prijavljena kandidata.

Osem odličnih na 
poklicni maturi
Na Šolskem centru Krško-
-Sevnica so 7. julija podelili 
spričevala na letošnji poklic-
ni maturi in nagrade naj-
uspešnejšim dijakom. Kot 
je povedal tajnik šolske iz-
pitne komisije Miran Pun-
gerčič, je k poklicni matu-
ri pristopilo 78 kandidatov 
v programih elektrotehnik, 
strojni tehnik in tehnik ra-
čunalništva, uspešnih pa je 
bilo 71 oz. 91 odstotkov, iz-
med 70 rednih dijakov in 
dveh ob delu pa kar 66 oz. 
dobrih 94 odstotkov. Še pose-
bej so se izkazali dijaki Kle-
men Žveglič (elektrotehnik), 
Aleksej Kramarič, Jure La-
brović (oba tehnik računalni-
štva), Marko Jazbec, Tadej 
Košar, Domen Škrbina, Do-
men Zorko in Jaka Župevc 
(vsi strojni tehnik), ki so do-
segli 20 oz. 21 točk oz. odli-
čen uspeh, Župevc pa je z 22 

točkami postal celo zlati ma-
turant. »Danes je dan za ve-
selje, saj ste dosegli nekaj, 
česar vam nihče nikoli več ne 
bo mogel odvzeti. Hkrati pa 
naj bo danes tudi dan zahva-
le, prav je, da se zahvalite 
vsem tistim, ki so vam poma-
gali ta cilj doseči - profesor-
jem, učiteljem, sošolcem in 
vašim staršem,« je maturan-
te nagovoril ravnatelj Sre-
dnje poklice in strokovne šole 
Krško znotraj ŠC Krško-Sevni-
ca Jože Pavlovič. »Kakorko-
li in kjerkoli boste nadalje-
vali svojo življenjsko pot, ne 
pozabite, da je del nje tekel 
skozi SPSŠ Krško. Ostanite is-
kreni in pošteni, v srcu pa 
vedno mladi in naj vas spre-
mljata sreča in zdravje, da 
bi zmogli na tej poti osreče-
vati ne le sebe, ampak tudi 

vse tiste, ki jih boste sreče-
vali. Tako boste ta svet nare-
dili lepši in boljši,« je še do-
dal. Zbrane na podelitvi je 
nagovoril tudi direktor GZS 
Območne zbornice Posavje, 
Krško Darko Gorišek, ki je 
najboljšim maturantom sku-
paj s Pavlovičem in Punger-
čičem podelil priznanja in 
nagrade, ki jih je prispeva-
lo podjetje Resistec.

Na ETrŠ Brežice 14 
odličnih
Na Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice so 8. julija svečano 
podelili letošnja spričevala 
poklicne mature in zaključ-

V Posavju letos sedem zlatih maturantov
BREŽICE, KRŠKO – 14. julij je bil »dan D« za vse letošnje maturante, ki so v spomladanskem roku opravljali splošno maturo. Že zgodaj zjutraj so izvedeli, 
kako so bili uspešni, čez dan pa je sledila še slovesna podelitev maturitetnih spričeval. Gimnazija Brežice se letos lahko pohvali s petimi zlatimi maturanti, 
na krški gimnaziji pa sta taka maturanta dva. Še teden dni nazaj so spričevala dobili tudi tisti, ki so opravljali poklicno maturo.

Zlati maturanti (z leve) Mirko Vintar, Ivana Krajnc in Le
on Jarabek z županom Molanom in ravnateljem Škofom 
(manjkata Jan Bogovič in Katja Bevc)

nega izpita. Kar 95-odstoten 
uspeh rednih dijakov na po-
klicni maturi kaže na uspe-
šno izobraževalno leto in 
odlično delo tako s strani 
dijakov kot profesorjev, za 
kar je vsem prisotnim česti-
tal tudi župan občine Brežice 
Ivan Molan. Poročilo rezulta-
tov zaključnega izpita je po-
dala Katja Bogovič, poklic-
ne mature pa Boris Ambrož. 
K poklicni maturi je pristo-
pilo 62 kandidatov, od tega 
54 rednih dijakov in osem 
odraslih. Uspešno so matu-
ro opravljali tudi nekateri 
dijaki s posebnimi potreba-
mi. Skupni uspeh vseh pri-
javljenih na poklicno matu-
ro je bil kar 94,8-odstoten. 
Zaključni izpit v programu 
trgovec je opravljalo 19 di-
jakov, od katerih je bilo 

uspešnih 18. Med maturan-
ti je odličen uspeh doseglo 
kar 14 dijakov, najuspešnej-
ši pa je bil Miha Pavlovič, ki 
je na maturi dosegel maksi-
malno število točk in postal 
zlati maturant te generaci-
je. Odličen uspeh so poleg 
Mihe v različnih programih 
dosegli tudi Darja Dolmovič, 
Karmen Lipej, Ema Grojz-
dek, Lucija Antunović, Vik-
torija Hruševar, Zala Budač-
ki, Anja Borovinšek, Matej 
Kunej, Kristina Božič, Gen-
tiana Limani, Alenka Cizel, 
Erna Maslić, Aleksander Go-
dler, Simon Roguljić, Tadej 
Gračner in Hana Volčanšek. 
Ob zaključku šolskega leta 
učiteljski zbor podeli tudi 
najvišje možno priznanje 
ETrŠ – kristalno piramido, ki 
kaže na presežek dobitnika 
ne le v znanju, pač pa tudi 
v ostalih aktivnostih in de-
janjih. Tokrat si je prestižno 
nagrado prislužil Simon Ro-
guljić, ki je poleg šole isto-
časno uspešno zaključil tudi 
srednjo glasbeno šolo v Za-
grebu in opravil sprejemne 
izpite za glasbeno akademi-
jo na Dunaju. 
 P. Pavlovič, 
 B. Mavsar, 
 R. Retelj

Zlata maturanta Klemen Štih in Domen Kostevc z župa
nom mag. Miranom Stankom in ravnateljico gimnazije Er
no Župan Pirkovič

Odlični maturanti s Pungerčičem, Pavlovičem in Goriškom

Najuspešnejši maturanti z brežiškim županom Ivanom 
Molanom in ravnateljem Martinom Šoškom (foto: Met
ka Galič)

   TERMALNI RAJ

ZA VSAKOGAR

SE VIDIMO!

Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p., Selska cesta 15b, SI - 8257 Dobova
+386 (0)7 45 22 988, paradiso@siol.net, www.paradiso.si
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Povezovanje 
za lepoto in zdravje

Povezovanje in dopolnjevanje med strokami si je mlad podje-
tnik Alan Novak zastavil za osnovo svojega delovanja na podro-
čju lepotnih storitev. Pred nekaj meseci se je povezal z doktor 
Lidijo Volovec, katere ekipa je osredotočena na lepotne pose-
ge, splošno in lasersko kirurgijo ter estetsko in anti-aging me-
dicino ter v sklopu njihovih prostorov v centru Brežic ponudil 
posebne lepotne tretmaje pod okriljem lepotnega studia Al-In. 
„Naša ekipa raste, ves čas nadgrajujemo znanja in rezultati so v 
kratkem času zelo razveseljivi - stranke se že zadovoljno vrača-
jo na vse vrste masaž, pedikuro, manikuro, razne nege obraza s 
kozmetiko Babor, ličenja, depilacije vseh vrst in podobno,“ pove 
Alan. Zakaj se je odločil za novo pot in to na področju storitev 
in močne konkurence? „Prijatelji pravijo, da sem pač oseba s ču-

tom do soljudi in zato je najbrž tudi logično, da se je moja želja 
po samostojnem podjetništvu razvila ravno v tej stroki, kjer je 
osrečevanje ljudi na prvem mestu,“ pojasni. Za stranke si želi, da 
bi se vedno rade vračale zaradi individualnega pristopa, a hkra-
ti kompleksne nege, da bi prihajale v studio, ker so bile deležne 
prijetne sprostitve z vidnimi in jasno občutenimi rezultati nji-
hovega dela. Alan poudari, da pravzaprav vse stoji na ekipi: „Di-
hamo kot eno in ravno naše strokovnjakinje so tiste, ki vlivajo 
strankam zaupanje in širijo nalezljivo veselje do tega dela. Dela 
z ljudmi, dela s posamezniki, ki si zaslužijo največ. Za naprej si 
želim, da bi v studiu nadaljevali s spremljanjem trendov višjega 
kakovostnega razreda, saj to pomeni vedno še boljšo kvaliteto 
uslug in to, da bodo ti danes svetli prostori z vrhunsko opremo 
tudi živeli s takšnim pozitivnim in zdravim nabojem še naprej.“ 

Alan Novak s.p., AL-IN lepotni studio, 
Cesta prvih borcev 24 a, Brežice
lepotnistudioalin@gmail.com, 

naročanje: 070 438 855, 041 582 189

OBREŽJE - Vabilu, da skupaj praznujemo prvo obletnico 
vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo, so se 1. juli-
ja na prostoru med gostilno Kalin in nekdanjo tovarno Ša-
vrić odzvali številni krajani in društva z obeh strani meje.

Pokrovitelja programa sta bila mesto Samobor in Občina Bre-
žice in tako sta župana Krešimir Beljak in Ivan Molan s pri-
ložnostnimi besedami pozdravila vse zbrane in odprla sre-
čanje. Povabilu na srečanje se je odzval tudi veleposlanik 
Slovenije na Hrvaškem Vojko Volk. Na prostoru pri Kalinu 
so se s svojimi dobrotami predstavili Pekarna Suban, Dru-
štvo vinogradnikov Dolina-Jesenice, Turistično društvo Je-
senice na Dolenjskem, Gostilna Kalin, Jamarski klub Brežice 
in Terme Čatež. Dveurni kulturni program so oblikovali KUD 
„Licitar“ Bregana, KUD „Slavček“ Velika Dolina, BEKS Bre-
gana, Krajnski muzikanti, KKK Bregana DIV, Plesno društvo 
„Imani“ Brežice, Tamburaška zasedba „Od sumraka do zore“ 
in SPC „Breganja“, povezoval pa ga je Mislav Maroević. Za 
tako pester in bogat program so poskrbeli MO Bregana, MO 
Grdanjci, MO Podvrh in KS Jesenice na Dolenjskem, kot so-
organizatorji pa še Podjetniški center Samobor in podjetje 
Komunalac Samobor.
Sončni torek bo v zgodovini kraja ostal zapisan kot dan, ko se 
je prvič po več kot dvajsetih letih odprl začasni mejni pre-
hod čez most pri Kalinu. V preteklosti je bila to glavna pro-
metnica med Brežicami in Samoborom, tokrat pa so med 17. 
in 22. uro številni domačini in gostje izkoristili priložnost ter 
se sprehodili med nekdanjo tovarno in gostilno, obujali spo-
mine in se veselili srečanja na mostu, ki je ponovno povezal 
prebivalce z obeh strani meje.
 Rajka Križanac 

Hkrati so tudi razglasili naj-
boljše elaborate, šolo in vr-
tec pa bodo zgradili po načr-
tu, ki je prejel prvo nagrado. 
Občina Brežice se je v prime-
ru cerkljanske šole in vrtca 
odločila za arhitekturni nate-
čaj, ki ga je pripravila v so-
delovanju z Zbornico za arhi-
tekturo in prostor Slovenije, 
potekal pa je od februarja 
do aprila. Obstoječa enora-
zredna osnovna šola Cerklje 
ob Krki in trije oddelki petod-
delčnega vrtca Pikapolonica 
so umeščeni v 100 in 40 let 
stara objekta, ki ne ustreza-
ta veljavnim standardom in 
normativom za površine šol 
in vrtcev. Po besedah ravna-
teljice Andreje Urbanč pouk 
poteka po vseh možnih pro-
storih v šoli, dodatna strokov-
na pomoč se izvaja celo na 
hodniku. Prav tako je huda 
prostorska stiska tudi v vrt-
cu. »Vsi smo veseli, da smo 
prišli do te točke, ko lahko 
pričakujemo, da bomo v bli-
žnji prihodnosti dobili novo 
šolo in s tem tudi ustrezne 
pogoje za normalno pedago-
ško delo,« je poudarila. 

V okviru natečaja je prispelo 
34 predlogov, med katerimi 

Nova šola bo zaživela s krajem
CERKLJE OB KRKI – 9. julija je v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki potekala otvoritev razstave natečajnih 
elaboratov za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za rekonstrukcijo in dograditev tukajšnje osnov-
ne šole in vrtca. 

je strokovna komisija, ki so jo 
sestavljali Boris Briški (pred-
sednik), Anica Hribar (name-
stnica predsednika), Andre-
ja Urbanč, Maja Ivanič in 
Mateja Sušin Brence (člani-
ce), Tomaž Čeligoj in Matija 
Kolarič (namestnika članic), 
Špela Nardoni Kovač (poro-
čevalka za arhitekturo), Kla-
ra Sulič (poročevalka za kra-
jinsko arhitekturo) ter Vlado 
Krajcar in Barbara Punger-
čar (skrbnika natečaja), iz-
brala najboljšega. Načrt za 
novo šolo in vrtec sta naredi-
la Rok Žnidaršič, univ. dipl. 
inž. arh., in Jerneja Fischer 

Knap, univ. dipl. inž. arh., 
s sodelavci Mojco Gabrič, 
univ. dipl. inž. arh., Marti-
nom Kruhom, abs. arh., Sa-
mom Mlakarjem, univ. dipl. 
inž. arh., Klaro Bohinc, abs. 
arh., in Žigo Ravnikarjem, 
univ. dipl. inž. arh.

Na otvoritvi razstave, ki si 
jo je v telovadnici OŠ Cer-
klje ob Krki možno ogledati 
vsak delovni dan do 1. sep-
tembra med 8.00 in 13.00, 
sta poleg Urbančeve in župa-

na Ivana Molana spregovori-
la še Vlado Krajcar iz Zbor-
nice za arhitekturo in prostor 
Slovenije, ki je med drugim 
omenil, da je bilo v izdelavo 
posameznega elaborata vlo-
ženih približno 500 ur dela, 
in Rok Žnidaršič, ki je pred-
stavil, kakšna bo nova podo-
ba šole in vrtca. Za naš ča-
sopis je med drugim dejal, 
da je graditi šolo prav pose-
ben privilegij. »S staro av-
stro-ogrsko stavbo, ki stoji v 
Cerkljah in ji bomo dali nov 
pomen, saj bosta v njej po 
novem uprava in knjižnica, 
bomo na nek način obogatili 

tako staro šolo kot kraj,« je 
povedal in dodal, da je glav-
na lastnost oblikovanje vho-
dne ploščadi na prostorih 
med staro in novo šolo ter da 
bosta nova telovadnica in je-
dilnica postali živi del kraja, 
proti kateremu je nova šola 
tudi odprta. Za kulturno po-
pestritev na otvoritvi so po-
skrbeli učenke in učenci OŠ 
Cerklje, povezovalka pa je 
bila Jasmina Spahalić.

 Rok Retelj

Ekipa arhitektov, ki je izdelala načrt nove šole in vrtca v 
Cerkljah ob Krki, povsem desno Rok Žnidaršič

Čezmejno srečanje pri Kalinu

Na prireditvenem prizorišču je bilo zelo živahno.

Pogled z ulice na obnovljen stari del šole in dograjeno te
lovadnico (Vir: ZAPS)

ČREŠNJICE – Turistično, športno in kulturno društvo (TŠKD) 
Črešnjice je 21. junija z »Dnevom društva« obeležilo deseto 
obletnico svojega delovanja. 2. oktobra 2004 je bilo namreč 
pri Martinu Žugiču ustanovljeno društvo, ki je na ustanov-
ni skupščini štelo 16 članov. Danes društvo šteje že več kot 
170 članov, združuje pa tako mlado kot staro ter tudi vašča-
ne in člane iz bližnje in daljne okolice. Dan TŠKD Črešnjice 

je minil v znamenju celodnevnih aktivnosti, od kolesarjenja 
do Kostanjevice na Krki in nazaj, iskanja skritega zaklada, 
otroških delavnic, nogometne tekme med poročenimi mlaj-
šimi in veterani ter neporočenimi, ki so igrali na veliki pri-
dobitvi društva – travnatem igrišču na Črešnjicah, do vaških 
iger in kulturne prireditve, na kateri so nastopili vaški otroški 
zborček, vaški koledniki, mešani pevski zbor, potekala je raz-
glasitev najboljšega zavitka, dan pa se je zaključil s kresom, 
zabavo ob živi glasbi in plesom pozno v noč. Na Črešnjicah, 
največji in že večkrat nagrajeni kot najlepši vasi v krajevni 
skupnosti Cerklje ob Krki, se že dolgo ni tako plesalo kot tis-
ti večer, zato člani upajo na še več takih dni in veliko uspeš-
nega sodelovanja v društvu še naprej.
 R. Retelj/P. Haler, foto: M. Horžen

Desetletje TŠKD Črešnjice

Med člani TŠKD Črešnjice je tudi veliko mladih.

OREHOVO, BREŽICE - Člani Društva upokojencev Brežice 
so se udeležili regijskega ribiškega tekmovanja PZDU Po
savja, ki se je 26. junija odvijalo na tekmovališču Oreho
vo. Tekmovanja so se udeležila štiri društva iz Posavja: 
Senovo, Sevnica, Raka in Brežice. Brežiško društvo (na fo
tografiji) so zastopali Rajko Ledinek, Franc Gerjevič, Av
gust Zupet in Rudolf Pešec. Zmagala je ekipa Sevnice, ki 
se je uvrstila na državno prvenstvo, drugo mesto je za
sedla ekipa Senovega, tretje mesto ekipa Brežic, četrto 
mesto pa ekipa Rake. S. Golobič
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LISCA - Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko z 
Razborja je že drugo leto zapored v sklopu prireditev »Iz skri-
nje naših dedov in babic« prvo soboto v juliju pripravilo etno-

loško prireditev s prikazom ročne košnje in ostalih opravil, 
povezanih s košnjo. Dogodka, ki je imel tudi družabni značaj, 
se je udeležilo večje število izkušenih koscev različnih staro-
sti, ki so v poznem, a še precej vročem sobotnem popoldnevu 
ročno pokosili strmo pobočje vrha Lisce. Pridne grabljice so 
travo pograbile, gospodar pa jo je naložil na star "lojtrnik". 
Gospodinja je za kosce in grabljice pripravila bogato mali-
co, za dodatno veselo razpoloženje pa je poskrbel še har-
monikar. Pred samo košnjo so članice društva Loški zeliščar-
ji po nepokošnem travniku nabrale tudi zdravilne "rož'ce". 
  S. R., foto: L. M.

TRŽIŠČE - Prva nedelja v letošnjem juliju je privabila na 
že 29. prireditev Kmečki praznik v Tržišču veliko število 
obiskovalk in obiskovalcev, vendar pa manjše število ekip 
kot v preteklih letih.

Prireditev, ki se je v vročem nedeljskem popoldnevu pričela 
z ogledom kmetijskih strojev in z blagoslovom traktorjev ter 
traktoristov (blagoslov je opravil domači župnik Jože Kohek), 
se je nadaljevala s kmečkimi igrami. Tekmovale so štiri ekipe 
- ena je prišla iz Osrečja pri Škocjanu, ena z Jerman Vrha pri 
Bučki, eno so sestavljali člani in članice Društva prijateljev 
mladine Tržišče, četrto pa skupina, ki si je nadela ime Puške, 
tekmovalke in tekmovalci pa so prihajali z dolenjskega in iz 
posavskega konca. Na koncu je slavila ekipa Osrečja, drugo 
mesto so osvojili Jermanci, tretje so bile Puške, na četrtem 
mestu je pristalo DPM Tržišče.
Družabnim kmečkim igram je sledilo še tekmovanje v košnji 
trave s koso. Najboljši je bil Franc Sluga iz Trebnjega, drugo 
mesto si je "prikosil" David Avguštinčič prav tako iz Trebnje-
ga, tretje mesto pa so si delili trije kosci, in sicer Blaž Sluga, 
Franc Lokar iz Stan pri Mirni in Boštjan Štrus iz Podšumberka.
Po zaključenem tekmovalnem delu so se mnogi v poznih po-
poldanskih urah zavrteli še ob zvokih ansambla Pogum. 
 S. Radi

29. Kmečki praznik v Tržišču

Domača skupina, DPM Tržišče, je v kmečkih igrah osvo
jila četrto mesto.

Košnja na Lisci

Loške zeliščarke so na nepokošenem travniku nabirale 
zdravilna zelišča.

Strmi vrh Lisce se še vedno kosi ročno z dobro nabruše
no koso.

V sejni sobi občinske uprave Občine Radeče je županja Rafa-
ela Pintarič v sredo, 2. julija, sprejela ekipo mlajših dečkov 
(U13) Nogometnega kluba Radeče. Spremljala sta jih pred-
sednik Nogometnega kluba Radeče Simon Bolte in sekretar 
kluba Jernej Čeh. Sprejem so si vsekakor prislužili, saj so z 
odličnimi rezultati v jesenskem in spomladanskem delu lige 

MNZ Celje osvojili prvo mesto v skupini B. Ekipo vodi trener 
Igor Pukl, ki se zaradi obveznosti sprejema žal ni mogel ude-
ležiti. Dečki so prvenstvo začeli v avgustu 2013 in ga v jeseni 
končali na prvem mestu brez izgubljene točke. Edini poraz 
so kasneje doživeli na gostovanju pri velenjskemu Rudarju, 
kjer so nastopili brez ključnih igralcev. Prvenstvo so končali 
s 112 doseženimi goli in samo 23 prejetimi. Za skupnega pr-
vaka so se v sredo, 18. junija, na domačem stadionu v Ra-
dečah pomerili z nogometnim klubom Mons Claudius iz Ro-
gatca, prvouvrščeno ekipo skupine A. V napeti in izenačeni 
tekmi, s priložnostmi na obeh straneh, se je redni del končal 
z rezultatom 2:2. Zmagovalca so določili streli iz bele točke, 
kjer so bili radeški nogometaši uspešnejši. Žal zaradi tekmo-
valnih pravil, ki zahtevajo po dve ekipi U-13 iz istega kluba, 
dečki ne morejo napredovati v višjo ligo.
Še enkrat mladim nogometašem iskreno čestitamo in jim že-
limo prijetne počitnice ter da v naslednji sezoni uspešno bra-
nijo naslov prvakov. 

Županja sprejela nogometaše, 
mlajše dečke (U13) - prvake lige 
MNZ Celje

RADEČE - Članice in člani ILCO društva Posavje so se 2. juli-
ja zbrali na pomolu ob izlivu Sopote v Savo pri Radečah, se 
vkrcali na splav in se prepustili vožnji do Zidanega Mosta. 
Ob prihodu na splav so goste radeški splavarji za dobrodošli-

co postregli s kruhom, soljo in domačim napitkom - "borov-
ničkami". Med prijetno in udobno vožnjo jih je kormoniševa 
atraktivna pripoved popeljala v svet splavarskih dogodivščin 
in splavarske tradicije. »Poskusili smo tudi pravi flosarski go-
laž. Z nekoliko šaljivo obarvanim krstom 'zelenca' se nam je 
vožnja s splavom za vedno vtisnila v spomin,« je strnil opis 
dogodka predsednik omenjenega društva Ervin Liberšar.

Po Savi s splavom

Na radeškem splavu je zaplesala tudi folklorna skupina.

V Krajevni skupnosti Blan-
ca je bilo v lanskem letu za-
ključenih več krajevnih in 
občinskih investicij, ob le-
tošnjem praznovanju krajev-
nega praznika pa so se ve-
selili tudi obnovljene javne 
poti Čanje - Komorivec. In-

vesticija, ki je tekla v dveh 
fazah, bo zmanjševala stro-
ške vzdrževanja ob vsakem 
večjem deževju, omogoča-
la bo boljše bivalne pogo-
je ter prevoznost in varnost 
na cesti. Trak so ob novi pri-
dobitvi prerezali predsednik 
KS Blanca Franc Pavlin, žu-
pan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk in domačin Franc 
Vidmar.

Pestra praznična sobota na Blanci
BLANCA - 12. julija je svoj praznik s pestrim dogajanjem obeležila Krajevna skupnost Blanca. V zgo-
dnjem popoldnevu je pri hladilnici potekalo gasilsko tekmovanje, v vasi Čanje, pri domačiji Krejan, pa 
so namenu uradno predali novo urejen cestni odsek javne poti Čanje – Komorivec. Osrednja priredi-
tev s podelitvijo plaket in pohval je potekala na lično urejenem prireditvenem prostoru pri kulturnem 
domu. Sledilo je še tekmovanje v sestavljanju kmečkega voza in nato tradicionalna gasilska veselica. 
AKŽ Blanca je pripravil razstavo z domačimi dobrotami.

Plakete in pohvale posame-
znikom so podelili na osre-
dnji slovesnosti, ki je pote-
kala na prostem pri blanškem 
kulturnem domu. »Letošnji 
prejemniki krajevnih nagrad 
kažejo številne možnosti in 
prepletanje aktivnosti, ki 

omogočajo izpolnjevanje la-
stnih in skupnih ambicij. Svet 
KS Blanca je imel tako pri-
ložnost izbrati prejemnike, 
ki povezujejo in to povezo-
vanje ter skupne rezultate 
tudi omogočajo,« je pred po-
delitvijo krajevnih priznanj 
dejala moderatorka do-
godka Alenka Černelič Kro-
šelj. Plakete sta nato Aktivu 
kmečkih žena Blanca, Prosto-

voljnemu gasilskemu društvu 
Poklek nad Blanco in Osnov-
ni šoli Blanca podelila pred-
sednik KS Franc Pavlin in sev-
niški župan Srečko Ocvirk, ki 
sta zbrane na blanškem kra-
jevnem prazniku tudi nago-
vorila. Javno pohvalo so pre-
jeli: Herman Radej z Blance, 
Ivan Radej mlajši (iz druži-
ne, kjer se po domače reče 
Hanzatovi), Jožef Kovač in 
Ljudmila Slemenšek.

Poveljnik PGD Blanca Aljoša 
Radej je skupaj z Ano Meši-
ček podelil priznanja in po-
kale gasilskim ekipam obči-
ne Sevnica, ki so sodelovale 
na memorialu Lada Mešička. 
Tekmovalo je šest ženskih in 
tri moške ekipe. Prvega me-

sta med člani in članicami so 
se veselili v PGD Trnovec, ki 
je osvojilo tudi prvo mesto v 
vlečenju vrvi in s tem prak-
tično nagrado. Drugo mesto 
med članicami in člani je pri-
padlo PGD Poklek nad Blan-
co, tretje je med članicami 
osvojilo PGD Studenec, med 
člani pa PGD Blanca. Četrto 
mesto so zasedle članice PGD 
Sevnica, peto PGD Blanca in 
šesto PGD Gorenje Vrhpolje. 

V spremljajočem kulturnem 
programu so nastopili KD 
Godba Blanški vinogradniki, 
pevski in inštrumentalni se-
stav Jarica, Ljudski pevci z 
Blance in Društvo harmoni-
karjev Povše. 
 Smilja Radi

Prejemniki krajevnih priznanj s predsednikom KS Blanca 
in sevniškim županom

Članice in člani PGD Trnovec so na gasilskem tekmovan
ju osvojili prvo mesto. 

