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Gasilska zveza Sevnica ima 60 let

Največji festival več kot uspel

Prazniki povezujejo generacije
Na sejo prišli le štirje svetniki

LJUBLJANA, PIŠECE, KRŠKO - Učenke OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Ines Zupančič, Neli Podgoršek, 
Tadeja Osojnik in Saša Plevnik že uživajo na zasluženih počitnicah, mi pa objavljamo njihovo fotografijo 
z obiska medijskih hiš v Ljubljani. V okviru projekta Popestrimo šolo so s sošolci ter mentorjema Mojco 
Pevec in Davidom Križmanom najprej obiskali POP TV in Kanal A, nato pa si ogledali časopisno hišo 
Delo. Direktor tiskarne Bogdan Romih jim je pokazal, kako poteka priprava za tisk časopisa in celoten 
delovni proces od skladišča papirja do pakiranja za pošto. Delo v tiskarni poteka 24 ur, največ dela 
pa je v nočnih in jutranjih urah. Naneslo pa je tako, da so ravno ob obisku pišeških šolarjev tiskali, 
kot so navedli v prispevku, "naš časopis", torej Posavski obzornik. Ob tem dodajamo, da bo 14. julija 
minilo deset let, kar je najbolj bran posavski tiskani medij doživel preoblikovanje iz revije v časopis 
in postal štirinajstdnevnik.  Ur./OŠ Pišece

Tematske strani med drugim prinašajo:
• najpomembnejša sporočila strokovnega 

posveta o namakanju in organizaciji 
proizvajalcev, ki je potekal 3. julija v Krškem,

• aktualni pogovor z dr. Martino Bavec, 
strokovnjakinjo za ekološko kmetijstvo,

• pogled bralcev na koriščenje vode,
• mnoge druge koristne informacije.

 Strani 11-16 

Posavski obzornik 
v Bruslju
Ob dnevu državnosti so v belgijskem glavnem 
mestu pripravili slovenski večer, ki so ga s 
kulturnim programom oblikovali Posavci. Učenke 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, družina Sotošek, 
pa tudi Vinska klet Krško so se predstavili 
slovenskim diplomatom in ostalim, ki živijo v 
Bruslju, ter s ponosom predstavljali Slovenijo in 
posavsko regijo. 
 Stran 5

Nogometna prva liga 
je tik pred vrati
Naslednji konec tedna bomo na krškem nogome-
tnem stadionu priča prvoligaškemu prvencu po-
savske članske nogometne ekipe. V NK Krško se 
zavzeto pripravljajo na novo sezono, saj prva liga 
zahteva napredek tako po tekmovalni kot organi-
zacijski plati.

 Stran 26
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! 

Zeliščarka in dobrotnica 
Mili Majcen

Na Jeperjeku 
odkrila pravi raj

 str. 16

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Osvežilni smutiji
in presne tortice.

Sadovi narave v Posavju
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povedali so - o grški krizi

Urška Klenovšek, Krško: Moje laično mne-
nje glede Grčije je, da gre za trenutno zao-
stritev zapleta oziroma razpleta dogodkov, 
ki osvetljuje delovanje celotne unije. Mediji 
in javnost temu posvečate veliko pozornost, 
kakšen bo razplet, pa je konec koncev vseeno. 
Ne da ni pomemben, le posledice dogovora 

bodo odraz stanja neke družbe. Menim, da bo Grčija članica EU 
še naprej oziroma še ni nastopil čas, ko bi ostala brez članstva.

Aleš Suša, Krško: Potem ko so Grki izrekli 
nezaupnico programu trojke, se bodo počasi 
v celi Evropi začele nujne spremembe. EU bo 
razpadla, če ne doseže dogovora za prestruk-
turiranje dolgov, manj varčevanja, delitev bo-
gastva v dobro revnih. Dogovor je vsekakor 
tudi v interesu Slovenije, ni pa v interesu ka-

pitalskih elit. Vsa poroštva, ki so jih Grčiji dale Slovenija in osta-
le države, se morajo rešiti v okviru novega dogovora.

Mitja Udovč, Boštanj: V ekonomskem in jav-
nofinančnem smislu Grčija ne zmore in noče 
več sodelovati v igri kapitala 'Ekonomija ne-
omejene rasti'. Pričakovano vračilo sposoje-
nega je v ekonomiji, ki temelji predvsem na 
obrestih, dvomljivo, če ne celo nerealno. Grči-
ja ima verjetno manj 'težav' s slovenskim dol-

gom, kot ga ima Slovenija kot upnik. Največja kazen neodplače-
vanja grških posojil je doletela nemške in francoske bankirje.

SEVNICA - 23. junija je v dvorani Alberta Felicijana na sevni-
škem gradu potekal posvet o možnostih, ki jih ponuja reka 
Sava za nevladne organizacije, ter o problemih, ki ob tem 
nastajajo.

Namen posveta, ki sta ga organizirali Regionalni stičišči nevla-
dnih organizacij Prstan Posavje in Mrest Zasavje v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica, je bil predstaviti izkušnje in primere dobrih praks 
objezerskih krajev s posebnim poudarkom na nevladnih orga-
nizacijah, ob tem pa opozoriti na aktualno problematiko izkori-
ščanja reke ter okrepiti partnerstvo in medsebojno povezovanje 
zasavskih in posavskih nevladnih organizacij tudi z ostalimi de-
ležniki v obeh regijah.

Na posvetu je aktualno problematiko o aktivnostih na reki Savi, 
s  poudarkom na problematiki plovbe na Savi, predstavil sevni-
ški župan Srečko Ocvirk, predstavnik HESS mag. Andrej Vizjak 
je pojasnil potek upravljanja akumulacij in prizadevanja za nji-
hovo večnamensko rabo, podpredsednik Turistične zveze Slove-
nije Jože Prah pa primere dobrih praks objezerskih krajev, Za-
savska turistična organizacija d. o. o. in Kajak kanu klub Čatež 
pa sta predstavila nekatere dobre prakse iz Posavja in Zasavja.

Med ključne sklepne ugotovitve so med drugim zapisali, »da se 
tudi nevladne organizacije zavežejo k aktivnemu dialogu o traj-
nostni, večnamenski rabi in so aktivni partner pri izvajanju ali 
celo nosilec trajnostno-sonaravne večnamenske rabe Save ozi-
roma območij ob Savi« ter naj se »predstavljene dobre prakse 
objezerskih krajev prenesejo tudi v našo regijo, še posebej v luči 
združitve gospodarskega razvoja z okoljsko, socialno in kultur-
no trajnostjo«.  S. Radi 

O Savi tudi nevladniki

Predstavnik HESS mag. Andrej Vizjak (desno) pred udeležen-
ci posveta (foto: KŠTM Sevnica)

Ob županu Ladku Petretiču in 
zaposlenim v občinski upravi 
so na sejo prišli svetniki Aleš 
Kegljevič, Robert Zagorc, 
Melita Skušek in Marjan Je-
rele, Andrej Rajar, Jožica Le-
šnjak, Anton Zagorc, Mate-
ja Jurečič, Lovro Metelko in 
Andrej Kerin pa ne, pri čemer 
sta le Lešnjakova in malo pred 
sejo še Jurečičeva opravičili 
svojo odsotnost. Županu tako 
ni ostalo drugega, kot da ugo-
tovi nesklepčnost in zaklju-
či sejo. Kot je povedal, je dan 
pred sejo popoldne po elek-
tronski pošti prejel predlog 
omenjenih šestih svetnikov 
za prestavitev 6. redne seje na 
kasnejši datum, vendar je me-
nil, da ni razlogov za preklic 
oz. prestavitev seje, saj so pre-
dlagane sklepe obravnavali vsi 

Na sejo prišli le štirje svetniki
KOSTANJEVICA NA KRKI - Potem ko je bila že 5. redna seja kostanjeviškega občinskega sveta sprva prekli-
cana in prestavljena za teden dni, je bila tudi 6. redna seja, sklicana za 2. julij, nesklepčna, saj so se je nav-
kljub vrsti pomembnih točk na dnevnem redu udeležili le štirje od desetih svetnikov.

odbori razen odbora za finan-
ce in občinsko premoženje, ki 
je bil 29. junija prav tako ne-
sklepčen, poleg tega se zače-
nja čas dopustov, ko bodo skli-
ci sej težje izvedljivi. Kot glavni 
razlog za obstrukcijo svetniške 
skupine je izpostavil spor gle-
de vračila vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje. »Oni 
izsiljujejo, naj denar razde-
lim, vendar moram počakati 
odločitev sodišča in do takrat 
ne morem narediti nič, takšna 
imam navodila s strani pravni-
kov in nadzornega odbora,« je 
Petretič komentiral nesklep-
čnost seje.

Na dnevnem redu seje je bilo 
sicer nekaj pomembnih točk: 
predlog rebalansa občinskega 
proračuna, pomemben pred-

vsem zaradi sanacije plazu na 
cesti Vrtača - Vrbje, za kar je 
občina dobila odobrenih sla-
bih 120 tisoč evrov; pravilnik 
o kmetijstvu, ki omogoča iz-
vedbo javnega razpisa za so-
financiranje investicij kme-
tov; sistemizacija in nove cene 
v vrtcih, brez česar bo mora-
la OŠ Jožeta Gorjupa 29 star-
šem izdati odločbe o zavrnitvi 
vpisa otroka v vrtec; ter sklep 
o podelitvi občinskih priznanj, 
ki jih mora OS potrditi do ob-
činskega praznika 16. avgusta, 
sicer ne bodo podeljena. Komi-
sija za občinska priznanja, pro-
slave in sodelovanje z občina-
mi predlaga, da kostanjeviški 
srebrnik prejmejo Marija Gju-
rekovič, Ivanka (Slavica) Ku-
har in Roman Jordan, župan 
pa podeli zlati listini za delo-

vanje v društvu Stanetu Le-
vičniku in Martinu Hodniku 
(že podeljeno), zlati listini za 
obletnico delovanja Radioklu-
bu Iskra Prekopa in Društvu 
podeželskih žena Pod Gorjan-
ci, ključ mesta Kostanjevica in 
naziv častni meščan pa dr. An-
dreju Smrekarju.

Nekatere izmed naštetih skle-
pov lahko sprejmejo na dopi-
sni seji, pri čemer je potrebna 
soglasnost vseh sodelujočih na 
seji. Petretič je napovedal, da 
bo premislil o ponovnem skli-
cu seje, »ko se glave ohladijo«, 
v neformalnem pogovoru pri-
sotnih na seji pa je glasno ome-
nil celo možnost ponovnih vo-
litev …

 Peter Pavlovič

BISTRICA OB SOTLI - Zadnji junijski konec tedna je bil v znamenju praznika občine Bistrica ob Sotli, pra-
znika, ob katerem tamkajšnja društva že tradicionalno stopijo skupaj, pri prireditvah pa sodelujejo vse ge-
neracije.

Prazniki povezujejo generacije

Petek, 26. junij, je s slavnostno 
sejo predstavljal vrhunec pra-
znovanja praznika občine Bi-
strica ob Sotli. Dvorana Kultur-
nega doma je bila nabito polna 
tako domačinov kot gostov, ki 
so se kasneje že tradicionalno 
zadržali na srečanju v Gostilni 
Šempeter, tisti bolj mladostne-
ga duha pa so si ogledali tudi 
letošnji Bosorok, kjer so poleg 
skupine Tapatafko in Prismo-
jenih profesorjev bluesa zaža-
reli domačini in letošnji dobi-
tniki denarne nagrade občine 
Bistrica ob Sotli – skupina So-
cial Blue. 

Pred osrednjo prireditvijo je 
v galeriji Kulturnega doma s 
pomočjo domačega kultur- nega društva potekala tudi 

otvoritev zanimive razstave o 
kamnitih znamenjih v Kozjan-
skem parku, avtoric Lucije Zo-
renč in Vesne Zakonjšek. Na 
območju Kozjanskega parka je 
namreč kar 20 kamnitih zna-
menj, ki  so nastajala v razponu 
od 16. do 19. stoletja pod spre-
tnimi rokami neznanih ljud-
skih umetnikov. Kar polovica 
teh znamenj se nahaja v obči-
ni Bistrica ob Sotli, katera so 
in kakšne so njihove značilno-
sti, pa si lahko ogledate in pre-
berete na razstavnih panojih v 
omenjenem bistriškem kultur-
nem domu. 

Osrednjo prireditev je pove-
zovala mlada Sara Stadler, 
občinstvo pa je z bučnim 
aplavzom nagradilo letošnje 
nagrajence – poleg že omenje-
nih Social Blue: Jože Praten-
grazer je častni občan svoje 
občine, dolgoletni trud Toma-
ža Zorenča je bil prepoznan s 
plaketo občine Bistrica ob So-
tli, priznanje bo lahko na po-
sebno mesto spravila tudi 
vsestranska Emilija Šterlek, 
posebno priznanje za ustvar-
jalno medgeneracijsko delova-
nje pa je tokrat prejela vedno 
aktivna in odprta družina Do-
brina.

Malo občinskih proslav je tako 
polnih živahne glasbe, kot so 
bistriške. Potem ko so pod tak-
tirko Špele Drašler zapeli čla-
ni Mešanega pevskega zbora 
Bistrica ob Sotli (ogreti še od 
nedavnega velikega koncer-
ta pri Svetem Križu Missa Fe-
stiva), so glasbeno nadaljeva-
nje proslave prevzeli najmlajši 
predstavniki bistriške glasbe-
ne scene Social Blue in tako 
glasbeno kot vokalno navdu-
šili.  

Praznik je znova pokazal, s 
kako pestrim društvenim ži-
vljenjem se lahko pohvali Bi-
strica ob Sotli, saj so bila z do-
godki aktivna športna društva, 
upokojenci, mladi prostovolj-
ci vedno aktivnega MDBoS in 
kmetice tamkajšnjega Društva 
kmetic Ajda, ki so pripravile 
tudi razstavo gospodinjinih 
predpasnikov iz različnih ob-
dobij v prostorih nekdanje Če-
pinove štale – Posavski špajzi. 
Praznični konec tedna pa je za 
zaključek postregel še s tradi-
cionalnim Petrovim sejmom, 
ki mu je sicer ponagajalo vre-
me, a to občane ne bo odvrnilo 
od snovanja novih, zanimivo-
sti polnih dogodkov za nasle-
dnje praznike.

 Maruša Mavsar

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je sprejela spremembe uredbe o 
merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe pro-
stora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju 
jedrskega objekta, s katerimi je (večinoma) ugodila zahtevam po-
savskih občin, da se nadomestilo vrne na raven pred spremembo 
uredbe v lanskem decembru, poleg tega se izdaja odločb za na-
domestila z ministrstva prenese nazaj v pristojnost občin, viši-
na nadomestila pa se letno revalorizira z inflacijo. Občina Krško 
tako po novem dobi nekaj manj kot 8,5 milijona evrov letno, kar 
je 130 tisoč evrov manj kot pred decembrsko spremembo ured-
be, ko ji je bilo nadomestilo znižano za približno milijon evrov. 
Občina Brežice dobi slaba 2 milijona evrov oz. 200 tisoč evrov 
več kot po sporni uredbi iz lanskega decembra, ki je Brežicam 
vzela kar 400 tisočakov. Občina Sevnica bo dobila nekaj manj kot 
160 tisoč evrov, kar je še nekoliko več kot po decembrski vrni-
tvi t. i. rente tudi Sevničanom. Nekoliko več, obe po dobrih 150 
tisoč evrov, bosta dobivali tudi Občini Kostanjevica na Krki in 
Kozje, prejemnice nadomestila pa so še Občine Dol pri Ljublja-
ni (117 tisoč evrov), Domžale (86 tisoč evrov) in Ljubljana (6 ti-
soč evrov), tako da je skupni znesek letnega nadomestila, za ka-
terega so zavezanci NEK, Sklad za razgradnjo NEK in ARAO, 11,1 
milijona evrov. »Vrnitev nadomestil na popolnoma enak znesek, 
kot je bil določen s sUV8 (stara uredba, op. a.), ni izvedljiv, ker se 
je UV8 (uredba iz decembra 2014, op. a.) izdal kot popravljalni 
ukrep na podlagi zaključkov revizijskega poročila o izbiri loka-
cije odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Temu 
primerno se je sprejela nova metodologija za določitev višine na-
domestil in dajatev. Zato so glede na skoraj enako vsoto vseh na-
domestil odstopanja v prejemkih posameznih občin sprejemlji-
va,« so nov izračun pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. 
 P. P.

Vlada Posavju vrnila vzeto rento

Ana Dobrina je prevzela priznanje v imenu celotne družine, 
poleg nje Emilija Šterlek, župan Franjo Debelak, Jože Praten-
grazer, vokalistka skupine Social Blue Jana Tavčer in Tomaž 
Zorenč.  

Avtorici razstave o kamnitih 
znamenjih Vesna Zakonjšek 
in Lucija Zorenč
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Po izgradnji prve faze nama-
kalnega sistema Kalce–Na-
klo, ki je v uporabi že od leta 
2006 in zajema 110 hektarjev 
namakalnih površin v dolžini 
3,5 kilometra cevi, je Občina 

Krško v lanskem letu zgradi-
la še drugo fazo namakalnega 
sistema, s katero se je podro-
čje namakalnih površin pove-
čalo na skupno 265 hektarjev. 
Področje druge faze namakal-
nega sistema se razprostira na 
155 hektarjih oz. 9,1 kilometra 
skupne dolžine cevi, zajema pa 
305 parcel in 166 lastnikov. 
Občina Krško je naložbo v viši-
ni 1,1 milijona evrov zgradila s 
pomočjo evropskih sredstev v 
višini cca. 710.000 evrov. Dela 
na terenu je izvedlo podjetje 
Gradnje, d. o. o., Boštanj. Sku-
pna predvidena poraba vode 
med marcem in oktobrom na 
celotnih 265 hektarjih prve in 
druge faze zgrajenega nama-
kalnega sistema je ocenjena 
na 244.000 m3/leto, obe fazi 
pa imata skupno črpališče in 

transformatorsko postajo. Vo-
dna pravica za sistem velja do 
leta 2042. Lastnica obeh faz je 
Občina Krško, upravljavec sis-
tema pa Sklad kmetijskih ze-
mljišč in gozdov RS. 

»Izgradnja takšnega nama-
kalnega sistema je prav goto-
vo velik dosežek, ne nazadnje 
skupen dosežek tako lokal-
ne skupnosti, kot vas, ki ste 
pri tem sodelovali, in bo imel 
dolgoročne posledice na to 
področje,« je številnim ude-
ležencem otvoritve dejal žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko, saj namakalni sistem 
ponuja nove razvojne možno-
sti lokalnemu kmetijstvu z vi-
dika uvajanja novih oz. dono-
snejših kultur v kolobar kot 
tudi z vidika samooskrbe lo-
kalnega prebivalstva. Kot je še 
dodal Stanko, imamo v Posav-
ju še veliko možnosti za na-
makanje kmetijskih zemljišč, 
zlasti ob Savi, kjer naj bi z na-
makalnimi sistemi opremi-
li 600 hektarjev zemljišč. Obi-

skovalce in pridelovalce so ob 
dogodku med drugim pozdra-
vili tudi evroposlanec Franc 
Bogovič, predsednik Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slove-
nije Cveto Zupančič, direktor 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto Jože Simončič 
in predsednik sveta KS Podbo-
čje Janez Barbič. V spremlja-
jočem programu so sodelova-
li učenci OŠ Podbočje in Pevke 
izpod Bočja.

V nadaljevanju je v organiza-
ciji Kmetijsko gozdarskega za-
voda Novo mesto potekal če-
trti Dan tehnike, na katerem 

so lokalni pridelovalci, pro-
izvajalci in strokovnjaki ob 
strokovnem vodstvu Natali-
je Pelko in Martina Mavsar-
ja številnim udeležencem na t. 
i. zelenjavni poti ob reki Krki 
predstavili delovanje tehnike 
za pridelavo zelenjave, jagod 
trsnih cepljenk in namakal-
nih sistemov. »Dobra tehno-
loška opremljenost je osnova 
za konkurenčnost na našem 

trgu. Slovenska javnost in po-
litika pa pogosto razumeta so-
dobno tehniko in opremo kot 
neko razkošje, kar moramo od-
ločno zavrniti - to so osnovna 
sredstva, ki so pogoj za kon-
kurenčno pridelavo, to je eko-
nomska in tehnološka nuja,« je 
ob tem poudaril direktor novo-
meškega zavoda Jože Simon-
čič. Ob zaključku prireditve so 
na kmetiji Turk na Brodu pri 
Podbočju svojo ponudbo na 
stojnicah predstavili razni pro-
izvajalci in razstavljavci.

Dan pred tem je v Kultur-
nem domu Krško v organiza-

ciji Občine Krško, KGZS Novo 
mesto in poslanca v Evrop-
skem parlamentu Franca Bo-
goviča potekal strokovni po-
svet z naslovom »Namakanje 
in organizacija proizvajalcev 
(OP) – možnosti in priložno-
sti za razvoj namakanja in OP 
v Sloveniji v naslednjih letih«, 
o katerem pa več na tematskih 
straneh Sadovi narave.
 Peter Pavlovič

WWW.OPTIKARIMC.NET

ŽE OD 55€
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OBREŽJE, BREGANA - 1. julija je minilo dve leti, odkar je 
Hrvaška vstopila v Evropsko unijo. Ob tej priložnosti je na 
Obrežju in Bregani potekalo t. i. srečanje pri Kalinu, s kate-
rim so prebivalci s slovenske in hrvaške strani skupaj obe-
ležili omenjeni dogodek iz bližnje zgodovine.

Srečanje se je začelo na prostoru pred gostilno Kalin na Obrežju, 
kamor so prišli prebivalci s hrvaške strani in se pozdravili s slo-
venskimi, s stojnicami so se predstavili Društvo vinogradnikov 
Dolina-Jesenice, Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem, Ter-
me Čatež in lokalni gostinci. Dogajanje se je nato prestavilo preko 
mostu pri Kalinu na hrvaško stran, kjer je potekal kulturni pro-
gram, ki so ga oblikovali slovenski in hrvaški izvajalci. Predsta-
vili so se MoPZ KUD Slavček Velika Dolina, Krajnski muzikanti, 
harmonikarska sekcija KD Ivan Kobal Krška vas in Klapa Paran-
gal ter hrvaški KUD Licitar Bregana, Kyokushin karate klub Bre-
gana DIV, Udruga Etno-fletno, KUD Oštrc, Tamburaški sestav Od 
sumraka do zore in še nekateri drugi.  Številne zbrane je nagovo-
ril brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril, da je leta 1991 pre-
bivalce z obeh strani meja precej razdvojila in povzročila težave 
pri sodelovanju. »Pred dvema letoma je prišel velik trenutek, ko 
smo se ponovno lahko začeli družiti in sodelovati. Občina Breži-
ce dobro sodeluje z vsemi obmejnimi občinami, posebej pa smo 
veseli dobrega sodelovanja s Samoborjem, saj se vsako leto od-
vijajo razna srečanja med obema občinama. Brežičani ne more-
mo brez vašega sejma, saj je v soboto več Brežičanov na sejmu 
v Samoborju kot v domačem kraju,« je dejal Molan. Predsednik 
mestnega sveta Samoborja Branimir Šiljak je vsem obiskoval-
cem iz Slovenije zaželel dobrodošlico, prav tako je obiskovalcem 
nekaj besed namenil župan Samoborja mag. Krešimir Beljak. 
Med gosti sta bila tudi veleposlanica Republike Hrvaške v Slove-
niji Vesna Terzić in poslanec v DZ Igor Zorčič. Prireditev je po-
vezoval Mislav Maroević. R. Retelj

Slovensko-hrvaško druženje

Nastopili so tudi Krajnski muzikanti.

Brez vode in tehnike ne gre
VELIKO MRAŠEVO, BROD - Na kmetiji Jurečič v Velikem Mraševem je 4. julija potekala otvoritev druge faze 
namakalnega sistema Kalce–Naklo, v nadaljevanju pa na t. i. zelenjavni poti do kmetije Turk na Brodu pri 
Podbočju še Dan tehnike – pridelava, namakanje in promocija zelenjave.

Marjan Jurečič iz Velikega 
M r a š e v e g a 
obdeluje 50 
ha površin 
in letno pri-
dela do 1000 
ton zelenjave. 
»Zelenjadar-

ske, pa tudi sadjarske proizvo-
dnje brez namakanja praktič-
no ni, brez tega se niti ne splača 
začeti delati, ker so vložki pre-
veliki, na koncu pa pridelka ni. 
Stroški namakanja so izredno 
majhni, če jih primerjaš s sku-
pno količino kvalitetnih pridel-
kov,« pravi pionir zelenjadar-
stva na tem območju. Glede OP 
pa meni, da bi v Sloveniji lahko 
imeli le dva ali tri pridelovalne 
centre, nad prodajo pa bi imel 
roko le eden: »Le s tem bi ne-
kaj dosegli, saj imamo na drugi 
strani izredno močne pogajal-
ce. Naše sodelovanje s KZ Krka 
zadošča za to področje, na ni-
voju Slovenije pa smo premajh-
ni, saj eden drugemu konkuri-
ramo in si zbijamo cene.« 

Davorin Simončič, prav tako 
iz Velikega Mraševega, na dru-
žinski kmetiji obdeluje 4 ha 
površin. »Razširitev sistema je 

pomembna, 
ker je na ob-
močju prve 
faze zmanj-
kovalo povr-
šin in se vsa-
ka kmetija 

želi vsaj delno širiti, do tega 
trenutka pa to ni bilo možno. 
Zdaj je na območju druge faze 
že kar nekaj površin, na kate-
rih raste zelenjava,« pojasnju-
je. Povezovanje v OP pozdra-
vlja: »O tem smo že razmišljali 
in glede na pogoje, koliko pri-
delovalcev in površin mora biti 
združenih, že izpolnjujemo po-
goje, drugo pa so razne druge 
obveze.«

Igor Jarkovič z Broda pri Pod-
bočju prihaja 
s kmetije, kjer 
je v ospred-
ju še vedno 
pridelava ja-
god, pridelu-
jejo pa tudi 

zelenjavo. »Razširitev nama-
kalnega sistema omogoča ra-
zvoj bolj intenzivnih kultur na 
tem področju, kar je glede na 
to, da imamo precej majhne in 
razdrobljene površine, smotr-

no,« meni o novi pridobitvi, o 
povezovanju pa: »Vsekakor je 
dobro, da smo proizvajalci po-
vezani, saj tako lažje nastopa-
mo na trgu, pa tudi v smislu 
nabave so prednosti, saj lažje 
pridemo do cenejših materia-
lov. Slej ko prej bo to nujno po-
trebno.«

Andrej Turk z Broda pri Pod-
bočju obde-
luje 35 ha 
površine in 
pridela okoli 
1000 ton ze-
lenjave letno. 
»Namakalni 

sistem nam omogoča razširi-
tev in povečanje proizvodnje, 
pa tudi upoštevanje kolobarja, 
kar je pomembno pri zmanjše-
vanju bolezni. Predvsem pa so 
tu odprla številna nova delov-
na mesta,« poudarja še en po-
gosto spregledan vidik razvoja 
zelenjadarstva. Glede OP meni, 
da se vanje sicer preveč vtika 
politika oz. lobisti, se mu pa to 
vseeno zdi smiselno: »Prav bi 
bilo, da bi bil en OP za vsaj pol 
Slovenije, če že ne za celo, saj 
bi lahko tako bolje nastopali 
proti trgovcem. Dokler pa se 

trudijo, da čim bolj razbijejo 
pridelovalce, nam lahko zbija-
jo cene. Če se tukaj vsi združi-
mo, smo še vedno premajhni, 
saj pridelamo premalo za po-
trebe velikih trgovcev.«

Martin Komljanc ml. iz Ma-
lega Mraše-
vega pravi, 
da obdeluje-
jo 20 hektar-
jev zemlje in 
pridelajo 300 
ton zelenjave 

letno, vendar zemljišč nimajo 
na območju namakalnega sis-
tema Kalce-Naklo, zato mora-
jo za namakanje iz potoka Se-
nuša in vrtine poskrbeti sami. 
»Zagotovo je to velika pridobi-
tev, saj lahko namakaš, kadar 
in koliko je potrebno. Naša ze-
mljišča so del 3. faze, za kate-
ro pa zaenkrat še ne kaže, da 
bo zgrajena,« pravi. Pozitiv-
no ocenjuje tudi povezovanje 
v OP: »Bolj ko bomo povezani, 
lažje bomo prodali večje koli-
čine. Sodelovanje s KZ Krka je 
v redu, saj druge rešitve nima-
mo, kako naprej, pa se bomo 
morali še dogovoriti.«

PRIDELOVALCI ZELENJAVE O POMENU NAMAKALNEGA SISTEMA IN POVEZOVANJU 
V ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV (OP):

Z odprtjem ventila sta namakalni sistem predala namenu 
župan občine Krško mag. Miran Stanko in lokalni pridelova-
lec Marjan Jurečič. 

Prikaz pobiranja krompirja s pomočjo sodobne tehnike

BREŽICE - Društvo za oživitev mesta Brežice je včeraj, 8. julija, 
vse, ki so si želeli ogledati spremembe, ki jih je v naš prostor pri-
nesla izgradnja HE Brežice, povabilo na strokovno voden ogled 
gradbišča HE in za tem še na okroglo mizo z naslovom »Prilo-
žnosti mesta Brežice ob izgradnji HE Brežice in HE Mokrice«. Na 
okrogli mizi v sejni sobi gradbišča podjetja HESS so sodelovali 
župan Ivan Molan, Patricia Čular, Matjaž Avšič (predstavitev 
Vodnega centra) in mag. Andrej Vizjak. »Društvo za oživitev me-
sta Brežice že več kot deset let deluje na področju ohranjanja in 
predstavljanja zgodovinskih značilnosti in dediščine mesta Bre-
žice, mesta, ki je nastalo ob reki Savi in je bilo ves čas obstoja z 
njo tesno povezano. Zato smo se odločili spregovoriti o spre-
membah, ki jih mestu prinaša izgradnja dveh hidroelektrarn, in 
sicer HE Brežice in HE Mokrice,« so zapisali v vabilu. Več o do-
godku pa v naslednji številki časopisa. 

Ogled gradbišča in okrogla miza
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TATOVI 24 UR NA DELU - V noči na 25. 6. je v Dolenjem Le-
skovcu iz kleti stanovanjske hiše neznani storilec ukradel elek-
tromotorja in starejši štedilnik. V Sevnici je bil istega dne v po-
poldanskih urah ukraden starejši avto Volkswagen polo. 28. 6. 
je v času krajše odsotnosti nepridiprav vlomil v parkirano vo-
zilo v Kostanjevici na Krki in si prisvojil lastnikovo denarnico 
z gotovino in dokumenti, torbica z dokumenti, bančnimi kar-
ticami in celo zapisanimi PIN kodami pa je iz vlomljenega vo-
zila izginila tudi občanki, ki je istega dne pod krškim mostom 
na Vidmu pustila vozilo in se podala na rekreativni sprehod. 
V bližini kraja Stranje so neznanci v noči na 3. 7. ukradli dva 
rudniška vozička, kot simbol nekdanjega rudarjenja postavlje-
na ob gozdni cesti. Turistično društvo je s krajo oškodovano 
za okoli 2000 evrov. 

ZARADI ALKOHOLA IN HITROSTI S CESTE - 28. 6. je nekaj 
po 5. uri zjutraj v Brežicah 19-letna voznica zaradi neprila-
gojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v beton-
ski steber. V zgodnjih jutranjih urah je imela v litru izdihane-
ga zraka 0,75 mg alkohola (1,56 g/kg), v nesreči pa je utrpela 
lažje poškodbe. Štiri dni kasneje se je huda prometna nesre-
ča zgodila na cesti med Pišecami in Globokim. Botrovala ji je 
prehitra vožnja 20-letnega voznika vozila BMW, ki je v ovin-
ku zapeljal s ceste, med prevračanjem avtomobila pa je voz-
nik, ki ni bil pripet z varnostnim pasom, padel iz vozila in utr-
pel hude poškodbe.

Zaradi neprilagojene hitrosti je 2. 7. na cesti med Črncem in 
Cundrovcem padel 16-letni motorist, v dopoldanskih urah 
naslednjega dne pa so brežiški policisti obravnavali nesrečo 
84-letnega kolesarja, ki si je pri padcu hudo poškodoval glavo. 
V nesreči je bil udeležen sam. Na cesti med Dvorcami in Prili-
pami je 34-letni voznik 4. 7. pod večer izgubil oblast nad vozi-
lom, zapeljal na travnato brežino in trčil v prometno signaliza-
cijo. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,16 mg alkohola (2,4 
g/kg). 6. 7. je v dopoldanskih urah na cesti Brežice - Cundro-
vec padel mopedist, popoldan pa na krškem mostu motoristka. 

DELOVNA NESREČA - V noči na 1. 7. se je v podjetju na Se-
novem pripetila delovna nesreča, v kateri je 45-letni delavec 
utrpel opekline po telesu. Po prvih ugotovitvah naj bi se vne-
la barva, ogenj pa je zajel delavca. 
 Zbrala: B. M.

Številne zbrane na prireditvi 
in goste je uvodoma nagovoril 
sevniški župan Srečko Ocvirk, 
slavnostni govornik pa je bil 
podpredsednik Vlade RS in 
minister za javno upravo Bo-
ris Koprivnikar. Ta je v uvo-
du svojega govora spomnil na 
prelomne dogodke konec me-
seca junija leta 1991. Ob tem 
je poudaril, da so posavski kra-
ji veliko prispevali k temu, da 
imamo danes svobodno in su-
vereno lastno državo. »Posav-
je je pokazalo, kaj pomeni ver-
jeti v domovino, se zaradi nje 
izpostaviti tudi nevarnosti,« je 
dejal in nato v nadaljevanju še 
poudaril, da je Slovenija uspe-
šna država, ki ponuja veliko 
razvojnih priložnosti - več, kot 
bi se pričakovalo od te majhne 
države. »Imamo visok življenj-
ski standard, učinkovito soci-
alno politiko, dobro šolstvo in 
dostopno zdravstvo ter števil-
ne druge javne sisteme,« je še 
dejal in dodal, da ima Sloveni-

Godbeniki pod taktirko Tonija 
Homana so se kar številnemu 
občinstvu na dvorišču Lamuto-
vega likovnega salona predsta-
vili z desetimi skladbami, kot 
gostje pa so nastopili še pevski 
zbor Glasbene šole Lipičnik iz 
Novega mesta in domača ple-
sna skupina Harlekin. Program 
je, kot vedno z zanimivimi na-
javami točk, povezovala Meli-
ta Skušek.

Slavnostni govornik, župan 
Ladko Petretič, je spomnil na 
dogodke pred 24 leti, ko je Slo-
venija razglasila samostojnost, 
nato pa dodal še: »Ne glede na 
težko situacijo, v kateri se je 
zadnje čase znašel skoraj vsak 
izmed nas, bi morali biti pono-
sni na svojo domovino, morali 
bi se zavedati naših lepot, en-
kratnosti, naših dosežkov, svo-
jih priložnosti. Vse prevečkrat 
pozabljamo, kaj nam naša do-
movina ponuja, vse pogosteje 

»Bodimo drzni, a realni«
SEVNICA - V atriju sevniškega gradu je na predvečer dneva državnosti potekal slavnostni koncert KD God-
ba Sevnica z glasbenimi gosti in s slavnostnim govornikom, podpredsednikom Vlade RS in ministrom za 
javno upravo Borisom Koprivnikarjem.

ja vse, kar imajo veliki - tudi te-
žave, ki pa naj jih sprejmemo 
kot izzive, z njimi pa naj se so-
očimo tako, kot smo se pred 24 
leti. »Bodimo drzni, a realni, 
napake so dovoljene, a jih ne 
ponavljajmo ...« je še spodbu-

dil in zaključil, da je ponosen, 
ker je Slovenec, ker je politik, 
odgovoren do sebe in soljudi. 

Na prireditvi so tretje leto za-
pored podelili tudi nagra-
de OZVVS Sevnica učenkam 

in učencem OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, ki so sodelovali v lite-
rarnem natečaju z dvema te-
mama »Šport, športniki in Slo-
venija« ter »Je slovenščina še 
moj jezik?« Komisija pri izboru 
ni imela lahkega dela, a prizna-
nja je podelila šestim najbolj-
šim - Martinu Semetu, Žigi 
Senici, Emi Štigl, Tari Vovk, 
Evi Zali Kobal in Ani Trbovc. 

Glasbeni del programa so z 
zahtevnimi glasbenimi deli 
oblikovali članice in člani God-
be Sevnica z dirigentom Mati-
cem Nejcem Krečo, kot soli-
sta pa sta se predstavila tudi 
člana godbe, flavtistka Lara 
Senica in saksofonist Anže 
Rupnik. Poseben glasbeni do-
datek pa je bil solo nastop kla-
rinetista Domna Marna, ki je 
eno skladbo zaigral še s svoji-
ma glasbenima prijateljicama, 
z violinistko Klavdijo Novšak 
in pianistko Niko Tkalec. 
 Smilja Radi

Slavnostni govornik na tradicionalnem koncertu Godbe Sev-
nica ob dnevu državnosti je bil podpredsednik Vlade RS in 
minister za javno upravo Boris Koprivnikar (v prvi vrsti dru-
gi z leve).

»Ohraniti moramo vsaj ponos«
KOSTANJEVICA NA KRKI – Dan državnosti je bil v Kostanjevici na Krki že 21. leto zapored koncertno obar-
van s promenadnim koncertom domačega pihalnega orkestra, ki je hkrati tudi osrednja občinska priredi-
tev ob omenjenem prazniku.

nasedamo prepirom med pre-
teklostjo in sedanjostjo, hkra-
ti pa se ne zavedamo, da s tem 
izgubljamo bodočnost. Prav bi 
bilo, da bi razmišljali tako kot 
nekdanji ameriški predsednik 
Kennedy, ki je dejal: 'Ne spra-
šuj, kaj bo zate storila domovi-
na - vprašaj raje, kaj sam lah-
ko storiš zanjo'. Morda res ne 

veliko, a ohraniti moramo vsaj 
svoj slovenski ponos, pokaza-
ti moramo, da imamo radi ta 
košček zemlje, ta raj pod Tri-
glavom. Če ne drugače, pa vsaj 
tako, da slovesno praznujemo 
državne praznike, da na dro-
gu plapola slovenska zastava, 
da slavnostno zapojemo ali zai-
gramo himno in številne domo-

ljubne pesmi.«

Petretič je ob tem podelil tudi 
zlato listino za posebne dosež-
ke na področju delovanja dru-
štev, ki jo je letos prejel Tine 
Hodnik, ki se je kot član ini-
ciativnega odbora pred 20 
leti aktivno zavzel za ponov-
no obuditev godbeništva v 
Kostanjevici na Krki in s svo-
jo angažiranostjo pri zbiranju 
sredstev za nakup prvih in-
štrumentov pomembno pri-
speval k ustanovitvi Pihalnega 
orkestra Kostanjevica na Krki. 
V letih 1998–2010 je kot član 
Nadzornega odbora prispeval 
k uspešnemu vodenju in delo-
vanju društva, v vseh teh letih 
pa je mnogokrat pokazal svo-
jo podporo in pripadnost orke-
stru, ko je zastavil svojo bese-
do in se zavzel, da je orkester 
dobil bodisi finančna sredstva 
bodisi nov inštrument in nove 
obleke.  P. Pavlovič

Koncerta oz. proslave so se udeležili številni občani in občanke.

BREŽICE - V organizaciji Ob-
činskega odbora Združenja 
za vrednote slovenske osa-
mosvojitve Brežice je 24. ju-
nija v Domu kulture Brežice 
potekala proslava dneva dr-
žavnosti. Slavnostni govornik 
je bil župan občine Brežice 
Ivan Molan, ki je poudaril, da 
smo vsem tistim, ki so za svo-
bodno in neodvisno Slovenijo 
dali svoje življenje, dolžni izka-
zovati spoštovanje in ohranja-
ti spomin na čas, ko je bila iz-

bojevana samostojnost našega 
naroda. »Žal smo na naši samo-
stojni poti dopustili plenjenje 
skupnega premoženja in uni-
čevanje podjetij za ozke inte-
rese elit z izgovorom, da ščitijo 
nacionalni interes. Zmanjkalo 
nam je moči, volje in znanja, 
da bi preprečili privilegije po-
sameznikov, ki še vedno črpa-
jo finančna sredstva iz držav-
nih podjetij in bank. Posledica 
finančnih izčrpavanj državnih 
bank in podjetij pa je siroma-

šenje vseh nas in pehanje slo-
venskega naroda v stisko in boj 
za ekonomsko preživetje dru-
žin in posameznikov. Tudi da-
nes se premalo zavedamo, da 
skušajo nekateri tako imeno-
vani gospodarstveniki zaradi 
svojih slabih, nezrelih poslov-
nih odločitev pod vprašaj po-
staviti našo samostojnost in 
boj za suverenost,« je še de-
jal Molan, prepričan, da bomo 
kljub vsemu našli moč v eno-
tnosti in sodelovanju ter vsa-

kemu državljanu omogočili 
človeka vredno življenje, saj 
smo »to dolžni sebi in vsem 
žrtvam, ki so s svojimi življe-
nji tlakovale našo pot v svobo-
dno Slovenijo«.

Na prireditvi sta govorila še 
predsednik Občinskega odbo-
ra VSO Brežice Franc Vegelj 
in Roman Zakšek, prireditev 
pa je popestril pevski zbor pod 
vodstvom Veglja.
 P. P./vir: VSO Brežice

Proslava brežiškega odbora VSO

LJUBLJANA - Ministrstvo za zdravje je zaradi številnih pomi-
slekov in protestov zaenkrat odstopilo od pravilnika o re-
organizaciji nujne medicinske pomoči (NMP). Ministrica za 
zdravje Milojka Kolar Celarc naj bi nov pravilnik (koncept 
naj bi ostal isti) podpisala avgusta.