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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Po uvodnem postroju vseh 
32 gasilskih društev v bre-
žiški občini in ob spremlja-
vi Gasilskega pihalnega or-
kestra Loče se je dogajanje 
preselilo pod šotor na par-
kirišču Lazanski v Dečnem 
selu. Najprej je zbrane nago-
voril predsednik PGD Dečno 
selo Ivan Lipej, ki je pouda-
ril, da mineva 80 let od usta-
novitve društva, takrat pro-
stovoljne gasilske čete, ki jo 
je leta 1934 na ustanovnem 
občnem zboru v gostilni Po-
ček ustanovila skupina mla-
dih fantov in mož takratne 
občine Artiče. Največ dela so 
domači gasilci opravili med 
letoma 1987 in 1989, ko so 
na mestu, kjer je bila včasih 
sušilnica sadja, zgradili nov 
gasilski dom in zanj porabi-
li kar 6.500 ur. Leta 1992 je 
društvo nabavilo orodno vo-
zilo, štiri leta kasneje še av-
tocisterno. Gasilci sedaj ko-
maj čakajo leto 2018, ko naj 
bi po načrtih GZ Brežice do-
bili novo vozilo. Za njim je 
na oder stopil predsednik GZ 
Brežice Mihael Boranič. Po-
vedal je, da je dan gasilcev 

Dan gasilcev in 80 let PGD Dečno selo
DEČNO SELO – Tradicionalni dan gasilcev, ki so člani vseh 32 društev, združenih v Gasilski zvezi Brežice, 
je letos potekal 21. junija v Dečnem selu. Hkrati pa je tukajšnje Prostovoljno gasilsko društvo obeleži-
lo tudi 80 let svojega delovanja.

tradicionalna prireditev ga-
silske zveze, njenih društev, 
njihovih članic in članov, je 
praznik organizacije, ki sodi 
med najbolj množične in naj-
bolje organizirane na sloven-
skih tleh ter se ponaša s po-
membno zgodovino in lepo 
tradicijo. Kot je še omenil, 
je bil ta dan posvečen tudi 
59. obletnici delovanja GZ 
Brežice, ki poleg PGD zdru-
žuje tudi godbo na pihala.
Zbrane je nagovoril tudi žu-
pan občine Brežice Ivan Mo-
lan in pohvalil vse gasilce, ki 

so letos odšli pomagat priza-
detim zaradi žleda ter v po-
plavah na Balkanu. Ob tej 
priložnosti je PGD Dečno 
selo, ki šteje 95 članov (30 
v operativi, 30 veteranov, 15 
gasilk ter po deset mladin-
cev in pionirjev) podelil tudi 
plaketo Občine Brežice za 80 
let uspešnega delovanja na 
področju prostovoljnega ga-
silstva, za povezovanje kra-
janov ter za pomemben pri-
spevek k požarni varnosti v 
občini Brežice. Predsednik 
GZ Brežice Boranič in po-

veljnik GZ Brežice Darko Le-
skovec sta ob tej priložnosti 
društvu ob njegovem jubile-
ju podelila tudi srebrno pla-
keto GZ Brežice. Boranič pa 
je kot član upravnega odbo-
ra GZS županu Molanu pode-
lil napredovanje v čin »gasil-
ski častnik I. stopnje« in PGD 
Dečno selo odlikovanje GZS 
I. stopnje. Nekaj pozdravnih 
besed je v sklopu uradne-
ga dela, ki ga je povezoval 
Ivan Urek, spregovoril tudi 
poslanec v DZ mag. Andrej 
Vizjak, čestitkam ob jubile-
ju društva in dnevu gasilcev 
pa se je pridružil tudi povelj-
nik GZ Krško Borut Arh. Za 
spremljevalni program so po-
leg orkestra iz Loč poskrbe-
li še člani folklorne skupine 
KUD Otona Župančiča Arti-
če s spletom kozjanskih ple-
sov, po uradnem delu pa se 
je gasilska proslava nadalje-
vala s prijetnim druženjem 
ob jedači in pijači ter glas-
bi ansambla Toneta Rusa in 
humorističnimi vložki Mame 
Manke.

 Rok Retelj

Župan Ivan Molan in poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec 
pri pregledu postroja gasilcev

KRŠKO - V Poklicni gasilski enoti (PGE) Krško so v letošnjem 
letu pristopili k pripravi javnega razpisa za novo gasilsko vo-
zilo HTRV-1. To je hitro tehniško reševalno vozilo za posre-
dovanje v nesrečah na cestah in kombinacija poveljniškega 
vozila z vso potrebno opremo. Na javnem razpisu je bilo za 
najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje WEBO d.o.o. iz 
Domžal, izvajalec nadgradnje pa bo EURO GV d.o.o. 3. ju-
lija sta direktorica podjetja WEBO d.o.o. Marjetka Geržina 
in poveljnik-direktor PGE Krško Joško Žvar podpisala slabih 
88 tisoč evrov vredno pogodbo o dobavi vozila. Sredstva zanj 
bo PGE Krško zagotovila iz lastnih prihodkov, pridobljenih 
na trgu, vozilo pa bo dobavljeno v začetku decembra letos.

Kot pravijo v PGE Krško, je njihova vizija zagotoviti maksi-
malne pogoje za delo, s katerim bo v popolnosti zagotavlja-
la svoje poslanstvo za reševanje ljudi, materialnih dobrin in 
varovanje narave v vseh oblikah požarov, nesreč, naravnih 
nesreč in drugih oblik ogrožanja v občini Krško. »Enota mora 
delovati tako, da se bodo občanke in občani počutili varno, 
ker bodo vedeli, da jim bo v vseh primerih ogroženosti po-
magala vrhunsko usposobljena in opremljena gasilska eno-
ta,« so zapisali v sporočilu za javnost. Zato skrbijo, da osta-
jajo v slovenskem vrhu po opremljenosti poklicnih gasilskih 
enot. Na podlagi sprejetega desetletnega plana nabave no-
vih gasilskih vozil in zaščitne opreme so novembra lani pri-
dobili najmodernejšo gasilsko avtolestev reševalne višine 32 
metrov, pripravljajo pa se tudi na nabavo novega kombini-
ranega gasilskega vozila v ocenjeni vrednosti cca. 350 tisoč 
evrov, ki ga nameravajo nabaviti v naslednjem letu. Kot po-
udarja poveljnik-direktor Žvar, je Poklicna gasilska enota Kr-
ško v zadnjih letih postala ena najboljših enot v državi, zato 
je zaščitno-reševalna dejavnost v občini Krško na visokem ni-
voju ter v zadovoljstvo občank in občanov. 
 P. P., vir: PGE Krško

Še letos dobijo novo vozilo

Geržinova in Žvar pri podpisu pogodbe

V okviru krajevnega prazni-
ka so izvedli kar nekaj prire-
ditev, ki jih v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo že tra-
dicionalno organizirajo tu-
kajšnja društva. Tako je 14. 
junija na balinarskem igri-
šču na Velikem Trnu potekal 
balinarski turnir. Tekmova-
lo je deset balinarjev, ki so 
se potegovali za pokal kra-
jevne skupnosti, zmagal pa 
je Jože Gorenjc pred Jan-
kom Gričarjem in Francem 
Lekšetom. Na turnirju je so-
deloval tudi predstavnik bali-
narjev iz Spodnjega Starega 
Gradu. 21. junija je Športno 
društvo Veliki Trn pripravilo 
kmečke igre, na katerih so se 
pomerile vasi, v goste pa je 
bila povabljena tudi ekipa iz 
sosednje KS Senuše. Na igrah 
sta sodelovali še ekipi iz vasi 
Nova Gora (prva je ohranila 
svoje ime, druga pa se je po-
imenovala kar »Nora Gora«) 
ter ekipe Velikega Trna, Ženj 
in Ravni. Ekipe so se med 

Praznični dogodki na Velikem Trnu
VELIKI TRN – V krajevni skupnosti Veliki Trn so uspešno izpeljali krajevni praznik, ki ga praznujejo 24. 
junija in je posvečen dnevu državnosti. Praznovati so pričeli v letu 1991, ko so v ta namen svečano po-
sadili tudi lipo.

sabo pomerile v desetih di-
sciplinah, ki so zajemale vsaj 
ščepec dela na kmetiji. Za-
nimiva poimenovanja iger, 
kot so »Ta najbolj sposoben 
na vasi«, »Voda u koleni«, »S 
špico nad žebljico«, nam že 
sama povedo, da je bilo na 
Velikem Trnu nasmejano po-
poldne. Prvo mesto je zase-
dla ekipa Ravni, drugo me-

sto ekipa Ženj, tretje mesto 
pa gostujoča ekipa iz Senuš.
24. junija, na predvečer dne-
va državnosti, pa je na Ve-
likem Trnu že tradicional-
no potekal Praznik cvička, v 
okviru katerega so pripravili 
tudi povorko kmečkih voz in 
vinogradniške opreme izpred 
Pirčeve kleti na Ravneh sko-
zi Novo Goro proti Velikemu 

Trnu. V farni cerkvi na Veli-
kem Trnu je kot vsako leto 
potekala tudi sveta maša za 
domovino. Večer se je nada-
ljeval z druženjem krajanov, 
vinogradnikov, vseh prijate-
ljev cvička in dobrega poču-
tja. Na začetku je potekal 
kratek kulturni program, ki 
so ga popestrile mažoretke, 
v nadaljevanju pa je pod ve-
likim šotorom zbrane zaba-
val Ansambel Roka Žlindre. 
Za organizacijo prireditve 
so poskrbeli Društvo vino-
gradnikov Veliki Trn, Društvo 
za ohranitev podeželja Veliki 
Trn in PGD Veliki Trn v sode-
lovanju s KS Veliki Trn.

 Vir: KS Veliki Trn

Najboljše tri ekipe na kmečkih igrah

www.peugeot.si
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

STUDENEC - V vasi Stude-
nec, ki leži na nadmorski 
višini 376 metrov in ima 
196 prebivalcev, so 11. ju-
lija uradno predali namenu 
400 metrov dolg odsek novo 
zgrajenega pločnika, ki je 
nadaljevanje že obstoječe-
ga. Pločnik ima tudi cestno 
razsvetljavo in na izposta-
vljenem pododseku varo-
valno ograjo.

S to ureditvijo so bili ureje-
ni tudi vsi obstoječi komu-
nalni vodi, cestni priključki 
in mejne površine, sanira-
ne so bile poškodbe vozišča 
ter izvedeni dodatni posegi 
na obstoječem cestnem od-
vodnjavanju. Skupna vre-
dnost investicije, za katero 
je bil pridobljen tudi delež 
državnih sredstev, je znaša-
la 110.000 evrov. 
Na otvoritvi, ki jo je z za-
petimi slovenskimi ljudski-
mi pesmimi popestril MePZ 
Studenec, z igranjem na har-
moniko pa Natalija Hočevar, 

Nov pločnik skozi Studenec

Trak na novem pločniku, ki vodi skozi celotno vas Stude
nec, so prerezali župan Srečko Ocvirk, predstavnica kra
jevne skupnosti Marija Novak in predsednik KS Studenec 
Janoš Janc.
sta o novi pridobitvi sprego-
vorila sevniški župan Srečko 
Ocvirk in predsednik KS Stu-
denec Janoš Janc. Slednji se 
je zahvalil za uspešno opra-
vljen projekt tudi krajanom, 
ki so odstopili potreben del 
zemljišča za izgradnjo.  

Trak so na novem pločniku, 
po katerem so se po otvori-
tvi tudi sprehodili, prerezali 
župan Srečko Ocvirk, predse-
dnik KS Studenec Janoš Janc 
in predstavnica krajevne sku-
pnosti Marija Novak.
  S. Radi
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S podpisom pogodbe se spre-
minja lastniška struktura 
družbe HESS, saj bo podje-
tje po novem v 51-odstotni 
lasti skupine GEN (GEN ener-
gija: 33,5 %, SEL: 14,7 % in 
TEB: 2,8 %) ter 49-odstotni la-
sti skupine HSE (DEM: 30,8 %, 
HSE: 15,4 %, SENG: 2,8 %). 
Celotna vrednost posla zna-
ša 96 milijonov evrov, od tega 
56 milijonov evrov prispeva 
GEN energija, ki bo svoj de-
lež povečala z 12,6 na 33,5 %. 
Družba Savske elektrarne Lju-
bljana prispeva 40 milijonov 
evrov, s čimer bo postala 
14,7-odstotna lastnica HESS 
(prej je bila brez deleža). De-
lež družbe HSE se tako zmanj-
šuje z 51 na 15,4 %. 

Družba GEN energija je v pro-
jekt izgradnje HESS vstopila 
z namenom energetskega ob-
vladovanja celotnega porečja 
reke Save. Z večinskim dele-
žem v družbi HESS bo GEN 
energija prevzela tudi ko-

HESS v večinski lasti skupine GEN
KRŠKO – Direktorji družb GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL) in Holding Sloven-
ske elektrarne d.o.o. (HSE) so 2. julija podpisali pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi Hi-
droelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. (HESS). HESS je tako prešel v večinsko, 51-odstotno lastništvo skupi-
ne GEN. »Lastniške spremembe prinašajo lažjo in predvsem učinkovitejšo koordinacijo delovanja celotne 
savske hidroenergetske verige,« so po podpisu zapisali v skupnem sporočilu GEN in HSE.

ordinacijo obratovanja spo-
dnjesavskih hidroelektrarn. 
Z nakupom poslovnega de-
leža v HESS se bo izboljšala 
ekonomika celotne verige hi-
droelektrarn na Savi, pove-
čal se bo delež proizvodnje 
iz obnovljivih virov energije 
v skupini GEN in njen celotni 
proizvodni portfelj. S prevze-
mom vodilne vloge pri projek-
tu HESS in z vodenjem, obra-

tovanjem ter vzdrževanjem 
spodnjesavskih hidroelek-
trarn bo GEN uresničil enega 
svojih pomembnih strateških 
ciljev. »Pri tem sta bistvene-
ga pomena izboljšana ekono-
mika in medsebojni vplivi hi-
droelektrarn v celotni savski 
verigi, hkrati pa bodo ustvar-
jeni sinergijski učinki dodatno 
izboljšali pogoje za zanesljivo 
in varno obratovanje Nuklear-

ne elektrarne Krško. Pomemb-
no je tudi, da bo omogočeno 
lažje in zanesljivo financira-
nje izgradnje energetskega 
dela hidroelektrarn na spo-
dnji Savi,« poudarja Martin 
Novšak, direktor družbe GEN 
energija. Blaž Košorok, gene-
ralni direktor HSE, pa doda-
ja, da HSE ostaja pomemben 
partner v projektu izgradnje 
HE na spodnji Savi: »Projekt 
se je začel leta 2002 pod okri-
ljem HSE in pri njem bomo, 
kljub spremembi lastniškega 
deleža, še naprej tvorno so-
delovali s strokovnim znanjem 
in izkušnjami.« »S ponovnim 
vstopom SEL v projekt izgra-
dnje hidroelektrarn na spo-
dnji Savi se uresničuje stra-
tegija družbe glede vlaganj 
v obnovljive vire energije in 
doseganje sinergije pri gra-
dnji, obratovanju in vzdrže-
vanju hidroelektrarn na celo-
tni reki Savi,« pa je povedal 
Drago Polak, direktor SEL.
 P. P./Vir: GEN in HSE

Polak, Košorok in Novšak ob podpisu pogodbe

OTOČEC – V Hotelu Šport na Otočcu je 3. julija potekala 19. 
skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo me-
sto. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2013 in odločili, da se delničarjem izplača 
dividenda v bruto višini 2,10 evra na delnico, kar je dobrih 
30 % več kot v lanskem letu. Sprejeli so tudi sklep o zmanj-
šanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in upra-
vi podelili novo pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

V skupini Krka so v prvi polovici leta 2014 prodali za 599,4 
milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 2,3 milijona evrov 
oziroma 0,4 % več kot v prvi polovici lanskega leta. Proda-
ja na trgih zunaj Slovenije je znašala 561,0 milijonov evrov 
in predstavlja nekaj manj kot 94 % celotne prodaje skupine 
Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje je bila večja za 7,1 
milijona evrov oziroma 1,3 %. Prodaja družbe Krka je dosegla 
vrednost 582,6 milijona evrov, kar je slab odstotek manj kot v 
enakem obdobju lani. Največja prodajna regija skupine Krka 
je bila s prodajo v višini 220,8 milijona evrov in 36,8-odsto-
tnim deležem v skupni prodaji regija vzhodna Evropa, sledi-
jo srednja Evropa s prodajo v višini 130,2 milijona evrov in 
21,7-odstotnim deležem v prodaji skupine, zahodna Evropa 
(20,4-odstotni delež, prodaja v višini 122,3 milijona evrov), 
jugovzhodna Evropa (75,3 milijona evrov, 12,6 % celotne pro-
daje) ter domači trg (38,4 milijona evrov prodaje, 6,4-odsto-
tni delež). Prodali so za 502,1 milijona evrov zdravil na re-
cept, ki predstavljajo 83,8 % celotne prodaje skupine Krka. 
Za letošnje leto skupina Krka načrtuje vlaganja in naložbe 
v višini 164 milijonov evrov. Trenutno poteka več kot 20 in-
vesticijskih projektov, med njimi tudi gradnja novega kom-
pleksa za proizvodnjo zdravilnih farmacevtskih učinkovin v 
Krškem. V prvi fazi gradijo proizvodni obrat Sinteza 1 s pri-
padajočo infrastrukturo. Vrednost naložbe je ocenjena na 85 
milijonov evrov, proizvodnja pa bo stekla do konca leta 2014. 
 P. P./vir: Krka

Krkina dividenda 30 % višja

SLOVENSKA VAS – Minister za obrambo Roman Jakič si je 9. 
julija v poslovno-industrijski coni v Slovenski vasi ogledal po-
slovne prostore in dejavnost podjetja Polymobil – PE M Mobil. 
Novi poslovni prostori podjetja so v delu nekdanjih objektov in 
zemljišč Tehnično-remontnega zavoda Bregana, ki jih je MORS 
na podlagi dogovora med ministrom za obrambo in županom 
občine Brežice Ivanom Molanom s sklepom Vlade RS lani ne-
odplačno prenesel na občino. Občina je podjetju prostore od-
dala za deset let s predkupno pravico. Ob obisku podjetja je 
minister Jakič pohvalil hiter dogovor in oddajo za ministrstvo 
neperspektivnih prostorov uspešnemu in perspektivnemu slo-
venskemu podjetju, ki zaradi svojih inovativnih pristopov in 
kakovosti svojih izdelkov, tj. mobilnih pasivnih hiš, žanje po-
hvale tako doma kot tudi v tujini. Kot so še sporočili iz Službe 
za strateško komuniciranje na MORS, je bil optimističen tudi 
glede nadaljnjega razvoja območja industrijsko-obrtne cone, 
ki se nahaja na ugodni lokaciji v bližini cestne infrastrukture 
in nudi priložnost za razvoj gospodarske dejavnosti še za ve-
liko mladih slovenskih podjetij. R. R.

Minister Jakič obiskal Polymobil 

Predmet pogodbe je izvedba 
glavnih gradbenih del za je-
zovno zgradbo, ki je sestavlje-
na iz prelivnih polj, strojnice, 
aneksa k strojnici, krilnih zi-
dov ter natočne in iztočne 
rampe. Izvedli bodo tudi dela 
na elektro in strojni gradbeni 
instalaciji, dela na izgradnji 
večnamenskega skladiščne-
ga objekta in dela na rušitvi 
tesnilnih nasipov gradbene 
jame ter zunanjih ureditev na 
obeh bregovih Save. Zgrajen 
bo tudi dostopni most čez po-
tok Struga do HE Brežice. »To 
je pravzaprav še ena zadnjih 
velikih pogodb, ki omogoča-
jo nemoteno izgradnjo elek-
trarne,« je ob podpisu dejal 
Bogdan Barbič. Vrednost po-
godbenih del, torej dobrih 19 
milijonov evrov, predstavlja 
približno 17 % vrednosti celo-
tnega energetskega dela pro-

Brežiško elektrarno bo gradil Kostak
PODSREDA – Glavna gradbena dela za jezovno zgradbo HE Brežice bo izvajal konzorcij podjetij Kostak 
d.d., RGP d.o.o., CGP d.d. in Kolektor Koling d.o.o. 19,4 milijona evrov vredno pogodbo sta 10. julija 
na gradu Podsreda podpisala direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) d.o.o. Bogdan Bar-
bič in predsednik uprave glavnega konzorcijskega partnerja Kostaka d.d. Miljenko Muha.

jekta. Kot je povedal Barbič, 
imajo polovico sredstev zago-
tovljenih, za polovico pa na-
črtujejo razpis za bančno po-
sojilo. Dela na jezovni zgradbi 
bodo potekala od novembra 
letos do julija 2017, glavnina 
del pa bo izvedenih v nasle-

dnjem letu. Pripravljalna dela 
za elektrarno, četrto v verigi 
HE na spodnji Savi, so se si-
cer pričela izvajati 25. marca 
letos, medtem je že zgrajen 
obtočni kanal, v katerega je 
preusmerjena reka Sava, iz-
vajajo pa že izkope in črpa-
nje vode ter tesnitev nasipov 
v gradbeni jami. Družba HESS 
je sicer pred tem že podpisala 
pogodbe za turbinsko in gene-

ratorsko opremo, mostna dvi-
gala in hidromehansko opre-
mo, v kratkem bodo podpisali 
še pogodbo za mrežni trans-
formator. 

Miljenko Muha se je ob pod-
pisu zahvalil družbi HSE, ki je 
pred leti Kostaku zaupala pri-
pravljalna dela za HE Arto – 
Blanca, ter družbi HESS, ki 
jim je zaupala tokratni pro-
jekt. »Na ta način je Kostak 
zrasel skupaj s to verigo,« je 
poudaril in izpostavil pomen 
skupnega nastopa partnerjev 
v konzorciju, s čimer so prišli 
do posla kot najugodnejši po-
nudnik v mednarodni konku-
renci. »Če se združimo, lahko 
prevzamemo tudi takšne veli-
ke projekte in jih zgradimo. V 
imenu Kostaka in svojih kon-
zorcijskih partnerjev garan-
tiram, da bomo korektno in 
kvalitetno končali ta projekt, 
če bo priložnost, pa tudi pred 
rokom,« je poudaril Muha.
 Peter Pavlovič

Barbič in Muha sta podpis pogodbe zapečatila s stiskom rok.

Infra dobila 2,5 milijona evrov
10. julija je potekel rok, ki ga je Odbor za HE na spodnji 
Savi na izredni seji 30. junija postavil ministru za kmetij-
stvo in okolje mag. Dejanu Židanu, da javnemu podjetju In-
fra zagotovi štiri milijone evrov za projektiranje akumulacij-
skega bazena HE Brežice, odkupe zemljišč na območju DPN 
HE Brežice in priprave na pričetek izgradnje akumulacijske-
ga bazena v letu 2014. Prav omenjenega dne je Infra dobi-
la 2,5 milijona evrov, v septembru naj bi dobila še manjka-
joči poldrugi milijon, kar pa ni zadovoljilo odbora, zato so, 
kot je povedal predsednik Niko Galeša, nemudoma prote-
stirali na ministrstvu, napovedal pa je tudi izredno novinar-
sko konferenco, na kateri bodo obelodanili imena in priimke 
tistih, ki so krivi za nastalo situacijo. Zagotovljena sredstva 
naj bi zadoščala za nemoteno projektiranje do oktobra, v 
tem času pa se je potrebno z novo vlado dogovoriti za pod-
pis kreditne pogodbe v višini 75 milijonov evrov za že odo-
breno posojilo Evropske investicijske banke. Minister Židan 
je sicer dan pred tem ob obisku v Krškem dejal, da so zah-
teve odbora »prišle prepozno, saj smo to, na kar opozarjajo, 
že uredili« s spremembo zakona na spodnji Savi, ki omogo-
ča nadaljnje financiranje izgradnje infrastrukture s sredstvi 
vodnega sklada. »Kar pa se tiče naslednjega leta, v finanč-
ni konstrukciji HE Brežice manjka zelo veliko denarja. Oce-
na je, da bo treba iz državnih skladov zagotoviti 156 milijo-
nov evrov. Potrebno bo narediti načrt, kako pridobiti denar 
za naslednje leto, bo pa to naloga nove vlade, ker bo ver-
jetno treba poseči v rebalans proračuna,« je dejal Židan.

DOLNJE BREZOVO/PARIZ - Prvi vikend v juliju je na pariškem 
mednarodnem sejmu materialov za fino žensko perilo, kjer je 
bila predstavljena nova kolekcija materialov za sezono jesen/
zima 2015/2016, sodelovalo tudi podjetje Inplet z Dolnjega Bre-
zovega, ki je s tem zaokrožilo 15. obletnico neprekinjenega raz-
stavljanja na tem sejmu, na katerem dvakrat letno predstavijo 

svoje kolekcije vsi pomembnejši svetovni proizvajalci. Inplet je v 
vseh letih neprekinjenega sodelovanja vztrajno sledil potrebam 
trga in tako dosegel občudovanja vreden razvoj, ki mu ga danes 
priznavajo tako kupci kot dobavitelji. Ključna je bila usmeritev 
na kupce višjega in visokega cenovnega razreda, ki uporablja-
jo evropske materiale, ter tehnološka posodobitev proizvodnje 
in vseh podpornih procesov. Brez investicij v visoko produktiv-
ne in finejše pletilne stroje, barvarske stroje za manjše in sre-
dnje serije ter moderno merilno opremo te uspešne zgodbe ne 
bi bilo. Inplet je danes mednarodno uveljavljen dobavitelj veli-
kim svetovno znanim proizvajalcem finega ženskega perila, de-
lež teh materialov pa zavzema dobrih 90 % vseh proizvedenih 
pletiv. Večino materialov izvozijo, saj delež domače prodaje 
zavzema manj kot 10 %. Največji preboj je bil dosežen ravno v 
preteklem letu, ko se je prodaja povečala v primerjavi s pred-
hodnim letom za več kot 20 %. Kljub omejenosti kapacitet pod-
jetje raste še naprej. Prodaja v prvem polletju letos je še na-
daljnjih 5 % višja od primerljivega obdobja lani. 
Kljub doseženemu pa je eno od pomembnih sporočil zadnjega 
sejma, da je proizvajalcev pletiv na evropskem trgu še vedno 
preveč, zato boj za kupca postaja še trši. Na to v Inpletu odgo-
varjajo z nadaljnjim posodabljanjem tehnologije in procesov ter 
stalnim prilagajanjem tržnim razmeram. 
 S. R./vir: Inplet

Že 15 let razstavljajo v Parizu

TOPLOTNE ČRPALKE 

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

sob.: 8.00 do 12.00, 
nedelje in prazniki zaprto

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

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

SVETOVANJE NA DOMU



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 15, četrtek, 17. 7. 2014 9OKOLJE IN PROSTOR

MEGADOM JE VAŠA TRGOVINA Z GRADBENIM MATERIALOM, METALURGIJO, INŠTALACIJAMI IN KOPALNICAMI, ORODJEM, VIJAKI IN OKOVJEM, BARVAMI IN LAKI, BELO 
TEHNIKO IN MALIMI GOSPODINJSKIMI APARATI, ZABAVNO ELEKTRONIKO, POHIŠTVOM                         IN VSEM ZA DOM IN VRT.   