Dežurne službe v zdravstvenih domovih bodo tako do nadaljnje-
ga delovale kot zdaj, torej bodo zdravniki hkrati z ambulantno 
službo opravljali tudi nujno medicinsko pomoč. Predvideni raz-
pored uvajanja 18 satelitskih centrov (to število se lahko tudi še 
spremeni) naj bi se zamaknil za eno leto, nov sistem nujne me-
dicinske pomoči pa naj bi v celoti zaživel marca 2019.

Pred mesecem dni smo poročali o dveh peticijah proti zdaj že 
umaknjenemu pravilniku. Civilna iniciativa za ohranitev urgen-
tnega terenskega zdravnika v Brežicah je prenehala zbirati pod-
pise 30. junija. »Cilj je dosežen oz. celo presežen, saj predvide-
vam, da je vseh podpisov nad 8000, vseh še nimamo preštetih,« 
je sporočila pobudnica peticije Mojca Pibernik, dr. med., vodja 
NMP v Zdravstvenem domu Brežice. Kot še dodaja, v Brežicah 
predvidevajo, da bo Ministrstvo za zdravje delovalo v isti smeri 
kot do sedaj, torej bo za Brežice še vedno predviden "hendikepi-
ran" in "kvazi" urgentni center, saj po mnenju članov civilne ini-
ciative in stroke ZD Brežice urgentni center ni popoln, če nima 
ekipe za na teren. Civilna iniciativa bo obvestila župana in ob-
činske svetnike o številu zbranih podpisov in jim skušala pred-
staviti, kaj predvidene spremembe pomenijo za občane, na seji 
občinskega sveta 20. julija.

Pobudnik druge peticije za ohranitev NMP pa je bila stranka SLS 
oz. njen predsednik mag. Marko Zidanšek, ki je sporočil, da je 
do sedaj peticijo podpisalo že okoli 3000 ljudi. »Veseli nas sicer, 
da je Ministrstvo za zdravje RS končno prisluhnilo ljudem in pre-
hodno obdobje podaljšalo za eno leto, a smo prepričani, da to ni 
še zdaleč dovolj. Od ministrstva pričakujemo zagotovilo, da de-
lujočih enot nujne medicinske pomoči ne bo ukinilo, saj bi to re-
sno poslabšalo kakovost in hitrost zdravstvenih storitev za vse 
ljudi v Sloveniji. Vsi si zaslužimo kakovostno zdravstveno oskr-
bo, to je naša ustavna pravica,« je še dodal ob tem. Sicer pa pod-
pise pod peticijo za ohranitev NMP zbirajo še naprej. 

 P. Pavlovič

Ministrstvo umaknilo pravilnik,
a koncepta ne bo spreminjalo
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Avtobus se je napolnil v Lju-
bljani, kjer so vanj vstopile še 
tri zmagovalne ekipe učencev z 
mentoricami v projektu »Kuh-
na pa to«, novinarki in snemal-
ca RTV-ja in Sveta na Kanalu A, 
novinarka Slovenskih novic ter 
asistent evropskega poslanca 
Bogoviča Jure Osredkar, ki je 
bil v naslednjih treh dneh tudi 
vodič po belgijskem glavnem 
mestu. Po kar dolgi in naporni 
vožnji skozi Avstrijo in večino-
ma deževno Nemčijo je potnike 
iz Slovenije tik pred Brusljem 
pozdravila mavrica, v samem 
mestu pa je ob prihodu sija-
lo še sonce, čeprav je bila ura 
že deset zvečer. Še pred nasta-
nitvijo v samem centru mesta 
se je avtobus ustavil pred stav-
bo Stalnega predstavništva RS 
v Bruslju, kjer je Slovence pri-
čakal evropski poslanec Franc 
Bogovič ter jim zaželel prije-

tno dobrodošlico in dobro po-
čutje v naslednjih dneh. 

V torek je slovensko odpra-
vo najprej pozdravil zname-
niti Atomium v Bruslju. Gre za 
102 metra visoko skulpturo oz. 
spomenik iz leta 1958, ko se je 
v belgijski prestolnici odvija-
la svetovna razstava Expo. Sle-
dil je ogled Mini-Europe par-
ka oz. Evrope v malem. V njem 
je v pomanjšani obliki prika-
zanih približno 350 različnih 
objektov, večinoma znameni-
tosti evropskih držav. Največ 
pozornosti potnikov iz Slove-
nije je seveda požela Ljubljana 
s frančiškansko cerkvijo in Tro-
mostovjem. Nato so se »Bru-
seljčani« povzpeli še v sed-
mo nadstropje Atomiuma in 
občudovali prekrasen pogled 

grič iz Hiše vin Emino iz Ime-
nega, svojo stojnico sta imeli 
tudi Vinska klet Metlika in Pi-
vovarna Laško. Hrana je seve-
da hitro pošla, vsi pa so v en 
glas hvalili kuharske ekipe iz 
Slovenije. 

Po sredinem ogledu Bruslja 
in njegovih znamenitosti se je 
slovenska karavana ustavila v 
Evropskem parlamentu (EP), 
kjer je Bogovič povedal nekaj 
več o svoji funkciji evropske-
ga poslanca, nato pa je Urška 
Dolinšek iz enote za obiske 
in seminarje v EP skupino od-
peljala v dvorano, kjer zaseda 
751-članski Evropski parla-
ment. V njem je osem sloven-
skih poslancev, med njimi tudi 
Bogovič, ki je član poslan-
ske skupine Evropske ljudske 
stranke (krščanskih demokra-
tov). Obiskovalci iz Slovenije so 
si nato ogledali še Parlamenta-
rium, ki na interaktiven način 
prikazuje zgodovino stare ce-
line, najpomembnejše zgodo-
vinske dogodke in sestavo EP. 

Dogajanje se je nato presta-
vilo na Stalno predstavništvo 
RS, kjer so kuharske ekipe po-
novno pripravljale hrano, krški 
šolarji pa so opravili še zadnjo 
generalko pred izvedbo kultur-
nega programa na proslavi ob 
dnevu državnosti, na katero so 
bili vabljeni vsi Slovenci v Bel-
giji, organizirali pa so jo Stalno 
predstavništvo RS, Veleposla-
ništvo RS in pisarna evropske-
ga poslanca Bogoviča. Obisko-
valci so še enkrat več napolnili 
prostor Stalnega predstavni-
štva ter bili navdušeni nad kul-
turnim programom in slo-
venskimi jedmi. Scenaristka 
programa je bila Sonja Bra-
čun, nastopili pa so mladinski 
zbor OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško z zborovodkinjo Damjano 
Mlakar in glasbeno spremlja-
vo družine Sotošek, Zarja Pe-
trovič Zidarič in Zala Preskar 
sta se predstavili s plesno toč-
ko, Karmen Lavrinšek s pev-
sko, Zala Jakhel je zaigrala na 
citre, program pa sta povezo-
vali Pika Kuselj in Maša Žič-

kar. Govorci na prireditvi so 
bili veleposlanik dr. Rado Ge-
norio, Franc Bogovič, avtorica 
projekta »Kuhna pa to« Anka 
Peljhan in etnolog prof. dr. Ja-
nez Bogataj. Bogovič se je za-
hvalil soorganizatorjema veče-
ra, ki sta zaupala ideji, da bodo 
kulturni program in pogosti-
tev pripravili slovenski učen-
ci. Peljhanova je poudarila, da 
so učenci v sklopu projekta že 
peto leto kuhali in raziskova-
li kulturno prehransko dedi-
ščino svojega kraja ter pripra-
vljali jedi, ki jih v veliki večini 
ne poznamo več. Do danes so 
zbrali že več kot 1000 receptov, 
ki vsako leto izidejo tudi v knji-
gi. Letos je sicer sodelovalo 96 
kuharskih ekip, najboljše tri pa 
so imele to čast, da so kuhale v 
Bruslju. Bogataj pa je sprego-
voril o kulinarični prepoznav-
nosti Slovenije.

Lokalno značilne, tudi avtoh-
tone jedi so z dodatkom mla-
dostniške inovativnosti po-
stregli Šturski gurmani iz OŠ 

Šturje Ajdovščina (Nika Curk, 
Maja Kobal, Svit Štrancar 
in Meta Velikonja; mento-
rici: Irena Knafelc in Petra 
Ušaj), ki so pripravili polento 
z žup'nco in šjelnovko ali še-
linko, Šimilj band iz OŠ Dor-
nberk (Gašper Harej, Manu-
el Bric, Rene Besednjak in 
Matija Berce; mentorica: Ma-
teja Skočir) je ponudil šimilj 
z domačo klobaso in zeliščno 
frtaljo, Kloštrske princese iz 
OŠ Toma Brejca Kamnik (Lara 
Pintar, Marija Koceva, Hana 
Schlegl in Lara Škraba Žigan-
te; mentorica: Urška Dolgan) 

pa so skuhale gamsovo juho s 
pečenim štrukljem in tuhinj-
sko filo, seveda pa na mizah 
ni manjkala kranjska kloba-
sa. Hkrati sta se na terasi Slo-
venskega predstavništva pred-
stavljala Vinska klet Krško in 
Hiša vin Emino. Naj omenimo 
tudi šoferja udobnega avtobu-
sa Gorazda Bogolina in Iva-
na Rožmana, ki sta bila prav 
tako med udeleženci sloven-
skega večera.

Slovenska pesem in beseda 
se je v Bruslju razlegala še cel 
večer, vseeno pa je bilo čutiti 
majhno razočaranje, saj je če-
trtek pomenil odhod iz evrop-
ske prestolnice, ki je v nekaj 
dneh ponudila veliko, pred-
vsem pa zavedanje, da so bili 
tako rojaki kot tujci polni hvale 
na račun slovenske kulinarike, 
glasbe, kulture in tradicije, še 
posebej pa je bilo lepo videti, 
da je imelo praznovanje dne-
va državnosti v Bruslju tudi 
posav ski pridih.
 Rok Retelj

na mesto Bruselj. Zvečer se je 
v Mestni hiši v Bruslju zgodil 
velik dogodek – diplomatski 
sprejem ob dnevu državnosti 
v organizaciji Veleposlaništva 
RS v Belgiji. Na sprejemu, ki se 
ga je udeležilo več kot 500 po-
vabljenih diplomatov, med ka-

terimi so prevladovali pred-
stavniki tujih veleposlaništev, 
je zbrane v francoskem in slo-
venskem jeziku nagovoril mi-
nister za zunanje zadeve Karl 
Erjavec, goste pa so sprejema-
li veleposlanik RS v Kraljevini 
Belgiji Matjaž Šinkovec, vele-
poslanik dr. Rado Genorio, ki 
je vodja Stalnega predstavni-
štva RS v Bruslju, in veleposla-
nik Andrej Benedejčič, stalni 
predstavnik RS pri NATO, s so-
progami. Sprejema so se udele-
žili tudi nekateri evropski po-
slanci iz Slovenije in evropska 
komisarka za promet Violeta 
Bulc. Po uradnem delu so go-
stje okusili slast slovenskih do-
brot, ki so jih pripravili učen-
ci, svoja vina pa sta degustirala 
tudi Slavica Jarkovič v imenu 
Vinske kleti Krško in Matija Ja-

Ko se v Bruslju sliši slovenska pesem 
in jedo slovenske jedi ...
BRUSELJ – Na povabilo evroposlanca Franca Bogoviča se je 22. junija izpred OŠ Jurija Dalmatina Krško na skoraj 18 ur trajajočo pot proti Bruslju podal avtobus, 
na katerem je bilo 16 učenk krške šole z učiteljicama, družina Sotošek in predstavnika vinskih kleti, vse naštete pa je spremljal tudi Posavski obzornik. 

Skupinska fotografija na Glavnem trgu pred Mestno hišo v Bruslju

Franc Bogovič in Violeta Bulc med pokušanjem slovenskih jedi

Krške učenke z učiteljicama v Evropskem parlamentu Brez fotografij, na katerih je Atomium, seveda ni šlo.

Mladinski zbor OŠ Jurija Dalmatina Krško med nastopom

Družina Sotošek je poskrbela za glasbeno spremljavo sloven-
skega večera v Bruslju.

Mlade kuharske ekipe so ponujale lokalne jedi.
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Na julijski seji DZ bomo (očitno) spre-
jeli tudi Zakon o potrjevanju računov, 
s katerim se uvaja davčne blagajne, in 
naj bi se začel uporabljati s 1. 1. 2016. 
Morda gre na prvi pogled za všečen 
predlog, a podrobnosti predloga zako-
na namesto boja s sivo ekonomijo bolj 
nakazujejo na ustrahovanje obrtnikov 
in gospodarstvenikov, pa tudi potrošni-

kov. Zato imamo v PS SDS veliko pomislekov glede sprejetja za-
kona. Zato smo tudi pripravili veliko amandmajev v želji, da 
zakon naredimo bolj »življenjski«. Od podpore tem amandma-
jem bo odvisna tudi naša podpora zakonu.

Obstaja strah, da bo zakon v praksi pokazal ravno nasprotno, 
kot sedanja vlada želi – da se bo siva ekonomija torej še pove-
čala. Po mnenju SDS bi bila za Slovenijo bistveno učinkovitej-
ša višja pavšalna davčna stopnja obdavčitve, poleg tega pa bi 
bilo potrebno znižati davčne stopnje, odpraviti ovire pri davčni 
administraciji, dvigniti davčno moralo in uvesti davčne spod-
bude. Postavlja se tudi vprašanje, koliko več brezposelnih bo 
zaradi tega ukrepa in koliko višje bodo cene določenih storitev.

Davčne blagajne bodo pomenile stroške tako za zavezance 
kot za državo, gospodarstvenikom in obrtnikom pa nalagamo 
nove (finančne in administrativne) obremenitve, namesto da 
bi jih razbremenjevali. In jih prikazujemo izključno kot slabe, 
goljufive posameznike ali skupine. Predvsem bo vzpostavitev 
davčnih blagajn visok strošek za družinska in manjša podjetja. 

Po našem mnenju je predvidevanje vlade, da bodo prihodki v 
državno blagajno zaradi tega zakona od 50 do 100 milijonov 
evrov, bistveno pretirano. Da pa gre v veliki meri za ustraho-
vanje ljudi, pove že podatek, da se npr. predvideva kazen v vi-
šini 400 evrov za kupce, ki ob odhodu iz trgovine ne bodo za-
držali računov in jih pokazali inšpektorjem.

Država ima že danes ogromno mehanizmov in inštitucij, ki 
ugotavljajo in ustrezno sankcionirajo sivo ekonomijo in delo 
na črno. Prav tako morajo imeti podjetja od leta 2013 naprej 
t. i. virtualne davčne blagajne, ki onemogočajo brisanje raču-
nov. Z začetkom letošnjega leta morajo imeti vsi tisti, ki po-
slujejo z gotovino brez ustreznega računalniškega programa, 
vezane knjige računov, za katere vemo, da so ob uvedbi pov-
zročile številne težave, saj računov v knjigarnah nekaj časa ni 
bilo mogoče dobiti.

Pojavlja se vprašanje, ali ni to še eden v nizu na hitro pripra-
vljenih, nedorečenih ukrepov in predvsem ukrep brez predho-
dno opravljene ustrezne analize in brez ustreznega vrednote-
nja nedavno uveljavljenih ukrepov. Morda bi ob tem ugotovili, 
da obstoječi ukrepi potrebujejo zgolj manjše spremembe, s ka-
terimi ne bi prizadeli tako velikega števila subjektov, kot jih 
bomo, v kolikor predlagan zakon stopi v veljavo v predlaga-
ni obliki.

Ne moremo podpreti dejstva, da se na stran kupca prenaša ob-
veznost hranjenja računa do poteka garancijske dobe. Ali bo 
kupec hranil račun za primer uveljavljanja pravice do garan-
cije, je in mora ostati njegova odločitev. V kolikor se želi kupec 
zavarovati za primer uveljavljanja pravic v primeru okvare ali 
napake blaga, je že tako motiviran in bo račun tudi shranil do 
poteka garancijskega roka. Zato se nam predlagane kazni zdi-
jo nepotrebne in glede na višino nesorazmerne.

Dejstvo je, da bi bilo treba najprej pridobiti ustrezne podat-
ke o učinkih uvedbe davčnih blagajn v državah, ki jih jemljejo 
za zgled v tem primeru. V Nemčiji, Švici in Avstriji, kjer nima-
jo davčnih blagajn, je stopnja sive ekonomije med najnižjimi 
v Evropi. 

S predlaganim ukrepom uvedbe davčnih blagajn ne bomo za-
jezili sive ekonomije, saj davčne blagajne ne bodo rešile proble-
ma neizdajanja računov, bodo pa povzročile dodatno finanč-
no in administrativno breme predvsem za malo gospodarstvo. 
In prestrašile ljudi. In namesto novih delovnih mest v Sloveni-
ji bodo Slovenci odpirali nova delovna mesta v obrti in gospo-
darstvu bolj naklonjenih državah.

Davčne blagajne – zmanjšanje sive 
ekonomije ali lov na čarovnice?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Po besedah avtorice razstave 
Vlaste Dejak so jo dopolni-
li s predstavitvami zanimivih 
Posavk in Posavcev, ki so po-
membno zaznamovali drugo 
polovico 20. stoletja v Posav-
ju in drugod. Dopolnjena raz-
stava prikazuje tudi gospodar-
ski razcvet in razvoj Posavja od 
leta 1950 do samostojnosti Slo-
venije. Na ogled so postavili 22 
črno-belih in barvnih fotogra-
fij znanih osebnosti iz bližnje 
preteklosti in sedanjosti. Med 
njimi so ljudje s področja kul-
ture, šolstva, športa, zeliščar in 
kuharski mojster, imena, ki so 
pomembno vplivala na prepo-
znavnost Posavja v domovini in 
svetu. »Veliko ljudi, pomemb-
nih oseb bi si zaslužilo prostor 
na razstavi, a smo se tokrat od-
ločili za ta izbor. Seveda raz-
stava s tem ni zaključena, saj je 
zasnovana odprto, zato vas va-
bimo, da s svojimi predlogi do-
polnite seznam, ki smo ga pri-
pravili, in postanete aktivni 
soustvarjalec razstave,« je de-
jala Dejakova in dodala, da se 
stalna razstava zaključi z ambi-
entalnim prikazom prostora za 
dnevno bivanje, razstavljenim 
modelom motorne ladje Bre-
žice iz leta 1971 in občasno 
razstavo, ki so jo poimenova-
li Razstava v razstavi: Posavski 
obrazi. »Obrazi niso fotografije, 
ampak zgodbe o ljudeh iz Po-
savja. Prva zgodba, ki jo pred-
stavljamo, je zgodba o Primo-
žu Kozmusu, olimpijskem, 
svetovnem in državnem prva-

V muzeju tudi Kozmusova odličja
BREŽICE - 26. junij so v Posavskem muzeju Brežice (PMB) posvetili dnevu muzeja, saj je bil prav na ta dan 
leta 1949 muzej tudi ustanovljen. Med drugim je na dan muzeja potekalo tudi odprtje dopolnjene razstave 
Pod devetimi zastavami: Posavje 1900-1990 za obdobje po letu 1950. 

ku v metu kladiva, prejemniku 
nagrad in priznanj za najbolj-
šega športnika in atleta leta v 
Sloveniji, prejemniku Reda za 
zasluge RS za velike dosežke 
na področju športa in častnem 
občanu občine Brežice,« je opi-
sala Dejakova. Vsa Kozmusova 
odličja in opremo iz svetovnega 
prvenstva v Berlinu leta 2009 
si lahko obiskovalci ogledajo 
do konca septembra. Dejako-
va se je med drugim zahvalila 
oblikovalki Poloni Zupančič, 
ki je poskrbela za sodobno po-
stavitev razstave.

Zbrane je poleg direktorice 
PMB Alenke Černelič Krošelj 
nagovorila tudi predsednica 
Skupnosti muzejev Slovenije 
dr. Aleksandra Berberih-Sla-
na in pohvalila številne aktiv-
nosti, ki se dogajajo v PMB. 
Razstavo je odprl Kozmus, ki 
je ob tem dejal, da je vesel in 

počaščen, da so ga povabili k 
razstavi. »Ko gre človek po sve-
tu, je opažen, najlepše pa je, ko 
je opažen doma,« je poudaril. 

Večer so dopolnila vina in čo-
kolada Hiše trt, vina in čoko-
lade Kunej iz Brestanice. Prvič 
je vrata odprla tudi prestavlje-
na in na nek način popolnoma 
nova muzejska trgovina in re-
cepcija, ki se nahaja v drugem 
nadstropju muzeja. Dan mu-
zeja, ki je sodil v sklop festi-
vala Brežice, moje mesto, se je 
sicer začel že dopoldne, ko je 
bilo javno vodstvo po razstavi 
o Ruži Klein Meštrovič, na graj-
skem dvorišču je potekala graj-
ska tržnica starin, odvilo pa se 
je tudi strokovno predavanje 
konservatorsko-restavrator-
skega oddelka PMB o tehnikah 
ohranjanja starih predmetov iz 
različnih materialov. 
 Rok Retelj

Otvoritev razstave je prvič potekala na prostoru pred vho-
dom v Viteško dvorano.

Potem ko je 2. julija 1991, še-
stega dne osamosvojitvene 
vojne, ob peti uri zjutraj na-
čelnik 25. območnega štaba 
TO, stotnik 1. stopnje Mitja Te-
ropšič, pozval majorja JLA Bo-
ška Prodanovića k vdaji, a je 
ta ostal neomajen, so 15 minut 
kasneje na Teropšičev znak 
enote TO silovito napadle ko-
lono z oklepnimi transporterji 
JLA. V napadu sta bila dva pri-
padnika TO ranjena, večje iz-
gube pa je utrpela enota JLA, 
saj so uspeli teritorialci po-
škodovati pet različnih okle-
pnikov, raniti 15 pripadnikov 
JLA, med pet in osem vojakov 
JLA pa je izgubilo življenje. Za-
tem so se teritorialci umakni-
li na varno pred zračnimi na-
padi, kolona nepoškodovanih 
oklepnikov JLA pa se je pre-
maknila do Drnovega, kjer je 
vnovič naletela na barikado 
in čakala na pomoč in podpo-
ro drugih enot JLA. Ker slednje 
ni bilo, je v noči z 2. na 3. ju-
lij major Predanovič z dvema 
skupinama vojakov krenil pro-
ti Gorjancem, kjer jih je pri vasi 
Planina nad Podbočjem obko-

V čast TO in slovenski državi
ZALOKE - V spomin na bitko v Krakovskem gozdu 2. julija 1991, ko so pripadniki Teritorialne obrambe 
(TO) napadli in onemogočili oklepno enoto Jugoslovanske ljudske armade, so v Združenju za vrednote slo-
venske osamosvojitve Krško – Kostanjevica 27. junija pri spomeniku na Zalokah pripravili slovesnost.

lila in prisilila k predaji dobro 
organizirana skupina milični-
kov.

Zbranim na slovesnosti je do-
godke v Krakovskem gozdu 
izpred 24 let povzela predse-
dnica VSO Krško - Kostanjevi-
ca mag. Martina Prevejšek, 
o tedanji vojaški perspekti-
vi obrambe in vzporedno po-
tekajočih diplomatskih sti-
kih pa sta spregovorila tudi 
slavnostna govornika, pred-
sednik Združenja VSO Aleš 
Hojs in prvi zunanji minister 

v času osamosvojitve Sloveni-
je in član združenja dr. Dimi-
trij Rupel. V desetdnevni osa-
mosvojitveni vojni je ugasnilo 
skupno 76 življenj, 19 na slo-
venski strani, 45 vojakov JLA 
ter 12 tujih državljanov.
Proslavo, ki so se je udeleži-
li tudi krška podžupanja Ana 
Somrak ter župani sosednjih 
občin Ladko Petretič, Srečko 
Ocvirk in Ivan Molan, je spre-
mljal glasbeni kulturni pro-
gram, ki so ga izvedli Anja in 
Klara Drstvenšek ter Andrej 
Lisec, spomin na boje in v čast 

slovenskim teritorialcem pa so 
v VSO obeležili tudi s pohodom 
iz Leskovca pri Krškem do Za-
lok, med katerim so pohodni-
kom tedanje dogodke opisali 
Viktor Končina, ki je kot civi-
list pomagal obrambnim eno-
tam, Jože Arh, ki je kot teda-
nji poveljnik Intervencijskega 
voda Krško aktivno sodeloval 
v bitki v Krakovskem gozdu ter 
Jože Zupančič, ki je kot nekda-
nji avtoprevoznik opisal svoje 
doživljanje vojne za Slovenijo.

VSO Krško - Kostanjevica na 
Krki je že na predvečer dne-
va državnosti pripravilo slo-
vesnost ob prazniku na Rav-
nem Logu nad Senovim, kjer 
je v cerkvi sv. Jošta sveto mašo 
za domovino daroval senovski 
župnik Janez Turinek, po njej 
pa sta zbrane med kulturnim 
programom, ki ga je povezo-
vala Prevejškova, slavnostno 
nagovorila predsednik Držav-
nega zbora v mandatu 2004-
2008 dr. France Cukjati in pe-
snik Tone Kuntner.

 Bojana Mavsar

Udeleženci slovesnosti pri spomeniku v Zalokah

GABRJE PRI DOBOVI - 27. junija je v Gabrju pri Dobovi pote-
kalo 10. srečanje vasi Gab(e)rje. Pred gasilskim domom so 
kulturni program oblikovali Gasilski pihalni orkester Loče, 
dobovske mažoretke in Folklorna skupina KD Franc Bogovič 
Dobova. Zbrane so nagovorili vodja tokratnega srečanja Jože 
Kelhar, predsednik KS Dobova Mihael Boranič in brežiški žu-
pan Ivan Molan. V sklopu srečanja so med drugim pripravi-
li ogled Polovičeve muzejske zbirke, vožnjo s konjskimi vpre-
gami in družabne igre. R. R., foto: F. Šavrič
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info
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V šestih naseljih (Kočno, Dole, 
Lomno, Ženje, Nemška vas in 
Veliki Trn) vinorodne krajev-
ne skupnosti, saj je na njenem 
območju posajenih kar do-
brih 700.000 trt, danes prebi-
va dobrih 700 krajank in kra-
janov. Iz krajevnega proračuna 
in v sodelovanju z občino si iz 
leta v leto prizadevajo, kot je 
dejal 20. junija na slavnostni 
seji Franc Lekše, predsednik 
sveta KS že vse od leta 1987, 
preko investicij dvigniti kako-
vost življenja krajanom. Tako 
so v obdobju od lanskoletne-
ga do letošnjega praznika v 
večnamenski dvorani kultur-
nega doma obnovili parket, 
v sodelovanju z župniščem 
pri župnijski cerkvi sv. Duha, 
v kateri bodo oktobra letos 
obeležili 130-letnico, uredili 
okolico cerkve in parkirišča, 
v jesenskih mesecih pa name-
ravajo začeti z obnovo lokalne 
ceste Veliki Trn - Lomno v dol-
žini 1400 metrov ter s sanacijo 
odvodnjavanja na odseku ce-
ste Nemška vas - Vrhulje. 

Skrbijo za kvaliteto življenja
VELIKI TRN - V KS Veliki Trn od leta 1991 krajevni praznik obeležujejo v počastitev dneva državnosti. Tudi 
letos so pripravili več prazničnih prireditev, na slavnostni seji pa so s priznanji za prizadevno delo in do-
sežke nagradili Ano Češnjevar, ŽePZ Femina Cantata in Jožeta Pirca st.

K napredku, kvalitetnejšemu 
bivanju in večji prepoznavno-
sti pa so prispevali tudi posa-
mezniki, ki sta jim predsednik 
Lekše in krška podžupanja 
Ana Somrak ob tej priložno-
sti podelila priznanja. Srebr-
ni znak KS Veliki Trn sta pre-
jela Ana Češnjevar ter Ženski 
pevski zbor Femina Cantat, 
tako Češnjevarjeva kot zbor 
ob petletnici delovanja. Zboro-
vodkinja Ana Češnjevar, diplo-

mirana sakralna glasbenica, ki 
izobraževanje nadaljuje z ma-
gistrskim študijem, z zborom 
nastopa tako po krajevnih pri-
reditvah kot po drugih krajih. 
Zbor poje tudi pri mašah, dva-
krat letno pevke izvedejo kon-
cert v krškem Domu starejših 
občanov, med drugim nasto-
pajo na vsakoletnem sreča-
nju pevskih zborov in skupin 
Pesem Posavja. Letos je zbor 
zborovsko dejavnost preple-

tel tudi z literarno, in sicer je v 
goste ob kulturnem dnevu po-
vabil pesnico Nežo Maurer, 
v maju pa so pevsko-literarni 
večer popestrili s prebiranjem 
zgodb iz knjige pokojne do-
mačinke Marije Krejan z Dalc 
»Vse sorte je že blou«. V ime-
nu zbora je priznanje prevze-
la njegova predsednica Irena 
Janc. Najvišje krajevno prizna-
nje - zlati znak KS - pa so name-
nili Jožetu Pircu st. in družin-
skemu podjetju Parketarstvo 
Pirc, ki je v letu 2012 obeležilo 
50 let delovanja. Kot so pove-
dali v obrazložitvi, je ustanovi-
telj podjetja Jože Pirc st. v vseh 
desetletjih delovanja kot rojak 
izkazoval izreden posluh za so-
človeka in potrebe skupnosti, 
saj je ugodil sleherni prošnji za 
pomoč in podporo pri realiza-
ciji projektov, ki so jih izvajali. 
Delo upokojenega parketarja 
in vodenje podjetja, ki ima se-
dež v Leskovcu pri Krškem, da-
nes uspešno nadaljujeta njego-
va sinova Jože in Boštjan. 
 Bojana Mavsar

Nagrajenci z Ano Somrak in Francem Lekšetom: Jože Pirc st. s 
sinovoma, Ana Češnjevar ter Irena Janc za ŽePZ Femina Cantat

ČATEŽ OB SAVI – Ljudske pevke Žejno KUD Anton Kreč Čatež, 
katerih pevovodja je Ignac Slakonja, so 20. junija v čateškem 
Domu krajanov priredile 10. jubilejno srečanje, prepoznavno po 
sloganu »Pa se sliš' - Pesem nas druži«. Pevke Tončka Klemen-
čič, Jožica Požgaj, Fanika Zaniuk, Danica Đokić, Jožica Oštir, 
Slavka März in Zinka Rimc (z leve na fotografiji) so na jubilej-
no srečanje povabile pevce in godce - Ljudske pevce Zarja iz Rač-
ne, Kolednike iz Bušeče vasi, Ljudske pevce Ajda iz Dolenje vasi, 
Harmonikarje iz Krške vasi, Ljudske pevce Vaški zvon iz Preč-
ne, Ljudske pevce Bizeljsko, Ljudske pevke Kresnice – Predice iz 
Bele Krajine in MePZ KUD Anton Kreč, ki so ob in z jubilantkami 
skupno obogatili jubilejno srečanje. Ljudske pevke Žejno so po-
memben kamenček v mozaiku ohranjanja ljudske pesmi in kul-
turne dediščine. Izdale, založile in predstavile so že tretjo zgo-
ščenko, ki so jo naslovile Deklica venček je plela, s to pesmijo pa 
so tudi pričele jubilejno srečanje. Zgoščenki na pot je etnologi-
nja in kulturne antropologinja Vesna Sever Borovnik zapisala: 
»Pojejo triglasno, odprto in naravno, kar je značilno za osrednji 
slovenski prostor, v svojem repertoarju pa imajo vsebinsko ra-
znolike napeve, ki jih skrbno nabirajo v domačen kraju in okoli-
ci.« Gostiteljice in gosti so druženje ob ljudskih pesmih sklenili 
s skupno pesmijo Ko psi zalajajo, Katarina Sedeljšak pa je sple-
tala programski besedni venček. N. J. S.

Pa se sliš' – desetič

Svet KS Veliki Trn,
Franc Lekše, predsednik sveta 

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN

ZAHVALA ZA SODELOVANJE 
OB PRAZNIKU KS

Po zaključku prireditev ob prazniku 
Krajevne skupnosti Veliki Trn se vsem sodelujočim društvom, 

organizacijam in posameznikom iskreno zahvaljujemo 
za tvorno sodelovanje in pomoč pri pripravi prireditev 

v sklopu praznika Krajevne skupnosti Veliki Trn.
Prav tako se zahvaljujemo vsem za lep obisk prireditev 

in počastitev praznika krajevne skupnosti.

Po prihodu praporščakov na 
prizorišče in nastopu Folklor-
ne skupine Duplo Pišece je 
zbrane nagovoril predsednik 
sveta KS Pišece Peter Skrival-
nik. Dejal je, da v svetu KS kljub 
vsem težavam, ki jih obdajajo, 
ostajajo optimistični. Spomnil 
je, kaj vse so v KS pridobili v 
preteklih desetih letih. Moder-
nizirali so 6770 metrov krajev-
nih cest, obnovljena je bila lo-
kalna cesta Globoko – Pišece 
v dolžini sedem kilometrov, v 
centru Pišec so pridobili novo 
javno razsvetljavo s pločnikom, 
z rekonstrukcijo večnamenske-
ga doma se je zgradil nov ga-
silski dom. Skupna vrednost, 
vložena v javno infrastrukturo 
v desetih letih, je tako znaša-
la kar 1.510.000 evrov. Konec 
lanskega leta so v KS pridobi-
li novo trgovino, pri čemer se 
je družini Verstovšek zahva-
lil za lepo obnovljen objekt z 
okolico. Pridobili so tudi že 
sredstva za modernizacijo ce-
ste Kunej – Černelič v dolžini 
250 metrov in obnovo strehe 
na mrliški vežici. Dela se bodo 
kmalu pričela. Nato je delegaci-
ja brežiškega Združenja borcev 
za vrednote NOB pri spomeni-
ku položila venec, predsednik 
združenja Stane Preskar pa 

V desetletju vložili 1,5 milijona
PIŠECE - 4. julija je pri spomeniku padlim borcem v Pišecah potekala proslava ob prazniku Krajevne sku-
pnosti Pišece. Povod za praznovanje krajevnega praznika je 7. julij 1944, ko je 1. bataljon Kozjanskega od-
reda prevzel nemško postojanko v Pišecah in tako začasno osvobodil ta kraj. 

je ob spominu na dogodke v 
2. svetovni vojni med drugim 
omenil, da je nedavno premi-
nuli arhitekt Filipčič, ki je iz-
delal spomenik v Pišecah, že 
nekaj let nazaj pripravil idejni 
projekt, da bi tudi Pišece kot 
ena zadnjih KS v občini dobi-
le pomnik, na katerem bi bile 
poimensko zabeležene žrtve 
druge svetovne vojne tako med 
borci NOB, izgnanci kot druge 
žrtve okupatorjevega nasilja 
v obdobju 1941–1945. Nekaj 
besed je zbranim namenil tudi 
brežiški župan Ivan Molan.

Skrivalnik je letos podelil dve 
krajevni priznanji, in sicer Vi-

nogradniškemu društvu Piše-
ce ob 15-letnici delovanja za 
zavzeto in uspešno delo na po-
dročju vinogradništva ter vse-
stransko aktivnost v KS. V času 
delovanja se lahko društvo po-
hvali z uspešno izvedenim pro-
jektom, ki ga je izvedlo skupaj 
s Turističnim društvom Piše-
ce - obnovo vaškega kozolca, v 
katerem je VD Pišece pridobi-
lo svoje prostore. V imenu dru-
štva je priznanje prevzel pred-
sednik Vinko Lesinšek. Drugo 
priznanje pa je za zavzeto in 
uspešno delo na področju ga-
silstva in požarne varnosti ter 
vsestransko aktivnost v KS pre-
jel Jože Krulc, poveljnik PGD 

Pišece in član poveljstva Ga-
silske zveze Brežice. Kultur-
ni program, ki ga je povezova-
la Ivica Sotelšek, so oblikovali 
še Ženski pevski zbor KD Orli-
ca Pišece ter učenca OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece Janž Rener 
in Marko Preskar. Po prosla-
vi je na šolskem igrišču v orga-
nizaciji PGD Pišece potekala še 
veselica z ansamblom Gamsi.
 Rok Retelj

Vinko Lesinšek (levo) in Jože Krulc s predsednikom sveta KS 
Pišece Petrom Skrivalnikom



Posavski obzornik - leto XIX, številka 14, četrtek, 9. 7. 20158 IZ NAŠIH KRAJEV

»Organizirano gasilstvo ima v 
sevniški občini več kot 135-le-
tno tradicijo. Skozi obdobja se 
je preimenovalo in organiza-
cijsko prilagajalo glede na ve-
ljavno zakonodajo ter potre-
be časa in okolja, v katerem je 
delovalo. Pomemben mejnik v 
organiziranosti je bila ustano-
vitev Občinske gasilske zve-
ze Sevnica prav na današnji 
dan, 19. junija 1955. Pod vod-
stvom prvega predsednika Jo-
žeta Smodeja je povezovala 
prostovoljna gasilska društva 
na območju občine ter izvajala 
dogovorjene skupne naloge in 
naloge, ki so izhajale iz takra-
tne zakonodaje,« je orisal za-
četke predsednik GZ Sevnica 
Vinko Knez ter se v zaključku 
zahvalil vsem, ki so svoj prosti 
čas posvetili gasilstvu in s svo-
jim prostovoljnim delom pri-
spevali k skupnemu uspehu in 
ugledu gasilske organizacije. 
»S svojim delom in dejanji do-
kazujete, da se na vas lahko ve-
dno zanesemo. Zavedanje, da 
bo nekdo poskrbel za nas in 
nam pomagal v primerih, ko 
smo sami in nemočni, je nepre-
cenljivo in ga ni moč izmeriti. 
Znanje, ki ga gasilci pridobiva-
te na številnih izobraževanjih 
in strokovnih usposabljanjih, 
daje še večjo stopnjo zaupa-
nja, a je hkrati večje tudi bre-
me odgovornosti. S pogumom, 
s strokovnim znanjem in z ve-
liko mero občutka za sočlove-
ka ste zgled posameznikom in 

Gasilska zveza Sevnica ima 60 let
SEVNICA -19. junija je Gasilska zveza Sevnica s krajšo slovesnostjo v sevniški kulturni dvorani obeleži-
la 60-letnico delovanja. Zbrane so nagovorili predsednik zveze Vinko Knez, vodja sektorja za operativo na 
UZRS in član štaba CZ Republike Slovenije mag. Stanislav Lotrič in poveljnik GZS Franci Petek.

skupinam na vseh področjih 
življenja. Obletnica naj nav-
daja s ponosom ob doseženih 
ciljih in daje zagon novim iz-
zivom,« pa je med drugim de-
jal slavnostni govornik, župan 
Srečko Ocvirk, ki je nato v na-
mensko in strokovno rabo po-
daril sevniški gasilski zvezi de-
fibrilator.

V zaključnem delu slovesnosti 
je sledila še podelitev priznanj 
in zahval mnogim požrtvoval-
nim gasilkam in gasilcem ter 
društvom, za kar se je v imenu 
vseh zahvalil predsednik PGD 
Sevnica Štefan Teraž, ki je 
med drugim dejal, da je v gasil-
stvu vedno v ospredju človek; 
predsednik GZ Sevnica Vinko 
Knez pa je dejal, da bodo gasil-
ska društva vztrajala na poti, ki 
so jo začrtali predhodniki. Po-
veljnik Gasilske zveze Sloveni-
je Franci Petek je podelil GZ 

Sevnica odlikovanje za poseb-
ne zasluge GZ Slovenije, vodja 
sektorja za operativo na Upra-
vi Republike Slovenije za za-
ščito in reševanje in član šta-
ba Civilne zaščite Republike 
Slovenije mag. Stanislav Lo-
trič pa zlati znak CZ Sloveni-
je. Slednji je ob tem dejal, da 
gasilstvo ni več samo gašenje 
požarov, ampak so prostovolj-
ni gasilci tudi vedno med pr-
vimi na kraju nesreče. »Ima-
mo močno operativno moč, 
imamo organizacijo, ki nam jo 
marsikdo zavida,« pa je dejal 
Franci Petek.

Spremljajoči kulturni program 
na slovesnosti so oblikovali 
člani in članice KD Godba Sev-
nica ter trobilni kvintet godbe. 
Del zanimive cvetlične odrske 
dekoracije cvetličarne Viktori-

ja je bilo tudi umetniško delo 
člana PGD Loka in ljubitelj-
skega slikarja Borisa Kote-
skega, v katerega je ujel ele-
mente, ki so tesno povezani z 
gasilstvom. »Ogenj in voda sta 
osnovna zemeljska elementa, 
hkrati dobrini in nevarnosti, s 
katerima se gasilci uspešno in 
pogumno spopadate, ko je to 
potrebno,« je predstavila vse-
bino na velikem panoju mode-
ratorka slavnostnega dogodka 
Tanja Žibert. 

Ob visokem jubileju je izšel 
tudi zbornik »Gasilska zveza 
Sevnica v sliki in besedi 2005–
2015« na več kot 300 straneh. 
Gradivo je zbral in uredil Mi-
lan Kajič, dolgoletni član PGD 
Sevnica, v letih 1990-2008 pa 
tudi poveljnik GZ Sevnica. 
 Smilja Radi

Prejemniki priznanj in zahval, ki so jih podelili posameznikom iz 15 gasilskih društev v sevniški 
občini, gasilskim društvom iz sosednjih občin ter organizacijam v sistemu zaščite in reševanja. 

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

ZAGRAD - 13. junija je potekal že 11. pohod  »Po Ostrovrhar-
jevi vinski poti«, ki se je pričel pri Cumarjevem mlinu v za-
selku Zagrad - edinem še delujočem mlinu na vodni pogon 
v dolini Sopote (zgrajen je bil leta 1920). 