LAMINAT 
EGGER

96 6 2EUR/m

MEGA
CENA

razširjen asortiman, 7 mm, 
razred 31

MEGA
ARTIKLITOP

z zamrzovalnikom, bruto 
prostornina 60 l

HLADILNIK 
COOLSTAR

00 99 EUR

MEGA
CENA

SUPER

99 179 EUR

120 × 70 cm, proizvajalec

PODSTREŠNE 
STOPNICE 
HARMOLUX

MEGA
CENA

NAGRADNO ŽREBANJE

Veliko nagradno žrebanje za kupce MEGADOMA

Sodelujejo vsi Megadomovi kupci, ki med 23. 6. 2014 in 31. 8. 2014 ob nakupu 
nad 50 EUR izpolnijo nagradni kupon.

30× nagradni paket 
MEGADOM

PRAVILA NAGRADNEGA ŽREBANJA:
V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi polnoletni kupci trgovin Megadom 
Podskrajnik, Ribnica in Krško, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki opravijo 
nakup preko blagajne v znesku nad 50 eur v obdobju med 23. 6. 2014 in 31. 8. 
2014 ter izpolnijo veljaven nagradni kupon, katerega dobijo pri blagajni. Na 
kuponu morajo biti čitljivo napisani ime in priimek kupca, naslov in telefonska št., 
št. blagajniškega računa, znesek nakupa, podpis in žig blagajničarja. Kupec mora 
nagradni kupon izpolniti in ga vreči v nagradni boben za žrebanje, ki se nahaja 
pri blagajnah v trgovinah Megadom.  Nagrada ni izplačljiva v denarju. Z vašimi 
podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Nepopolno izpolnjeni nagradni kuponi ne bodo veljavni. Med vsemi pravilno 
izpolnjenimi kuponi bomo izžrebali: 30 x nagradni paket Megadom. Žrebanje bo 
potekalo na  sedežu podjetja Megadom d.o.o., najkasneje v 10. dneh po 
zaključku nagradnega žrebanja. Med prejetimi kuponi bomo izžrebali 30 
nagrajencev. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti. Imena in priimki 
nagrajencev bodo objavljeni tudi na spletni strani www.megadom.si. 

Akcija velja do 31. 8. 2014 oz. do razprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Akcije se ne seštevajo. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Pridružujemo si pravico do spremembe
programa in cen. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

PRAVILA NAGRADNEGA ŽREBANJA:
V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi polnoletni kupci trgovin Megadom Podskrajnik, Ribnica in Krško, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki opravijo nakup preko 
blagajne v znesku nad 50 eur v obdobju med 23. 6. 2014 in 31. 8. 2014 ter izpolnijo veljaven nagradni kupon, katerega dobijo pri blagajni. Na kuponu morajo biti čitljivo 
napisani ime in priimek kupca, naslov in telefonska št., št. blagajniškega računa, znesek nakupa, podpis in žig blagajničarja. Kupec mora nagradni kupon izpolniti in ga 
vreči v nagradni boben za žrebanje, ki se nahaja pri blagajnah v trgovinah Megadom. Nagrada ni izplačljiva v denarju. Z vašimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov. Nepopolno izpolnjeni nagradni kuponi ne bodo veljavni. Med vsemi pravilno izpolnjenimi kuponi bomo izžrebali: 30 x nagradni paket 
Megadom. Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja Megadom d.o.o., najkasneje v 10. dneh po zaključku nagradnega žrebanja. Med prejetimi kuponi bomo izžrebali 
30 nagrajencev. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti. Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni tudi na spletni strani www.megadom.si.

Sodelujejo vsi Megadomovi kupci, ki med
23. 6. 2014 in 31. 8. 2014 ob nakupu nad 50 EUR 
izpolnijo nagradni kupon.

30× nagradni paket MEGADOM

Veliko nagradno žrebanje za kupce MEGADOMA
Akcija velja do 31. 8. 2014 oz. do razprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Akcije se ne seštevajo. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. 

Pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

MEGADOM JE VAŠA TRGOVINA Z GRADBENIM MATERIALOM, METALURGIJO, INŠTALACIJAMI IN KOPALNICAMI, ORODJEM, VIJAKI IN OKOVJEM, BARVAMI IN LAKI, BELO 
TEHNIKO IN MALIMI GOSPODINJSKIMI APARATI, ZABAVNO ELEKTRONIKO, POHIŠTVOM                         IN VSEM ZA DOM IN VRT.      
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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 www.megadom.si

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

PROIZVODNJA – JUNIJ 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JUNIJ 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL   358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL   323 400 18 100 2 2

PB3 ZP   254 300 11 100  

PB3 KOEL   395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 7  74 400 12 100 0 2

PB5 KOEL 8  112 300 7 100  

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
363.760 10 15

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

VRBINA

SP. ST. GRAD

DRNOVO BREGE

BREŽICE

ČATEŽ

ŠENTLENART

TREBEŽ

KRŠKA VAS

SKOPICE

VIHRE

CERKLJE OB KRKI

STUDENA PRI KOST. JAMI

Kot pravi direktor novome-
ške enote Nacionalnega la-
boratorija za zdravje, oko-
lje in hrano (nekdanjega 
Zavoda za zdravstveno var-
stvo) Dušan Harlander, je 
v določenih predelih pod-
talnica močno obremenje-
na z nitrati, kar je posledica 
kmetijstva, tako poljedel-
stva, predvsem pa prašiče-
reje. »Prašičja farma (Prista-
va, op. a.) je že 30 let tam, 
kjer ne bi smela biti. V pod-

talnici so tudi pesticidi, po-
nekod še stari, ki so že pre-
povedani, npr. atrazin, pa 
tudi novejši, ki nadomešča-
jo prejšnje, npr. bentazon, 
kar kaže, da podtalnice ne 
varujemo dobro,« pravi Har-
lander, zato je po njegovem 
mnenju potrebno »spreje-
ti strateško odločitev, ali tu 
imeti kvalitetno pitno vodo 
ali kmetijstvo«, saj eno in 
drugo ne gre skupaj. Lahko 
imamo naravi prijazno kme-
tijstvo ali pa intenzivno, ki 
bo do konca uničilo podtalni-
co, dodaja. Problem je pre-
komerno polivanje gnojnice 
po kmetijskih površinah, če-
prav obstajajo pravila, kako 
se to lahko dela. 

Kostak: Nujno je 
osveščanje javnosti
Podobne ugotovitve navajajo 
tudi v družbi Kostak d.d., ka-

Da ne bomo do vratu v vodi, 
vendar umrli od žeje …
POSAVJE – Čedalje bolj glasna so opozorila, da se kvaliteta podtalnice na Krško-Brežiškem polju, ki je 
pomemben vir pitne vode, poslabšuje. Problem je zlasti visoka vsebnost nitratov v podtalnici, ki pone-
kod že presega dovoljeno mejo, pa tudi pesticidov, kar je posledica neupoštevanja pravil glede poliva-
nja gnojnice in uporabe škropiv na kmetijskih zemljiščih. Strokovnjaki pozivajo k sprejetju »strateške 
odločitve«, čemu bo služilo to območje – ali viru čiste pitne vode ali kmetijstvu. 

tere naloga je uporabnikom 
zagotavljati kakovostno pi-
tno vodo, zato imajo uve-
den sistem nadzora, od za-
jema na vodnem viru do pipe 
uporabnikov. Na kakovost pi-
tne vode vplivajo lastnosti 
vodnega vira, vzdrževanje 
omrežja, transport po cevo-
vodih in ne nazadnje tudi in-
terno omrežje uporabnikov. 
Vodovod Krško s pitno vodo 
oskrbujejo iz dveh vodnih vi-
rov, vodnjaka Brege in vrtin v 

Rorah. Vodni vir Drnovo, kot 
že omenjeno, zaradi obre-
menjenosti s pesticidi in nji-
hovimi razgradnimi produkti 
ter visokimi koncentracijami 
nitratov ni več v uporabi, v 
maju 2014 pa se je povišala 
koncentracija nitratov tudi 
na Bregah. Najvišja izmerje-
na vrednost se je pričela pri-
bliževati mejni vrednosti po 
pravilniku o pitni vodi. »Ob-
močje vodnega telesa pod-
zemne vode Krškega polja je 
zaradi kmetijske dejavnosti 

zelo izpostavljeno onesnaže-
nju. V zadnjih letih je v pod-
talnici zaznati nove pestici-
de, zato je nujna aktivna 
zaščita vodnih virov v smislu 
izobraževanja kmetov o pra-
vilni uporabi fitofarmacevt-
skih sredstev in ustreznem 
gnojenju, osveščanje širše 
javnosti o pomenu varovanja 
vodnih virov, poziv državnim 
institucijam k sprejetju nove 
Uredbe o varovanju vodnih 
virov na območju občine Kr-

ško ter identificiranje dru-
gih potencialnih onesnaže-
valcev,« pravijo v krškem 
komunalnem podjetju, kjer 
v sodelovanju s strokovni-
mi institucijami proučujejo 
možnosti odstranjevanja ni-
tratov ter drugih onesnaže-
valcev oziroma izvedbe no-
vega vodnega vira na Krškem 
polju. »Poskrbimo, da bomo 
z vodnimi viri ravnali bolj 
skrbno, saj s tem prispeva-
mo k našemu zdravju,« po-
zivajo javnost.  

Orešek: problem 
tudi neurejene 
greznice

Problematike se zavedajo tudi 
v kmetijskih vrstah. Kot pra-
vi predsednik sveta območ-
ne enote KGZS Brežice Boris 
Orešek, od vseh, ki imajo ži-
vino in posledično gnojevko, 
pričakujejo, da zelo vestno 
ravnajo s tem, zato so v okvi-
ru zbornice pripravili navodila 
glede tega. »Kmetje se mora-
jo zavedati, da morajo ravna-
ti odgovorno. Zagotovo pa so 
primeri, ko se prekomerno 

obremenjujejo površine, ki so 
blizu kmetij in 'pri roki'. Sem 
za to, da se preganja in ka-
znuje tiste, ki gnojevko razva-
žajo izven časa, ki je za to do-
ločen, ne smemo pa pavšalno 
obsojati vseh kmetov, češ da 
'svinjajo',« pravi Orešek. Ker 
je nivo nitratov v podtalnici 
enak ne glede na letni čas, bi 
morali analizirati tudi, ali gre 
za zadeve živalskega ali člo-
veškega izvora, dodaja. »Me-
nim, da imajo velik delež pri 
tem tudi neurejene razmere 
glede fekalnih greznic, ki so z 
zdravstvenega stališča še bolj 
nevarne.« Spomnil je, da je 
bila pred nekaj leti sprejeta 
t. i. nitratna direktiva, v okvi-
ru katere je država spodbu-
jala izgradnjo zadostnih ka-
pacitet za gnoj in gnojevko, 
vendar se je program že po 
dveh letih končal, kar je veli-
ka škoda. »Če bi država pod-
prla nadgradnjo cistern, da 
bi se gnojevka vdelala v tla, 
bi se obremenitev zmanjšala, 
manj bi bilo tudi smradu,« je 
prepričan Orešek. Ideja, da 
bi gnojevko vozili na čistilne 
naprave, pa se mu zdi nesmi-
selna, saj je treba na poljih 
nadomestiti hranila, ki se iz-
gubijo v pridelavi, poleg tega 
pa je znano, da je zorjena 
gnojevka manj obremenjujo-
ča za okolje. 

Sicer pa zadeva ni nova oz. 
se ponavlja. »Že v letih 1987-
1989 so vrednosti nitratov 
presegle dovoljene in takrat 
so območje varovale celo po-
licijske patrulje. Do leta 1992 
je koncentracija nitratov pa-
dla, nekaj let nazaj pa je spet 
začela naraščati,« se zgodovi-
ne, iz katere se očitno nismo 
veliko naučili, spominja Har-
lander. »Na koncu boste lahko 
do vratu v vodi, vendar boste 
umrli od žeje,« je slikovito 
ponazoril potencialne posle-
dice nadaljevanja takšnega 
ravnanja.
 Peter Pavlovič, 
 Maruša Mavsar

Najbolj kritična je situacija na zajetju Drnovo (označeno z rdečo piko), ki je močno 
onesnaženo z nitrati, katerih vrednost presega dovoljenih 50 mg nitratov/liter vode, 
saj znaša tudi 70 mg in več. Na ostalih merilnih točkah vrednosti zaenkrat še ne pre
segajo dovoljenih, se jim pa ponekod že zelo približujejo, npr. na zajetju Brege, kjer 
je koncentracija nitratov že presegla 40 mg/liter vode. (Vir: ARSO)

»Občina Krško si je zadala nalogo, da v sodelovanju s kmetij-
sko stroko bolj natančno doreče omejitve na območju vodo-
varstvenih pasov in na ta način oblikuje strategijo ohranja-
nja kvalitetne pitne vode. Hkrati pa na področju kmetijstva 
določiti smernice za biološko proizvodnjo kot tržno prilo-
žnost. Naš cilj je, da z lastniki kmetijskih zemljišč doseže-
mo dogovor, na kakšen način doseči ustrezen pridelek z na-
črtno uporabo gnojil, da pa istočasno ne pride do izpiranja 
v podtalnico. Količina herbicidov, kot sta atrazin in desetil 
atrazin, se na račun prepovedi uporabe niža,« na Občini Kr-
ško odgovarjajo, kako bodo sprejeli strateško določitev, ki 
jo omenja Harlander.

Kot je razvidna z grafa, se koncentracija nitratov v čr
pališču Brege od leta 2012 dalje povišuje in bliža dovol
jeni meji. (Vir: Kostak Krško)

KRŠKO – 4. junija je na Cesti krških žrtev 53/1 potekala otvo-
ritev prostorov regijske pisarne Zveze ekoloških gibanj Slove-
nije - ZEG za Posavje, ob tem pa so pripravili tudi prvi »Po-
savski ekološki večer«, na katerem je ZEG predstavil svoje 
delovanje ter organiziral okroglo mizo in predavanje dr. Ma-
rinke Vovk na temo »Zelena delovna mesta za učinkovito 
ravnanje z viri«. 

Zveza ekoloških gibanj Slovenije za Posavje bo vsako prvo 
sredo v mesecu organizirala »Posavske ekološke srede«. Na 
prvo julijsko sredo, 2. julija, je tako potekal drugi posavski 
ekološki večer na temo »Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
v Sloveniji in Kozjanskem regijskem parku«. Gost večera je 
bil mag. Hrvoje Teo Oršanič, direktor Kozjanskega regijske-
ga parka, ki je predstavil program delovanja parka, naravne 
znamenitosti, kulturno dediščino, zavarovana območja NA-
TURA 2000, biotsko raznovrstnost in negativne vplive na oko-
lje na območju parka.  Vir: ZEG

ZEG z regijsko pisarno v Krškem

Z odprtja regijske pisarne ZEG
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2. mednarodne glasbene delavnice
Zasedena so vsa razpisana mesta.

Anita in Ajda drugi z desne. Anita Veršec je mentorica 
za citre 2. mednarodnih glasbenih delavnic.

V Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij v 
Vitanju je v petek, 9. maja 2014, potekala državna 
proslava ob 10. obletnici vstopa Republike Slovenije v 
Evropsko unijo z naslovom Orbitalni okteti.
Režiser Dragan Živadinov (avtorski oktet Planit) je k 
sodelovanju povabil tudi citrarje. Ker je bil koncept slavja 
naravnan na oktete, so se članom Slovenskega 
citrarskega kvarteta Janji Brlec, Aniti Veršec, Tomažu 
Plahutniku in Petru Napretu pridružili njihovi učenci. 
Anito Veršec iz GŠ Brežice je spremljala Ajda Ferlin, ki si je 
nastop prislužila kot nagrado za uspešno sodelovanje na 
mednarodnem glasbenem tekmovanju Svirel v začetku 
aprila. Ajda si je takrat, čeprav med mlajšimi v svoji 
kategoriji, priigrala srebrno diplomo.

Udeleženci delavnic bodo 
gostje Mladinskega hotela 
Brežice

Obveščamo, da so zapolnjena vsa prosta mesta v 2. 
mednarodnih glasbenih delavnicah, ki se bodo med 18. in 
23. avgustom odvijale v Brežicah. 
70 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije se bo v sklopu 
šestdnevnih delavnic brezplačno izpopolnjevalo v znanju iz 
harmonike, citer in tamburice.  Poletne delavnice se bodo 
odvijale na lokaciji Mladinskega centra in Mladinskega 
hotela.
Občina Brežice in Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice tako s projektom omogočata brezplačno 
šestdnevno nastanitev v Mladinskem hotelu Brežice, 
prehrano, mentorstvo in tudi varstvo za mlade, vsem 
udeležencem pa bo na voljo tudi bogat spremljevalni 
program. Občina Brežice je bila kot edina občina v Sloveniji že drugič 

uspešna na razpisu Kultura pri  Evropski komisiji in je za 
projekt Kulturna mreža JV Evrope prejela 198.920,00 EUR 
sofinancerskih sredstev.

Mentorji delavnic (slika levo): Dragutin Križanić 
(tamburica), Daniel Ivša (harmonika), Anita Veršec (citre), 
Tinka Vukič (citre), Uroš Polanec (harmonika).
Na sliki manjkata: Anamarija Šimičić (tamburica) in 
Matjaž Predanič (dirigent).

Na državni proslavi ob 

Dnevu Evrope tudi Posavci

Podjetniški center Brežice

www.pcbrezice.si

Slovenski podjetniški sklad – www.podjetniskisklad.si
Garancije za bančne kredite:

- s subvencijo obrestne mere (P1 B 2014), obrestna mera za kredit 
pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %, razpis je odprt do 
15.12.2014;

- za tehnološko inovativne projekte (P1 B TIP 2014), obrestna mera 
za kredit pri bank EURIBOR 6 mesečni + 0 %, razpis je odprt do 
5.9.2014.

Lastniško financiranje:
- Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 

50.000 EUR (SK50 2014). Sklad želi z razpisom spodbuditi zagon 
inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjanih podjetij. 
Razpis je odprt do 10.10.2014.

- Naložbe tveganega in mezzanin kapitala preko družb tveganega 
kapitala. Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK 
lahko znaša 1,5 mio EUR letno. Razpis je odprt do 5.8.2015.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije - www.sklad-
kadri.si/

- »Mentorstvo za mlade« - subvencija za zaposlitev 
mlade osebe, stare do 30 let (5.000 EUR + zdravniški 
pregled) in povračilo stroškov za izvajanje mentorstva 
(1.200 EUR za 6 mesecev). Rok za oddajo ponudb je do porabe 
sredstev oz. do 30. 9. 2014.

- »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - največ 
700 EUR po osebi (1.500 EUR/osebo za javno veljavne programe). 
Rok za oddajo ponudb je do porabe razpoložljivih sredstev oz. 
najkasneje do 31. 10. 2014.

Zavod RS za zaposlovanje – www.ess.gov.si
- Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega 

preizkusa za mlade brezposelne, prijavljene pri Zavodu. 
Oddaja ponudb na javno povabilo do porabe sredstev 
oz. najdlje do 1. 9. 2014.

- Javna dela 2014, rok za oddajo do porabe sredstev oz. najdlje do 
7.10.2014.

Občina Brežice – www.brezice.si
Podpora razvoja socialnih podjetij – razpis Javna dela 2014 Zavoda RS za 
zaposlovanje, SKLOP 2 .

Aktualni razpisiAktualni razpisiAktualni razpisi
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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

MUCKE 
V Zavetišču Brežice čaka na 
nove in odgovorne lastnike ve-
liko mačjih mladičev, različnih 
starosti in raznovrstnih barv. 
Mucki so prijazni in družabni, 
potrebujejo veliko ljubezni ter 
varen in odgovoren dom.

PITTY-LU 
Pitty je razigrana psička, stara 
približno pet mesecev. Je živah-
na, radovedna, igriva, rada v 
pasji družbi, novega lastnika bo 
z veseljem spremljala na dolgih 
sprehodih.

TAČKA  
Nežna Tačka je bila sterilizira-
na in je pripravljena za odhod 
v nov dom. Stara je dve leti, je 
zelo prijazna, rada se crklja in 
je v človeški družbi, zelo rada 
ima dolge sprehode v naravi in 
stiskanje v naročju. 

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine 
Brežice (Ur. list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. čle-
na Poslovnika o delu Komisije v postopku podeljevanja 
priznanj, z dne 9.10.1996 in 2.9.2011

RAZPISUJE

OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2014

1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za poseb-
ne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znan-
stvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih podro-
čjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen 
za razvoj in napredek občine Brežice. Oktobrsko na-
grado se podeljuje posameznikom. 

2. Priznanje občine Brežice se podeljuje pravnim ose-
bam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih 
družbenega dela.

3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije ter društva, 
najkasneje do 18. avgusta 2014. Predlogov, ki bodo 
prispeli po tem roku, Komisija ne bo upoštevala.

4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Ob-
čina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobr-
ske nagrade in priznanja občine Brežice«. 

5. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto nagrade oz. priznanja,
• natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

6. Kriterija za podelitev:
• če gre za enkraten dosežek, je pomembna odmev-

nost dosežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
• če gre za življenjsko delo pa pomen njegovega dela 

za gospodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.

7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj Občine Breži-
ce za leto 2014 bo ob prazniku občine Brežice.

Tatjana Močan,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice     

Pogovori so potekali o mo-
žnostih sodelovanja med ob-
čino Brežice in mestom Gi-
urgiu v sklopu evropskih 
projektov, in sicer na po-
dročju kulture, mladih, tu-
rizma in gospodarstva. Ob-
čino Brežice je veleposlanik 
predlagal mestu Giurgiu za-
radi prepoznane uspešnosti 
brežiške občine pri pridobi-

O postopku oddaje neprofi-
tnih stanovanj v najem
Komisija za dodeljevanje ne-
profitnih stanovanj v najem, 
ki jo je imenoval župan ob-
čine Brežice Ivan Molan, je 
s sklepom z dne 4.11.2013 
ugotovila, da je na Javni raz-
pis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem prispelo 
62 vlog. Komisija si je v času 
od 24.3.2014 do 27.3.2014 
ogledala stanovanjske raz-
mere upravičenih prosilcev 
in izpolnila obrazce za oce-
njevanje stanovanjskih in 
socialnih razmer ter ocenje-
vanje prednostnih kategorij 
prosilcev. Komisija je po pre-
gledu vlog ugotovila, da 53 
udeležencev izpolnjuje splo-
šne pogoje za upravičenost 
do dodelitve neprofitnega 
stanovanja v najem, in gle-
de na doseženo število točk 
oblikovala listo A za stanova-
nja, predvidena za oddajo v 
najem prosilcem, ki glede na 
socialne razmere po 9. čle-
nu Pravilnika za dodeljevanje 
neprofitnih stanovanj (Ur. l. 

Občina Brežice oddala neprofitna 
stanovanja v najem 
BREŽICE – Občina Brežice je zaključila z javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. 
Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen novembra 2013, je bilo 13 neprofitnih stanovanj, od tega 
10 stanovanj, ki jih je Občina Brežice pridobila od Ministrstva za obrambo RS v skladu s sklenjenim do-
govorom. Po obsežnem postopku zbiranja prijav in preverjanja podatkov se je razpis zaključil v mesecu 
juniju. Župan Ivan Molan je 23.6.2014 predal pogodbe upravičencem in s tem tudi ključe od novih do-
mov. Z oddajo neprofitnih stanovanj v najem je Občina pomagala rešiti stanovanjsko vprašanje več dru-
žin oz. 47 občankam in občanom. 

RS, št. 14/06, 34/04, 62/06, 
11/09 in 81/11, v nadaljeva-
nju Pravilnik) niso zavezan-
ci za plačilo lastne udeležbe 
in varščine. Ena udeleženka 
razpisa je izpolnjevala splo-
šne pogoje za upravičenost 
do dodelitve neprofitnega 
stanovanja v najem, ki prese-
gajo mejo dohodka, določe-
no v 9. členu Pravilnika, in je 
zavezanka za plačilo lastne 
udeležbe in varščine ter se je 
uvrstila na listo B. Upravičen-

cem do neprofitnih stanovanj 
so bile v postopku izdane od-
ločbe o dodelitvi neprofitne-
ga stanovanja ob upošteva-
nju števila družinskih članov 
in površine stanovanj, ki jih 
je imela Občina na razpola-
go. Upravičenci so bili pozva-
ni k sklenitvi najemne pogod-
be za nedoločen čas.

V l. 2014 oddali v najem 
tudi tržna stanovanja
Občina Brežice je meseca 

aprila uspešno zaključila tudi 
razpis za oddajo tržnih sta-
novanj v najem. Devet mla-
dih družin in posameznikov 
je takrat podpisalo najemne 
pogodbe za obdobje nasle-
dnjih petih let. S ponudbo tr-
žnih stanovanj je želela Ob-
čina aktivno pomagati pri 
reševanju pomanjkanja na-
jemniških stanovanj za mla-
de družine. Občina Brežice 
je stanovanja, ki jih je pre-
jela iz fonda Stanovanjskega 
sklada RS, uredila in obnovila 
(pregled instalacij in zame-
njava dotrajanih, zamenjava 
stavbnega pohištva, tlakov, 
obnova kopalnic ...) in jih 
preko razpisa oddala v tržni 
najem. Prednost pri dodelitvi 
v najem so imeli občani ob-
čine Brežice in mlade druži-
ne. Občina Brežice bo tudi v 
prihodnje v skladu s svojimi 
možnostmi aktivno delovala 
na področju reševanja stano-
vanjske problematike občank 
in občanov. 

www.brezice.si 

O mednarodnem sodelovanju 
z romunskim mestom Giurgiu
BREŽICE – Veleposlanik Romunije v Sloveniji Marius Cosmin Boiangiu in župan romunskega mesta Giur-
giu Nicolae Barbu sta se na delovnem srečanju sestala z županom občine Brežice Ivanom Molanom in 
sodelavci. 

vanju evropskih sredstev in 
vodenju mednarodnih pro-
jektov. Za začetek skupnega 
sodelovanja in kandidiranja 
za evropska sredstva bosta 
Brežice in Giurgiu pripravi-
la projekt s področja kulture 
in mladih. 

Župan mesta Giurgiu je ob-
čino Brežice povabil k pri-

družitvi v Svet podonavskih 
mest in regij (The Council 
of Danube Cities and Regi-
ons - CODCR), kjer s skupni-
mi projekti sodelujejo mesta 
in lokalne skupnosti iz držav 
v porečju reke Donave, t. i. 
Donavskega bazena, kamor 
spadajo tudi mesta ob prito-
kih reke Donave. Svet ponu-

ja članicam izmenjavo izku-
šenj, primere dobrih praks 
in spodbuja uresničeva-
nje Podonavske strategije. 
Svet v okviru svojega delo-
vanja razvija tudi projekte 
s področja izobraževanja, 
okolja, kulture in turizma, 
gospodarskega razvoja in ci-
vilne družbe.

Župan Ivan Molan je župa-
nu mesta Giurgiu predstavil 
občino Brežice in priložnosti 
za razvoj ter sodelovanje. Po 
delovnem srečanju si je žu-
pan Nicolae Barbu skupaj z 
veleposlanikom ogledal ob-
novljeno staro mestno jedro, 
grad z restavriranimi freska-
mi v Viteški dvorani, urejeni 
grajski park in zunanjost Mla-
dinskega centra ter mladin-
skega hotela. V nadaljevanju 
obiska je župan Ivan Molan 
z romunskima gostoma obi-
skal podjetje KOVIS d.o.o. 
v Industrijsko-poslovni coni 
Brezina, kjer so se seznani-

li z dejavnostjo podjetja in 
proizvodnjo.