Iz Zagrada je nato pot vodila mimo številnih zidanic na Vetrni vrh, 
od koder je lepo viden grajski hrib z ostanki Ostrovrharjevega 
gradu z delom naselja Svibno. Pred pohodom so pripravili kraj-
ši kulturni program, v katerem je sodelovala Julija Kmetič z re-
citacijo pesmi Moj Zagrad pesnika Dima Zupana, zapeli so Ljud-
ski pevci iz Svibnega, s prikupno točko so se predstavili učenci 
POŠ Svibno, KD Svibno pa je prikazalo bojevanje z meči v opra-
vah iz časov Vilijema Ostrovrharja. Program je povezoval Janez 
Kmetič, zbrane pa je nagovoril predsednik TD Ostrovrharji Svib-
no Anton Renko, ki je za naš čaopis še dodal: »Na pohodu smo 
pri vseh zidanicah poskusili odlična vina naših vinogradnikov, ki 
so dobili visoka priznanja na tekmovanjih Vinogradniškega dru-
štva Šentjanž in na Cvičkariji v Kostanjevici na Krki. Na priredi-
tvenem prostoru smo po zaključenem pohodu ob dobri kulinariki, 
odličnem pecivu članic AKŽ Arnika in vinogradnic, odlični kaplji-
ci in dobri muziki zlahka pričakali jutranji svit sonca. Izjemno pa 
smo bili počaščeni tudi z obiskom župana občine Radeče Toma-
ža Režuna in obeh direktorjev Radeče papir – group Igorja Ra-
kuše in Georgesa Barbarija. Zanimivo je bilo tudi poklepetati z 
dopustniki iz Belgije, ki so nas obiskali na prireditvi in obljubili, 
da naslednje leto spet pridejo.«  S. Radi

Po Ostrovrharjevi vinski poti

Pohod po Ostrovrharjevi poti poteka mimo številnih zidanic. 

24. junija sta Občina Radeče in JZ OŠ Marjana Nemca Radeče s so-
delovanjem učencev v radeškem Domu kulture pripravila proslavo 
ob dnevu državnosti. Slavnostna govornica je bila vodja Podružnične 
šole Svibno Jolanda Mohar, župan občine Radeče Tomaž Režun pa 
je odličnjakom, ki so zaključili šolanje na OŠ Marjana Nemca Rade-
če, podelil knjižne nagrade. Ob zaključku so najmlajši s Podružnične 
šole Svibno znova navdušili s predstavo Moj dežnik je lahko balon. 

Prvi ponudniki že prisotni na radeški tržnici
Že pred leti smo v občini Radeče prepoznali potrebo po tržnici, ki 
bi sledila konceptu lokalne samooskrbe in kjer bi lokalni ponudniki 
lahko promovirali in prodajali kvalitetno, lokalno pridelano hrano. 
Priložnost za udejanjanje te ambicije se je ponudila z regijskim pro-
jektom »Posavska špajza«, ki je bil delno financiran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvoj-

ne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni 
programi. Žal smo bili zaradi slabega vremena konec junija primora-
ni slavnostno otvoritev odpovedati. Toda kljub temu, da bo uradna 
otvoritev šele septembra v okviru občinskega praznika, so se prvi 
ponudniki že odzvali na naše povabilo in začeli s prodajo na rade-
ški tržnici. Tržnica bo 
uradno odprta vsako 
soboto od 8. do 12. 
ure, ohranili pa bomo 
tudi tržni dan vsake-
ga 18. v mesecu, kot 
so bili kupci in ponu-
dniki navajeni že prej, 
ko se je trgovalo še na 
Trgu. V skladu z dogo-
vorom med upravljav-
cem KTRC Radeče in ponudnikom je možen tudi gibljiv obratovalni 
čas, ki omogoča prisotnost ponudnikov na prodajnih mestih izven 
sobotnega obratovalnega časa oz. ponudnikom omogoča dodatne 
prodajne termine. Kupci bodo lahko prisotnost ponudnikov spro-
ti preverjali na Facebook strani »Radeška tržnica« in spletni strani 
KTRC Radeče (www.ktrc.si). Z odprtjem tržnice se ukinjajo prodaj-
na mesta na drugih lokacijah, vsi skupaj pa lahko veliko pripomore-
mo, da bo radeška tržnica res zaživela, zato na koncu le še povabi-
lo: »Obiščite radeško tržnico!« 

Proslava ob dnevu državnosti in podelitev 
knjižnih nagrad odličnjakom

SEVNICA - Predsednik Popotniškega združenja Slovenije Igor Ju-
rišič in v. d. ravnatelja Srednje šole Sevnica Matjaž Prestor sta 
prvo julijsko sredo uradno predala v uporabo 16 obnovljenih sob 
v dijaškem domu SŠ Sevnica, ki bodo namenjene za potrebe mla-
dinskega hotela. V sobah, ki imajo dve ali tri postelje, je pisalna 
miza, omara in televizor ter brezplačen wi-fi. Sobe imajo skupne 
sanitarije, čajno kuhinjo in pokrito teraso s sedežno garnituro. 
Okolica je primerna za različne športne in rekreativne dejavno-
sti, saj stoji stavba ob reki Savi, ob kateri poteka sprehajalna pot, 
v bližini so fitnes naprave na prostem, na voljo pa je tudi igrišče 
za odbojko ali košarko. Cena nočitve z zajtrkom bo stala 15 evrov, 
starostne omejitve glede bivanja v hostlu pa ni. S prostori mladin-
skega hotela, ki je tretji v Posavju (eden je še v Brežicah in eden v 
Krškem) bo upravljala sevniška srednja šola.  S. R.

Posavje ima tretji mladinski hotel

Okolica dijaškega doma Srednje šole Sevnica, ki je postal mla-
dinski hotel, ponuja tudi mnogo možnosti za rekreacijo in 
oglede naravnih ter kulturnih zanimivosti.
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BREGE - Osrednja prireditev ob letošnjem prazniku KS Kr-
ško polje, ki ga obeležujejo na god sv. Janeza Krstnika, zave-
tnika cerkve na Drnovem, je bila otvoritev in blagoslov ga-
silsko-vaškega doma na Bregah 19. junija.

Kot je na otvoritvi povedal predsednik tako sveta KS Krško polje 
kot PGD Brege Franc Žibert, so v petih letih v izgradnjo doma, ki 
bo služil ne le gasilcem, ampak tudi krajanom za sestanke in dru-
ženje, vložili: 40 tisoč evrov sredstev KS, 15 tisoč evrov donatorji, 
5 tisoč evrov Gasilska zveza Krško, 3 tisoč evrov krajani sami, 25 
tisoč evrov so dobili s prodajo starega doma, v novo pridobitev 
pa je vloženih tudi čez 2000 prostovoljnih ur 90-članskega ga-
silskega društva, ob drnovskem in viherskem sicer enega od kar 
treh gasilskih društev v KS. »Kljub slabim časom se da še mar-
sikaj narediti, če stopimo skupaj,« je dejal Žibert, nov objekt pa 
skupaj s športnimi površinami za njim po njegovih besedah pri-
speva k večji povezanosti krajanov. Objekt je blagoslovil leskov-
ški župnik Ludvik Žagar, z odkritjem plošče pa so slovesno od-
prli Žibert, podžupanja občine Krško in predsednica GZ Krško 
Ana Somrak in poveljnik PGD Brege Matjaž Račič.
Med štirimi vasmi KS Krško polje tako le še Mrtvice ostajajo brez 
vaškega objekta, ki pa ga nameravajo zgraditi v naslednjih letih, 
na vaškem domu na Drnovem pa bodo morali zamenjati ostrešje. 
V minulih letih so na območju celotne KS uredili komunalno in-
frastrukturo ter izvedli komasacijo na večjem delu Krškega polja.
V okviru krajevnega praznika so na Drnovem pripravili blagoslov 
konj in rekreativno kolesarjenje, na Mrtvicah nogometni turnir 
za vse generacije in otvoritev prenovljenega igrišča, na Vihrah 
pa minulo nedeljo še praznovanje urhovega.  P. Pavlovič

Janez Barbič, ki je po lanskih 
lokalnih volitvah začel drugi 
mandat na čelu KS Podbočje, 
se je na svečani seji v podbo-
škem kulturnem domu zahva-
lil vsem dosedanjim krajevnim 
svetnikom, pa tudi krajankam 
in krajanom, s katerimi je tako 
ali drugače sodeloval. Kot tre-
nutno največji projekt v KS je 
izpostavil izgradnjo mrliške 
vežice in ureditev spominske-
ga parka s širitvijo pokopali-
šča, ki je v zaključni fazi, rav-
no pred dnevi je bila namenu 
predana lani zgrajena druga 
faza namakalnega sistema Kal-
ce-Naklo, pri koncu je tudi iz-
gradnja igrišča v Kalce-Naklu. 
V sklopu letošnjega praznika 
so odprli asfaltiran odsek ce-
ste Hrastek - Brlog, letos na-
črtujejo še ureditev ceste Šu-
tna - Jarek, treba bo zgraditi 
tudi nov most v Šutni, ki ga je 
ob lanskem septembrskem ne-
urju podprla narasla voda po-
toka Sušica. Barbič je poudaril 
še, da je v krajevni skupnosti 
veliko aktivnih društev, sred-
stva za njihovo sofinancira-
nje pa so omejena, zato bi jih 
radi povečali, »saj so društva 
tista gonilna sila, ki predvsem 
na prostovoljni bazi vzdržuje-
jo družabno življenje po krajih 
in skrbijo za njihovo ureditev«. 
»Prepričan sem, da smo pred-
stavniki številnih generacij v 
zadnjih desetletjih ustvarili ta-
kšno podobo domačega kraja 
in takšen bivalni standard, da 
smo sedaj živeči krajani na to 

Že od jutra so v športnem 
parku Gmajna in ob bližnjem 
ribniku v Velikem Podlogu 
v organizaciji tamkajšnjega 
športnega društva in ribiške 
družine potekala tekmovanja 
v ribolovu, vlečenju vrvi, no-
gometu in odbojki na mivki. 
Ob tem so gasilci odprli bližnji 
gasilski dom, taborniki so po-
stavili poligon za igranje, lovci 
so skuhali lovski golaž, članice 
aktiva kmečkih žena in Rdeče-
ga križa pa so pripravile peci-
vo. Sodelovale so ekipe in po-
samezniki iz vseh šest vasi v KS 
(sedmo naselje na njihovem 
ozemlju je Kerinov Grm). Po-
poldansko podelitev priznanj 
so pričeli s prikazom gasilske 
vaje podmladka gasilskega 
društva, ki na občinskih in re-
gijskih tekmovanjih posega po 
najvišjih mestih. Nato je pred-
sednica sveta KS Veliki Pod-
log Karolina Cizerle podeli-
la priznanja za najboljša vina, 
ki so jih ocenjevali konec apri-
la, zmagala pa sta Vinko Božič 
in Jože Menič, katerih vino so 
točili na prireditvi. Predsednik 
ribiške družine Franci Lajko-

Ponosni na podobo kraja
PODBOČJE – S številnimi prireditvami, vključno z osrednjo - svečano sejo sveta KS in družabnim srečanjem 
krajanov 27. junija -, so krajevni praznik obeležili tudi v KS Podbočje. V okviru praznovanja so pripravili 
tudi otvoritev razširjenega namakalnega sistema in dela ceste Hrastek – Brlog.

lahko upravičeno ponosni,« je 
zaključil, seveda pa je potreb-
no doseženo še nadgrajevati.

Nato je Barbič ob kulturnem 
programu, ki jo je povezova-
la Monika Gabrič, pripravi-
li pa člani KD Stane Kerin pod 
vodstvom Andreje Barič Ke-
rin, podelil letošnja krajevna 
priznanja. Znak KS sta preje-
la Justina Colner iz Podbočja 
za dolgoletno uspešno vode-
nje KD Stane Kerin in prispe-
vek k razvoju kulturnega ži-
vljenja v KS ter Lovska družina 
Podbočje (zanjo starešina An-
drej Kodrič) za več kot 60-le-
tno uspešno izvajanje svoje-
ga poslanstva in sodelovanje 
s KS. Priznanje KS je prejela 
Frančiška Dobravec iz Pod-
bočja za vse dosedanje delo in 
prizadevanja, priznanje mladi 
up pa je na predlog OŠ Podbo-
čje dobila Lora Ana Jurečič iz 
Podbočja. Priznanji Turistične-

ga društva Podbočje sta šli le-
tos v roke krajanom vasi Kal-
ce-Naklo za skrbno urejanje 
kapelice Marije Pomočnice in 
organizacijo srečanj vaščanov 

ter turističnemu podmladku 
na OŠ Podbočje z mentorico 
Suzano Čuš za 10-letno delo-
vanje, raziskovanje in promo-
cijo kraja. V imenu Občine Kr-
ško je krajankam in krajanom 
čestitala direktorica občinske 
uprave Melita Čopar. 

T. i. podboška noč, na kateri so 
podelili še srebrnike 17 lan-
skim novorojenčkom v kra-
jevni skupnosti, je zaradi dež-
ja potekala v šolski telovadnici. 
Sicer pa je v okviru krajevne-
ga praznika potekalo še nekaj 
kulturnih, športnih in zabav-
nih prireditev, že 16. leto pa je 
izšlo tudi krajevno glasilo Kr-
ževski zvon.
 Peter Pavlovič

Nagrajenci krajevne skupnosti in turističnega društva z Bar-
bičem in Čoparjevo

Čakajo na izpolnitev obljub
VELIKI PODLOG - V KS Veliki Podlog so po desetletju premora znova pripravili krajevno praznovanje, ki so 
ga združili z že uveljavljenimi športnimi igrami med vasmi na dan državnosti. V svetu KS so se odločili, da 
bo praznovanje na ta dan postalo tradicionalno.

vič je pokal za prvaka KS v ri-
bolovu podelil Jožetu Andolj-
šku, med mladimi ribiči pa se 
je najbolj izkazal Matija Felici-
jan. V odbojki na mivki in v no-
gometu sta zmagali ekipi Veli-
kega Podloga, v vlečenju vrvi 
pa ekipa Pristave.

Cizerletova je ob tem kot naj-
bolj nujne projekte v KS iz-
postavila gradnjo novega vrt-
ca, ureditev krožišča na cesti 
Drnovo – Križaj pri Velikem 
Podlogu in dokončno uredi-

tev kanalizacije v vseh vaseh 
krajevne skupnosti. »Za gra-
dnjo vrtca imamo zemljišče 
že odkupljeno in pripravlje-
ne osnovne projekte, pa tudi 
oceno finančne konstrukci-
je,« pravi Cizerletova in doda-
ja, da imajo v podloškem vrtcu 
(ob štirih razredih podružnič-
ne osnovne šole) tri skupine 
otrok, od katerih mora ena za-
radi prostorske stiske v šolski 
stavbi »gostovati« kar v pro-
storih bližnjega gostinske-
ga lokala. »Borili se bomo, da 

ohranimo več kot stoletno tra-
dicijo šolstva v našem kraju,« 
pravi. Dokumentacija za iz-
gradnjo kanalizacije je že pri-
pravljena za Gorico in Jelše, v 
pripravi so projekti za Veliki 
Podlog in Pristavo, medtem ko 
Mali Podlog in Gržeča vas osta-
jata izven občinskih načrtov. 
»Mi pa vztrajamo, da se pripra-
vijo projekti za kompletno kra-
jevno skupnost. Žal na občini 
pravijo, da denarja ni, čeprav 
že od leta 2005 nismo dobili 
nobenega občinskega projek-
ta, vse smo ustvarili z lastnimi 
sredstvi in delom. Obljub ima-
mo dovolj, vidimo pa, da se v 
občinskem središču in okoli-
ci delajo veliki projekti, od ka-
terih nimamo nič,« je zaključi-
la Cizerletova, ki je vodenje KS 
prevzela po lanskih lokalnih 
volitvah. Številnim krajanom 
in krajankam je ob prazniku 
čestitala tudi podžupanja ob-
čine Krško Ana Somrak in za-
gotovila, da bodo na občini v 
največji možni meri prisluhni-
li potrebam podloške KS.

 Peter Pavlovič

Prvak KS v ribolovu je postal Jože Andoljšek (levo), pokal mu 
je podelil predsednik ribiške družine Franci Lajkovič.

Po Bregah na vrsti še Mrtvice

Žibert, Somrakova in Račič ob odprtju novega doma

PODBOČJE - Letni koncert 13-članske zasedbe Pevke izpod Boč-
ja pod vodstvom Andreja Barič Kerin, ki je 25. junija potekal v 
podboškem kulturnem domu, je bil letos naslovljen »Po Koroš-
kem po Kranjskem«. Podboške pevke so zanj pripravile dva-
najst ljudskih in ponarodelih pesmi, s prisrčnimi prikazi starih 
otroških iger v zamisli Ivanke Černelič Jurečič je v programu 
sodelovalo tudi deset otrok (na fotografiji), v goste pa so po-
vabili še Folklorno skupino DKD Svoboda Senovo.  P. P.

BRESTANICA - Potem ko sta 27. junija v zgodnjem dopoldnevu 
trški sodnik in pisar v rajhenburškem starem trškem jedru na-
znanila, da je tradicionalni Petrov sejem, ki so ga v brestaniškem 
turističnem in kulturnem društvu pripravili že 18. leto zapored, 
odprt, je med ponudniki na stojnicah, med njimi je bilo največ 
rokodelcev iz domačih logov, in kupci od blizu in daleč steklo ži-
vahno trgovanje. Ob tem so se člani domačih društev v preoble-
kah sejmarjev zbrali tudi na odru v gostilni Pri rajhenburškem 
levu, iz katere so obiskovalce med glihanjem za vola kratkočasi-
li in zabavali in nasmejali s pripovedovanjem duhovitih zgodb. 
Zbrane na prireditvi sta nagovorila v imenu 'velikega župana' 
podžupanja Ana Somrak in v imenu 'malega župana' član sveta 
KS Brestanica Boštjan Železnik, za sproščeno vzdušje pa je po-
skrbelo še večje število nastopajočih: harmonikarja Timi Zobec 
in Miha Gramc, Blanški vinogradniki in mažoretke, Rogisti iz Do-
bove, sestri Anja in Klara Drstvenšek, Folklorna skupina z Raz-
borja, Klavdija z ansamblom in že nepogrešljiva moška plesna 
zasedba Tower pancers, tokrat z novo koreografijo Robin Hood.
 B. M. 

Petrov sejemski dan v Brestanici

Prizor iz gostilne Pri rajhenburškem levu

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju!

Odprto vsak dan od 10. do 20. ure. Ob  ponedeljkih zaprto.
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BREŽICE - Na predpraznični 24. 
junij je v Brežicah, natančneje 
pri vodovodnem stolpu, pote-
kala otvoritev Bibo elektro tr-
govine. Ustanovitelja podjeta 
Bibo trgovina d. o. o. Boris Čur-
čič in Robi Baškovič sta ob tem 
poudarila: »Otvoritev elektro tr-
govine v teh časih je zelo pogu-
men korak, ampak brez sodelav-
cev, ki jima zaupava in s katerimi 
soustvarjamo blagovno znamko 
Bibo, se tega koraka ne bi lotila. 
Verjameva, da bo trgovina zaži-
vela in postala del vsakdana sle-
hernega Brežičana, ki potrebu-
je žarnico, razdelilec, vtičnice 
…, kakor tudi za vse 'taprave' 
mojstre, ki potrebujejo celovi-
te rešitve na elektro področju.« 
Ob tem sta predstavila prodaj-
ni program trgovine, ki je razde-
ljen na šest elektro segmentov (inštalacijski material, razsvetlja-
va, stikala in vtičnice, orodja, temeljno ozemljilo in ostalo), glede 
na potrebe kupcev pa ga bodo še nadgrajevali in dopolnjeva-
li. Obiskovalcem otvoritve, med katerimi je bil tudi župan Ivan 
Molan, so razdelili praktična darila, za osvežitev in prigrizek pa 
so poskrbele hostese.

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je 3. julija na dopisni seji potr-
dila aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
spodnje Save. Republika Slovenija, ki jo je zastopalo Ministrstvo 
za okolje in prostor, ter javno podjetje INFRA d.o.o. sta 4. 7. 2005 
za obdobje 10 let podpisali pogodbo o izvajanju gospodarske jav-
ne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izko-
riščanja Spodnje Save. Z aneksom se bo veljavnost pogodbe po-
daljša za eno leto, in sicer do sprejema nove uredbe o načinu in 
pogojih izvajanja javnih služb na območju koncesije in na vpliv-
nem območju koncesije za energetsko izkoriščanje vodnega po-
tenciala spodnje Save, ki je v postopku medresorskega usklaje-
vanja, so sporočili z MOP.  P. P.

Z aneksom podaljšali pogodbo

Odprli elektro trgovino Bibo

Robi Baškovič, soustanovitelj 
podjetja Bibo trgovina d.o.o., 
z županom Ivanom Molanom

»Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina 
LEAD, s sedežem v Krškem, Cesta krških žrtev 30 od 18. 11. 2014 
aktivno sodeluje kot partner v projektu Lesna biomasa za regi-
onalni razvoj pod akronimom BIOHEATLOCAL. Vodilni partner 
projekta je Gozdarski inštitut Ljubljana na podlagi pogodbe o so-
financiranju med Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko kot organom upravljanja Operativ-
nega programa (OP) Slovenija-Hrvaška.

Namen projekta BIOHEATLOCAL je povečati in izboljšati izkori-
ščanje lesa slabše kakovosti za energetske namene predvsem z 
vzpostavitvijo lokalnih proizvodnih verig. 