O Podonavski strategiji 
Strategija EU za Podonavje 
(t. i. Podonavska strategija) 
je makroregionalna strategi-
ja Evropske unije, katere na-
men je poglabljanje sodelova-
nja med državami in drugimi 
akterji v Podonavju (Nemčija, 
Avstrija, Češka, Slovaška, Ma-
džarska, Slovenija, Romunija, 
Bolgarija, Hrvaška, Srbija, BiH, 
Črna gora, Moldavija in Ukraji-
na) z namenom krepitve traj-
nostnega razvoja in konkurenč-
nosti tega dela Evrope.Pogovor z romunskimi gosti na Občini Brežice

Na obisku v podjetju Kovis v IPC Brezina

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.
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Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 z 
Bučke je 5. julija organizirala že 10. tradicionalni spominski po-
hod ob nekdanji nemško-italijanski meji od Telč do Bučke. Poho-
da se je udeležilo okrog 50 pohodnikov. Na Telčah sta pohodnike 
pred odhodom pozdravila župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk 

in podžupan občine Škocjan Alojz Hočevar. V imenu Društva iz-
gnancev Slovenije je pohodnikom spregovoril tudi Alojz Rupar. 
V slabih treh urah so v prijetnem poletnem sončnem vremenu 
prehodili celotno, okrog devet kilometrov dolgo pot, ki se je na 
Bučki zaključila s prireditvijo v počastitev 69-letnice vrnitve iz 
izgnanstva in begunstva. Slavnostni govornik je bil Martin Pod-
lesnik, član Izvršnega odbora Društva izgnancev Slovenije. Spo-
minski pohod je bil tudi eden od dogodkov v sklopu občinskega 
praznika občine Škocjan, ki so ga obeležili 6. julija.

Šole jeseni energetsko prenovljene
Od aprila sta v teku energetski sanaciji Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica z enoto vrtca Kekec in te-
lovadnice pri sevniški osnovni šoli, zaključena je bila energetska sanacija Zdravstvenega doma Sevnica. 
Projektom se je v začetku julija pridružila še četrta letošnja tovrstna investicija, energetska in hkrati 
statična sanacija Podružnične šole Studenec.

Župan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk in direktor podjetja 
SL inženiring d.o.o. Jure Lo-
patič sta pri šoli na Studen-
cu podpisala pogodbo za iz-
vedbo investicije v vrednosti 
okrog 140 tisoč evrov. V sklo-
pu projekta bo poleg ener-
getske sanacije z izvedbo fa-
sade, menjavo oken in vrat 

ter izolacijo strehe, izvedena 
tudi statična sanacija stavbe. 
Dela morajo biti skladno s po-
godbenim rokom zaključena 
do konca avgusta, prav tako 
dela v sklopu energetskih sa-
nacij Osnovne šole Sava Kla-
dnika Sevnica z enoto vrtca 
Kekec in telovadnice pri sev-
niški osnovni šoli. 

Operacije energetskih sana-
cij delno financira Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada, 
izvajajo pa se v okviru ope-
rativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007-
2013, 6. razvojne prioritete 

»Trajnostna raba energije«, 
1. prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih 
stavb«. Preostali delež inve-
sticij je zagotovljen iz občin-
skega proračuna.

 Foto: Občina Sevnica

Podpis pogodbe na Studencu Podružnična šola na Studencu pred pričetkom del

Potek energetske sanacije OŠ Sava Kladnika Sevnica Zaključena je energetska sanacija Zdravstvenega doma.

Vsako leto 10. julija krajevni praznik obeležuje Krajevna 
skupnost Blanca, kot spomin na dan, ko se je leta 1945 
pouk na tamkajšnji osnovni šoli ponovno pričel izvajati v 
slovenskem jeziku. Praznik so na Blanci s pestrim dogaja-
njem obeležili 12. julija. 

Praznovanje se je pričelo na Čanju, kjer so namenu slovesno 
predali novo urejeni cestni odsek javne poti Čanje–Komori-
vec. Investicija, ki je tekla v dveh fazah, zagotavlja zmanj-
šanje stroškov vzdrževanja ob vsakem večjem deževju, omo-
goča boljše bivalne pogoje, prevoznost in varnost. Lani je bil 
urejen tampon, odvodnjavanje ter asfaltiranje na 110 me-
trih dolžine, letos pa je bil asfaltiran še 195 metrski odsek. 
S prerezom traku so investicijo namenu predali predsednik 
Sveta Krajevne skupnosti Blanca Franc Pavlin, župan Obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk in domačin Franc Vidmar. Za pri-
jetno razpoloženje je s pesmijo poskrbel Kvartet Jarica. Več 
o praznovanju krajevnega praznika pa na drugih straneh Po-
savskega obzornika.  Foto: Občina Sevnica

V luči letošnje 100-letnice od 
pričetka 1. svetovne vojne 
je Občina Sevnica na pobu-
do krajanov pristopila k ce-
loviti obnovi spomenika žr-
tvam te vojne na pokopališču 
na Studencu. Cilj ureditve je 
bil vzpostaviti približek prvo-
tnemu stanju, kar je bilo v 
sodelovanju z izvajalcem, 
Kamnoseštvom Grama, tudi 
v celoti doseženo. Spome-
nik je danes, kot je razvidno 
iz fotografije, v povsem dru-
gačni podobi kot pred uredi-
tvijo. Investicija, financirana 
iz občinskega proračuna, je 
znašala okrog 13 tisoč evrov.
 Foto: Občina Sevnica

Čeprav Občina Sevnica za to problematiko ni pristojna, so za-
radi opazno večjega pojavljanja škode, ki jo povzročajo pro-
stoživeče živali, strokovne službe Občine pripravile povzetek 
postopka prijave in izplačevanja odškodnin. Več informacij, 
vključno s kontakti območnih lovskih zvez in lovskih družin ter 
Zavoda za gozdove,  je zapisanih v obvestilu na spletni strani 
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si), nekaj bistvenih infor-
macij pa je strnjenih v nadaljevanju. 
Oškodovanec mora škodo od lovne divjadi na lovnih površinah 
pristojni lovski družini pisno prijaviti v roku treh dni od dneva, 
ko je škodo opazil. Lovska družina mora v osmih dneh po pri-
javi škode opraviti ogled kraja dogodka. Če se oškodovanec in 
lovska družina na kraju ogleda ali v osmih dneh ne sporazume-
ta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode 
komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje imenuje mini-
ster za obdobje petih let. Komisija mora škodo oceniti najpo-
zneje v petnajstih dneh od prijave. 
Za lažjo prijavo škod na kmetijskih zemljiščih in gozdovih so 
na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili obrazce za 
prijavo škod po lovni divjadi na lovnih površinah do lovskih dru-
žin ter prijavo te škode komisiji. Obrazci so dostopni na spletni 
strani  http://www.kgzs.si/gv/gozd/skoda-po-divjadi.aspx. Na 
zadnjih straneh obrazcev so opisani tudi postopki uveljavlja-
nja odškodnin od lovne divjadi na nelovnih površinah in prija-
va škod po zavarovanih vrstah živali, za kar pa so pooblašče-
ni delavci Zavoda za gozdove Slovenije. 
Nastala škoda se ne sme sanirati pred ogledi lovske družine ali 
komisije za ocenjevanje škode, saj se nato višina dejanske ško-
de težje oceni. Na podlagi pravilnih prijav škode pristojne orga-
nizacije lažje ugotavljajo dejansko populacijo divjadi, ki vpliva 
na načrtovanje letnega plana odstrela. Glede na to, da je od-
strel eden izmed načinov uravnavanja in zmanjševanja škode 
na kmetijskih zemljiščih, je pomembno, da se nastala škoda 
pravilno in redno prijavlja.

Javni razpis za izvajanje gospodarske 
javne službe javne razsvetljave
Skladno s spremembo Odloka o javni razsvetljavi v občini 
Sevnica na zadnji seji občinskega sveta je Občina Sevnica 
objavila javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe 
javne razsvetljave za obdobje dveh let. Razpisna dokumen-
tacija je dostopna na spletni strani Občine Sevnica. Rok za 
oddajo prijav je 8. avgust 2014.

Novo urejeni cestni odsek Čanje–
Komorivec v KS Blanca

Odprtje ceste Čanje–Komorivec

Obnova spomenika na Studencu

Obnovljeni spomenik

3. julija je minilo šest let od tragične nesreče pri spustu po 
Savi pri hidroelektrarni Blanca. V spomin na preminule so 
zbrani položili cvetje in prižgali sveče, zapeli pa so Fantje z 
Razborja. Foto: Občina Sevnica

Sevniško območno združenje Rdečega križa je tudi letos or-
ganiziralo zdravstveno kolonijo na Debelem Rtiču. Enoteden-
ske kolonije v mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega 
križa Slovenije se je udeležilo 21 otrok, ki so jih spremlja-
li štirje spremljevalci. Udeleženci kolonije so preživeli pri-
jeten teden, poln družabnih dogodivščin, ki jim bo zagotovo 
ostal v lepem spominu.   Foto: RK Sevnica

Letovanje na Debelem Rtiču

Skupinska fotografija udeležencev kolonije

Postopek prijave škode, ki jo 
povzročijo prostoživeče živali

Spominski pohod od Telč do Bučke

 Pričetek pohoda na Telčah (Foto: Občina Sevnica)

Šest let od nesreče pri HE Blanca
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S septembrom nove cene v vrtcih 
Svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na 34. seji 10. julija 2014 med drugim potrdili sklep o dolo-
čitvi cene programov v vrtcih, po katerem se bo s 1. septembrom osnova za plačilo staršev v oddelkih 
od enega do treh let ter od treh do šest let znižala, v kombiniranih oddelkih in oddelkih od treh do šti-
rih let pa za slab odstotek zvišala.
Potem ko so bili marca 2014 
objavljeni razpisi za vpis 
otrok v vrtce občine Krško 
v šolskem letu 2014/15, so 
v vrtcih glede na prejete 
vloge oblikovali oddelke za 
novo šolsko leto ter pripra-
vili predloge sistemizacij de-
lovnih mest. Svetniki so po-
trdili predloge in soglašali s 
predlaganimi cenami za na-
slednje šolsko leto. 

V vrtcih v občini Krško bo s 1. 
9. 2014 tako oblikovanih 68 
oddelkov, v katere bo vklju-
čenih 1171 otrok. Glede na 
razpoložljive kapacitete bo-
sta med šolskim letom obli-
kovana še eden do dva do-
datna oddelka v Vrtcu Krško, 
polovični oddelek v Podbo-
čju se bo popolnil do pol-
nega oddelka, ravno tako se 
bodo med šolskim letom po-
polnile kapacitete v vrtcih, 
kjer bodo še prosta mesta. 
Na ta način bo v vrtce v ob-
čini Krško med šolskim letom 
sprejetih še 44 otrok, skupaj 
torej 1215 otrok v 70 od-
delkih.

V skladu s sprejetim skle-
pom se bodo cene progra-
mov v vrtcih krške občine v 
glavnem znižale, ponekod pa 
tudi zvišale. Osnova za pla-
čilo staršev se v oddelkih 1 
- 3 let zniža za 1,06 %, v 
kombiniranih oddelkih in 

oddelkih 3 - 4 let se osnova 
zviša za 0,77 %, v oddelkih 
3 - 6 let pa se osnova za pla-
čilo staršev zniža za 1,28 %. 
Sklep o določitvi cene pro-
gramov v vrtcih občine Kr-
ško bo objavljen v Uradnem 
listu RS. 

Dodatno znižanje v višini 
30 %
Na podlagi Pravilnika o orga-
niziranju in plačevanju stro-
škov predšolske vzgoje v ob-
čini Krško (Uradni list RS, št. 
22/09, 57/10 in 73/12) je 
osnova za plačilo staršev s 
stalnim prebivališčem na ob-
močju občine Krško najniž-
ja cena istovrstnega pro-
grama, v katerega je otrok 
vključen v javnem vrtcu v 
občini Krško. Občina Krško 
krije razliko med plačilom 
staršev in ceno istovrstnega 
programa vrtca, v katerega 
je otrok vključen. Od 1. 9. 
2010 dalje pa Občina Krško 
še dodatno sofinancira stro-
ške predšolske vzgoje. Plači-
lo staršev za vse predšolske 
otroke občine Krško, ki so 
vključeni v vrtce na obmo-
čju naše občine, je od 1. 9. 
2014 do 31. 8. 2015 doda-
tno znižano za 30 % (sofi-
nanciranje je dodatno in ne 
izniči že obstoječega občin-
skega sofinanciranja vrtcev 
na plačilne razrede), tako 
kot v šolskem letu 2013/14. 

Dodatno znižanje v višini 
30 % se sofinancira iz sred-
stev, ki jih Občina Krško pri-
dobiva z nadomestilom za-
radi omejene rabe prostora. 

Za razliko v ceni (razliko 
med plačilom staršev za 
vrtce in občino) bo tako 
potrebno v letu 2014 iz ob-
činskega proračuna name-
niti približno 4,4 milijona 
evrov, od česar bo za doda-
tne olajšave plačil staršev, 
ki se zagotavljajo iz sred-
stev, ki jih Občina Krško 
pridobiva z nadomestilom 
zaradi omejene rabe pro-
stora, potrebno nameniti 
približno 850.000,00 evrov.

Od 1. 9. 2014 osnove za 
plačilo staršev znašajo:

Svetnice in svetniki med dru-
gim na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja niso odločali 
o izdaji predhodnega soglas-
ja k imenovanju kandidata 
za direktorja javnega zavo-
da Center za podjetništvo 
in turizem (CPT) Krško ter 

svetu zavoda CPT predlagali 
razveljavitev razpisa in pri-
četek novega postopka z ob-
javo novega javnega razpisa.

Spremembe in dopolnitve 
odloka o ureditvenem 
načrtu Zdole
Sprejeli so tudi predlog od-
loka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o ureditvenem 
načrtu Zdole, ki predvideva 
spremembe na območju sta-
rega jedra naselja, na delu 
območja novega jedra ter 
na širšem območju ob ka-
pelici na križišču za Kosta-
njek, hkrati pa sprejeli od-
lok o spremembi območja 
naselij Zdole in Pleterje, po 
katerem se manjši del nase-
lja Pleterje odcepi in priklju-
či naselju Zdole.

Svetnice in svetniki so potr-
dili tudi sklep o novelaciji in-
vesticijske dokumentacije za 
energetsko sanacijo OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica ter 
predlog odloka o kategori-
zaciji občinskih cest v obči-
ni Krško.

Starostna skupina Cena za dnevni program  
(6-9 ur)

1 - 3 let 442,79 € 

3 - 4 let, 
kombinirani oddelek 342,45 € 

3 - 6 let 302,69 €
Razvojni oddelek 302,69 €

Kako ambrozijo 
prepoznamo?
V obdobju pred cvetenjem ra-
stlino pelinolistne ambrozije 
prepoznamo po zelenih, dva-
krat pernato deljenih listih. 
Struktura listov je podobna 
kot pri navadnem pelinu, s ka-
terim jo lahko tudi zamenja-
mo. Rastlina zraste od 30 cm 
do dveh metrov, ima pokonč-
no ter precej razvejano ste-
blo, ki je rdečkasto in moč-
no dlakavo. Ambrozija cveti 
od konca julija do konca sep-
tembra. Ena rastlina ima lah-
ko tudi 60.000 semen in s tem 
nekaj milijonov pelodnih zrn z 
odličnimi aerodinamičnimi la-
stnostmi, saj lahko s pomočjo 
vetra prepotujejo tudi razdalje 
večje od 100 km. Seme ambro-
zije ostane v tleh kaljivo do 20 
let in več.

Nujni ukrepi
Da preprečimo širjenje ra-
stlin ambrozije z nekmetijskih 
na kmetijske površine, mora-
mo ukrepati, preden rastli-
ne preidejo v fazo cvetenja! 
Pelinolistna ambrozija je ob-
čutljiva na poškodbe korenin-
skega sistema, hkrati pa ima 
izredno veliko sposobnost ob-
navljanja nadzemnega dela. 
Ta lastnost ji omogoča, da se 
uspešno obnovi tudi po zelo 
intenzivnih poškodbah in po 

Zatiranje pelinolistne ambrozije
Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) ali žvrklja je najbolj razširjena vrsta ambrozije po vsem 
svetu. Širi se predvsem s prometom, premeščanjem strojev in opreme, s prevozom prsti in gramoza ter z 
uporabo komposta, ki vsebuje ostanke te rastline. Uvrščamo jo med tujerodne invazivne rast linske vrste 
in je ena najbolj alergenih rastlin, ki se intenzivno širi že skoraj po vsej Sloveniji. Pogosto jo najdemo na 
površinah ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov ter na zapuščenih njivah in travni-
kih. V zadnjem času se pojavlja tudi kot plevel v krompirju, koruzi in sončnicah. Kmetijsko gozdarski za-
vod Novo mesto imetnike zemljišč obvešča, da morajo na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škod-
ljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10), odstraniti škodljive rast line s koreninami vred ali 
odstraniti nadzemni del tako, da se ne obraste več. Ker so škodljive rastline iz rodu Ambrosia zelo razšir-
jene, jih je potrebno obvladati na kmetijskih, pa tudi na nekmetijskih zemljiščih. 

pogosti košnji. S puljenjem 
mladih rastlin, preden se le-
-te močno ukoreninijo, lahko 
rastline 100 % učinkovito za-
tremo. Rast line pulimo, ko so 
manjše, in ponavljamo, dok-
ler rastejo nove. Necvetoče 
izpuljene rastline skupaj s pr-
stjo na koreninah zberemo v 
plastičnih vrečkah, ki jih nato 
oddamo k ustreznim odpad-
kom (smeti, kompost ali gnoji-
šča) ali pa jih zažgemo. Ostan-
ke rastlin, ki so že oblikovale 
seme, ni priporočljivo odlagati 
na kompost, gnojišča ali v za-
bojnike za smeti. Priporočamo 
sežig, seveda v okviru možno-
sti in predpisov, ki omejuje-
jo kurjenje v naravi in v urba-
nem okolju. Pri mnogih ljudeh 

stik kože z rastlino ambrozi-
je povzroči alergene reakcije, 
zato moramo pri odstranjeva-
nju škodljivih rastlin prepreči-
ti ta stik z ustreznimi oblačili. 
Cvetoče rastline je priporočlji-
vo uničevati popoldne, saj se 
cvetni prah v glavnem sprošča 
zjutraj oz. takoj po dežju, ker 
je takrat koncentracija peloda 
najnižja. Stroje in opremo, ki 
jo uporabimo za zatiranje am-
brozije v času cvetenja, je po-
trebno očistiti, da preprečimo 
nadaljnje širjenje semen.

Mulčenje lahko uporabimo 
kot ukrep za omejevanje ka-
ljenja semen na majhnih po-
vršinah, npr. na gradbiščih in 
nekaterih drugih nekmetijskih 

površinah. Na večjih površi-
nah kosimo s ciljem prepre-
čevanja tvorjenja semen in iz-
črpavanja rastlin. Košnja oz. 
rezanje naj poteka čim bližje 
tal tako, da zmanjšamo mo-
žnost obraščanja, vendar brez 
poškodb na površini tal. Zatra-
vljene površine ob cestah naj 
bi prvič kosili v začetku junija, 
ko je večina rastlin že vznikni-
la, drugič tik pred začetkom 
cvetenja rastlin (začetek av-
gusta), zadnjič pa preden do-
zori seme (od septembra do 
oktobra). Ko semena dozori-
jo, zaključimo s košnjo, saj se 
na ta način semena lažje širi-
jo. Košnja v času pred cvete-
njem v kombinaciji s tretira-
njem ponovno obraslih rastlin s herbicidi zagotavlja visoko 

učinkovitost.

Paše živine ne štejemo med 
možne načine zatiranja, saj 
ima pelinolistna ambrozija do-
kaj visoko vsebnost surovih be-
ljakovin in so lahko velike koli-
čine rastlin v pomladnem času 
za živali strupene. 

Za zatiranje pelinolistne in 
drugih vrst ambrozije (Ambro-
sia sp.) na kmetijskih površi-
nah, predvsem v posevkih ko-
ruze, so registrirani naslednji 
pripravki, ki se jih lahko na 
isti površini ravno tako uporabi 
največ enkrat v rastni sezoni: 

Casper, Elumis, Equip in Mu-
stang 306 SE. Na zatravljenih 
nekmetijskih zemljiščih so re-
gistrirani naslednji herbicidi, s 
katerimi se lahko tretira naj-
več enkrat v eni rastni dobi: 
Banvel 4 S, Callisto 480 SC in 
Harmony 75 WG. Pri upora-
bi fitofarmacevtskih sredstev 
pozorno preberite navodila in 
upoštevajte ukrepe za varova-
nje okolja.

Več na spletni strani www.
krsko.si.

Karmen Rodič 
in Domen Bajec, Služba za 
varstvo rastlin na KGZS – 

Zavod Novo mesto

Odstranjevanje ambrozije 
(Foto: K. Rodič)

Rastline pelinolistne ambrozije v začetni fazi rasti naj
lažje odstranjujemo s puljenjem ali uporabo herbicidov. 
(Foto: D. Bajec)

Na podlagi 60. in 61a. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP, 43/11-ZKZ-C in 57/12) in 43. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) ter 35. člena Statuta ob-
čine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06 in 47/10) Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o 

ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem.

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se 
javno razgrne dopolnjen osnutek odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm 
v Krškem – to je območje Kolodvorske ulice, severno od že-
lezniške postaje (zraven avtobusne postaje – domačija Je-
senšek, Kolodvorska ulica 7 in 7a), ki ga je izdelal Savapro-
jekt Krško v juniju 2014.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 25. julija 2014 do 
9. avgusta 2014, v času uradnih ur v prostorih Občine Kr-
ško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in var-
stvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Krško, CKŽ 
23, Krško. Javna obravnava bo izvedena v četrtek, 31. juli-
ja 2014, ob 19.00 uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta 
krških žrtev 14, Krško. 

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-
be in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi 
se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski 
naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zade-
va« navedejo ključne besede »SDUN Videm«. Ustno se lah-
ko pripombe podajo na javni obravnavi.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter 
do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 
Občine Krško http://www.krsko.si.

IV.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Številka: 3505-4/2014 O503
 mag. Miran Stanko, župan
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»Sevniški gledališčniki so 
našli svoj domicil v gostilni 
Franca Simončiča na zaho-
dnem izteku trga, saj je bila 
Simončičeva gostilna sredi-
šče tedanjega kulturnega 
utripa Sevnice in okolice. Si-
mončič je v manjši dvorani, 
imenovani Salonček, v vzho-
dnem delu tedaj pritlične 
hiše (danes je v njej notar) 
postavil oder, na katerem je 
društvo uprizarjalo igre,« je 
zapisal na posebnem listku, 
ki je bil dodatek programske-
mu listu gledališke predsta-
ve, neutrudni raziskovalec 
sevniške preteklosti Oskar 
Zoran Zelič. Pri svojem na-
črtnem in zavzetem iskanju 
podatkov je naletel še na 
mnogo zanimivosti, med dru-
gim tudi na to, da je imelo 
društvo s prirejanjem pred-
stav lepe uspehe. Žal je Di-
letantsko društvo po treh le-
tih prenehalo z delovanjem, 
ker je bil leta 1887 Anton Le-
vec premeščen v Ljubljano. 
»Vendar je gledališki duh v 
Sevničanih ostal. Konec leta 
1906 je bil v Sevnici ponovno 
ustanovljen klub diletantov, 

Brez pomislekov lahko tudi 
zapišemo, da do sedaj nismo 
slišali še o nobenem doma-
čem ustvarjalcu izrečenega 
toliko iskrenega hvalospeva, 
kot ga je bil deležen s strani 
društvenih kolegov 68-letni 
Rafael Andlovic, ki je začel 
slikati, kot ga je predstavila 
kolegica Smiljana Anžiček, 
že kot 20-letni mladenič, ki 
se je v Leskovec doselil leta 
1969: »Njegov prvi slikarski 
kotiček pred 40 leti je bila 
soba v sedanji pošti Lesko-
vec, kjer je ustvarjal eno 
leto, kasneje v stari hiši na 
»pašniku«, zadnjih 20 let 
pa ima doma lasten atelje, 
kjer množica slik, platen, 
čopičev in barv obiskoval-
cu daje jasno sliko o dolgo-
letnem in ustvarjalnem delu 
avtorja ter njegovi kreativ-
nosti, ki jo ves čas nadgra-
juje s pomočjo mnogih men-
torjev na raznih kolonijah in 
tečajih. Najbolj pa je napre-
doval ob nasvetih in usme-
ritvah akademskega slikarja 
Rajka Čubra.« Kot je še med 
drugim dejala Anžičkova, je 
do sedaj sodeloval na števil-
nih skupinskih razstavah in li-
kovnih kolonijah po Sloveniji 

PEKEL PRI JABLANICI – V Peklu, osrčju sevniške občine, 
sredi gozda, na stičišču dveh potokov in ob izviru 100-le-
tne pitne vode, stoji domačija družine Felicijan. Med 25. 
in 29. junijem so postali hiša, gospodarski objekt in oko-
lica umetniško središče. 

V njem so ustvarja-
li Jože Šubic, Vladi-
mir Leben, Mojca Ma-
rija Vilar, Ana Žerjal, 
Dime Temkov, Vesna 
Davidovič, Toni Vu-
čajnk, Matic Svažič 
in Jerca Šantej. Kot 
poseben gost se je 
ustvarjalcem pridru-
žil slovenski svobodni 
raziskovalec, pisec, 
scenarist, publicist in 
naravovarstvenik An-
ton Komat, ki je na-
šel v prekrasni doli-
ni mnogo navdihov za 
pisanje.

»Udeleženci delavnice ArtEko Šentjanž smo ustvarjali iz od-
padnega materiala. Inspiracijo za ustvarjanje smo iskali v 
neokrnjeni naravi, na nepokošenih travnikih, pod krošnjami 
dreves, v rastlinskem in živalskem bogastvu gozda,« je pripo-
vedovala strokovni vodja srečanja, sevniška slikarka oz. sa-
mostojna kulturna ustvarjalka Jerca Šantej. »Želimo si, da 
bi postala domačija Felicijanovih v Peklu, tako se namreč 
imenuje ta prekrasen kraj, kulturni center, središče umetni-
škega ustvarjanja za sevniško občino, regijo Posavje in Do-
lenjsko,« pa je dejala predsednica Turistične zveze Sevnica 
Cvetka Jazbec. Veliko priložnosti v povezovanju in prijetnem 
ustvarjalnem druženju je v dogodku videla tudi predsednica 
Turističnega društva Šentjanž Petra Majcen, saj je domači-
ja, ki danes sameva, ker je lastnica, 95-letna Terezija Feli-
cijan, že dve leti stanovalka sevniške enote DUO Impoljca, 
del KS Šentjanž. »V tej hiši sem se rodila kot ena izmed sed-
mih otrok. To domačijo v Peklu sta starša kupila leta 1960. 
Včasih je bil tukaj mlin,« je pripovedovala Terezijina hči Mi-
lena, ki je na zaključni dogodek druženja z likovnimi ume-
tniki pripeljala tudi svojo mater. Obiskovalke in obiskovalci, 
ki so se tudi odzvali povabilu, pa so se strinjali, da so gozd, 
potok, rodovitna zemlja ter domačija, do katere vodi dol-
ga makadamska cesta, poseben naravni dar, ki ga bi bilo po-
trebno razvijati, vendar tudi ohranjati takšnega, kot je, saj 
je le takšen, kakršen je, zanimiv in privlačen. 

Nastala umetniška dela na Felicijanovi domačiji v Peklu pri 
Jablanici si bo mogoče ogledati 28. septembra v sklopu Šen-
tjanške tržnice v kraju, ki ga je Janez Evangelist Krek ozna-
čil za »Pušel'c Dolenjske«, in na otvoritvi 16. oktobra v Mos-
conovi galeriji na sevniškem gradu.  S. Radi

V (Andlovicevem) Krškem ...
KRŠKO - Že dolgo nismo bili priča tolikšnemu obisku obiskovalcev na odprtju razstave v Galeriji Krško, 
kot ga je bil 27. junija deležen Rafael Andlovic. Tudi malokateri likovni ustvarjalec - Andlovic je vse od 
ustanovitve v letu 1996 član krškega Društva likovnikov OKO, pred tem pa je bil od srede sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja član likovne skupine Samorastniki - je posvetil Krškemu tolikšno število upodobi-
tev, kot jih je »naturaliziran Leskovčan«, po rodu iz Kočevja.

in tudi v tujini, njegove slike 
pa so bile kar štirikrat izbra-
ne med razstavljenimi deli 
na mednarodnih slikarskih 
ex-temporih v Piranu, kar 
velja med slikarji za velik 
uspeh. Prvič je samostojno 
razstavljal leta 2004 v Etno-
loški zbirki Šribar v Kobilah, 
kasneje se je s samostojnimi 
razstavami predstavil tudi v 
Zdravstvenem domu Krško, 
na Policijski upravi v No-
vem mestu in letos v Qlan-
diji v Krškem. Njegovi naj-
ljubši motivi so pokrajine in 
vedute.

Kot je k temu dodala kusto-
sinja Mestnega muzeja Kr-
ško Alenka Černelič Krošelj, 
njegova razstava, ki jo je po-
imenoval »V Krškem«, doka-
zuje, da je Andlovic med 
tistimi, ki so slikanje posvo-
jili, barve, platno in neneh-
no spopadanje s podobami 
pa je tako rekoč zasvoji-
lo predvsem njega: »Izhodi-
šče njegovega likovnega po-
gleda je arhitektura, ki jo z 
različnimi pogledi, nenehno 
spreminjajočimi, intenzivno 
soustvarja že več kot dese-
tletje. Skozi nenehno urje-

nje v razmerju med risbo, 
formatom, barvo in svetlo-
bo se je oblikoval v prepo-
znavnega ustvarjalca, ki ve-
dno hoče, zna in ponudi več. 
Zna vzpostaviti dialog s pro-
storom in vsemi zgodbami, ki 
jih le-ta sprejema in soobli-
kuje.« In tako se tudi na uli-
cah v Krškem, ki jih je izbral 
za motiv razstave, odvijajo 
različne zgodbe brez figur, 
a vseeno polne sporočilnosti 
in dinamike. Mesto si lahko 
obiskovalec ogleda iz različ-
nih zornih kotov, sledi celo 
njegovemu razvoju, preple-
tajo se stavbe, cesta, reka 
in hrib, skozi to pa različna 
stoletja, različna razmerja 
in spreminjajoči se svet. 

Černelič Krošljeva je še de-
jala, da je Rafael – Rafko An-
dlovic eden najbolj stanovi-
tnih in ustvarjalnih članov ne 
le matičnega društva, tem-
več celotne likovne posavske 
scene, še posebej pa tistega 
najbolj vidnega dela: »Uvr-
ščamo ga v vrh ljubiteljskega 
likovnega ustvarjanja v Po-
savju in širše.«  

 Bojana Mavsar

Avtor razstave Rafael Andlovic (levo) z mentorjem Raj
kom Čubrom

S Celjskimi grofi obeležili jubilej
SEVNICA – 27. junija se je na majhnem odru, ki stoji v atriju sevniškega gradu, z dramo Celjski grofje 
predstavila igralska skupina sevniškega društva Trg ter z nastopom obeležila 130-letnico ustanovitve 
nekdanjega Diletantskega društva v Sevnici, ki je bilo ustanovljeno leta 1884 na pobudo uradnika na 
sevniškem okrajnem sodišču Antona Levca. 

ki se je priključil slovenske-
mu bralnemu društvu. Njego-
va duša je bil občinski tajnik 
Kurent. Med obema vojna-
ma so se Sevničani gledali-
ško udejstvovali v kar treh 
dramskih skupinah: v Sokol-
skem društvu, v Katoliškem 
prosvetnem društvu Slomšek 
in v Salezijanskem oratoriju 
na Radni, po vonji pa v DPD 
Svoboda, Odru mladih in na-
posled v igralski skupini Dru-
štva Trg,« je še zapisal Zelič, 

ki je zelo dejaven tudi kot 
amaterski igralec v trenutno 
edini odrasli igralski skupi-
ni v sevniški občini. Skupaj 
s Sinjom Jezernikom pa je 
priredil po literarni predlogi 
Bratka Krefta za uprizoritev 
na odrskih deskah tudi dra-
mo Celjski grofje. Predstava, 
ki je bila premierno uprizor-
jena v letošnjem februarju 
v sevniški kulturni dvorani, 
je v zadnjem petkovem ve-
čeru v letošnjem juniju pri-

vabila lepo število obisko-
valk in obiskovalcev, ki so se 
prepustili zanimivim dialo-
gom na odru, saj je bilo sa-
mega dogajanja zelo malo. 
Osrednja nit je bilo soje-
nje Veroniki Deseniški (Mar-
janca Pečar), ki je bila ob-
sojena čarovništva, saj naj 
bi zaradi nje Friderik Celj-
ski (Jure Renko) umoril svo-
jo prvo ženo Elizabeto Fran-
kopansko. Veronika, ki jo je 
zaslepila ljubezen do lahko-
živega Friderika, se je bra-
nila z besedami: »Nikoli ni-
sem storila ničesar drugega, 
kot ljubila. A je to tak greh?« 
Veronika je bila po sodnem 
procesu spoznana za nedol-
žno, a ji je zavrnjeni, ljubo-
sumni snubec Jošt pl. Hel-
fenberg (Edvard Pfeifer) po 
naročilu Hermana Celjskega 
(Emil Stopar) vseeno vzel ži-
vljenje. Po tem dogodku je 
80-desetletni grof Herman 
spoznal, da njegova misel: 
»Dedje so dosegli grofovstvo, 
sin naj doseže državno kne-
štvo in vnuk krono,« ne bo ni-
koli uresničena. 
 S. Radi 

Z gledališko predstavo Celjski grofje je igralska skupina 
sevniškega društva Trg obeležila 130-letnico Diletantske
ga društva v Sevnici. 

Pekel postal raj za umetnike

Sevniška umetnica Jerca Šantej je 
neutrudna iskalka novih likovnih iz
razov in ustvarjalnih doživetij.

SEVNICA - V grajskem oknu Radogost na sevniškem gradu 
se v mesecu juliju s svojimi kiparskimi deli predstavlja hr-
vaški kipar Miroslav Župančič - Žup, ki je bil osrednji gost 
kulturnega dogodka, ki ga vsako prvo sredo v mesecu pri-
pravi sevniški umetnik Rudi Stopar.

»Ženski akti so njegova obsesija,« je uvodoma dejal Rudi 
Stopar na predstavitvi enega vidnejših hrvaških kiparjev Mi-
roslava Župančiča – Župa in dodal, da v prepoznavnih na-
petih formah ženskega akta poseduje velik razpon empatij-
ske kvalitete. »V sakralnem elementu kiparstva pa prihaja 
do svojske ponazoritve trpljenja, ko križanega izdela v pote-
gnjeno simbolno formo, ki ponazarja mučenje na natezalni-
ci. Taka samosvojost mu je prepoznavni znak v plejadi hrva-
ških kiparjev v kamnu in lahko mu rečemo tudi kipar - lirik v 
kamnu,« je predstavljal Stopar gosta iz sosednje Hrvaške, ki 
je s svojimi deli prisoten tudi v sevniškem okolju. Tako sto-
ji dvoje njegovih reliefov z naslovom Igra otrok v zgradbi bi-
vše Jutranjke, medtem ko je lesena skulptura otroka, ki je 
stala v nekdanjem jutranjkinem parku, zaradi nevzdrževa-
nja propadla.

O umetniku in njegovem ustvarjanju je nato v stalni zbirki 
Ogled nekaj besed spregovorila tudi hrvaška književnica Ru-
žica Cindori. Gostu pa je namenil nekaj prijaznih besed tudi 
sevniški podžupan Jožef Žnidarič. Zanimiv kulturni dogodek 
so z zapetimi pesmimi v grajski kapeli popestrile članice vo-
kalne skupine Vilinke in citrarka Anja Drstvenšek.
  S. Radi, foto: L. Motore

Kiparske lirične izpovedi

Hrvaški kipar Miroslav Župančič - Žup, hrvaška književni
ca Ružica Cindori in sevniški umetnik Rudi Stopar v stal
ni muzejski zbirki Ogled na sevniškem gradu

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je v prostorih UE Breži-
ce pripravilo odprtje slikarske razstave Andreje Lapuh, Son-
je Kostanjšek, Ane Mamilovič in Branke Pirc (na fotografiji 
skupaj z Nušo Derenda, ki je zapela na otvoritvi) pod skup-
nim naslovim Barvne palete. Njihove likovne zgodbe so na-
stajale pod mentorstvom priznanih slikarjev Rajka Čubra, 
Jožeta Kotarja, Vlada Cedilnika in še nekaterih – vse to ob 
samostojnem, trdem in prijetnem delu, ko so ob ustvarjan-
ju odkrivale svet okoli sebe in spoznavale svoj odnos do sve-
ta in do sebe samih. Nekatera razstavljena dela so že dobila 
priznanja v okviru območnih, državnih in celo mednarodnih 
razstav.  N. J. S.

Barvne palete Andreje, Sonje, 
Ane in Branke
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BRESTANICA/SEVNICA - Na 
večer zadnje majske sobo-
te je grad Rajhenburg zopet 
napolnila pesem. Pevci Mo-
škega pevskega zbora Svo-
boda Brestanica so obisko-
valce povabili na koncert  
»V objemu popevke«.

Res so nas prijazno poboža-
le zimzelene melodije iz za-
kladnice slovenske zabavne 
glasbe, ki so se prepletle s 
popevkami iz dežel nekdanje 
Jugoslavije in češko evrovi-
zijsko uspešnico. Melodije so 
napolnile naša čustva, zbu-
dile spomine in občudova-
nja ter ponos ob spoznanju, 
kako lepe pesmi so naši glas-
beniki znali ustvariti, pesmi, 
ki jih ni pohodil čas, naspro-
tno, celo okrepil je njihovo 
prikupnost.

Bila je posrečena zamisel, 
da zbor letni koncert posve-
ti popevkam. Priredbe je za 
moške glasove pripravil Jan-
ko Avsenak, ki že 38 let vodi 
moški zbor po uspešni pevski 
poti. Ubranemu zvenu zbora 
so svojstveno barvitost pri-

spevali izbrani solisti. Po-
memben del so pevskemu 
večeru prispevali tudi in-
strumentalisti: Nika Tka-
lec, Jasmina Erjavec, Mar-
tin Marko in Domen Geršak, 
s časom nastanka popevk, 
njihovimi prvimi izvajalci in 
drobnimi zanimivostmi pa 
nas je s prijetno vezno be-
sedo povezovala Vidka Ku-
selj. V celoto koncerta sta 
se prav lepo ujela gosta ve-
čera Elizabeta in Dragutin 
Križanić, ki sta poslušalcem 

pričarala nostalgično vzduš-
je slavonske ravnice.

V lepem okolju Lutrovske 
kleti pod gradom Sevnica je 
moški zbor sam, brez gostov, 
13. junija ponovil večer po-
pevk. Ubrano petje je izzve-
nelo v sozvočju s čustvenim 
doživljanjem poslušalcev, 
oba večera pa sta izpolni-
la pričakovanja ter dosegla 
svoj plemeniti namen.

 M. Marjetič

Za 30-letni jubilejni koncert 
so pevci in tamburaši pod di-
rigentsko palico Elizabete 
(tudi solistke) in Dragutina 
Križanića priredili za dušo 
in uho izjemen glasbeni do-
godek. Po zapisanih bese-
dah Stanislave Pernišek se 
je zbor ohranjal in ostajal v 
tako dobro kondiciji prav za-
radi njihovih zvezd stalnic, ki 
jo s svežino in povezovalno-
stjo poosebljata Elizabeta in 
Dragutin. Zato je njihov sku-
pni čas neverjetno hitro mi-
nil, obletnica pa naj bo le sto-
pnica za globok vdih, da bodo 
še mnogokrat z zanosom za-
peli. Predsednica artiškega 
tamburaškega orkestra Alja 
Kovačič pravi, da je samo z 
besedami zelo težko opisati 
nepozabnih 30 let skupnega 
sodelovanja, ki je omreženo 
z vsem lepim in plemenitim, 

a verjame, da bo tako še vr-
sto naslednjih let.

Simona Rožman Strnad je Eli-
zabeti in Dragutinu Križaniću 
podelila srebrno jubilejno pri-
znanje državnega JSKD, zbo-

ru jubilejno priznanje JSKD OI 
Brežice ter posameznim čla-
nom bronaste, srebrne, zlate 
in častne Gallusove jubilejne 
značke. Po sklepu upravnega 
odbora zbora je le-ta podelil 
zahvale Zaliki Avsec, Tereziji 

Djordjevič, Francu Avgušti-
nu, Mariji Ogorevc, Janezu 
Avšiču, Stanislavi Pernišek, 
Štefki Avguštin, Elizabeti in 
Dragutinu Križaniću, Jerne-
ju Žnideršiču, Tamburaškemu 
orkestru KUD Oton Župančič 
Artiče, Posavskemu muze-
ju Brežice in Občini Brežice, 
slednjima za dolgoletno nese-
bično pomoč pri izpolnjevanju 
njihovega poslanstva, ostalim 
omenjenim pa za pripadnost 
lepoti zborovskega petja ter 
za ustvarjanje na področju 
amaterske kulture. Z žlah-
tnostjo besedila in vodenja je 
jubilejni dogodek podprl Mar-
tin Šoško, jubilanti pa so bili 
ob koncu deležni številnih če-
stitk, priznanj in želja za pri-
hodnje skupne uspehe.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Foto Rožman

Njihovih trideset skupnih let

V ospredju tamburaški orkester z Dragutinom Križanićem, 
zadaj brežiški zbor, oba pod taktirko Elizabete Križanić

ŠENTJANŽ – Na območnem srečanju pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž se je prvo junijsko soboto v kulturnem 
domu v Šentjanžu predstavilo štirinajst skupin, ki delujejo 
na območju občine Sevnica. Predstavili so se: ljudske pev-

ke Solzice iz Budne vasi pri Šentjanžu, moška pevska skupi-
na Florjan, ženska pevska skupina Azaleja iz Boštanja, pevci 
in pevke folklorne skupine Društva upokojencev Razbor, žen-
ska pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, Ljudski pevci z Blan-
ce, Ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču, ženska pevska skupina 
Rosa iz Zabukovja, Ljudski pevci iz Boštanja, Ljudske pevke 
s Telč, Fantje s Preske in Šentjanški jurjevalci. Na harmoniko 
in klarinet sta »zagodla« godca Folklorne skupine Blaž Jur-
ko Razbor. Srečanje je že tretje leto zapovrstjo  strokovno 
spremljala violinistka, pevka in poznavalka ljudskega glas-
benega izročila na Slovenskem Katarina Šetinc, ki je zazna-
la precejšnje napredovanje v skupinah.  K. P. 

BREŽICE – V okviru tedna ljubiteljske kulture in poletne muzejske noči so Mešani pevski zbor KUD Bre-
žice, dirigenta Elizabeta in Dragutin Križanić ter Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče 21. ju-
nija v polni Viteški dvorani obeležili skupno 30-letno sodelovanje.

Z Brestaničani v objemu popevke 

Brestaniški zbor v sevniški Lutrovski kleti

Ljudski pevci in godci v Šentjanžu

Fante s Preske povezuje ljudska pesem že od otroštva.

SEVNICA – Na sevniškem 
gradu se je v okviru prire-
ditev Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca pod 
skupnim naslovom Bogastvo 
različnosti skozi dokumen-
tarni filmski zapis predsta-
vila glasbena skupina Barve 
sveta, ki jo sestavljajo sta-
novalke in stanovalci ome-
njenega doma. 

Skupina Barve sveta delu-
je od leta 2002. Delo v  njej 
poteka po metodi prof. Hei-
nricha Ullricha iz Nemčije, 
ki je izdelal tudi posebne in-
štrumente, označene z bar-
vami in prilagojene na barvni 
notni sistem za osebe z mo-
tnjami v duševnem razvoju. 
»Glasba je tista, ki ljudi po-
vezuje, razveseljuje in daje 
življenju svoj čar. Ta glasbe-
na skupina, ki bogati in osmi-
šlja življenje v domu in na 
različnih prireditvah, je to 
zagotovo dosegla,« je deja-
la direktorica DUO Impoljca 
Andreja Flajs in nadaljeva-
la, da kraj predstavitve filma 
ni bil izbran naključno. »Dvo-
rec Impoljca in grad Sevnica 

Desetletnica skupine Barve sveta

se spogledujeta preko Save 
že vrsto stoletij,« je pojasni-
la. Andreja Homan Ban, ki 
vodi omenjeno skupino vse 
od njenega nastanka, pa se 
je zahvalila nekdanji direk-
torici Milki Cizelj, ker je ver-
jela vanje. Navdušenje nad 
delovanjem skupine je izrazil 
tudi sevniški podžupan Jože 
Žnidarič.
Dokumentarni film, ki nosi 
enak naslov kot glasbena sku-
pina, je nastal ob 10-letnici 
delovanja skupine. Scenarij 

zanj je pripravila novinarka 
Lucija Golčer, za režijo, ka-
mero in montažo je poskrbel 
Sevničan Igor Pavkovič, glas-
bena oprema je delo Denisa 
Alija. »Ti ljudje so drugač-
ni, a uspelo jim je ujeti bar-
ve sveta,« je dejala Manica 
Janežič Ambrožič s posebno 
toplino v svojem glasu, s ka-
terim je v filmu predstavljala 
zgodbo o delovanju skupine, 
ki je edina tovrstna skupina 
v Sloveniji.
  S. Radi

Udeleženci predstavitve filma v dvorani Alberta Felicija
na na sevniškem gradu
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KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI – V šolskem letu 2013/14 
je v občinah Krško in Kostanjevica potekalo osnovnošol-
sko tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki so ga 
za učence od drugega do petega razreda izvajali v zoboz-
dravstveno-vzgojni dejavnosti Zdravstvenega doma Krško. 
Med šolami se je najbolje odrezala brestaniška, zmagoval-
ni razred pa je bil 4.c iz leskovške šole.

»Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slo-
venskimi šolarji odlična promocija ustnega zdravja,« sta ob 
tem povedali diplomirani medicinski sestri Damjana Grubar 
in Klavdija Božič ter dodali, da obenem pomeni preverjanje 
učinkovitosti ustne higiene, vzbujanje interesa, motivacijo 
in spodbudo za naprej, saj se otroci radi primerjajo med se-
boj, ob dosežkih so zelo navdušeni, imajo pa tudi občutek 
zmagoslavja in ponosa. 
Najboljši razredi iz posameznih osnovnih šol so bili 4.c ra-
zred OŠ Leskovec pri Krškem z učiteljico Natašo Brodnik Kr-
žan, 5.c razred OŠ Jurija Dalmatina Krško z učiteljico Mari-
jo Žgavc, 4. razred OŠ Brestanica z učiteljico Jožico Ursič, 
2.b razred OŠ XIV. divizije Senovo z učiteljico Marjano Meši-
ček, 4. razred OŠ Vel. Podlog z učiteljico Tatjano Longo, 5. 
razred OŠ  Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki z učiteljico 
Petro Kranjc, 4. razred OŠ Raka z učiteljico Bernardko Bo-
žič, 3. razred OŠ Koprivnica z učiteljico Tončko Kozole in 5. 
razred OŠ Podbočje z učiteljico Renato Jurečič. 
 M. Hrvatin

ŠENTJANŽ - V sončnem popoldnevu zadnje letošnje junijske so-
bote je v zavetju Musarjevega gozda blizu Šentjanža poteka-
la v organizaciji Likovne sekcije Art lipa KUD Budna vas otro-
ška likovna delavnica. Vodile so jo članice omenjene likovne 
sekcije - Mojca Musar in Marija Oven pod vodstvom Gordane 
Dobriha. Otroci so se preizkusili v različnih tehnikah ustvarja-
nja likovnih del ter se veselo poigravali z barvami. Razšli so se 
z željo, da se prihodnje leto ponovno snidejo.  M. S./S. R.

SEVNICA - V okviru preventivnega otroško-mladinskega zo-
bozdravstvenega programa je v šolskem letu 2013/2014 v 
osnovnih šolah sevniške občine potekalo že 31. tekmova-
nje za čiste zobe ob zdravi prehrani. 

V okviru programa, ki so ga izvajale zobne sestre, sestra zob-
ne preventive ter otroške zobozdravnice, so potekale skozi 
celo šolsko leto številne aktivnosti: vsakomesečno želiranje 
s fluorovim preparatom, urjenje pravilne tehnike umivanja 
zob ter preverjanje stanja ustne higiene. Izpeljanih je bilo 
tudi nekaj naravoslovnih dni, predavanj o zdravi prehrani in 
ustni higieni.
Tekmovali so učenci od 2. do 5. razreda na naslednjih osnov-
nih šolah v občini Sevnica: OŠ Sava Kladnika Sevnica s podru-
žnico v Loki pri Zidanem Mostu ter na Studencu, OŠ Boštanj, 
OŠ Blanca, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Tržišče ter OŠ Kr-
melj. OŠ Ana Gale ni bila vključena kot tekmovalna šola, je 
pa vseskozi sodelovala pri vseh ostalih aktivnostih programa. 
Na OŠ Sevnica je zmagal 5.c razred (razredničarka Darinka 
Jeraj). Na OŠ Loka pri Zidanem Mostu je zmagal 5. razred 
(razredničarka Julijana Majerič). Na OŠ Studenec je zmagal 
5. razred (razredničarka Andreja Janc). Na OŠ Boštanj je 
zmagal 2.a razred (razredničarka Tanja Dobnik). Na OŠ Tr-
žišče je zmagal 3. razred (razredničarka Nataša Dular). Na 
OŠ Milana Majcna Šentjanž je zmagal 4. razred (razredničar-
ka Jožica Pelko). Na OŠ Krmelj je zmagal 2. razred (razre-
dničarka Marjetka Podlogar). Na OŠ Blanca je zmagal 2. ra-
zred (razredničarka Tatjana Trebše). Največje število točk 
med vsemi osnovnimi šolami v občini Sevnica je zbral 5. ra-
zred podružnične osnovne šole v Loki pri Zidanem Mostu.
Otroci zmagovalnih razredov posameznih osnovnih šol so ob 
koncu tekmovanja poleg zdravih zob dobili še praktično na-
grado.  N. Dernač

Zdravi zobje ob zdravi prehrani 

5.c razred OŠ Jurija Dalmatina Krško z učiteljico Mari
jo Žgavc

Za čiste zobe tudi v SevniciLikovna delavnica v gozdu

Likovna delavnica v gozdu je privabila lepo število otrok.

KRMELJ - V bližini OŠ Krmelj in vrtca so 14. junija odprli poseb-
no učno pot, poimenovano Knapčeva učna pot rastlinja. Le-ta je 
nastajala vrsto let v okviru naravoslovnih dejavnosti na razredni 
stopnji in ob strokovni podpori inženirja gozdarstva Romana Sta-

riča z Zavoda za gozdove Slovenije. S terenskim opazovalnim in 
raziskovalnim delom so bili učenci vključeni v dejavnosti aktiv-
nega učenja, kjer so odkrivali zanimivosti, posebnosti in uporab-
nosti izbranih drevesnih vrst ter rastlinja. Danes ima park pestro 
paleto gozdnih in parkovnih dreves, grmičevja ter šest učnih po-
stajališč z didaktičnimi gradivi.  S. R.

Knapčeva zakladnica rastlin

Del Knapčeve učne poti je tudi majhen vrt.

5.c razred OŠ Sevnica z razredničarko Darinko Jeraj
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Kam v Posavju?
Četrtek, 17. 7.

• od 16.00 do 18.00 na tržni-
ci v Radečah: Živahen dan 
na tržnici Radeče, od 15.00 
do 16.00 v sejni sobi Obči-
ne Radeče: delavnica

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

• ob 19.00 pri Valvasorjevi 
knjižnici Krško: joga v ze-
lenem parku

• ob 19.30 na kopališču pri 
severnem mostu v Kostanje-
vici na Krki: pilates s San-
dro Jerele

• ob 20.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v prime-
ru dežja v klubu KD Krško): 
koncert Brine Vogelnik – vo-
kal in Janeza Dovča – har-
monika »Pomladne sanje«, 
iz cikla Akustika

Petek, 18. 7.

• od 9.00 do 12.00 ob novi 
tržnici v Krškem: Živahen 
dan na tržnici Krško, od 
12.30 do 14.00 v hotelu 
City: delavnica

• od 10.00 do 15.00 v Mla-
dinskem centru Sevnica: 
Olimpijski teden mladih – 
priprava presnih tort, sla-
doleda, kroglic

• ob 15.30 v MT Senovo: gr-

ška slaščica
• ob 18.00 na gradu Podsre-

da: zaključni koncert ude-
ležencev seminarja za kla-
rinet in flavto

• ob 20.00 na kopališču Otok 
v Kostanjevici na Krki: Ko-
stanjeviška noč 2014 - pet-
kov žur z Rock partyzani

• ob 21.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Glasbena doživetja – kon-
cert Lenarta Krečiča (sa-
ksofon)

• ob 21.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru dežja v Domu XIV. di-
vizije Senovo): Poletje na 
gradu Rajhenburg – mono-
komedija Bojana Emeršiča 
»Mulc … vas gleda«

Sobota, 19. 7.

• od 8.00 do 22.00 v Sevni-
ci: Olimpijski teden mla-
dih – športni dan: turnirji v 
futsalu, košarki, odbojki na 
mivki, ob 20.00 v MC Sev-
nica: koncert Yoga is music, 
ob 22.00 v baru Dile na ba-
zenu Sevnica: karaoke night

• od 9.00 do 12.00 na dvo-
rišču Lamutovega likovne-
ga salona v Kostanjevici na 
Krki: Živahen dan na tržni-
ci Kostanjevica na Krki, ob 
12.15 do 14.00 v gostilni 
Žolnir: zaključna delavnica

• ob 9.30 v MT Senovo: otro-

ška ustvarjalnica – izdelava 
hranilnika

• od 19.00 dalje na kopa-
lišču Otok v Kostanjevi-
ci na Krki: Kostanjeviška 
noč 2014 – srečanje pi-
halnih orkestrov, sreča-
nje pustnih skupin, veseli-
ca z ansamblom Slovenski 
zvoki, predstavitev doma-
če pustne skupine z godbo, 
spust okrašenih čolnov, pri-
žig 1000 lučk na Krki in og-
njemet 

• ob 20.00 na Trnovcu: gasil-
ska veselica z ansamblom 
Nemir

• ob 21.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino – Okus po ljubezni

Nedelja, 20. 7.