V Sloveniji je les pomemben energent, v zadnjih letih pa se nje-
gov pomen še povečuje. Med različnimi oblikami lesnih goriv še 
vedno prevladujejo drva, sledijo lesni sekanci ter v zadnjih letih 
lesni peleti. V energetske namene porabimo v Sloveniji letno sko-
raj dva milijona ton lesa. V preteklosti so les za ogrevanje upo-
rabljali predvsem na podeželju, v zadnjih letih pa je vse več za-
nimanja zanj tudi v urbanem okolju. 

V sklopu projekta BioHeatLocal je vzpostavljen register javnih 
zgradb, v katerih je možna uporaba lesne biomase; izdelane so 
študije izvedljivosti za lokalne biomasne logistične centre ter za 
prehod na ogrevanje z lesno biomaso;  izpeljane so bile tri de-
lavnice za ciljne skupine;  v zaključni fazi je priprava projektne 
dokumentacije za postavitev nove kotlovnice v Osnovni šoli Ko-
privnica.

Cilji projekta se nanašajo na povečano in izboljšano izkoriščanje 
lesa slabše kakovosti za energetske namene, ki temelji na vzpo-
stavljanju lokalnih proizvodnih verig. V skladu s tem se splošni 
cilji nanašajo tudi na povečano gospodarsko rast in na dvig kon-

kurenčnosti malih in srednjih podjetij, k čemer pripomore čez-
mejno poslovno sodelovanje na področju izkoriščanja gozdne bi-
omase ter biomase iz hitrorastočih nasadov.

Projekt BIOHEATLOCAL odpira vprašanja o stroških ogrevanja, ki 
predstavljajo v zimskih mesecih enega največjih stroškov v gospo-
dinjstvih kot tudi v lokalnih skupnostih (ogrevanje javnih stavb). 
Lesna biomasa predstavlja možnost, ki se ponuja kot najbolj oko-
lju prijazna, domača in cenovno ugodna rešitev.

Ogrevanje z lesnimi gorivi je bistveno cenejše kot ogrevanje npr. 
s kurilnim oljem, prav tako se tudi cene lesnih goriv ne spremi-
njajo tako hitro, kot se cene fosilnih goriv.

Kako izbrati primerno obliko lesnega goriva za vaše potrebe?

• Drva: so primerna tam, kjer je dovolj skladiščnega prosto-
ra in je potreba po energiji manjša (do 50 kWh inštalirane 
moči kotla), obvezni so hranilniki toplote.

• Lesni sekanci: so primerni tam, kjer je dovolj prostora za 
skladiščenje in je potreba po energiji večja (nad 50 kWh in-
štalirane moči kotla) - to je tudi najbolj primerna oblika le-
snih goriv za javne objekte.

• Lesni peleti: so primerni tam, kjer ni dovolj prostora za skla-
diščenje - v strnjenih naseljih in kot dopolnilni vir ogrevanja 
(npr. kaminske peči).

Predviden zaključek projekta je 17.8.2015.«

Več informacij lahko dobite preko spletne strani: 
http://www.bioheatlocal.com/

Janko Uršič, vodja projekta 
in Irena Lisac, koordinatorica projekta BIOHEATLOCAL

LEAD Krško sodeluje v projektu 
BIOHEATLOCAL

PROIZVODNJA – JUNIJ 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

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

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB2 ZP - - 231 300 10 100 - -

PB4 ZP 1 - 100 300 10 100 - -

PB5 ZP 0 - 104 300 3 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB4 in PB5 118.663 2 4

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

SEVNICA – RRA Posavje je 
18. junija v sklopu projek-
ta Združeni pri razvoju no-
vih zaposlitvenih možnosti 
s pomočjo socialnega pod-
jetništva - SLOHRA SOCIO-
NET v dvorani Alberta Feli-
cijana na sevniškem gradu 
izvedla regijski posvet na to 
temo pod delovnim naslo-
vom Podjetništvo za druž-
bene spremembe.
 
Slovensko-hrvaški projekt, ki 
so ga začeli izvajati v letošnjem 
februarju, zaključili pa ga bodo 
aprila prihodnje leto, se za-
vzema za razvoj in spodbuja-
nje socialnega podjetništva na 
slovensko-hrvaškem obmej-
nem območju s ciljem, da bi se 
izboljšala gospodarska rast in 
zmanjšalo število brezposelnih 
v posamezni regiji. Predstav-
nica RRA Posavje mag. Nata-
ša Šerbec je ob tem povedala, 
da želi osem vključenih v pro-
jekt (Regionalni razvojni cen-
ter Koper, ki je vodilni partner, 
Središče Rotunda Koper, RRA 
Zeleni kras d. o. o. Pivka, Ra-
zvojni center Novo mesto, Is-
tarska razvojna agencija Pula,  
Razvojna agencija Karlovačke 
županije - KARLA d. o. o. Kar-
lovac, Riječka razvojna agenci-
ja Porin d. o. o. in RRA Posav-
je) s predstavitvami socialnega 
podjetništva ustvariti podpor-
no okolje za njegovo čim eno-

BREŽICE - Kot so nam sporo-
čili iz kabineta župana občine 
Brežice, se je župan Ivan Mo-
lan sestal z vodji svetniških 
skupin in predstavniki politič-
nih strank glede reševanja in 
urejanja lastništva stavbe sta-
rega doma upokojencev Bre-
žice. Občina pogosto dobiva 
vprašanja društev, kdaj bo za-
deva urejena, prav tako zazna-
va potrebo po načrtovanih bi-
valnih enotah. Med sestankom 

Regijski posvet o podjetništvu 
za družbene spremembe

stavnejšo uveljavitev. Sprego-
vorila je tudi o tem, da socialno 
podjetništvo v naši državi še ni 
povsem zaživelo: »V Sloveniji 
je registriranih 80 socialnih 
podjetjih, delujočih je polovi-
ca, v Posavju pa je registrirano 
le eno socialno podjetje, to je 
zavod Knof.« Omenjeni zavod, 
ki je trenutno edino registri-
rano socialno podjetja v Po-
savju, katerega glavni namen 
je omogočanje in spodbujanje 
zaposlovanja prek tako imeno-
vanega podjetništva v zavetju, 
predvsem pa ranljivih ciljnih 
skupin, ima deset zaposlenih 
- tri redno, preostale pa preko 
javnih del.

Na junijskem regijskem posve-
tu v Sevnici so sodelovali: Ta-
dej Slapnik, državni sekretar, 
pristojen za vzpostavitev dia-
loga s civilno družbo in koor-
dinacijo državljanskih pobud 

ter socialno podjetništvo, s 
predstavitvijo vladnega stra-
teškega projekta spodbujanja 
razvoja socialnega podjetni-
štva, zadružništva in ekonom-
ske demokracije; mag. Nena 
Dokuzov z Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 
je predstavila podporne pro-
grame spodbujanja socialne-
ga podjetništva, Tomaž Stri-
tar je spregovoril o osnovah 
socialnega podjetništva, ti-
pih socialnega podjetja, nači-
nih delovanja, o posebnostih 
glede na ostale oblike podjetij 
ter podal nekaj primerov do-
brih praks iz ostalih okolij; di-
rektorica zavoda KNOF Mojca 
Žganec Metelko je predstavi-
la delujoče socialno podjetje v 
Sevnici, Aleš Germovšek pa je 
spregovoril o socialnem pod-
jetništvu kot izzivu za Posavje.

 Smilja Radi

Svetniki še enkrat o bivšem DU? 
je župan prejel še več vprašanj, 
ki pod vprašaj postavljajo de-
janski interes nekaterih sve-
tniških skupin, da bi objekt 
prenesli v last občine in v njem  
uredili potrebne prostore za 
društva ipd. 

Strokovne službe Občine Bre-
žice pripravljajo dokument 
identifikacije investicijske-
ga projekta (DIIP) za stavbo 
nekdanjega doma upokojen-

cev Brežice, ki bo vseboval še 
dodatne podatke in pojasni-
la, ki so jih svetniki želeli. Ob-
činskemu svetu naj bi ta doku-
ment tudi predstavili, svetniki 
pa naj bi o starem DU ponovno 
razpravljali na seji občinskega 
sveta. Vendar, kot še pravijo v 
županovem kabinetu, obsta-
ja dvom, ali so vse svetniške 
skupine resnično zainteresira-
ne za iskanje rešitve za objekt 
nekdanjega DU.  R. R.

Udeleženci posveta na sevniškem gradu
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Sadovi narave v Posavju
TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA, 9. julij 2015

Besedo strokovnega posve-
ta z naslovom »Namakanje 
in organizacija proizvajalcev 
(OP) - možnosti in priložnosti 
za razvoj v Sloveniji v nasle-
dnjih letih« so v začetku pre-
vzeli gostitelji in opozorili na 
zgodovinsko pomemben do-
godek – otvoritev druge faze 
namakalnega sistema Kalce-
-Naklo, o čemer pišemo na 3. 
strani tokratnega Posavske-
ga obzornika. Po pozdravnih 
besedah evropskega poslanca 
Franca Bogoviča, ki je dogo-

dek tudi moderiral, je zbrane 
med drugimi nagovoril še kr-
ški župan mag. Miran Stan-
ko. Posavski prostor naj bi bil 
pred pomembno nalogo, ki jo 
bodo poskušali izvesti tudi s 
pomočjo posavskih energet-
skih podjetij - gre še za vzpo-
stavitev 3. faze oz. centralnega 
namakalnega sistema južno od 
Save (približno 600 ha), s kate-
rim bi omogočili zelenjadarsko 
in drugo pridelavo. Tudi za ob-
čino Krško je slednje izjemne-
ga pomena, predvsem zaradi 
novih delovnih mest, ali kot je 
povzel krški župan: »Pridelava 
zelenjave se malo zapostavlja, 
češ da je to drugorazredna de-
javnost, vendar vemo, da se bo 
vedno treba prehranjevati in 
pobirati plodove naše zemlje, 
zato je to perspektivna panoga, 
ki ima potencial, in namakanje 
je eden izmed pomembnih ele-
mentov, da lahko naše potenci-
ale tudi izkoristimo.«

Direktor KGZS Zavoda Novo 
mesto Jože Simončič je po-
stregel z nekaj statistični-
mi podatki. Za pridelavo ze-
lenjave je na območju zavoda 
(Dolenjska, Posavje, Bela kra-
jina) namenjenih 43 ha pokri-
tih površin, kar pomeni skoraj 
polovico v Sloveniji. 412 ha je 
namenjenih pridelavi zelenja-
ve na odprtem prostoru, kar 

predstavlja dobrih 16 % vseh 
površin v Sloveniji. Pridela-
vi jagod je namenjenih 48 ha 
površin, kar pomeni kar 54 % 
vseh slovenskih površin, na-
menjenih jagodam, največji 
del teh površin pa je ravno v 
Posavju. Po njegovih besedah 
so to razveseljivi podatki, po 
drugi strani pa ugotavljajo, da 
v skupnem slovenskem pro-
storu na območju zavoda pri-
delamo le tretjino zelenjave, 
ki jo zaužijemo Slovenci. »Na-
ravni viri so, prav tako zemlja 
in voda, znanje tudi,« je pre-
pričan, da se dá delež bistve-
no povečati.

V ZADNJIH 15 LETIH KAR 
SEDEM SUŠ – VODNI POTEN-
CIAL PA NEIZKORIŠČEN
Generalni direktor Agencije RS 
za okolje (ARSO) Joško Knez je 
v razmislek podal podatek, da 
je bilo v zadnjih 15 letih v Slo-
veniji kar sedem intenzivnih 
suš, kar je absolutni rekord gle-
de na pretekla desetletja. Vseh 
sedem dogodkov je bilo tudi 
razglašenih za naravno nesre-
čo. Namakanje se zato kaže kot 
ena ključnih državnih prioritet 
in izzivov slovenske družbe.

Dr. Rozalija Cvejić z Bioteh-
niške fakultete v Ljubljani je 
prisotnim predstavila kultu-

ro namakanja na Slovenskem, 
trenutno stanje in prihodnost 
v Posavju. Dejala je, da je v novi 
finančni perspektivi 2014–
2020 oblikovana združitev 
dveh pristopov razvoja nama-
kalnih sistemov, ki sta bila zna-
čilna v zadnjih 45 letih. Pristop 
od zgoraj navzdol je bil uvelja-
vljen predvsem do leta 2000 
in v tem času se je vzpostavilo 
7000 ha namakalnih sistemov, 
od leta 2000 do 2013 pa se je 
uveljavljal drugačen pristop, 
t. i. od spodaj navzgor, ko je pri-
šlo do opaznega padca v števi-

lu novih namakalnih sistemov. 
Zato se rešitev išče v kombi-
naciji: ministrstvo pomaga lo-
kalnemu delu populacije – na 
primer z oblikovanjem regio-
nalnih delovnih skupin za ra-
zvoj namakanja, a se mora pred 
tem oblikovati močna pobu-

da kmetov na lokalnem nivo-
ju. Rezultat naj bi bil približno 
5000 ha novih namakalnih sis-
temov po državi.
 
Poleg tega že obstoječi nama-
kalni sistemi po besedah Cve-
jićeve niso izkoriščeni v zado-
stni meri. Večina namakalnih 
sistemov namreč izkorišča 
manj kot 20 % vodne pravice, 
skoraj noben namakalni sis-
tem pa ne dosega 60-odstotne 
rabe vodne pravice in 40-od-
stotne rabe namakalnega sis-
tema. Stari namakalni sistemi 
potrebujejo posodobitve, novi 
pa se še ne uporabljajo v tako 
veliki meri, kot bi se lahko, je 
dodala. Prva faza namakalne-
ga sistema Kalce-Naklo po nje-
nem dosega precejšnjo izkori-
ščenost vodne pravice, njegova 
raba pa malenkost nad 40 %, 
kar je v primerjavi z ostalimi v 
redu. Cvejićeva je pojasnila, da 
obstajajo idejne zasnove o ra-
zvoju novih namakalnih siste-
mov na približno 2000 ha v ob-
činah Krško in Brežice. Stroški 
za tolikšno površino namakal-
nih sistemov znašajo od 26 do 
31 milijonov evrov. Bogovič je 

ob tem dodal, da so ti načrti v 
veliki meri povezani s samo iz-
gradnjo HE Brežice ter so »op-
timistični in realni«.

Tomaž Primožič z MKGP je 
pojasnil, da se mali in veliki 
namakalni sistemi po novem 

delijo na javne in zasebne. 
Javne uvajajo in jih lastninsko 
prevzamejo občine, zasebne 
pa vse ostale fizične in prav-
ne osebe. Novost je tudi, da se 
pri javnih namakalnih siste-
mih delež soglasij spušča s se-
danjih 80 % na 67 % oz. dvo-
tretjinsko podporo. Sedanji 
namakalni sistemi so zgraje-
ni konec 80. in v začetku 90. 
let prejšnjega stoletja, zato 
bo potrebno določena sred-
stva vložiti v njihove tehnolo-
ške posodobitve, je še povedal 
Primožič. 

SPODBUJATI MORAMO 
POVEZOVANJE
Medtem ko v Belgiji in Nizo-
zemski kar 90 % pridelave v 
sektorju zelenjave in sadja po-
teka pod okriljem OP – orga-
nizacij proizvajalcev, Slovenija 
nima niti ene s strani EU pri-
znane tovrstne povezave proi-
zvajalcev. S tem opozorilom je 
evropski poslanec Franc Bo-
govič (SLS/EPP) zbranim na 
posvetu predstavil že delujo-
če organizacije proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave po 
državah članicah EU. 

Zelenjadarstvo in sadjarstvo pa 
sta tudi pomembna gospodar-
ska temelja EU. Sektor sadja in 
zelenjave po državah članicah 
namreč zaseda 3 % kmetijskih 
površin, predstavlja 18 % sku-
pne vrednosti kmetijske proi-
zvodnje EU, vrednost sektor-

ja pa znaša več kot 50 milijard, 
promet na letni ravni pa kar 
120 milijard evrov. Ob tem ni 
zanemarljiv podatek, da sek-
tor nudi več kot 500.000 zapo-
slitev. Ker Slovenija med člani-
cami ostaja ena izmed štirih, 
ki nima s strani EU priznane 
še nobene skupine ali organi-
zacije proizvajalcev, ki so pogoj 
za pridobitev sredstev iz naslo-
va operativnih programov in fi-
nančnih pomoči, je Bogovič po-
udaril, da takšne priložnosti 
Slovenija ne sme več zamujati 
in da mora država narediti za-
konodajno podlago, pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo pa 
strategijo povezovanja, v sklo-
pu katerega bodo lahko orga-
nizacije proizvajalcev v sektor-
ju sadjarstva in zelenjadarstva 
prijavile svoj operativni pro-
gram, ki bo zatem lahko dele-
žen sredstev preko milijarde 
težke pogače v novi finančni 
perspektivi. 

V prvi vrsti pa bi morali naši 
proizvajalci - pridelovalci spo-
znati, da bodo povezani moč-
nejši na trgu in bodo imeli 
boljša izhodišča v cenovnih in 

količinskih pogajanjih z odku-
povalci, pa tudi tudi v skupnem 
načrtovanju proizvodnje, da se 
ne bi zgodilo, čemur smo v Slo-
veniji večkrat priča, da, kot pra-
vi evropski poslanec, imajo vsi 
proizvajalci naenkrat isto sola-
to, potem pa ne vedo več, kam 
z njo. »V Sloveniji ni dovolj, da 
samo spišemo vloge za sub-
vencije, ampak je treba zna-
ti ljudi tudi organizirati ter jih 
tudi kam popeljati in jim pove-
dati, kakšni so svetovni tren-
di in tem trendom slediti, sicer 
bomo enostavno s tega veli-
kega, zanimivega trga izpadli. 
Ostali bodo tisti, ki znajo dela-
ti,« je dejal Bogovič, in še en-
krat poudaril, da je potrebno 
ujeti zadnji vlak in izkoristiti 
izziv v zelenjadarstvu, kot so 
to že znali v sadjarstvu.
 
Pred dvema letoma je pridela-
va svežih vrtnin v Sloveniji zna-
šala 53,4 mio evrov, tržni pri-
delovalci so je pridelali 42.000 
ton, medtem ko jo je bilo v vre-
dnosti preko 85 mio evrov oz. 
dobrih 155.000 ton uvožene. 
Zato si je potrebno zadati cilj, 
kot je dejal v zaključku, da se 
je pridela 100.000 ton, za kar 
bi bilo potrebno vzpostaviti še 
3.000 ha dodatnih površin za 
proizvodnjo zelenjave in vzpo-
staviti 6.000 ha novih nama-
kalnih sistemov.

Leni Breznik z Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je v nadaljevanju posve-
ta poudarila, da je Vlada RS že 
pred letom dni sprejela strate-
gijo o izvajanju, usmeritvah in 
razvoju kmetijstva in živilstva 
do leta 2020, v kateri je opre-
deljen povečan obseg pridela-
ve, povečanje konkurenčnosti, 
produktivnosti in učinkovito-
sti, trajnostna raba naravnih 
virov ter povečanje tržnega 
deleža vrtnarskih proizvodov, 
a do sedaj, kot je dejala, na mi-
nistrstvo s strani proizvajalcev 
še niso dobili jasne pobude in 
izražene želje po združevanju 
pridelovalcev.

K skupni vrednosti kmetij-
ske proizvodnje pridelava ze-
lenjave v zadnjih letih prispe-
va 4 %, k vrednosti rastlinske 
pridelave pa 9 %. V letu 2013 
so bile zelenjadnice pridelane 
na 4.845 ha površine, od tega 
je bilo za tržno pridelavo na-

Ob strokovnem posvetu o namakanju in organizacijah proizvajalcev v Krškem

Kako kaže namakanju in povezovanju kmetijstva?
KRŠKO –3. julija so Občina krško, KGZS Zavod Novo mesto in poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič zainteresiranim predstavili najnovejše dogajanje na 
področju namakanja in združevanja pridelovalcev v OP - organizacije proizvajalcev. Namakanje se kaže kot ena izmed rešilnih bilk slovenskega zelenjadarstva in 
sadjarstva, združevanje pa priložnost za črpanje finančnih sredstev iz Skupne kmetijske politike.  

V teh dneh so sile že usmerjene na zlatorumena polja, a tudi sadjarji in zelenjadarji že pobi-
rajo pridelke do trdne noči. Na posvetu je bilo slišati, da Posavci razmišljajo o širitvi namakal-
nih sistemov in o tem, da bi vsaj obstoječe oblike povezovanja preoblikovali v skupine in orga-
nizacije proizvajalcev. Če pohitijo in prepoznajo tudi nujnost skupnega pritiska na pristojne 
institucije, je lahko ravno Posavje tisti »konj«, ki bo premaknil državni voz. (Foto: P. Pavlovič)

nadaljevanje na str. 12

Franc Bogovič

Dr. Rozalija Cvejić
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Kot je uvodoma povedala pod-
predsednica seniorskega dru-
štva dr. Mojca Novak, ki je vo-
dila pogovor pod naslovom 
»Alternativne bodočnosti ra-
zvoja agrarnega sektorja v Po-
savju s poudarkom na vinar-
stvu in sadjarstvu«, že zdavnaj 
ne velja več, da je agrarni sek-
tor cokla razvoja. V Posavju 
imamo po njenih besedah ob 
močnem energetskem in pe-
šajočem industrijskem sektor-
ju zelo pomembne dejavnosti 
znotraj agrarnega sektorja, ki 
jih značilno predstavljajo rav-
no tokratni gostje srečanja. 