• ob 8.30 pri avtobusni po-
staji Orešje: tradicionalni 
pohod po »Pešpoti po Oreš-
ju« 

• na travnatem igrišču v Krški 
vasi: 19. memorialni turnir 
Tonija Jarkoviča in Tomaža 
Tomšeta

Ponedeljek, 21. 7.

• od 7.00 do 15.00 v SMC 
Sevnica: počitniško varstvo 
za otroke (do petka, 25. 
7.); cena: 30 € na teden za 
enega otroka

Torek, 22. 7.

• ob 19.00 v parku gradu 
Sevnica: joga v vsakdanjem 
življenju

Sreda, 23. 7.

• od 8.00 do 16.00 na baze-
nu Brestanica: poletne ak-
tivnosti za mlade

• ob 9.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod po 
Čateževi energijski pešpoti

• od 9.00 do 20.00 v SMC 
Sevnica: kampiranje za 
mlade (do petka 25. 7.)

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: počitniško druženje

• ob 21.00 pred Mestno hišo 

Brežice: koncert Tambura-
škega orkestra KUD Oton 
Župančič Artiče

Četrtek, 24. 7.

• ob 19.30 na kopališču pri 
severnem mostu v Kostanje-
vici na Krki: pilates s San-
dro Jerele

• ob 19.30 v parku pri MC 
Brežice: večer kratkih film-
čkov, nastalih v okviru vi-
deodelavnic produkcije LI-
JAmedia

Sobota, 26. 7.

• ob 20.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert Prifarskih mu-
zikantov

Nedelja, 27. 7.

• ob 12.00 na Okiču: gasil-
ska veselica z ansamblom 
Nemir

Ponedeljek, 28. 7.

• od 7.00 do 15.00 v SMC 
Sevnica: počitniško varstvo 
za otroke (do petka, 1. 8.); 
cena: 30 € na teden za ene-
ga otroka

Torek, 29. 7.

• ob 19.00 v parku gradu 
Sevnica: joga v vsakdanjem 
življenju

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje fotograf-
ske razstave Ivana Tomšeta 
»Ekspresije narave«

Sreda, 30. 7.

• ob 9.00 izpred TIC Čatež ob 
Savi: voden pohod po Čate-
ževi energijski pešpoti

• od 10.00 do 12.00 v La-
mutovem likovnem salo-
nu v Kostanjevici na Krki: 
ustvarjalnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: počitniško druženje

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: nastop Dobovskih 
mažoretk

Ljudstvo Posavja, ki je v Sloveniji, voli na nede-
ljo,13. julija, svojo novo oblast. Po poletni navadi 
odpeljem glavo, srce in dušo na prepih med Savo in 
Krko. In ne, da bi mi bil volilni prepih potreben, ker 
sem svoj glas oddala v času možnosti predčasnega 
odločanja. Ljudje smo ali zvesti svojemu prepriča-
nju ali zaslepljeni v svojem prepričanju ali smo pač 
prepričani v svoje upanje na neko novo boljše. 

Velikokrat grem svoje vozle rahljat k tekoči vodi. Se 
pravi, da si privoščim notranje očiščenje ob Krki in 
Savi. Svoj dvokolesnik na nožni pogon rahlo poga-
njam od enega k drugemu mostu in nazaj. Ob po-
stankih zrem v reki, ki naplavljata spomine. Iz 
mesta in okolice in bližnjega Zagreba smo se po bre-
žičku pred dobrega pol stoletja spuščali k rekama. 
Eni na obrežje Save, drugi še bolj množično na levo 
in desno obrežje Krke. Med trave, ki so valovile, do-
kler jih nismo poležali. Ali smo jim naredili hudo z 
igranjem rokometa, nogometa, odbojke, s preizku-
šanjem moči v vlečenju vrvi. Po ozki stezici med gr-
movjem, med koprivami in ostrimi travami smo 
raziskovali skrivnostni svet, ki je vodil k Špici, kjer 
se Krka zliva v Savo. V vodi obeh rek smo blažili 
opekline kopriv, trav in obadov. Bile so to brezštevil-
ne radosti od zgodnjih juter do poznih večerov. 

Pravzaprav sem tudi to nedeljo hotela ujeti tisto 
prav posebno mešanico vonjav trav, vrb, brez in to-
polov, ki so z rekama dražile nosnice že kar kmalu 
nižje od gradu, ko nas je makadamska cesta vabi-
la naravnost v nedrje poletnih skodranosti. Vse naše 
skodranosti so gubale skrbi domačih, posebej pri 
skokih s Krkinega mostu, kjer nas je vabil osvežilen 
objem reke. Bili smo tako poletno mladi in veseli, 
da nismo niti prav opazili, da je makadamska cesta 
pobelila s prahom vse bližnje zelenje … Da so nam 
kamenčki lezli v japonke, da smo bili s kolesi urni 
pri preskakovanju vseh lukenj in luknjic, ki so jih 
naredili avtobusi, tovornjaki in vse druge vprege … 

Če sem bila v začetku gradenj HE na Savi, v bližini 
Sevnice, osupla nad popolnoma spremenjenim vide-
zom okolja, lahko to potrdim tudi za spremenjen tok 
Save v Brežicah. Bagri, tovornjaki, ogromni kupi 
skopanega peska na pomendranih travah ob Krki. 
Trave in vode ne dišijo več, ni več šumenja dreves, 
čez mostova in viadukt je že davno speljan asfalt. 
Če so pred več kot pol stoletja tovornjaki in avtobu-
si vozili vsaj zmerno previdno, je to previdnost da-
nes zamenjalo drvenje pobesnelih posameznikov; k 
rekama ni več procesij mladih in starih … Sprašu-
jem po učinkih novitet na Savi. Pravijo mi, da bo 
boljše, da bo HE Brežice … Kaj že? Oh, Narava (tudi 
človeška), ti neznanka nepredvidljiva!

Naša življenja v Naravi in z njo so podrejena spre-
minjanju. Če je dobro, je to dobro. A kot da ne bi ho-
teli vedeti, da je zlo vedno na preži. Nedeljska po-
zna noč se budi v upanju na neko novo, boljše. 
Posavci v Sloveniji, siti prepirov, neučinkovitosti in 
ločitev, si želimo normalno in uspešno življenje. Ki, 
vem, ne bo prišlo čez noč …  

Nedelja.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

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

BRINA VOGELNIK 
& JANEZ DOVČ
koncert iz cikla Akustika

Brina Vogelnik - vokal, Janez Dovč - harmonika

četrtek, 17.7., ob 20. uri
ATRIJ MESTNEGA MUZEJA KRŠKO 

(Klub KDK v primeru dežja)

MULC … VAS GLEDA
monokomedija

igra: Bojan Emeršič / režija: Jaša Jamnik

petek, 18.7., ob 21. uri
ATRIJ GRADU RAJHENBURG 

(Dom XIV. divizije Senovo 
v primeru dežja)

LETNI KINO NA GRADU RAJHENBURG 
(program na www.kd-krsko.si)

KOSTANJEVICA NA KRKI - V okviru rednih prenov stalnih po-
stavitev zbirk so v Galeriji Božidar Jakac v letu 2013 izve-
dli temeljito prenovo zbirke Toneta Kralja. Konec leta 2010 
so založili katalog stalne zbirke z naslovom Umetnost Tone-
ta Kralja, h kateri je uvodno študijo zapisal dr. Milček Ko-
melj, dodali so popoln seznam del, ki ga hrani ustanova, ter 
nadgradili biografijo o umetniku od retrospektivne razstave 
v Moderni galeriji leta 1998. Preureditev zbirke je pomenila 
precejšen finančni zalogaj, saj so popolnoma preuredili sis-
tem osvetlitve del, po standardih konservatorske stroke so 
enotno opremili in ustrezno zaščitili 65 del na papirju, ki so 

vključena v zbirko. Nova postavitev tako vključuje 88 ume-
tniških eksponatov Toneta Kralja. Ker jim je manjkalo nekaj 
ključnih del (predvsem v slikarskem opusu), so koncept po-
stavitve zasnovali tako, da so si nekaj temeljnih del sposodi-
li od sorodnih institucij. Že lani so želeli pokazati tudi nekaj 
del, ki jih hranijo ustanove izven Slovenije, pa jim to takrat 
ni uspelo. »Zato smo toliko bolj zadovoljni, da nam je za do-
polnitev postavitve stalne zbirke Toneta Kralja uspelo iz dveh 
uglednih beograjskih muzejev za vsaj pol leta izposoditi sliki, 
ki jih prav gotovo lahko označimo kot enega vrhov umetno-
sti Toneta Kralja. To sta deli Težaki (Kmečko delo), 1925 (Na-
rodni muzej u Beogradu), in Slovenska svatba, 1926, (Muzej 
savremene umetnosti Beograd). Za obe sliki lahko rečemo, 
da s poudarjeno telesno plastiko in predmetno konkretno-
stjo zaznamujeta vstop Toneta Kralja v obdobje nove stvar-
nosti,« sporočajo iz kostanjeviške galerije. 
Ob novi postavitvi zbirke so želeli zajeti čim večjo paleto na-
ših obiskovalcev, zato so kot didaktičen pripomoček na kon-
cu razstave umestili tudi skoraj enourni dokumentarec o ži-
vljenju in delu Toneta Kralja, ki sta ga v produkciji občine 
Dobrepolje posnela dr. Igor Kranjc in Sašo Vrabič. Med di-
daktičnimi pripomočki so pripravili tudi sestavljenke izbranih 
Kraljevih del – poudarek je na grafiki in oljih –, ki jih upora-
bljajo tako v pedagoških programih kot pri delu z individual-
nimi obiskovalci. Izdelali so tudi posebne reliefne tiske izbra-
nih grafičnih del, s katerimi Kraljeve umetnine približujejo 
slepim in slabovidnim. P. P.

Začasno na ogled dve vrhunski 
deli Toneta Kralja

KRŠKO - Po dveh plesno-akrobatskih predstavah prvega dne 
pouličnega mednarodnega festivala Ana Desetnica, ki je le-
tos gostoval v Krškem, sta se dve predstavi zvrstili tudi 2. juli-

ja na drugem in hkrati 
zadnjem festivalskem 
večeru, ki je potekal 
pod krošnjami dreves 
v krškem mestnem 
parku. V velikem šte-
vilu zbrani obiskovalci 
so z bučnim aplavzom 
nagradili vse nasto-
pajoče, najprej igral-
ce Šugla gledališča, ki 
so uprizorili predstavo 
Romeo in Julija, tej pa 

je sledila predstava Maskirani kriminal v izvedbi Lovra Finžgar-
ja in Brestaničana Nika Škrleca, ki sta pod maskama italijan-
ske commedie dell' arte uprizorila nabritega Scapina in Panta-
lonea. Sicer sta Škrlec in Finžgar uprizorjeno točko izpeljala in 
razvila iz dela študijske produkcije Moliera v 5. semestru štu-
dija na AGRFT. Ana Desetnica je nedvomno navdušila obisko-
valce prireditev, zato je upati, da bo med festivalskimi dnevi 
popotovanj po Sloveniji ponovno priromala v Krško, a prej kot 
v sedmih letih, kot to izhaja iz ljudskega izročila.  B. M. 

Ana Desetnica v Krškem zaželena 
tudi v naslednjih letih 

Pod maskama (z leve) Lovro Finž
gar in Nik Škrlec
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Brežiška članska vrsta je na 
dvodnevnem državnem pr-
venstvu v streljanju z malo-
kalibrsko pištolo na 25 me-
trov v hitrostrelni disciplini 
po letu 2012 še drugič osvo-
jila naslov državnih prvakov. 
Po dramatičnem zaključku 
je bila na njihovi strani tudi 
sreča, saj so Škofjeločane v 
končnem seštevku premagali 
za vsega en krog. Ekipo Bre-
žičanov so sestavljali Tadej 
Sečen, Marko Pšeničnik in 
Matej Krajnčič. Posamično 
je s 5. mestom najvišje se-
gel Sečen. 

Čustveno izpraznjeni čla-
ni ekipe se naslednji dan v 
disciplini standardna pišto-
la niso uspeli približati do-
sežkom s treningov, ki bi 
jih ravno tako lahko pripe-
ljali na sam vrh, zaradi če-
sar so se morali zadovoljiti 
s 3. mestom. Tokrat so na-
stopili v postavi Marko Pše-
ničnik, Tadej Sečen in Dejan 
Pavlovič, posamično pa se je 
s 4. mestom najvišje uvrstil 
Matej Krajnčič, ki se sicer ni 
uvrstil v ekipo. Mejo 500 kro-

KRŠKO - Član Orientacijskega kluba Brežice Andrej Martin-
čič se je 14. junija točno ob polnoči podal na posavski K24 
- gorski maraton, ki se začne v Krškem in se po 110 km spet 
zaključi v Krškem. Izzivalec tega izredno zahtevnega trekin-
ga mora pot preteči ali prehoditi najkasneje v 24 urah. Pot v 
obliki elipse ni markirana, so pa določene obvezne točke, ki 
jih mora tekač doseči: Krško – Sremič – Mali Kamen – Sv. Jošt 

– Javornik – Lisca – Veliko Kozje (vrh) – Zidani Most – Kum – 
Brunk – Studenec – Veliki Trn – Krško. Martinčič je postal tre-
tji, ki mu je uspelo preteči začrtano traso v manj kot 24 urah 
(njegov čas je bil 18 ur in 31 minut), pred njim sta K24 pre-
tekla Bojan Jevševar in Silvo Rožman, oba prav tako čla-
na Orientacijskega kluba Brežice. Posavski K24 je zagotovo 
največji hribovski izziv v Posavju, saj povezuje vse najvišje 
posavske vrhove, vključno s prelepimi kraji, vasicami in na-
ravo, skozi katere pelje pot. Pot si je zamislil Krčan Martin 
Bedrač, ki si želi, da bi jo premagalo vse več avanturistov. 
K24 povezuje kar tri občine (Krško, Sevnico in Radeče) in je 
zanimiva promocija posavskega hribovja.  N. S.

Martinčič tretji premagal K24

Andrej Martinčič na cilju posavskega gorskega maratona

NOVI CITROËN C4 PICASSO
Povprečna poraba goriva: od 6,3 l/100 km, emisija CO2: od 145g/km,  emisijska stopnja: EURO 5, specifične emisije dušikovih oksidov od 0,0311g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Citroen Financiranje.Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 Picasso – stranka prejme tudi jamstvo Citroën za dobo 3 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 40.000 km; mesečno odplačevan-
je; mesečni obrok je 166 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 6.05.2014 znaša 7,7% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno 
letno obrestno mero 6,3%; financirana vrednost 10.885 EUR; skupni znesek za plačilo 18.255 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 50% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën.

 že za

15.550 €
 v primeru Citroën Financiranja

Brežičanom trije državni naslovi

Zlati Brežičani Marko Pšeničnik, Matej Krajnčič in Ta
dej Sečen

GRADEC, DUNAJ, KRŠKO – Po 
začetku priprav za novo sezo-
no s Sturmom iz Gradca bo Ro-
bert Berič svojo nogometno 
kariero nadaljeval v Rapidu z 
Dunaja. Oba kluba sta se hitro 
dogovorila za prestop 23-le-
tnega napadalca iz Krškega. 
Robi bo pri dunajskem klubu 
zapolnil vrzel, ki je nastala z 
odhodom v minulih dveh sezo-
nah prvega napadalca moštva 
Terrencea Boyda v nemški Le-
ipzig. Občasni slovenski repre-
zentant je v minuli sezoni za 
Sturm dosegel deset prven-
stvenih golov, ob tem pa vpi-
sal še enajst asistenc. Rapid je 
že nekaj časa spremljal Robi-
ja, saj je bil pričakovan odhod 
njihovega glavnega strelca. Na 
Dunaju so prepričani, da gre 
pri Robiju za izjemnega napa-
dalca in po dolgem času me-
rijo na ponovno osvojitev na-
slova prvakov. Robi odhaja v 
klub, ki ima v Avstriji najbolj 
slovito tradicijo, zato je pre-
stop zanj korak naprej v no-
gometni karieri, omogoča mu 
tudi nastop v evropskem po-
kalu. Prestop je velik dogodek 
tudi za krški in posavski nogo-
met, saj daje potrditev zane-
senjaškega dela v klubih, za-
upanje v sposobnosti vzgoje 
kakovostnih nogometašev in 
ima izjemen promocijski uči-
nek za posavski nogomet.
  L. Šebek

Berič prestopil 
v dunajski 
Rapid

VELENJE, KRŠKO - Šaleška dolina z Velenjem je v pričet-
ku julija že nekaj let rezervirana za državno prvenstvo v 
olimpijskem triatlonu. Tokrat je prvi naslov absolutnega 
državnega prvaka v tej disciplini v Krško prinesel letos iz-
jemno aktivni Jaroslav Kovačič iz ŠD Posavje. 

Značilnost velenjskega triatlona je tradicionalna julijska vro-
čina, ki mu daje dodaten pridih zahtevnosti. V vseh triatlon-
skih disciplinah se je državnega prvenstva udeležilo približno 
250 tekmovalcev. Jaroslavu Kovačiču se je uspelo uspešno 
spočiti od Ironmana v Avstriji in tekme dan poprej, ko je na-
stopil na tekmi v Italiji kot vodnik slepega invalida Alena Ko-
bilice v boju za olimpijski nastop. Prvič v šestih ponovitvah 
velenjskega triatlona je tako številnim drugim mestom dodal 
naslov državnega prvaka za leto 2014. Jaro je ob zmagoslav-
ju dejal: »Tekma v Velenju se je razvijala po mojem okusu. 
Odplaval sem na čelu vodeče skupine in po ekspresno izve-
deni menjavi pobegnil sotekmovalcem na kolesarskem delu.« 
Jaroslav je v finišu teka kljub utrujenosti ohranil 13 sekund 
prednosti pred Dejanom Patrčevićem in Matijo Medenom.
Na zmagovalni oder je z drugim mestom stopila tudi povra-
tnica v tekmovalni svet triatlona Nina Mandl (ŠD Tropovci – 
članice 1). Do brona se je prebil Slavko Petrič (ŠD Posavje 
– veterani 3), ki navdušuje predvsem s kolesarskim delom 
nastopa. Luka Šebek (ŠD Posavje – člani 2) je po dobrem pla-
vanju slabše nadaljeval do 10. mesta, Brane Vrhovšek (TK 
Krško - veterani 1) pa je osvojil 8. mesto v kategoriji. Svoj 
premierni nastop je v olimpik triatlonu med nekategorizira-
nimi doživel tudi Bernard Močnik. S tekmo v Velenju je kon-
čan prvi del slovenske triatlonske sezone, v drugem delu pa 
sledijo še tekme v Bakovcih, Mariboru in Kopru ter tradicio-
nalni finale na Bledu. Luka Šebek 

Jaroslav Kovačič prvič prvak 
v olimpijskem triatlonu

V Krškem pričakujejo nespre-
menjeno moštvo, svoj odhod iz 
rokometnega parketa je potr-
dil le motor ekipe Tomaž Mi-
klavčič, neznanke so še oko-
li statusa Luke Koprivca. Ob 
ponovnem odhodu standar-
dnih članov prve postave bodo 
ponovno največje okrepitve 
v pretekli sezoni pridobljene 
izkušnje. Krčani so lani kljub 
mladosti pod vodstvom Sandi-
ja Markla prikazali konkurenč-
ne predstave, ki so morale za-
dovoljiti realno razmišljajoče 
podpornike tega uspešnega 
kluba. V nekaterih tekmah jim 
je zmanjkalo tudi nekaj sreče. 
Pogosto so ostajali prekratki za 
zadetek ali dva, ki bi jim si-
cer lahko prinesla kakšno točko 
več in »redni« obstanek v ligi. 
Krčani pričenjajo z novo sezo-
no v prvem vikendu septembra 
v Ormožu. »Leteča dvorana« 
bo videla odločujoče tekme 
proti konkurenčnim naspro-

Z mladimi vztrajno v slovenskem vrhu
KRŠKO – Rokometaši članske ekipe Rokometnega kluba Krško so nestrpno pričakali posezonsko odloči-
tev, ki jo je prinesla krovna rokometna organizacija za »zeleno mizo«. 1. SRL se v sezoni 2014/15 širi 
na 14 ekip kot posledica neznank glede uvrstitve najboljših slovenskih ekip v mednarodno SEHA ligo. 
Ob razpletu dogodkov ostaja odločitev, da bodo posledično Krčani tudi v prihajajoči sezoni, zadnjemu 
mestu navkljub, nastopali na najvišjem nivoju tekmovanja.  

tnikom že takoj v prvem delu 
prvenstva, ko v Krško prihaja-
jo po vrsti ekipe Izole, Krke, 
Sevnice, Loke, SVIŠ-a, Slovenj 
Gradca in Ormoža. V tem delu 
prvenstva si bodo lahko izgra-
dili osnovo za nadaljevanje pr-
venstva.  

V Krškem ne pozabljajo na 
delo z mladimi, ki jim zago-

tavlja kakovosten nivo član-
ske ekipe. Najuspešnejša 
rokometna šola v Sloveni-
ji preteklega desetletja je 
tudi letos posegla po kolaj-
nah državnega prvenstva, ki 
so jo z bronom v domači dvo-
rani prinesli mlajši dečki A 
(trener Daniel Pfajfar). Med 
najboljše ekipe v Sloveniji so 
posegli še mladinci s 5. in ka-

deti s 4. mestom (trener Ga-
šper Kovač), med deset ekip 
so se uvrstili še starejši deč-
ki B (Oskar Kovač). Velja iz-
postaviti številčno ekipo ka-
detov, ki so letos tekmovali v 
DP z ekipama A in B. V priha-
jajoči sezoni bo delo z ekipo 
mladincev podrejeno uspe-
šnemu obstanku članske eki-
pe, igralci bodo po zmožno-
stih igrali za obe ekipi. Od 
mlajših ekip bodo ponovno 
konkurenčni kadeti ter sta-
rejši dečki A in B, vsi s ka-
kovostjo za prodor med naj-
boljših osem ekip Slovenije z 
upanjem na »final four«, kjer 
pa je možno vse. Mlajši deč-
ki bodo letos igrali v sistemu 
tekmovanja za ekipe A, B in 
C, kar je novost v slovenskem 
rokometnem prostoru, Krča-
ni pa se bodo odločili o števi-
lu sodelujočih ekip v tej sta-
rostni kategoriji.  
 Luka Šebek

LJUBLJANA, BREŽICE, SEVNICA - Brežiški strelci so se s 24. državnega prvenstva v streljanju z malokali-
brsko pištolo vrnili s tremi zmagami in dvema državnima rekordoma, osvojili pa so še dve 3. mesti. Blaž 
Kunšek iz Sevnice pa je postal državni prvak na 50 m razdalji.

gov je uspel premagati tudi 
Srečko Vidmar.

Za presenečenje dneva so z 
ekipnim in posamičnim dr-
žavnim rekordom poskrbeli 
brežiški kadeti, med kateri-
mi sta David Rožman in Mid-
hat Bajramović krepko pre-
segla dosežke s treningov. 
Rožman je z izjemno zrelim 
in samozavestnim nastopom 
z doseženimi 535 krogi od 
600 možnih kar za 20 kro-

gov izboljšal 13 let star ka-
detski državni rekord. Tretji 
član kadetske ekipe je bil ko-
maj 15-letni Anže Gmajnič.

V preteklem vikendu pa je 
po zlatem odličju med čla-
ni v streljanju z malokalibr-
sko pištolo na 50-metrski raz-
dalji posegel Sevničan Blaž 
Kunšek. Član strelskega dru-
štva Marok se je sicer za las 
uvrstil v veliki finale osmih 
najboljših, kjer je iz kroga v 

krog stopnjeval formo in na 
koncu zanesljivo premagal 
slovensko konkurenco. Tudi 
na tej razdalji pa za mlade 
skrbijo v Brežicah, kjer sta 
med pionirji s serijsko puško 
nastopila Maruša Rus s 6. in 
7. mestom ter Timotej Rus s 
6. in 15. mestom (trojni po-
ložaj in položaj leže).

 L. Šebek/SK Brežice

Jaroslav Kovačič ob koncu plavalnega dela triatlona

ZAGREB, SEVNICA - V glavnem mestu Hrvaške je 5. julija po-
tekal veteranski atletski četveroboj reprezentanc Avstrije, 
Češke, Slovenije in Hrvaške. Na njem sta v vsaki disciplini 
nastopila po dva atleta iz vsake države, na končni rezultat 
pa je vplival starostni faktor in izračun po madžarskih tabli-
cah. V reprezentanco Slovenije sta bila na osnovi rezultatov 
z državnega prvenstva v teku na 1500 metrov izbrana Sevni-
čana Robert in Vanja Lendaro. Robert je osvojil odlično 3. 
mesto, Vanja, za katero je bil to drugi nastop za reprezen-
tanco, pa je osvojila 7. mesto.

Robert tretji, Vanja sedma

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

Sanja Mervič iz Krškega in Ivan Šuler iz Globoke
ga (s hčerko Teo), 24. maj 2014, park v Krškem  
(Foto: Boris Moškon)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Barbara Petre, Šentjanž – 

deklico,
• Martina Tomažin Mlakar, 

Gmajna – deklico,
• Anita Kukec, Sevnica – 

dečka,
• Janja Frigelj, Brezje pri 

Veliki Dolini – deklico,
• Jožica Ogorevc, Pišece – 

dečka in deklico,
• Amela Kukovičič, 

Brestanica – deklico,
• Špela Arh, Krško – dečka 

(dvojčka),
• Renata Praprotnik, 

Pavlova vas – deklico,
• Špela Arh, Veliki Podlog – 

dečka, 
• Mojca Možina, Kladje pri 

Krmelju – deklico,
• Tjaša Križnik, Kladje nad 

Blanco – dečka in deklico,
• Marjeta Čučnik, Podbočje 

– deklico,
• Andreja Vegel, Kočarija – 

dečka,
• Tina Hotko, Stara vas-

Bizeljsko – dečka,
• Urška Hictaler, Reštanj  – 

deklici (dvojčici),
• Elfete Berisha, Krško – 

deklico,
• Lidija Vinković, Krško – 

deklico,
• Martina Čuden, Dolenji 

Boštanj – deklico,
• Margareta Megi Sotlar, 

Hinje – dečka,

rojstva

poroke

• Janez Dular s Sremiča in 
Tamara Janc iz Leskovca 
pri Krškem,

• Matjaž Kolar iz Brežic 
in Tanja Kadivnik s 
Senovega,

• David Voglar in Nina 
Šepetavc, oba iz Brežic,

• Zdravko Dražetić in Lidija 
Gošte, oba iz Sevnice,

• Luka Kocbek iz Kopra 
in Marja Cvetanovski iz 
Sevnice, 

• Miran Pelko in Vida 
Premužić, oba iz Krškega,

• Rok Povhe in Anja Ganc, 
oba iz Krškega,

• Janez Budič iz Sel pri 
Dobovi in Suzana Strnišnik 
z Raven pri Zdolah,

• Faton Jahdauti s Kosova in 
Gentiana Morina iz Brežic.

ČESTITAMO!

• Nives Zagorišek, Krško – 
dečka,

• Tina Cunk, Orehovec – 
deklico,

• Dušanka Jurkovič, Gazice 
– deklico,

• Irena Kerin, Oštrc – dečka,
• Janja Hriberšek, Rožno – 

deklico,
• Martina Gračner, Krško – 

dečka.

ČESTITAMO!

BOŠTANJ - V juniju so se na pobudo Štefke Pernovšek sre-
čale nekdanje članice boštanjskega dekliškega pevskega 
zbora, ki ga je leta 1964 ustanovila učiteljica Marika Haler.

»Na predmetni stopnji so peli vsi, če so imeli posluh ali pa 
ne,« je dejala na srečanju nasmejana in vitalna 71-letna 
Marika Haler, ki se je po zaključenem učiteljišču leta 1963 
zaposlila kot učiteljica matematike, fizike in glasbe na bo-
štanjski osnovni šoli. Kot mlada učiteljica je kmalu začela 
tudi z vodenjem mladinskega in dekliškega pevskega zbo-
ra. V njem je takrat prepevalo okoli 25 deklet, deloval pa 
je približno tri leta. Na njeno pobudo je bil leta 1964 usta-
novljen tudi Boštanjski oktet, iz katerega se je kasneje raz-
vil Oktet Jurij Dalmatin.
»Če ne bi bilo Boštanjskega okteta, se ne bi zaljubila v Draga, 
s katerim imam hčerko Barbaro, ki mi je podarila štiri vnu-
ke. To je najlepše, kar se lahko zgodi,« je nadaljevala z obu-
janjem spominov, v katerem ima posebno mesto nastop na 
prireditvi Pokaži, kaj znaš, kjer sta pred pol stoletja skupaj 
nastopila mladinski pevski zbor in Boštanjski oktet. »Navdu-
šili smo z odlomkom iz opere Nabucco,« je pojasnila v Arti-
čah rojena Marika Haler, ki pa že več kot štiri desetletja živi v 
Domžalah, kjer vodi ženski in moški upokojenski pevski zbor. 
»Ponosna sem, da smo takrat toliko peli in da se je v boštanj-
skem koncu do danes razvilo dvanajst pevskih skupin,« je še 
dejala in pohvalila tudi pomlajeni sestav Okteta Jurija Dal-
matina, ki v letošnjem letu obeležuje 50-letnico delovanja. 
Nepozabnih spominov, ki so privreli na dan kot bister studen-
ček, je bilo še mnogo, a polne posebnih občutij so bile tudi 
zapete pesmi, ki so udeleženke srečanja v hiši Pernovškovih 
v Boštanju za hip vrnile v preteklost, v mladostni čas zore-
nja.  S. Radi

Po 50 letih ponovno pevske vaje

Po petdesetih letih so imele nekdanje članice dekliškega 
pevskega zbora iz Boštanja srečanje s pevsko vajo pod vod
stvom nekdanje učiteljice in zborovodkinje Marike Haler.

GABRJE PRI DOBOVI – Prebivalci Gabrja pri Dobovi smo se 
udeležili 9. tradicionalnega srečanja vasi Gabrje/Gaberje, 
ki je 28. junija potekalo v Mestni četrti Gaberje v Celju. 
Srečanje se je odvijalo v dvorani K na sejmišču Celjskega 
sejma, udeležilo pa se ga je približno 450 vaščanov iz de-
vetih vasi Gabrje in Gaberje iz cele Slovenije. Ko smo bili 
vsi Gab(e)rčani zbrani, so sledili pozdravni govori in razvit-

je zastave Mestne četrti Gaberje. Zbranim so se predstavile 
vse vasi udeleženke, organizatorji pa so pripravili tudi krajši 
kulturni program. Po predstavitvi je sledilo kosilo in po kosi-
lu ogled starega mestnega jedra, zelo znanega iz časa Celj-
skih grofov. V popoldanskem času smo se Gabrčani pomerili 
tudi v vaških igrah: sestavljanje zastave »puzzle«, metan-
je obročev in nogomet s »cefko«, kjer so naši mladi Gabrča-
ni pometli s konkurenco ter osvojili pokal in prehodni pokal 
zmagovalcev iger. Za zabaven večer in nepozabno vzdušje pa 
je poskrbel narodnozabavni ansambel Vitezi Celjski. Domov 
smo se vrnili veseli in polni novih doživetij ter močne želje 
po udeležbi srečanja v naslednjem letu.  J. K.

Deveto srečanje Gab(e)rčanov

Dobovski Gabrci so zmagali v vaških igrah.

LOKE PRI ZDOLAH - Na drugo junijsko soboto se je na prijetnem kraju, ki mu pravijo Ločki dol, na povabilo Rudija Zu
pančiča, znanega pevca, kulturnega organizatorja, sicer pa upokojenega poklicnega gasilca PGE Krško, takole zbra
la vesela družba starejše in mlajše generacije. Ločki dol je za tamkajšnje prebivalce zanimiv tudi zato, ker v njem 
izvira vodovod, iz katerega so Ločani dobili vodo med prvimi v krški občini. Ob harmoniki Bojana in Francija Zupan
čiča ter spremljavi vokalne skupine Bratranci so prepevali lepe stare pesmi in se poveselili ob odlični postrežbi do
mačih gospodinj ter tako še enkrat potrdili, da so složni kot nekoč. A. Kukovičič, foto: D. Zupančič

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

PIRŠENBREG - Na Piršenbregu v KS Globoko je potekala slovesna 
otvoritev obnovljenega studenca v gozdu pod Zevnikovo domači-
jo. Gre za izvir, ki je stoletja pred pojavom vodovoda s studenč-
nico oskrboval bližnje, ob sušah pa tudi bolj oddaljene domačije. 
Kot je na dogodku povedal najstarejši krajan Anton Cizl, izvir na-

mreč nikoli ni presahnil. Studenec je z nedavno ureditvijo prvič v 
svoji zgodovini postal trajna gradnja oziroma iz kamna zidan zbi-
ralnik vode, ki ga polni cev, vkopana v vodonosno pobočje. Nekoč 
je bila to le v zemljo izkopana kotanja, ki so jo krajani od časa 
do časa očistili in poglobili. Zanimivo je, da kljub temu voda ni 
bila nikoli oporečna in ni znan primer kakršnih koli zdravstvenih 
posledic. Pobudnik, organizator in financer gradnje studenca in 
lične ureditve njegove okolice je lastnik gozda Miha Petančič iz 
Globokega. Novost je bila slovesno predana v uporabo z blago-
slovom župnika iz Pišec. Približno 100 zbranih krajanov se je ob 
glasbi, jedači in pijači družilo do večernih ur.  M. C.     

Obnovljen studenec v gozdu

TRŽIŠČE - Pod okriljem Zveze društev upokojencev Slove
nije že vrsto let poteka akcija Starejši za starejše za viš
jo kakovost življenja doma, zajema pa vse starejše od 69 
let, ki živijo doma. V okviru akcije prostovoljci obiskujejo 
te ljudi ter se z njimi pogovorijo, kako živijo, ali so osa
mljeni, potrebujejo pomoč ipd. Obiske po domovih in an
ketiranje opravljajo mlajši upokojenci, ki se morajo stal
no izobraževati. Eno od takih izobraževanj, ki ga je vodila 
pokrajinska koordinatorka za Posavje Ida Križanec, je bi
lo tudi v Tržišču. N. Č. C. 
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Milanu Iršiču, Rifengozd 
10, 3270 Laško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 2. (1.) Ans. GADI - Poljubi jo zame
 3. (4.) Ans. ERAZEM - U oštariji
 4. (5.) Ans. EKART - Še eno rundo daj točajka
 5. (3.) Ans. VESELI DOLENJCI - Kadar vprašam po tebi
 6. (7.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 7. (8.) Ans. ANO UR'CO ALl' PEJ DVEJ - Adijo Marička
 8. (9.) Ans. JOC BAND - Japk za bajta
 9. (10.) Ans. VIKEND - Stala je sama 
 10. (-.) Ans. TIK - TAK - Pesem ljubezni 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Gorenjski kvintet - Poslušaj svoje srce

Kupon št. 215
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, 19. julij, ob 17. uri

Lahko na kratko opišeš svo-
jo nogometno pot? Kako je 
prišlo do prestopa v Dom-
žale?
Z nogometom sem se začel 
ukvarjati v prvem razredu 
osnovne šole v Nogometnem 
klubu Krško. Moj prvi trener 
je bil Boris Devetak, v mla-
dinskih selekcijah pa sta ime-
la večjo vlogo tudi Ervin Feli-
cijan in Simon Pirc. V Krškem 
sem igral do svojega 16. leta. 
Takrat smo v kadetski selek-
ciji osvojili naslov prvaka v 
2. ligi vzhod, kar je pomeni-
lo napredovanje v 1. sloven-
sko kadetsko ligo. Moje dobre 
igre so v tistem letu opazili 
tudi v Domžalah in me kon-
taktirali nekaj dni pred kon-
cem sezone. Ponudili so mi 
odlične pogoje za napredek 
in odločitev ni bila pretira-
no težka.

NK Domžale velja za enega 
najbolj urejenih nogomet-
nih okolij v Sloveniji. Kako 
poteka delo v klubu, kakšni 
so pogoji za trening, zlasti 
seveda za mlajše selekcije?
Vsekakor je res, da so Dom-
žale eden od najbolj organi-
ziranih klubov v Sloveniji. V 
letošnjem letu smo postali 
državni prvaki v mladinskem 
in kadetskem prvenstvu, tudi 
selekcija do 15 let je prišla v 
finale, mlajši pa so tako že vsa 
ta leta v samem vrhu. Posle-
dica je veliko število repre-
zentantov v vsaki selekciji. 
Zagotovo tu veliko pripomo-
re zelo dobra umetna trava 
in pomož no igrišče za trening. 
Zelo dobro je poskrbljeno tudi 
za tiste fante, ki prihajamo iz 
oddaljenejših delov Sloveni-
je, saj nam priskrbijo stano-
vanje in prehrano v restavra-
ciji v bližini stadiona.

Kako bi opisal svojo vlogo v 
ekipi, ki je osvojila naslov 
mladinskega državnega pr-
vaka? Kako si sam zadovo-
ljen s svojim prispevkom, 
kako je bil zadovoljen tre-
ner in klub?
V mladinski ekipi sem vse 
tekme odigral v začetni 
enajsterici. Večinoma sem 
igral na položaju napadalne-
ga vezista, nekaj tekem pa 
na krilnem položaju. S svo-
jim prispevkom sem kar za-
dovoljen, saj sem dosegel se-
dem zadetkov, s čimer sem 
bil tretji strelec ekipe, in 
dodal okoli deset asistenc. 
Toda če ne bi osvojili nas-
lov prvaka, moja statistika 
ne bi prišla do izraza. Vse-
kakor bi lahko na veliko tek-
mah dal ekipi še veliko več, 
česar se tudi zavedam. Tre-

Šola enako pomembna kot nogomet 
PODBOČJE – V minuli nogometni sezoni je naslov mladinskega državnega prvaka osvojila ekipa No-
gometnega kluba Domžale, v kateri je imel eno vidnejših vlog Podbočjan Žiga Jurečič. Še ne 19-let-
ni Jurečič, sicer »otrok« Nogometnega kluba Krško, je po odhodu na šolanje v Ljubljano prestopil v 
domžalski klub, zdaj pa se kot posojen igralec vrača v člansko ekipo matičnega kluba.

ner Darko Birjukov, za kate-
rega lahko rečem, da sem se 
od vseh trenerjev od njega 
naučil največ, je bil večino-
ma zadovoljen in je zaupal 
vame, kar je dokazal z mi-
nutažo, ki mi jo je namenjal. 
Seveda so tudi v klubu zelo 
zadovoljni z našim delom v 
tem letu.

Katere so tvoje igralske 
kvalitete oz. prednosti, kje 
imaš rezerve oz. lahko na-
preduješ?
Mislim, da se najbolje znaj-
dem v kreaciji napada in pri 
zadnjih podajah. Zavedam 
se, da lahko napredujem na 
vseh področjih, največ pro-
stora za popravke pa vidim v 
fizični moči in pa v agresiv-
nosti pri obrambnih nalogah.

Kako usklajuješ šolo in tre-
ninge, kakšni so nadaljnji 
načrti glede tega?
Doma vedno ponavljajo, da 
je šola enako pomembna ali 
celo bolj kot nogomet, zato 
se moram prav tako truditi v 
šoli kot na igrišču. Na Gimna-
ziji Šiška je bilo to najlažje 
izvedljivo, zato sem se tudi 
odločil za to šolo. Vse ustne 
in pisne ocene smo imeli na-
povedane za celo polletje 
vnaprej. Tudi glede športnih 
izostankov smo se vse do-
govorili vnaprej. Seveda je 
pogoj za izostanke uspešno 
opravljanje šole, s čimer pa 
nisem imel nikakršnih težav. 
V jeseni bom začel s študi-
jem na Fakulteti za šport, saj 
mislim, da bom tam najlažje 

usklajeval treninge in študij-
ske obveznosti.

V naslednji sezoni se vračaš 
v Krško kot posojen igralec, 
kaj pričakuješ?
Tako je, vračam se v Krško 
na enoletno posojo. V teh le-
tih je pomembno, da imam 
čim več tekem, to pa bi bilo 
v Domžalah zelo težko, saj 
je na mojem igralnem po-
ložaju zelo močna konku-
renca. Upam, da bom imel v 
Krškem odlično sezono. Za-
gotovo bom dodatno motivi-
ran, saj bom igral v matič-
nem klubu. Vem pa, da se 
bom moral za svoje mesto v 
ekipi zelo potruditi.

Koliko spremljaš svoj ma-
tični klub, ki se je z mla-
dinci/kadeti znova uvrstil v 
1. ligo, selekcija U15 pa je 

osvojila naslov državnega 
prvaka, v finalu ravno proti 
"tvojim" Domžalam?
Krško spremljam, kolikor se 
le da, v zadnjem letu sem 
spremljal predvsem člane, 
saj se z bivšimi soigralci več-
krat slišimo. Vesel sem, da se 
prva mladinska in kadetska 
liga spet vrača v Krško, saj 
se tukaj igra dober nogomet. 
Za selekcijo U15 se že dolgo 
govori, da je najboljša v Slo-
veniji, kar je letos spet doka-
zala. Ogledal sem si prvo sre-
čanje finala v Krškem, ki so 
ga Krčani povsem zasluženo 
dobili s 3:1.

Rad igraš tudi mali nogomet 
oz. futsal, s šolo ste postali 
državni prvaki ...
Mali nogomet je moja strast 
že od malih nog, tako sem 
tudi spoznal nogomet. Veči-
noma sem ga igral s prijatelji 
na igrišču v Velikem Mraše-
vem. Futsal je vsekakor ko-
risten za mlade nogometaše, 
saj tako izboljšajo kontrolo 
žoge, je pa tudi zelo neva-
ren, zato ga klubi odsvetu-
jejo. Letos smo z Gimnazijo 
Šiška postali državni prvaki. 
Imeli smo res super ekipo in 
pravzaprav brez večjih težav 
osvojili naslov.

Katerega igralca najbolj ob-
čuduješ oz. ceniš?
Najbolj občudujem Andre-
sa Iniesto, saj igra na takem 
položaju kot jaz. Ima odličen 
pregled nad igro in neverje-
tne zadnje podaje.

Tvoja največja nogometna 
ambicija?
Najprej bi se rad dokazal v 
slovenskem okolju, ko bo 
pravi trenutek, pa vsekakor 
nekam v tujino. Največje sa-
nje so, da bi igral za Barce-
lono, za katero stiskam pesti 
že od malih nog.
 Peter Pavlovič

Žiga Jurečič s pokalom za naslov mladinskega državne
ga prvaka

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja,
kozolci,

brunarice, 
vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

KUNOVICE, ARTIČE - 26 članov otroške folklorne skupina 
KUD Oton Župančič iz Artič je 18. junija odpotovalo na 21. 
mednarodni otroški folklorni festival 'Kunovské Léto 2014' 
v kraju Kunovice, Češka Republika. Pot z avtobusom je tra-
jala 12 ur, saj smo na Dunaju za 3 ure postali pred pala-
čo Schönbrunn. Bilo je krasno! Ogromno dvorišče, polno 
rož ... pot proti izhodu pa smo iskali v velikem labirintu. 

Med potjo po Češki smo občudovali okolico iz avtobusa, kjer 
so velika polja. Ob prihodu v mesto smo opazovali različne 
stavbe in z očmi iskali naše prebivališče. Na koncu smo ugle-
dali lepe apartmaje, v katerih smo prespali štiri noči, saj smo 
podnevi kar pridno nastopali in zastopali Slovenijo.
Že prvi dan je bil zelo naporen: zjutraj povorka, potem na-
stop in po kosilu spet nastop. Komaj smo čakali večerjo. Hra-
na nam ni bila preveč všeč, saj imajo posebno začimbo. Zve-
čer smo bili zelo utrujeni in kar kmalu zaspali. Ostali dnevi 
so potekali podobno, le v petek je bilo dopoldne naše. Od-
šli smo na trg, v trgovine in na sladoled. Popoldne smo imeli 
olimpijske igre, na katerih nam je prvo mesto pobegnilo le 
za točko. Po dopoldanskem nastopu smo se v soboto pome-
rili v teku in v štafeti zasegli prvo mesto. Namesto štafetne 
palice smo si predajali kar salamo. Zvečer smo se vse fol-
klorne skupine iz različnih držav (Slovenija, Romunija, Če-
ška, Madžarska, Slovaška, manjšina Kitajcev iz Rusije …) na 
glavnem prireditvenem prostoru predstavile s svojim progra-
mom, ki ga je komisija celo ocenjevala. Za zaključek smo 
uživali ob ognjemetu. 
V nedeljo je bil naš zadnji, a zelo naporen dan. Pri jutra-
nji maši nas je nekaj skupin sodelovalo s pevskimi točkami 
v svojih jezikih. Sledila je povorka in nastop ter popoldne 
še dva nastopa ter razglasitev rezultatov sobotnega nasto-
pa. Dekleta smo prejela priznanje za odlično petje, kar gre 
zasluga tudi naši učiteljici Eli Verstovšek Tanšek, ki nas je 
spremljala na Češkem. 
V Artiče smo prispeli v jutranjih urah, kjer so nas pričaka-
li starši, mi pa smo jim  vsi veselo, a nekoliko zaspano od-
peli svoje pesmice. Že med samim bivanjem smo se skupaj 
odločili: še bomo potovali in drugim kazali naše nasmeške 
na povorkah in nastopih, kot nas je naučila naša mentorica 
in ravnateljica Vesna Bogovič, ki ji gre vsa zasluga, da smo 
se imeli čudovito.
 Tina Bogovič, OFS KUD Oton Župančič Artiče

OFS KUD Oton Župančič na 
folklornem festivalu na Češkem

Artiška otroška folklorna skupina na Češkem

OKIČ, CELOVEC - Izjemno zanimiv in kulturno-literarno bogat 
program ekskurzije po poti Antona Umeka – Okiškega iz Okiča v 
Celovec je vzbudil veliko zanimanja in navdušenja nad našim ro-
jakom, prednikom, slovenskim pesnikom in pisateljem ter profe-
sorjem v Celovcu, Antonom Umekom – Okiškim. Dvoletno razis-
kovanje in čudovito čezmejno sodelovanje s potomci in partnerji 
v Avstriji nam je omogočilo, da smo si v 21. junija v celovškem 
deželnem arhivu (Kärtner Landesarhiv) ogledali razstavo origi-

nalnih del in dokumentov Antona Umeka – Okiškega. Še več, iz-
vedeli smo popolnoma sveže ugotovitve o njegovi družini, kajti 
njegovi hčeri se je kasneje pridružila polsestra iz drugega zako-
na mlade Umekove vdove. Veličasten in osupljiv je bil sprehod 
med arhivskimi policami, kjer se hrani izjemno avstrijsko in slo-
vensko knjižno bogastvo. Ne daleč od deželnega arhiva smo si 
ogledali gimnazijsko stavbišče, kjer je Anton Umek – Okiški po-
učeval in spodbujal gimnazijsko mladino. 
Mestni utrip in kulturne znamenitosti smo doživljali skozi novi 
del mesta vse do starega trga Celovca, kjer smo s ponosom sta-
li pred stanovanjsko hišo (Alter Platz 33), v kateri je Umek živel 
svoje družinsko in ustvarjalno življenje. Na celovškem pokopa-
lišču St. Ruprecht, kjer je pokopan, smo se poklonili njegove-
mu večnemu miru in luči, ki sije v naš sedanji čas. Ustavili smo 
se tudi pred gradom v Trušnjah, kjer je naš rojak žal že pri pre-
zgodnjih 33 letih zaradi bolezni preminil. Anton Umek – Okiški 
je bil prepoznan kot eden največjih slovenskih literarnih talen-
tov takratnega časa, s svojim psevdonimom Okiški je ime rojst-
nega kraja Okič ponesel v svet. Tatjana Žužek

Ekskurzija Po poti Antona Umeka 
– Okiškega iz Okiča v Celovec

Ogled razstave originalnih del in dokumentov Antona 
Umeka – Okiškega v deželnem arhivu v Celovcu
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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.

skozi vaš objektiv

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

ALBIN PUSTIŠEK

V SPOMIN
20. julija bo minilo eno leto, 

odkar nas je zapustil naš dragi ata, 
stari ata, praded in stric

Zelo te pogrešamo vsi, ki smo te imeli neizmerno radi.

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 
kdaj prižgete svečko in se ga radi spominjate.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota je pri nas.

s Senovega.

ALOJZA VANIČA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, hvala 
za izrečena sožalja, darovane sveče in maše. 
Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, PGD Velika 
vas, ZŠAM Krško, društvu izgnancev, govorniku za poslovilne 
besede, pevcem in vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Gorenje vasi 17 a 
pri Leskovcu pri Krškem

STANISLAV STANIČ

V SPOMIN
10. julija je minilo eno leto, 

odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postanete ob njegovem grobu 
in mu prižgete svečo.

Vsi domači

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

iz Kostanjevice na Krki.

Bralec z Blance opozarja na ponavljajoče se onesnaženje 
reke Save pri hidroelektrarni Blanca (poleg spomenika žr-
tvam nesreče na jezu). »Odplake prihajajo iz naselja Dol-
nje Brezovo, verjetno iz podjetij Inplet in/ali Chemcolor. 
Prebivalci smo zaskrbljeni glede strupov, ki se odlagajo, 
pa tudi sam pogled na reko ni ravno prijeten. Glede na 
to, da se tam zadržujejo ribe, so verjetno tudi te prepo-
jene s strupi,« je zapisal ob fotografijah, ki jih je poslal 
tudi na Inšpektorat za kmetijstvo in okolje. »Prav tako se 
sprašujemo, ali imajo omenjena podjetja sploh t. i. 'vo-
dno dovoljenje', ali sploh lahko spuščajo odplake v Savo, 
kakšni strupi so to in v kakšnih količinah. V preteklosti je 
bilo že rečeno, 'da ni nič nevarnega in da je vse v mejah', 
vendar temu najbolj ne verjamemo,« še dodaja bralec.

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.

Dopolnilo zahvale
V zahvali sodelujočim pri iskanju pogrešane Vide Ereš 
smo pomotoma izpustili Kinološko društvo Izar, ki je imelo 
zelo pomembno vlogo v akciji, za kar se opravičujemo.
 Branka Ereš

ALOJZIJA PLETERSKI

V SPOMIN

Iskrena hvala vsem, ki obiščete njen prerani grob in prižgete svečo.

iz Krškega.

20. julija bodo minila tri leta, odkar nas je zapustila 
naša draga žena, mama, stara mama

Mož Gregor, sinova Roman z družino in Gregor

Ni te v hiši,
ni te na vrtu,

tvojega glasu se ne sliši.

Kako boli,
ko se zavemo,

da te med nami več ni.

LJUDMILE AJSTER

ZAHVALA
Ob boleči in prerani izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje, 
sveče ter nesebično pomoč. Posebna zahvala g. Žičkarju za 
organizacijo pogreba, trobentaču in glasbeni skupini M.J.A.V., 
gostilni Prah ter govornikoma Mihaelu Černelču in Sonji Novak 
za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

roj. Lipej, iz Krške vasi 58

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

MARTINA TOMAŽIN

V SPOMIN

19. julija bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila 
naša draga žena in mamica

Mož Toni, sin Primož in hčerka Špela

z Gmajne 27, Raka.

Ko blaga tišina 
zavzame vse robove sveta,

se na začetku in koncu tega roba
solza lesketa.

Hvala vsem, ki ste nam v tem letu kakorkoli pomagali. Hvala, da z 
lepo mislijo postojite ob njenem grobu in počastite spomin nanjo.

Včasih na grobu ugasne plamen spomina v sveči vihar,
v naših srcih ga ne bo nikdar.

MARIJAN JONTEZ

ZAHVALA

Zelo te bomo pogrešali: žena Betka, hčerka Zlata z družino 
in hčerka Silvija z družino iz Nemčije

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, denarno 
pomoč in svete maše. Hvala Mariji Bajt za čuteče besede slovesa, 
Slavku Čotu za odigrano Tišino, pogrebni službi Marije Novak 
iz Žužemberka za pogrebne storitve, g. župniku Cevcu za lepo 
opravljen obred ter gostilni Repovž za gostinske usluge.

Iskrena hvala tudi dr. Biljani Kesić, med. sestri Martini Dular, dr. 
Ingrid Kus Sotošek, med. sestri Miroslavi Gorenjec in patronažni 
sestri Joži Bregar iz ZD Radeče za zdravljenje in lajšanje bolečin.

Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi prerani zadnji poti.

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast

in prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,

ki je zlomila hrast.

mizar v pokoju, iz Budne vasi 25 pri Šentjanžu.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil

IVAN LESKOVEC

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za vsak stisk rok in tolažilne besede, pisna in ustna 
sožalja, podarjene sveče in cvetje. 
Posebna hvala Vlasti in Tončku, PGD Obrežje za organizacijo 
žalne seje in pogrebne slovesnosti, govornikom na žalni seji 
Renati Starčevič, Mihaelu Boraniču in Antonu Korenu, župniku 
Janezu Zdešarju, govornikom na pogrebni slovesnosti Rajki 
Križanac, Mihaelu Boraniču in Marku Hribarju ter Francu Ureku 
za pomoč pri organizaciji pogrebne slovesnosti.
Zahvaljujemo se praporščakom in vsem njegovim gasilskim 
prijateljem iz Slovenije in Hrvaške ter praporščakom ZB, ki ste 
ga prišli pospremit na zadnjo pot, pevcem Slavček in trobentaču 
Jožetu Staniču.
Misel na to, kako ste ga imeli radi, ga spoštovali in ga pospremili 
na zadnjo pot, je neprecenljiva.

Žarko in Darko z družinama

Bil si trden kot skala v gorovju,
pokončen kot smreka v logu.

Noben vihar te ni zamajal.
A kruta usoda je hotela,

da se okruši skala, 
da se zlomi drevo.

(1932 -2014)

SEVNICA - Poročanje o katastrofalnih poplavah in plazovih 
na področju Srbije ter Bosne in Hercegovine se umika z na-
slovnic, v Sevnici pa na prizadete ljudi, ki si od te naravne 
nesreče še dolgo ne bodo opomogli, nismo pozabili. Tokrat 
smo pomoč v konvoju treh kombijev in poltovornjaka peljali 
v občino Bjeljina in v okoliške vasi. To področje so prizadele 
obsežne poplave. Izseliti so morali 7.200 oseb, poškodova-
nih in uničenih je bilo kar 15.000 objektov, na tem, pretežno 
zelo rodovitnem kmetijskem področju, pa je bilo poškodova-
no ali uničeno kar 35.000 ha kmetijskih površin.