Janez Živič (Kmečka zadru-
ga Krško), Zdravko Mastnak 
(Vinska klet Mastnak), Ja-
nez Istenič (Penine Istenič) 
in Ivan Kozole (Evrosad) so 
predstavili vsak svojo podje-
tniško pot oz. zgodovino svo-
jih podjetij, vsi pa so izpostavi-
li potrebo po povezovanju tako 
na področju pridelave grozdja 
oz. vina in sadja in še bolj na 
področju prodaje, kjer ravno 
prevelika razdrobljenost one-
mogoča enoten nastop pri tr-
govcih, ki tako zlahka zbija-
jo odkupne cene. Po Živičevih 
besedah so pri poskusu po-
vezovanja proizvajalcev cvič-
ka spoznali, da brez kapital-
skih povezav ne gre, a za kaj 
takšnega niso zreli. »Če bi lah-

Strah pred »velikimi igralci«
onemogoča povezovanje
KRŠKO - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov je 17. junija v prostorih podjetja GEN 
energija v Vrbini pripravilo srečanje z znanimi posavskimi podjetniki iz vinarstva in sadjarstva Janezom 
Isteničem, Ivanom Kozoletom, Zdravkom Mastnakom in Janezom Živičem.

ko nekdo zbral glavnino te ko-
ličine vina skupaj, bi lahko do-
segel višjo ceno pri trgovcih, 
tako pa smo preveč razdro-
bljeni, zato tega vpliva nima-
mo,« je dejal in dodal še, da 
lahko vsak naredi svojo klet in 
vzpostavi proizvodnjo, kar ne-
ugodno vpliva na trg. Poskus 
prodora cvička na tuje trge je 
označil za težaven, saj gre za 
okus, ki ga marsikje, niti v bli-
žnji in zgodovinsko povezani 
Hrvaški, niso vajeni. Kot je k 
temu dodal Mastnak, vinogra-
dniško-vinarska panoga ni pi-
ramidalno urejena. »Imeli smo 
priložnost postati velik 'pla-
yer', a ne maramo gospodar-
jev in slovenskih lastnikov,« je 
dejal, pa tudi ostali sodelujoči 
so ugotavljali, da je strah pred 
»velikimi igralci«, ki naj bi »po-
jedli« majhne proizvajalce, ve-
lika ovira pri povezovanju.

Starosta slovenske proizvo-
dnje penin Istenič je podal ob-
širno analizo slovenskega vi-
nogradništva s poudarkom 
na območju Bizeljskega, kjer 
opaža zmanjševanje površin 
pri manjših, t. i. vikend proi-
zvajalcih in koncentracijo po-
vršin pri večjih vinogradnikih, 
pa tudi izginjanje vinogradov 
na najboljših, a strmih legah 
in sajenje novih na položnejših 
površinah. Za proizvodno-pro-
dajno verigo v panogi je dejal, 
da je neurejena, nepravična in 
ne funkcionira. »Od steklenice 
vina, ki stane 10 evrov, govo-
rim za penino, proizvajalec ne 
dobi niti 5 evrov, je dejal. Tudi 
on je menil, da trgovina izkori-
šča neenotnost proizvajalcev, 
pri tem pa spomnil na nekoč 
močno poslovno skupnost vi-
narjev, ki je enotno nastopala 
proti trgovcem. »Trenutno sta-

nje v vinogradništvu in vinar-
stvu je težko, ni sredstev za in-
vestiranje, a smo veseli, da vsaj 
nimamo kreditov in da zaslu-
žimo toliko, da preživimo,« je 
povzel Istenič. Poleg sodelova-
nja med pridelovalci vina, tr-
govci in gostinci sicer pogreša 
tudi sodelovanje s turističnimi 
giganti v širši regiji (Terme Ča-
tež, Terme Olimia, Zdravilišče 
Rogaška) in z večjimi podjetji 
v Posavju.

Kozole, ki prihaja iz sorodne 
panoge - sadjarstva, je izposta-
vil predvsem potrebo po izgra-
dnji velikih namakalnih siste-
mov, za katere so v preteklosti 
že bili načrti, a je težko pri-
ti do vodnih dovoljenj. Potem 
ko so večino nasadov zaščiti-
li s protitočnimi mrežami, jih 
želijo v bodoče z ogrevalnimi 
sistemi zaščiti še pred pozebo. 
Tudi v sadjarstvu je aktualno 
povezovanje pridelovalcev, če 
ne na proizvodnem, pa vsaj na 
prodajnem področju. »Če ho-
čemo biti veliki igralci, mora-
mo iti na trge, kjer nas rabijo, 
in se podrediti njihovim stan-
dardom,« je dejal. V izvozu vidi 
rešitev tudi Istenič, a pri tem 
opozarja, da nas zaradi imi-
dža bivše Jugoslavije oz. Balka-
na žal marsikje vidijo kot proi-
zvajalce poceni izdelkov.
 Peter Pavlovič

Z leve: Ivan Kozole, Janez Istenič, dr. Mojca Novak, Zdravko 
Mastnak in Janez Živič

Rastlinjaki
Folije za rastlinjake s spojnimi materiali

Senčilne, protitočne in protivetrne mreže
Zastirne folije in tkanine

Kapljično namakanje

PREDIKAT, trgovina in storitve d.o.o. 
Zdole 69, Zdole; 07 477 85 08; www.predikat.si

Marjan Preskar, Brezina: Nisem dosti sezna-
njen, da bi lahko konkretneje komentiral nama-
kalne sisteme na našem območju. Zdi se mi pa, 
da imamo dovolj vode, da se to tako uredi in 
na tak način polno zaživi zelenjadarska, pa tudi 
druge kmetijske panoge. Na desnem bregu Save 
je takšna zemlja, ki potrebuje več namakanja v 

poletnih sušah. Za dobro pridelavo je prihodnost namakanje.

Jože Papež, Marndol: Ureditev namakalnih sis-
temov podpiram, pa ne samo zaradi suše, tem-
več tudi zaradi boljših pogojev za obdelovanje 
kmetijskih površin. Pri tem bodo tisti, ki imajo 
zemljo v bližini, kjer je voda, na boljšem. Tisti, 
ki živimo v hribovitem svetu, pa se bomo morali 
znajti po svoje – nekateri bodo morda celo pre-

nehali z obdelovanjem zemlje, če bodo sušna obdobja predolga.

Jože Mlakar, Župelevec: Možnosti za namaka-
nje so pri nas kar izkoriščene. Izkoristiti je tre-
ba vsak vodni vir, ki jih je pri nas veliko. Problem 
vidim sicer v tem, da je po obilnih padavinah na 
poljih preveč vode, ki nima kam odtekati, zato 
bi se bilo treba v prvi vrsti zmeniti, kaj s to od-
večno vodo narediti, ne pa da stoji brez potre-

be in zaradi tega nastanejo velike razpoke.

Miro Bogovič, Mali Kamen: Veliki namakal-
ni sistemi so predpogoj za pridelavo zelenjave, 
sadja in ne nazadnje tudi poljščin. Uvajanju no-
vih tehnologij po vzoru iz tujine se v Sloveniji 
nameni veliko sredstev. Obstajajo pa tudi narav-
ne omejitve, predvsem na področju vodne in-
frastrukture. Uvedba namakanja je več ali manj 

konsenz med ostalimi porabniki vodnih virov. 

Lojze Vintar, Kalce-Naklo: Delno smo možno-
sti za namakanje izkoristili, delno ne. Za zelenja-
vo in vrtnine je namakalni sistem v redu, pride-
lujem oljne buče in namakanje pride zelo prav, 
za nekatere poljščine pa namakanje ni smisel-
no. Ko se je začela gradnja namakalnega siste-
ma, je prva faza nekako še šla, naprej pa je šlo 

bolj počasi, saj je veliko birokratskih ovir.

Namakanje je predpogoj zlasti za zelenjadarsko, pa tudi 
za nekatere druge vrste kmetijske pridelave. Reke, jezera, 
akumulacijski bazeni ipd. nudijo precej možnosti za ure-
ditev namakalnih sistemov. Jih znamo izkoristiti, kje so 
primeri dobre prakse in kje vidite glavne ovire?

anketa

Znamo izkoristiti vodo?

KRMELJ - Prireditev »Knapec na obi-
sku pri branjevki in krošnjarju«, ki 
jo enkrat na leto organizira Turistič-
na sekcija DKŠD Svoboda Krmelj na 
ploščadi pred domačim gasilskim do-
mom, je 13. junija na kmečko tržnico 
privabila predvsem domače ponudni-
ke, ki so prodajali svoje izdelke in pri-
delke. Na tržnici je bilo mogoče kupi-
ti marsikatero domačo dobroto (tudi 
sveže borovnice), poskusiti zeliščni 
čaj … Ob tem je predsednica KS Krmelj Slavica Mirt povedala, 
da bodo z dogodkom nadaljevali tudi v prihodnje, saj se števi-
lo kupcev povečuje, ker je ponudba na prodajnih policah kako-
vostna. Tako kot vsa leta doslej je dogodek popestril še nagajivi 
jamski škrat Knapec (na fotografiji) - priljubljena maskota, ki so 
se je najbolj razveselili otroci.  S. R.

Knapec na tržnici

menjenih slaba polovica hek-
tarjev. Lani je bilo v integrira-
no, tržno pridelavo zelenjave 
vključenih 307 proizvajalcev, 
ki so pridelovali zelenjavo na 
960 ha površin; beležijo porast 
ekološke pridelave, ki je pote-
kala na 180 ha, več kot tri četr-
tine pridelovalnih površin, na 
katerih se prideluje zelenjava, 
namenjena prodaji, pa je vklju-
čenih v sheme kakovosti. Bre-
znikova je povedala, da doma-
ča pridelava že dlje časa ne 
sledi hitro rastočemu povpra-
ševanju, padajoč trend pridel-
ka tržne zelenjave pa je v naj-
večji meri posledica odvisnosti 
od vremenskih vplivov, saj ve-
čina pridelave poteka na pro-
stem, zaenkrat pa je še vedno 
majhen delež namakanih povr-
šin (leta 2009 se je po podat-
kih SURS namakalo 399 ha vr-
tnarskih površin). Ob tem je za 
tržno pridelavo značilna majh-
na in razdrobljena struktura in 
zaostajanje na tehnološki rav-
ni pridelave, kar pa ob predpo-
stavki povezovanja prideloval-
cev za organizirano pridelavo, 

pripravo izdelkov za trg in sku-
pen nastop na njem ni temelj-
na ovira.

Organizacije proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave so 
že skoraj 20 let temelj ureditve 
v EU. Ukrepi I. stebra Skupne 
kmetijske politike se izvaja-
jo preko organizacije proizva-
jalcev, ki so zavezane k izva-
janju operativnega programa, 
financiranega preko operativ-
nega sklada, ta pa iz finančnih 
prispevkov članov organizacije 
proizvajalcev, finančne pomoči 
EU in nacionalne finančne po-
moči. Povezovanje kmetov, ki 
se financira iz prvega stebra, 
pa je v obdobju 2014–2020 do-
polnjeno še s podporo na dru-
gem stebru preko ukrepa Po-
vezovanje skupin in organizacij 
proizvajalcev za prilagajanje in 
obseg proizvodnje na zahteve 
trga, skupnemu trženju blaga, 
oblikovanje informacij o proi-
zvodnji in razvoju ipd. Osnov-
ni pogoj za povezovanje v sku-
pine ali organizacije pa je, da 
imajo proizvajalci izdelane po-
slovne načrte, da je z njihove 

strani jasno izražena pobuda 
za vzpostavitev in ustanovi-
tev tovrstne organiziranosti, 
za statusno priznanje pa mora 
ta na območju, na katerem de-
luje, zadostiti tudi kriterijem o 
minimalnem številu članov in 
obdelovalnih površinah.

Podrobneje o upravičenosti do 
sredstev in sami organizirano-
sti v skupine ali organizacije 
proizvajalcev je zbranim spre-
govoril še Nenad Kobal, prav 
tako s kmetijskega ministrstva, 
nakar so organizacijske struk-
ture delovanja predstavili še 

direktor skupine Evrosad Bo-
štjan Kozole, pridelovalec ze-
lenjave Davorin Simončič in 
Klemen Kirn iz KZ Krka, v ka-
teri med drugim tržijo pridel-
ke s 40 zelenjadarskih kmetij, 
največ s Krškega polja. Zadnja 
govornica, dr. Martina Bavec s 
Fakultete za kmetijstvo in bio-
sistemske vede, pa je predsta-
vila površine z zelenjavo v letu 
2013 po regijah: med tedanji-
mi dvanajstimi je posavska s 
162,2 ha pridelovalne površi-
ne in 79 kmetijskimi gospodar-
stvi zasedala šesto mesto. Bav-
čeva je med ovirami za hitrejše 
organiziranje proizvajalcev iz-
postavila pomanjkanje delov-
ne sile na kmetijah in investicij-
skih sredstev, vodenje evidenc 
v davčne namene za zelenja-
darje idr. 

Posvet je bil seznanitev s po-
drobnostmi in priložnostmi 
obeh tematik – kako jih bomo 
izkoristili, pa bomo spremljali 
v prihodnjih številkah na stra-
neh Sadovi narave v Posavju. 

 Rok Retelj, Bojana Mavsar

Kako kaže namakanju 
in povezovanju kmetijstva?
nadaljevanje s str. 11

Boštjan Kozole
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Dr. Bavčeva, tudi v našem 
mediju smo lani izpostavi-
li, kako ste opozorili pred-
sednico vlade na napako pri 
pošiljanju slovenskega pre-
dloga Programa razvoja po-
deželja v Bruselj, kjer je bil 
menda zaradi tehnične na-
pake izpuščen del o prepo-
vedi setve gensko spreme-
njenih rastlin za kmetije, 
vključene v kmetijsko okolj-
ski in podnebno okoljski 
program (KOPOP). Danes 
naj bi bil zakon, ki to ureja, 
že v parlamentu, še vedno pa 
se oglašajo nekateri, češ da 
nam v primeru nasprotova-
nja GSO grozita svetovna la-
kota, Sloveniji pa nekonku-
renčnost?
To, da bodo GSO rešili lakoto, 
je, po domače povedano, „blef“ 
in to že zdavnaj dokazan. Gre 
za težavno področje, človek se 
bori z argumenti, študijami in 
je potem razočaran, ker se že 
po sprejetih odločitvah postop-
ki tako vlečejo. Drži, da tudi v 
Sloveniji nekateri biotehnolo-
gi zagovarjajo, da bomo s pre-
povedjo GSO drugorazredni - a 
drugorazredni kot kdo? Drugo-
razredni, kot so Nemci? Dru-
gorazredni, kot so Avstrijci ali 
Italijani? Še Evropska komisi-
ja nam je sedaj dovolila prepo-
ved. Na srečo nas je nekaj takih, 
ki nam ni vseeno, ki že ves čas 
drugače mislimo in strokov-
no dokazujemo, in na srečo je 
tudi večina potrošnikov gensko 
spremenjenim organizmom v 
svoji prehrani nenaklonjena.

Kaj lahko pravzaprav kot dr-
žavljani naredimo za to, da 
se bo naš glas pri tako po-
membni stvari, kot sta kme-
tijstvo in prehrana, slišal?
Največjo moč imamo ravno kot 
posamezniki, odločamo pa s 
svojimi nakupi. Čeprav se nam 
na prvo žogo zdi, da te moči ni-
mamo, je resnica ta, da s tem, 
ko nekaj kupimo, dajemo sig-
nal trgovcem, kaj naj naroča-
jo. Zaenkrat nam to, kaj bomo 
jedli, odrejajo trgovci, torej en 
sloj tistih ljudi, ki v bistvu odlo-
ča, kateri artikel bo prispel na 
polico in kateri ne. Dostikrat 
pa je povsem ista stvar v petih 
različnih embalažah in resnič-
na izbira ni nikakor tako velika, 
kot je navidezna, marketinška. 
Moramo se podučiti in znati to 
prepoznati. Če iščemo lokal-
no živilo, ekološko živilo, živi-
lo iz bližnje okolice, s tem spo-
ročamo, česa si želimo in bolj 
ko bomo pri vsakem nakupu 
spraševali in bili zahtevni, več 
bo teh živil na naših krožnikih.

Ampak tukaj napredujemo, 
kajne? 
Vsekakor, vidno. Uradne an-
kete Trženjskega monitorin-
ga kažejo, da je v Sloveniji že 
30 % prebivalcev pripravlje-
nih celo nekaj malega več pla-
čati za slovensko živilo. Zadnja 

anketa kaže, da jih 48 % ob na-
kupu pogleda izvor, predvsem 
za meso, mlečne izdelke, nato 
pa še zelenjavo in sadje. To je 
pomembno, ker gre za artikle, 
ki jih kupujemo pretežno sve-
že. Dobro je tudi, da je že ne-
kaj dobaviteljev pekarskih iz-
delkov, ki zagotavljajo tudi 
slovenska žita za izdelke. Ar-
tikel je namreč zares sloven-
ski, ko je tudi surovina sloven-
ska. Če gledamo širše: za živila 
živalskega porekla, ki bazira-
jo na uvoženi krmi – zanje je 
tudi vprašanje, v kakšni meri 
je to res lokalna pridelava, če 
pa je v enem delu povezana z 
velikimi prekomorskimi tran-
sporti. V tej luči je pomemb-
no, da se je Slovenija januarja 
2013 priključila pobudi podo-
navskih držav, ki jo je kot mi-
nister podpisal Franc Bogovič; 
da smo zdaj ob tej priložnosti 
nove skupne kmetijske politike 
lahko uvedli plačilo za beljako-
vinske rastline in da so beljako-
vinske rastline, vključno s sojo, 
ene izmed rastlin, ki jih je mo-
žno uveljavljati v okviru povr-
šin rastlin z ekološkim pome-
nom v okviru I. stebra. 

Kako je s samooskrbo s se-
meni in ali je prehranska sa-
mooskrba Slovenije realna? 
Zaenkrat še nimamo večje se-
menske pridelave, pri žitih ni 
velik problem, so pa zahtevnej-
še rastline, ki zahtevajo izola-
cijo. Recimo pri križnicah mo-
ramo imeti kot predpogoj kar 
en kilometer razdalje do dru-
ge križnice. Če recimo semeni-
mo zelje, potem v tej razdalji ne 
sme cveteti oljna ogrščica. Si-
cer pa menim, da ni potrebe, da 
smo pri vseh živilih 100-odsto-
tno samooskrbni, ker smo ko-
nec koncev povezani z drugimi 
državami. Seveda pa je prav, da 
smo samooskrbni za tista živi-
la in surovine, za katere ima-
mo dobre pogoje in zanje smo 
lahko celo izvozno naravnani! 
Take primere tudi imamo, na 
primer jabolka ali hmelj, ki je 
kar v 95 % izvozna rastlina za 
svetovni trg. Na silo vztrajati 
za vsak artikel pri samooskrbi 
se mi ne zdi razumno. Osebno 
me recimo zelo moti, da smo 
skoraj 100-odstotno odvisni 
od uvoza olja, razen bučnega 
in nekaj malega oljčnega olja, 
ki ga sami pridelamo. Hkrati 
pa imamo 6000–8000 ha oljne 
ogrščice in to seme oljne ogr-
ščice izvozimo v Italijo, Avstri-
jo, za biodizel, nazaj pa dobi-
vamo surovo olje. Upam, da je 
to olje potem iz oljne ogrščice, 
ki ni gensko spremenjena, ker 
namreč v končnem produktu 
olja ni več sledljivosti pridela-
ve, ker ni več beljakovin v konč-
nem proizvodu. To je težava pri 
tako zelo predelanih živilih, kot 
je na primer olje, sladkor, leci-
tin iz soje. Zato je potrebno 
vzpostaviti sistem sledljivosti 
do kmetije, ki je to olje proizve-

dla, in do semena, ki se upora-
blja.

Poglejmo še področje ekolo-
škega kmetijstva. Bralci so 
po nedavni prireditvi na tr-
žnici v Krškem potožili, da 
posavski ekološki kmetje 
prodajajo samo v Ljubljani. 

Bi morali od njih pričako-
vati, da prodajajo tu? Poleg 
tega je kamen spotike mar-
sikdaj tudi velika razlika cen 
v primerjavi s konvencional-
no pridelavo.
Razširimo pogled izven okvir-
jev. Ekološki kmetje, ki danes 
že delajo drugje, so si dolgo 
gradili ta krog potrošnikov in 
so danes tam prepoznani. Mi-
slim, da nima smisla, da bi že-
leli te iste kmete privabiti na-
zaj, moramo razumeti, da ko 
so se oni pojavili, ni bilo po-
sluha zanje. Potrebno je delati 
na spodbujanju drugih kmetij, 
da se preusmerijo v ekološko 
kmetijstvo, in narediti poveza-
ve na terenu med potrošniki in 
posameznimi kmeti. So mnogi 
primeri dobrih praks v Slove-
niji, ki so samostojno zaživeli, 
kot na primer vnaprej pripra-
vljeni in naročeni zabojčki ze-

lenjave in sadja, ki so dosta-
vljeni potrošniku na dom. In 
so zadovoljni tako kmetje kot 
potrošniki. Poleg vsega mora-
te razumeti, da prodaja na tr-
žnici ni enostavna, odvisen si 
od nekega slučajnega priho-
da potrošnikov, ki bodo prišli 
ali ne, in pri živilih, ki so po-

kvarljiva, nikoli ne veš, koliko 
živil boš moral na koncu dne-
va zavreči. Tega pa si prav no-
ben kmet ne želi, ekološki pa 
še toliko manj, ker je veliko 
več vložil v te pridelke, od na 
primer dražjih semen in gnojil 
do sredstev za varstvo rastlin, 
ki niso kemična, da je lahko to 
ustrezno kakovost ekološke-
ga živila zagotovil. Tu je tre-
ba po mojem mnenju za tiste, 
ki si želijo uživati ekološka ži-
vila, uvesti drugačen stik, se 
začeti posluževati tudi novih 
konceptov neposredne proda-
je. Glede cene še to - kot potro-
šniki v katerem izmed večjih 
trgovskih sistemov na evrop-
skem trgu redno vidimo, da so 
ekološka živila pri vsaj nekate-
rih artiklih povsem primerlji-
vih cen s konvencionalnimi. Na 
primer avstrijski mlečni proi-
zvodi, ki so množično prisotni 

Dr. Martina Bavec, strokovnjakinja za ekološko kmetijstvo:

Potrošniki odločamo, kaj bo na policah
KRŠKO –  Karizmatično in v svojem izražanju osvežilno jasno ter neposredno dr. Martino Bavec na naše kraje vežejo korenine in moževa kmetija v Gorenjem Le-
skovcu pri Blanci. Univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva in doktorica biotehniških znanosti s področja agronomije je s svojimi dosežki na področju uve-
ljavitve ekološkega kmetijstva in z njim povezanih strokovnih podlag poznana predvsem agronomsko-kmetijski strokovni srenji, javnosti pa kot nekdanja direk-
torica Direktorata za kmetijstvo RS in v medijih izpostavljena nasprotnica gensko spremenjenih organizmov. 

Dr. Martina Bavec je ena najvidnejših strokovnjakinj s področja 
kmetijstva pri nas. 17 let je bila zaposlena na Kmetijskem zavo-
du Maribor na področju specialističnega kmetijskega svetovan-
ja v poljedelstvu, na področju zelenjadarstva in ekološkega kme-
tovanja. Dolga leta je vodila tudi tamkajšnjo raziskovalno enoto. 
Bavčeva je imela osrednjo in nenadomestljivo vlogo pri vzpostav-
ljanju organiziranega sistema ekološke pridelave v Sloveniji in 
leta 1998 v okviru projekta z imenom Phare CBC vzpostavila 
kontrolo ekološkega kmetijstva za celotno državo. Leta 2004 se 
je v večji meri posvetila pedagoško-raziskovalnemu delu na Uni-
verzi v Mariboru, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Je 
avtorica in soavtorica mnogih študij, knjig in priročnikov, ki so 
osnova študija ekološkega kmetijstva in področja zelenjadarst-
va. Skozi leta je delovala tudi v okviru delovnih skupin različnih 
ministrstev, leta 2012 prevzela vodenje Direktorata za kmetijst-
vo RS do menjave ekipe na ministrstvu. Je dostopna sogovornica, 
ki tudi v medijih glasno opozori na razvojne težave in priložnosti 
slovenskega kmetijstva, v zadnjih letih pa je posebej vidna nje-
na aktivna vloga pri boju za prepoved pridelave GSO na naših 
tleh in izpostavljanja trajnostno-razvojnih prednosti ekološkega 
kmetijstva. Čas si vzame tudi za kmetovanje z družino na ekološki 
kmetiji v sevniški občini, kamor se vedno znova z veseljem vrača.  

na slovenskem trgu, in jih ku-
pujemo. In to v istem času, ko 
slovenske mlečne proizvode 
le tu in tam zasledimo v kate-
ri prodajalni. 

Kje pa smo po razširjenosti 
ekološkega kmetijstva glede 
na ostale države?
Če gledamo osnovne statistič-
ne pokazatelje, na primer šte-
vilo ekoloških kmetij in po-
vršin, smo nad povprečjem 
EU-28. Že 4,5 % kmetij in 
8,6  % kmetijskih površin je 
bilo lani vključenih v ekološko 
kmetijstvo. Vendar to ni ravno 
dobra primerjava, ker imamo 
določene specifične pogoje za 
pridelavo – imamo alpski svet 
in nekatere omejene dejavnike 
za kmetijstvo, zato bi se po mo-
jem morali primerjati s tistimi, 
ki imajo primerljive pogoje, kot 
na primer z Avstrijo, Švico, se-
verno Italijo. Avstrija ima 20 % 
kmetijskih površin namenje-
nih ekološkemu kmetijstvu in 
15 % vseh kmetov je ekoloških. 
Ob taki primerjavi pa lažje vidi-
mo, v kakšnem zaostanku smo 
in da ni nenavadno, da v naših 
trgovinah prevladujejo avstrij-
ski ekološki izdelki. 
Slovenci smo, kljub krizi, dobri 
potrošniki ekoloških živil, na-
rašča število trgovinic s to po-
nudbo, asortiman ekoloških ži-
vil je tudi v trgovskih verigah 
čedalje širši – torej trg je! Mi v 
kmetijskem sektorju pa ga še 
nismo uspeli prepoznati in do-
jeti. Tisti, ki se ukvarjajo s tr-
ženjem, prodajo ter odkupom 
izdelkov pa žal v vseh 15 letih, 
kar imamo uvedeno certifici-
rano ekološko pridelavo v Slo-
veniji, tega še niso 'zapopadli'. 
Žal se tudi zato še vedno ogro-
mno ekološko vzrejene gove-
di proda kot konvencionalno 
meso. V letu 2013 je bilo re-
cimo na ekoloških kmetijah 
prirejenega 4,5 milijona litrov 
mleka, mlekarne pa so kot ta-
kega odkupile le 500.000 li-
trov, 4 milijone se ga je torej 
zlilo poleg konvencionalega, in 
številni ekološki kmetje, pred-
vsem živinorejci, ki še vedno 
prevladujejo, tako ne uspe-
jo iztržiti te dodane vredno-
sti, v katero vlagajo. Žal pa se 
je zgodila še zgodba z novim 
programskim obdobjem, ko 
so ravno travniškim kmetijam 
znižali vrednost za 30 %. Po-
sledica je, da je okoli 300 kme-
tij že izstopilo iz sistema kon-
trole v letu 2014. Kar je dvojna 
škoda, to je bil potencial, če bi 
se zbudili odkupovalci – lahko 
bi ponudili večje količine eko-
loškega mesa slovenskemu 
in evropskemu trgu, na dru-
gi strani pa, ko bodo ti kmetje 
ugotovili, da jim ta način kme-
tovanja ne prinaša vsaj pozitiv-
ne nule, bodo pač opustili rejo 
živali. In ko to opustiš, sledi za-
raščanje in čez 20 let bistveno 
večji stroški za reaktivacijo teh 
površin.

Imamo v Posavju dobre po-
goje za ekološko kmetijstvo?
Seveda, in ne pozabimo, da 
imamo pred vrati milijonski 
trg v Zagrebu. Mislim, da se ne 
bi smeli povsem zapreti v neke 
lokalne okvire, ampak moramo 
živila, ki jih znamo in zmoremo 
pridelati, tudi ponuditi trgu. 
Nastopiti skupaj, se povezova-
ti. Če jih recimo ne znamo iz-
tržiti tu, obstajajo tudi drugi 
trgi. Pa ne samo hrvaški, mor-
da je še pomembnejši nem-
ški trg, saj kljub temu, da ima 
Nemčija lastno obsežno ekolo-
ško pridelavo, so še vedno med 
najpomembnejšimi uvozniki 
ekoloških živil iz tujih držav. 
In ti trgi so preko današnjih lo-
gističnih in transportnih poti 
vsem dosegljivi, v primeru da 
se pač ta sektor tržno bolje po-
veže in okrepi tudi v pridelo-
valnem smislu.

Gledate na Posavje kako dru-
gače, z večjo navezanostjo, 
ker se vračate sem tudi na 
kmetijo? Ste naleteli na ka-
kšne ovire? Kako usklajuje-
te predavateljske in razisko-
valne obveznosti s kmetijo?
Človek vedno nekaj usklajuje in 
nikoli ni najvažnejše, kdo si in 
kaj delaš, ampak kakšen človek 
si in kakšen do drugih. Kmeti-
ja je možev dom, glede na to, 
da živimo v Mariboru, pa smo 
se odločili za take vrste kmetij-
ske rabe, ki ne zahtevajo dnev-
ne prisotnosti na kmetiji, ima-
mo na primer orehe, lešnike, v 
velikem pašniku ovce in dru-
go. Dobro se razumemo z oko-
lico in sodelujemo s sosedi. 
No, če že vprašate, seveda tudi 
nas, kot druge kmete, marsikaj 
omejuje, tako pri razmisleku 
glede trženja kot pri davčnih 
obremenitvah. Dejstvo je, da je 
bilo mišljeno, da bodo tudi lu-
pinarji enako obdavčeni kot na 
primer jablane, ki so v Posavju 
najbolj razširjena sadna vrsta, 
in po tistih izračunih katastr-
skega dohodka bi bila ta pride-
lava za nas žal nesprejemljiva. 
Z zanimanjem čakamo, kaj se 
bo zgodilo. 
Ker živim s Posavjem, drugače 
gledam na vse iniciative in pri-
ložnosti. Dolina ob Savi in Krki 
je idealna za razvoj zelenjadar-
stva, sadjarstvo je že vodilna 
panoga in upam, da bo nekoč 
še več ekoloških sadovnjakov. 
Navsezadnje radi pozabljamo, 
da je bilo Posavje „iniciator“ 
ekološkega sadjarstva v gostih 
nasadih, z aktivnostmi posa-
vske sadjarske zadruge konec 
90-ih let, ki je takrat pod vod-
stvom Koršiča prve ekološke 
sadike sorte topaz sploh pri-
peljala v Slovenijo. Vidim, da 
ogromno dobrih idej nastaja 
v Posavju in bi lahko bile odli-
čen zgled drugim, ampak vča-
sih tudi niso dobro prepoznane 
navzven ali prav ovrednotene 
in cenjene. 
 Maruša Mavsar
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Na začetku so njihovo majhno proizvo-
dnjo tofuja (sirčka iz soje in seitana – 
pšeničnega mesa) z leti širili in boga-
tili z novimi okusi. V tistih letih je bila 
takšna pridelava živil še v povojih, zato 
je bilo potrebno vložiti veliko truda pri 
prodaji takšnih izdelkov. Že od ustano-
vitve naprej so se trudili s pripravo pre-
hrane tudi za vegetarijance in za ljudi z 
zdravstvenimi težavami. Ves čas je bilo 
njihovo glavno vodilo predstaviti kup-
cem, kako pomembna, zdrava in oku-

sna je takšna prehrana. Po upokojitvi ustanovitelja sta vajeti pod-
jetja prevzela Robert Slemenšek in Stanka Žičkar. 

V tistem času se je odprlo kar nekaj manjših trgovin z zdravo pre-
hrano, sami pa so želeli predstaviti svoje izdelke širšemu krogu 
kupcev in v dogovorih z večjimi trgovskimi hišami, v katerih so 
ravno tako spoznali veliko vrednost takšnih živil, začeli s proi-
zvodnjo tofuja za trgovski znamki Mercator in Spar. V skrbi za 
zdravje njihovih kupcev niso nikoli v teh letih nobenemu proi-
zvodu dodali kakršnega koli dodatka, konzervansa, aditiva, ume-
tnega barvila ali podobnega. V njihovi ponudbi se najdejo raz-
lični izdelki iz tofuja in seitana, začimbe, mešanice začimb in 
suhe zelenjave. 

Z veseljem spremljajo osveščanje Slovencev na področju zdrave 
prehrane, zato so se v sodelovanju z Inštitutom za kontrolo in cer-
tifikacijo Univerze v Mariboru odločili za proizvodnjo lastnega, 
povsem ekološkega tofuja. Prav tako sodelujejo z Univerzo v Ma-
riboru, Fakulteto za kmetijstvo pri projektu iskanja najbolj učinko-
vite vrste soje za slovenska tla kot tudi najbolj učinkovite izdelave 
tofuja. Zaposlujejo 6 ljudi, svoje izdelke pa izdelujejo izključno iz 

podonavske soje biološke pridelave. Njihov dobavitelj je preverjeno 
podjetje, ki jim dobavlja približno 6 ton kvalitetne soje na mesec. 
V tem obdobju so tudi v fazi posodobitve proizvodnega procesa z 
nakupom kuhalnika za pripravo tofuja, ki jim bo olajšal delo v pro-
izvodnji in, kot sami pravijo, še dvignil kvaliteto njihovih izdelkov.

Ravno tako so uvedli sistem HACCP, ki so ga s pomočjo Gospo-
darske zbornice Slovenije nadgrajevali pod nadzorom evropskih 
institucij in pridobili Izkaz Codex Alimentarius 1997.

Z resnostjo in odgovornostjo do njihovih kupcev so postali vodil-
ni proizvajalec tofuja v Sloveniji in v letošnjem letu s ponosom 
praznujejo petindvajsetletnico delovanja.

evergreen.si
tel.: 07 81 65 325, e-pošta: robert.slemensek@siol.net

EVERGREEN – podjetje, ki vam 
prinaša zdravo hrano že 25 let

Leta 1990 je družina Slemenšek iz Boštanja ustanovila podjetje Evergeen d.o.o. z namenom proizvodnje zdrave prehrane. Koreni-
ne podjetja sicer segajo več kot 40 let nazaj, ko je ustanovitelj in lastnik podjetja Karel Slemenšek v obrtniški delavnici začel s pro-
izvodnjo sušilnic za sadje in zelenjavo. Pričel je s sušenjem in prodajo suhega sadja in vrtnin, nadaljeval s pakiranjem začimb in 
zelišč, še posebej je izstopal z raznimi začimbami, ki so bile novost v slovenski kulinariki in so šele kasneje dobile pravo vrednost.

Stanka Žičkar

Sojini tofuji različnih vrst

TRNJE - Na dvorišču podjetja TMS Brežice d. o. o. v Trnju 
je 19. junija v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije, OE 
Brežice in OE Celje potekalo izbirno tekmovanje v veščinah 
dela z motorno žago za lastnike gozdov iz obeh območnih 
enot. Nastopilo je 28 lastnikov gozdov v šestih disciplinah. 

Kot je povedal vodja tekmovanja Boris Papac, ki je sicer vodja 
odseka za gozdno tehnologijo in gozdne prometnice na brežiški 
OE, izbirna tekmovanja pripravljajo izmenično na območju OE 
Brežice in OE Celje že približno deset let. Tekmovali so v menja-
vi verige, kleščenju, kombiniranem rezu, preciznem rezu, zase-
ku in podžagovanju ter podiranju na balon. Poleg tega so si lah-
ko vsi tisti, ki so prišli pogledat mojstre z motorno žago, ogledali 
tudi demonstracijski prikaz varne uporabe zaščitne čelade in za-
ščitnih hlač. »Glavni namen tekmovanja je promocija varnega 
dela v gozdu. Pet do sedem kubičnih metrov lesa stane zaščitna 
oprema sekača v gozdu. To ni veliko, zato bi jo moral imeti vsak, 
ki se poda v gozd. Drug problem pa je ta, da se ljudje odpravlja-
jo v gozd sami,« je Papac opozoril na dejstvo, da se letno v goz-
dovih zgodi veliko nesreč s smrtnim izidom. Tako je bilo lani v 
slovenskih zasebnih gozdovih 18 mrtvih, povprečje v zadnjih 
desetih letih pa je okoli 13, kar je še vedno preveč glede na ko-
ličino lesa, ki ga posekamo v Sloveniji, pravi Papac in dodaja, da 
je pri nas zakonodaja žal takšna, da gre lahko vsak lastnik tudi 
v 'opankah' v gozd.

Tekmovalce je ocenjevalo okoli 30 sodnikov, ki so največ točk na-
menili Petru Ločnikarju (OE Celje). Za njim sta se uvrstila Er-
nest Mikek in Tomaž Mernik (prav tako OE Celje), najboljši iz 
brežiške OE pa je bil Franci Klavžar na 5. mestu. Po trije naj-
boljši z brežiškega in celjskega območja so se uvrstili na 17. dr-
žavno prvenstvo, ki bo konec avgusta v sklopu kmetijskega sej-
ma v Gornji Radgoni. Poleg Klavžarja sta se iz OE Brežice na DP 
uvrstila tudi Andrej Podlesnik in Franci Kmetič, ki sta zase-
dla skupno 6. oz. 7. mesto. Tekmovalci z brežiškega območja so 
bili še: Ciril Brečko, Alen Podlesnik, Anton Brečko, Boštjan 
Fajfar, Dominik Stopar, Ernest Podlesnik, Jan Klun, Jani Špi-
talar, Marko Osojnik in Ivo Matijevič. Ločnikar je za nagrado 
prejel motorno žago Husqvarna 550 XP.
 R. Retelj

Med Posavci najspretnejši z žago 
Klavžar, Podlesnik in Kmetič

Eden od tekmovalcev med kleščenjem

HydroFlow - trajna zaščita pred vodnim kamnom

Odstranjuje vodni kamen
Preprečuje in odstranjuje bakterije in alge
Izboljša  ltracijo vode

www.hydrooow.si - 20 letna tradicija
www.dile.siv Sloveniji zastopa Konik d.o.o. PE Dile info@dile.si (02) 88 27 450

Zmanjšuje korozijo cevnih inštalacij
Zmanjša stroške ogrevanja
Brez kemikalij odpravi težave z vodo
v gospodinjstvih, industrijskih obratih, bazenih,
kopališčih, šolah, domovih, restavracijah, ...

Trda voda ima visoko vsebnost mineralov - visoke koncentracije 
(Ca2, Mg2 + ionov). Učinek kamna ima v ceveh več težko popravljivih neugodnih
vplivov. Vodni kamen v hišah zmanjšuje pretok vode ter s tem povečuje stroške
ogrevanja sanitarne vode, povzroča blokade ter puščanje in okvare na ceveh in 
armaturah, v večjih industrijskih in proizvodnjih obratih pa ogroža delovni proces. 
Klasični postopki čiščenja cevi zahtevajo uporabo dragih in nevarnih kemikalij. 
Z upoZ uporabo t.i. hydrooow tehnologije preprečimo težave in nimamo potrebe po 
velikih posegih v cevno inštalacijo. HydroFlow prekristalizator vodnega 
kamna je primeren za domačo uporabo v gospodinjstvu, hkrati pa dopušča
reševanje težav z vodo v večjih industrijskih, kopaliških in drugih obratih.  
Kakovost sistema je potrjena s številnimi referenčnimi primeri vgradnje tudi v 
bolnišnicah, šolah, kopališčih. 

Reorganizacija in sprejema-
nje novih dokumentov 
Po besedah Leona Behina z 
Ministrstva za okolje in pro-
stor morajo na področju voda 
končati nekaj ključnih doku-
mentov, kot so načrt upravlja-
nja z vodami na vodnem ob-
močju Donave in Jadranskega 
morja, načrt zmanjševanja po-
plavne ogroženosti (identifici-
ranih je 61 območij povečanja 

Še nekaj koristnih informacij s posveta v Krškem (več na str. 11)

poplavne ogroženosti v Slove-
niji), operativni program vo-
dooskrbe, nenazadnje pa že-
lijo narediti reorganizacijo na 
področju voda, pri čemer na-
meravajo ustanoviti Direkcijo 
za vode kot osrednjo inštituci-
jo v Sloveniji za gospodarjenje 
z vodami. »Namakanje vidimo 
kot eno temeljnih rab vode,« je 
še zaključil Behin.

Namakanje ob izgradnji HE 
na spodnji Savi
Zadnji v prvem delu posveta 
je bil direktor Infre mag. Voj-
ko Sotošek in predstavil mo-
žnosti za namakanje ob izgra-
dnji HE na spodnji Savi. O temi 
bomo še pisali. 

Ta mesec razpis za mlade 
prevzemnike kmetij
Državna sekretarka na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) mag. Ta-
nja Strniša je ob svoji predsta-
vitvi aktualnega dela na mini-
strstvu napovedala, da bo še ta 
mesec objavljen razpis za mla-
de prevzemnike kmetij, prav 
tako je tudi izrazila upanje, da 
bodo čim prej objavili nov raz-
pis za namakanje, ker prepo-
znavajo velik interes za posta-
vitev namakalnih sistemov.

Kako do vodnega dovoljenja 
za namakanje?
Mitja Golobič (ARSO) je pred-
stavil postopek pridobitve vo-

dnega dovoljenja za nama-
kanje kmetijskih ali drugih 
površin. Obrazec »Vloga za pri-
dobitev vodnega dovoljenja za 
neposredno rabo vode za na-
makanje kmetijskih zemljišč 
ali drugih površin« je obja-
vljen na spletni strani ARSO, o 
točnih postopkih pa se poza-
nimajte pri članih Regionalne 
delovne skupine za