Od našega zadnjega prevoza v Kalesijo se je znova nabralo 
zelo veliko pomoči, ki so jo občani prinesli v zbirni center 
OZRK Sevnica. Zbirali so jo učenci OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca, OŠ Krmelj, OŠ Boštanj in OŠ Milana Majcna Šentjanž ter 
otroci v vrtcih v Krmelju, v Sevnici in v Leskovcu pri Krškem. 
Dobrodelno akcijo so pripravili tudi v podjetju Toni Prah Turi-
zem, ki so te kraje obiskali že nekajkrat v zanje mnogo lep-
ših časih. Na svoje rojake z aktivnim zbiranjem ni pozabil 
niti zdaj prebivalec Vrhka pri Tržišču Radivoje Radić. Zbra-
na pomoč je obsegala predvsem hrano, vodo, toaletne po-
trebščine, oblačila, orodje in opremo za sanacijo, hrano za 
živali, sredstva proti mrčesu ipd. Peljali smo tudi donacijo 
novih izdelkov sevniške Lisce, katere ime je v teh krajih še 
vedno poznano in cenjeno. 

Domačini so bili za vso prejeto pomoč izjemno hvaležni, da 
pa smo prišli do njih, smo vsi, ki smo sodelovali, imeli na bo-
sanski meji skoraj sedemurno preizkušnjo potrpežljivosti, ko 
smo čakali na nerazumne administrativne postopke tamkaj-
šnjih državnih organov. Vse to je bilo ob stiku s hvaležnimi in 
z izjemno gostoljubnimi domačini hitro pozabljeno. Hvale-
žni so za vso pomoč, najbolj si pa želijo, da se podobne ne-
sreče ne bi ponovile in da tuje pomoči ne bi potrebovali ter 
da bi njihova bogata polja čim prej obrodila zdravo hrano. 
 M. Pinterič Krajnc

Nova pomoč iz Sevnice v BiH

Srečanje na meji BiH s kolegi iz RK Zagreb
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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.

- 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)

-40%

-50%

otvoritveni popusti na

Damjan Keber s.p., Trdinova 1, 8250 Brežice

090 43 34
1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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SEVNICA - V Knjižnici Sevnica 
so bila do 28. junija na ogled 
otroška likovna dela na sku-
pinski razstavi Paleta brez 
meja, ki je plod 1. likovnega 
otroškega natečaja sevniške 
območne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavno-
sti Republike Slovenije. 

Na likovni natečaj je prispelo 
195 likovnih del s štirih osnov-
nih šol in obeh podružničnih v 
sevniški občini. Strokovni izbor 
likovnih del sta opravila slikar-
ja Tone Zgonec in Sebastjan 
Popelar, ki sta za razstavo iz-
brala 58 najbolj zanimivih in 

Otroška likovna razstava Paleta brez meja

Učenci in učenke podružnične šole s Studenca so na ot
voritev prišli v družbi vodje podružnice Andreje Janc.

izvirnih del. Na otvoritvi raz-
stave 3. junija je vodja sevni-
ške območne izpostave JSKD 
Katja Pibernik podelila prizna-
nja izbranemu avtorju oz. av-
torici, mentorice pa so prejele 
potrdilo o sodelovanju. Navzo-
če v večnamenskem prostoru 
sevniške knjižnice so nagovo-
rili sevniški podžupan Jože 
Žnidarič, direktorica knjižni-
ce Anita Šiško ter oba ocenje-
valca otroških del. Z glasbenim 
nastopom je dogodek pope-
stril učenec GŠ Sevnica Luka 
Udovč, ki je na harmoniko za-
igral dve skladbi.
  S. R., foto: S. Z.

BRESTANICA – Župnija Brestanica vstopa v 100-letnico pos-
vetitve župnijske cerkve bazilike Lurške Marije. 13. julija je 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek posvetil nov oltarni prostor. 
Oltar je narejen iz marmorja, načrt zanj je pripravila arhitekt-
ka Vera Klepej Turnšek v soglasju s konservatorko Regional-

nega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Lju-
bljani Alenko Železnik. Tako oltar kakor tudi oba ambona oz. 
prižnici pa je z mozaiki okrasil p. Marko I. Rupnik s sodelav-
ci iz rimskega centra Aletti. Poleg posvetitve oltarja je škof 
Lipovšek ob prisotnosti večine duhovnikov iz župnij celjske 
škofije blagoslovil še obnovljena vhodna cerkvena vrata in da-
roval tudi sveto mašo. Domači župnik Jože Špes pa je ob tej 
priložnosti izdal publikacijo Posvetitev oltarja.  M. H.

Nov oltar v brestaniški baziliki

Škof dr. Lipovšek med posvetitvijo novega oltarja

RADEČE - Letos smo praznik svetega Petra in Pavla obhajali rav-
no na nedeljo, 29. junija. Praznično sveto mašo je vodil župnik 
Miro Bergelj. Na začetku slovesnosti je tajnica Župnijskega pa-
storalnega sveta (ŽPS) Mateja Kovač vse pozdravila in nakaza-
la pomen slovesnosti. Pri prošnjah so sodelovale vse skupine, ki 
delujejo v župniji. Prav posebno doživetje je bil prisrčen uvod 
v molitev Oče naš, ki so ga pripravili veroučenci prvega razre-

da s katehistinjo Natašo. S to nedeljo se je zaključilo tudi le-
tošnje veroučno leto, zato so po sveti maši veroučenci prejeli 
spričevala. Župnik Miro jih je spodbudil in povabil, da tudi med 
počitnicami prihajajo v cerkev. Sledilo je prijetno druženje pri 
domu svetega Petra ob dobrotah, ki so jih pripravile pridne go-
spodinje. V tem času pa je potekal še dobrodelni srečelov, ki 
ga je organizirala Župnijska Karitas. Pripravljenih je bilo 175 
srečk, ki so bile vse dobitne. Srečke so hitro pošle, zbran izku-
piček pa bo namenjen potrebnim v naših župnijah (Radeče in 
Svibno). V prijetnem ozračju ob zvokih harmonikarja Andreja 
smo se nekaj časa zadržali ob cerkvi in domu našega zavetnika 
svetega Petra.  Miran Prnaver

Župnijski praznik in dobrodelni 
srečelov Karitas v Radečah

Srečke na dobrodelnem srečelovu so hitro pošle.

POLANA - Na predvečer dneva državnosti, 24. junija, smo se 
zbrali na Polani, kjer je loški župnik Janez Furman daroval sve-
to mašo za domovino. V pridigi je poudaril pomen samostojne 
države in pozval k temu, da bi znali vedno ceniti samostojno 
državo in svojo domovino. Po maši je sledil kratek recital do-
movinskih pesmi, nato pa smo se spustili po hribu navzdol do 

Klenovškove kapelice. Po zaslugi domačinov, predvsem druži-
ne Klenovšek, je kapela s kipom Lurške Matere Božje zasijala 
v novi preobleki. Župnik je kapelo blagoslovil, Irena Klenov-
šek pa se je zahvalila vsem, ki so s svojim delom ali denarnimi 
prispevki omogočili obnovitev kapele. Po blagoslovu, ki se ga 
je kljub vetrovnemu in kislemu vremenu udeležilo veliko lju-
di, je sledila pogostitev, ki so jo pripravili družina Klenovšek, 
domači vinogradniki in aktiv žena Loka.  Sergeja Seljak

Blagoslov obnovljene kapelice

Župnik Janez Furman pri blagoslovu kapelice
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Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, 
poslovnih objektov, geološka 
poročila, izvajamo strokov-
ni nadzor. ARS Projektiran-
je, Anton Strniša s.p., Gab-
rovec 1a,  Podplat. Tel.: 03 
810 4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, 
rušitev, energetska sanaci-
ja, notranja oprema, zunan-
ja ureditev. Aspo biro, Samo 
Vojko Cerovšek s.p., Papirni-
ška 24, Krško. Tel.: 041 683 
380, aspo.biro@amis.net, 
www.aspobiro.si 

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

Prodamo enosobno stanova-
nje v Radečah, 2. nadstro-
pje, popolnoma opremlje-
no. Tel.: 041 550 959

V centru Gadove peči pro-
dam nedokončan vikend oz. 
stanovanjsko hišo z vinogra-
dom in gozdom. 
Tel.: 041 581 492

Prodamo dve njivi, v veliko-
sti 47 arov in 34 arov, v Bu-
košku. Tel.: 031 438 860, 07 
49 67 340

Oddam opremljeno oskr-
bovano stanovanje v Bre-
žicah, ob domu starejših. 
Tel.: 051 260 666, po 16. 
uri

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Citroen Xsaro 2.0 
HDi, letnik 2004, reg. do 
3/2015. Cena 2.100 €. 
Tel.: 031 208 550

Prodam motorno kolo BMW 
650 CS, l. 2001, prevoženih 
24.000 km, ali menjam za 
manjši terenec. 
Tel.: 031 512 150

KMETIJSTVO

Prodam samohodno motorno 
škropilnico Solo. 
Tel.: 031 322 773

Prodamo koruzo v zrnju, 
Podvinje, Kapele. 
Tel.: 031 451 669

Prodam vino modra franki-
nja. Tel.: 051 613 541

Prodam 500 l modre franki-
nje ter drva, bukev in hrast, 
možna menjava za koruzo. 
Tel.: 031 284 604

Prodam domače orehe, na-
ravno sušene. 
Tel.: 051 472 139

Prodam stročji fižol, zelen 
ali rumen, brez nitk, cena 3 
€/kg. Tel.: 041 895 974

Prodam jedilni krompir, eko-
loška pridelava – ugodno. 
Tel.: 041 243 343

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko, 
brejo 8 mesecev, staro 9 let. 
Tel.: 070 701 088

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, in praši-
če, težke 80-130 kg. 
Tel.: 051 872 179

Kupim telico simentalko, 
staro 15-18 mesecev, pašno. 
Tel.: 040 577 552

Prodam bikca in teličko, oba 
simentalca, stara 3 mesece. 
Tel.: 041 682 865

Prodam dva odojka in 60 kg 
prašiča. Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 031 382 114

Prodam odojke, težke cca. 
30 kg, za 2,50 €/kg. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam pujske, 20-40 kg. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke za rejo ali 
zakol, možen tudi zakol. Pro-
dam tudi oves ob žetvi, oko-
lica Brežic. Tel.: 041 560 136

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

Prodam traktorski plug Po-
savec, 14 col, odlično ohra-
njen, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam zemeljski vrtalnik za 
postavljanje stebrov v vino-
gradu ali pašniku. 
Tel.: 031 438 264

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

Ječmen, izjemno lep, čist, 
prodam. Prodajamo tudi do-
mač česen. Dolenja vas. 
Tel.: 031 669 810

Prodam ječmen in koruzo iz 
koruznjaka, prašiče in nov 
krompir. Tel.: 07 49 67 135

Prodam ječmen. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 040 389 015

Prodam koruzo, brejo kra-
vo, staro 3 leta, in traktor-
sko gumo dimenzije 16-9-28. 
Tel.: 031 681 584

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

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

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, ugodno; ba-
lirko za kockaste bale; tro-
silec hlevskega gnoja in tri 
okrasne prašiče. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suhe jesenove in 
smrekove deske, suha metr-
ska drva, domačo slivovko in 
tepkovec. Tel.: 031 324 180

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

Meterska drva prodam ali za-
menjam za prašiča. 
Tel.: 041 201 373

Prodam 10 m2 hrastovih in 
gabrovih drv, cena 50 €/m2. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 491 140

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 
VRTNARSTVO, 

ŽIVILA

Prodam vino cviček, cena 
1 €/l. Tel.: 031 794 497

Prodam 700 litrov rdečega 
vina. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 870 909

Prodam 500 l cvička. Cena 
po dogovoru. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 521 203

Prodam vinogradniško pre-
šo (160 l), nerjaveče vinske 
sode (do 300 l) in še kaj. 
Tel.: 07 49 67 874 

Prodam kozico, staro 3,5 
meseca, mlečne pasme (slo-
venska sanjska pasma). 
Tel.: 031 701 748

Prodam kozličke za zakol 
ali nadaljnjo rejo ter belo in 
rdeče vino. Tel.: 031 271 350

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

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

Cvetličar aranžer, še v delov-
nem razmerju, iščem dopol-
dansko delo, možnost raz-
govora pred 9. in po 17. uri. 
Tel.: 031 471 896

Odkup barvnih kovin, sta-
rega železa, peči, radiator-
jev, izrabljenih kmetijskih 
in gradbenih strojev. Plača-
mo - odpeljemo. Tel.: 051 
621 223, Janko Zakovšek 
s.p., Vranje 22a, Sevnica

Prodam otroško posteljico in 
stolček za hranjenje, vse za 
50 €. Tel.: 040 759 946 

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


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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

rjave jarkice, stare 16 tednov,
enoletne kokoši,
grahasti petelini 

in grahaste jarkice
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

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Prodam ženske pohodne če-
vlje Alpina, rjave barve, št. 
38, nošene samo trikrat. 
Tel.: 041 760 071

Na ribniku na Resi v Krškem 
sem izgubila fotoaparat. Po-
štenega najditelja prosim, da 
me pokliče na tel.: 041 219 527

Prodam »Spirituskocher«, 1 
plamen, mali; električni gril 
in leseni šah. Tel.: 03 58 04 
048, med 10. in 12. uro

Prodam novo diatonično har-
moniko Uršič, Be-Es-As, ne-
rabljeno, odlične glasilke, 5 
let garancije, cena 2.200 €. 
Tel.: 070 401 053

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

59-letni upokojenec, lažji 
invalid, bi rad spoznal resno 
žensko za skupno življenje. 
Če si pripravljena, se prese-
li. Tel.: 070 210 773

Vdova, stara 65 let, bi rada 
spoznala moškega, ki bi se 
preselil v hribe. Kadilci in al-
koholiki izključeni, zaželen 
avto. Tel.: 051 472 139

45-letni iz Posavja želi spo-
znati mamico do 40 let, ki bi 
se preselila na manjšo kme-
tijo. Tel.: 040 611 514, 07 49 
77 603

PRODAJA BRESKEV - Evrosad d.o.o. Krško                                                                
 
Obveščamo vas, da bomo dne 20.7.2012 
začeli s prodajo BRESKEV v Hladilnici Stara 
vas.

Prodaja bo potekala vsak delovnik med 8.00 
in 16.00 uro in v soboto med 8.00 in 12.00 
uro.
Za dodatne informacije pokličite na 07 49 04 
130 ali 07 49 04 142. 

PRODAJA BRESKEV                                                             
 

Obveščamo vas, da smo z dnem 15.7.2014 pričeli s prodajo BRESKEV 
v hladilnici Stara vas. Prodaja bo potekala 

vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro in v soboto med 8.00 in 12.00 uro.

Za dodatne informacije pokličite na 07 49 04 142.

PRODAJA BRESKEV
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Že vrsto let zapored se posavski alpinisti in športni plezalci, 
združeni v Posavskem alpinističnem klubu, ob koncu mese-
ca junija množično odpravijo plezat v plezalni raj na hrva-
ški obali. Paklenica je tudi letos, v slabem tednu dni, gosti-
la skoraj 50 članov. Ti so večinoma uživali v kratkih in dolgih 
športnoplezalnih smereh, ki jih ponuja divji kanjon, poleg 
tega pa so našli tudi čas za pohodništvo, kolesarjenje in se-

veda raziskovanje 
tolmunov in mor-
skega sveta v vro-
čih popoldnevih.
Dragocene plezal-
ne izkušnje so na-
birali predvsem 
novinci, ki so v le-
tošnjem in lanskem 
letu obiskova-
li športnoplezalne 
tečaje in alpini-
stično šolo. Neka-
teri so v samostoj-
nih navezah zmogli 
svoje prve smeri. 
Tisti z alpinističnim 
znanjem, usmerje-
ni predvsem v vi-
soke stene, so se v 
prvih dneh podali v 
lažje klasike v spo-
dnjem delu kanjo-
na, nato pa zbrali 

moči tudi za resnejše in težje vzpone. Športni plezalci so 
med tem uživali v senčnih legah lažje dostopnega in turistič-
no precej obljudenega kanjona reke Velike Paklenice, ki je 
zavarovan tudi kot narodni park.
Seznam z imeni smeri iz visokih sten je bogat – prednjači-
jo klasike železnega pakleniškega repertoarja: Mosoraška 
in Velebitaška smer, Brid za veliki čekić, Centralni kamini, 
Juha, Bračna, Sizbek, Watersong, Sjeverno rebro, Nosorog, 
Zobatec, Senza pieta, Aigor, Karabore, Frau Bluher, Oprosti 
mi pape, Trik, redkeje je ponavljana smer Propeler. Vse to 
in še več so dejavni posavski plezalci preplezali na njihovem 
tradicionalnem aktivnem obmorskem oddihu. PAK

Posavski plezalci tradicionalno 
in množično v Paklenici

V stenah Paklenice (foto: Tanja Tušek)
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„Ko bi bil tak vrvež vsak te-
den!“ so bile misli mno-
gih obiskovalcev in števil-
nih ponudnikov, ki so prišli 
na uradno otvoritev obno-
vljene brežiške tržnice. Bar-
vito vzdušje je navduševalo, 
glasbeno so dogodek začinili 
harmonikarji KD Ivan Kobal iz 
Krške vasi ter Kapelska god-
ba, domačinka Jasmina Spa-
halić pa je povezala niti pri-
reditve. V osrednjem delu 
so nekaj spodbudnih besed 
novi pridobitvi na pot, ki je 
bila omogočena s projek-
tom Posavska špajza, spre-
govorili brežiški župan Ivan 
Molan, direktor upravljavca 
tržnice Komunale d.o.o. Ale-
ksander Zupančič, o pome-
nu lokalno pridelane hrane je 
besede nanizala tudi agrono-
minja Milena Mastnak iz PC 
Zelena Sevnica Zavoda Knof, 
svoj blagoslov in dobre že-
lje pa dodal tudi župnik Mi-
lan Kšela. Občina Breži-
ce se je prijavila v projekt 

prenove z željo, da ohra-
ni identiteto mesta Brežice 
kot trgov skega mesta. Obno-
vljena tržnica se sedaj pona-
ša z novo fasado v kombina-
ciji lesa in fasadnih plošč, 
med drugim pa so uredili sa-
nitarije, posodobili inštalaci-
je, da bodo ponudniki lahko 
priključili hladilne omare in 
druge naprave, ki jih potre-
bujejo za prodajo, preplastili 
tla, poskrbeli za razsvetljavo 
skupnih prostorov in podob-
no. Projekt Posavska špajza 
poteka v vseh šestih posav-
skih občinah v skupni vre-
dnosti 1.688.529,24 evrov, 
brežiški del projekta znaša 
383.343,67 evrov, od tega pa 
je iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj sofinanciranih 
260.433,95 evrov. 

V soboto, 12. julija, pa se je 
v Sevnici začel tudi t. i. Ži-
vahni teden Posavske špaj-
ze, v katerem Zavod Knof 
animira bodoče obiskovalce 

tržnic in ponudnike. V Sevnici 
sicer deluje že nekaj let t. i. 
kmečka tržnica na petih stoj-
nicah, ki so postavljene pod 
nadstreškom HTC-ja. Na stoj-
nicah lokalni pridelovalci sad-
ja, zelenjave in mlečnih izdel-
kov prodajajo svoje proizvode 
ob sredah in sobotah dopol-
dne po ugodnih cenah, in ker 
število kupcev iz leta v leto 

narašča, se veča tudi potreba 
po preureditvi tržnice in do-
datni okrepitvi infrastruktu-
re. Zato je tudi Občina Sevni-
ca skupaj s preostalimi petimi 
posavskimi občinami pristopi-
la k projektu Posavska špajza, 
z načrtovano preureditvijo tr-
žnice pa naj bi bila ponudba 
še bogatejša in dogajanje še 
živahnejše – tako, kot je bilo 
na prejšnjo sobotno dopol-
dne, ko je na parkirišču pred 
NLB v Sevnici potekal zanimiv 
tržni dan s spremljajočim pro-
gramom za vse starosti. Pred-
stavili so se tudi domači iz-
delovalci unikatnih izdelkov 
umetnostne in domače obrti.

Živahni teden s programom, 
kjer se lahko udeležite raz-
ličnih praktičnih delavnic in 
spoznate sezonsko ponudbo, 
se je v ponedeljek odvil v Bi-
strici ob Sotli, včeraj nada-
ljeval v Brežicah, danes ga 
lahko doživite v Radečah, v 
petek dopoldan v Krškem, v 
soboto pa se bo zaključil v 
Kostanjevici na Krki. Po Ži-
vahnem dnevu poteka v vsa-
ki občini tudi delavnica z lo-
kalnimi ponudniki, na kateri 
teče pogovor o problematiki 
prodaje lokalnih izdelkov in 
pridelkov na tržnicah. Zbra-
na vprašanja in predlogi s 

strani ponudnikov Posavja pa 
naj bi bili tudi predstavljeni 
na zaključnem posvetu, ki bo 
v Kostanjevici na Krki to so-
boto, 19. julija, ob 12.15 v 
Gostilni Žolnir. 

Obnova tržnic bo potekala 
vse vroče poletje, že v nasle-
dnji številki pa preberite več 
o tem, kako bi potencial ob-
novljenih tržnic lahko izkori-
stili tudi v turistične namene.

 Maruša Mavsar, 
 Smilja Radi
 foto: Sven Mavsar, 
 Jože Jagrič, Lavra Kreačič

Brežiška tržnica zaživela, 
na ostalih pa že „živahno“
POSAVJE – V prejšnji številki ste lahko že nekaj več prebrali o tem, da bo posavsko poletje tudi v zna-
menju težko pričakovane obnove tržnic in tržnih mest. Prva obnovljena tržnica je 5. julija tudi uradno 
zaživela v Brežicah, ob ostalih tržnih mestih pa ta teden poteka t. i. Živahni teden Posavske špajze.

Sadje, zelenjava, mesnine, med, namazi, celo oblačila: za obiskovalce prenovljene trž
nice je bilo na voljo veliko ponudbe, tudi z okoliških kmetij. (Foto: S. M.)

Otvoritev brežiške tržnice je potekala s simboličnim re
zanjem salame. (Foto: S. M.)

Na otvoritvi so se družile vse generacije, takšnega utri
pa bi si želeli skozi vse leto. (Foto: L. K.)

Sobotna tržnica v Sevnici je pritegnila ljudi od blizu in 
daleč. (Foto: S. R.)

Stojnica za poštenjake  
v Sevnici (foto: S. R.)

Osveščanje bodočih kupcev je pretekli ponedeljek pote
kalo tudi v Bistrici ob Sotli. (Foto: J. J.)

Melodije morja in sonca, podpora propadlim zgrad-
bam ter glasba in Stanleyjev pokal. Tokrat preberite:

Znani so zmagovalci letošnje izvedbe festivala Melodi-
je morja in sonca (MMS). To so Rudi Bučar in Frčafele s 
skladbo Sen znala jes, drugo mesto pa je pripadlo Nuši 
Derendi (na fotografiji). Posavska pevka se je po zma-
gi izpred dveh let tokrat vrnila s poletno skladbo Blu-
es in vino. »Tako s pesmijo kot tudi z rezultatom sem 

zelo zadovoljna. Drugo 
mesto na MMS-ju mi je 
do sedaj prineslo veli-
ko uspeha, saj sta tako 
Boginja kot tudi Ne kliči 
me postali veliki uspe-
šnici, in upam, da bo 
tudi Blues in vino med 
poslušalci odlično spre-
jeta. Veliko mi pomeni 

predvsem odlična ocena s strani radijskih postaj in te-
levotinga. Za vsak glas prav lepa hvala,« je še doda-
la. Žirija je na festivalu podelila še strokovne nagrade. 
Nagrado za najboljšo izvedbo je prejel izvajalec Easy, 
za najboljšo glasbo Sašo Fajon, za najboljši aranžma 
Bor Zuljan, za najboljše besedilo Marko Gregorič, na-
grado Danila Kocjančiča za obetavnega debitanta oz. 
avtorja pa Tonja Senčar. Za veliko nagrado MMS se je 
sicer potegovalo 14 izvajalcev, med drugim tudi Rebe-
ka Dremelj, ki je s skladbo Gremo na vrh sveta zase-
dla 12. mesto. 

LeeLooJamais so se lani odpravili na akustično turne-
jo LeeLooJamais Senses Tour, kjer so glasbi dodali še 
dobro vino. Akustične različice skladb, ki so jim doda-
li tisti poseben »Leelooojamais zvok, občutek in dina-
miko«, so občinstvo navdušile, zato je posledica izid 
akustične verzije skladbe Ljubavi, ki je že postala po-
pevka tedna na Valu 202. Skupina je sicer za letošnjo 
pomlad za nekaj mesecev prekinili turnejo, saj je kla-
viaturist Rok Lopatič odšel na nekajmesečno turnejo 
s skupino Laibach po Evropi (s skokom v Hong Kong). A 
vendar se LeeLooJamais konec poletja vračajo z novi-
mi koncertnimi datumi, do takrat pa bodo v studiu pri-
pravljali tudi nov album.

Trije študenti 2. letnika na AGRFT, Aljaž Bastič, Kle-
men Berus in Dobovčan Jaka Krivec (na fotografiji), so 
na spletnem portalu youtube objavili videospot za pe-
sem s pomenljivim naslovom Bodi moja (rožica). »Izde-
lek je nastal kot kritičen odraz družbe, v kateri živimo. 
Videospot smo posneli v razpadajočem hotelu Bellevue 
v Ljubljani, ki propada že nekaj deset let. Sporočilo iz-

delka je preprosto: njegov zvočni del odraža realnost, 
ki si jo družba želi videti in o njej na veliko govori, vi-
zualni (scenografski) del pa zrcali njeno realno stanje — 
medtem ko se za(je)bavamo iz narave in sveta, ki smo 
ga ustvarili sami, nam ta (dobesedno) že razpada pod 
nogami,« pravijo fantje. Skladbo so napisali in posneli 
sami, prav tako tudi videospot. Avtor skladbe, kitarist 
in vokalist je Berus, backvokalist, aranžer in producent 
Bastič, backvokalist, montažer videospota in pobudnik 
projekta pa Krivec. Kot lahko še zasledimo, omenjeni 
ustvarjalci razmišljajo, da bi v prihodnje obiskali tudi 
ostale slovenske propadle zgradbe in v njih posneli vi-
deospote. Pohvalno!

Sloviti Stanleyjev pokal, lovorika, ki jo podeljujejo 
zmagovalcem severnoameriške hokejske lige NHL, je 
po zaslugi Anžeta Kopitarja spet v Sloveniji. Omenje-

ni pokal, ki ga 
ima lahko sim-
bolično en dan 
v lasti vsak član 
zmagovite ekipe 
NHL, je Kopitar 
predstavil tudi 
navijačem, ko 
je veliko srebr-
no lovoriko pri-
nesel na ogled v 
jeseniško hokej-

sko dvorano Podmežakla. Seveda ni šlo brez glasbenih 
gostov. Med drugim je nastopil tudi Ansambel Jerne-
ja Kolarja iz Artič, moški del pa seveda ni izpustil pri-
ložnosti, da se slika poleg »Stankota« (na fotografiji).

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke


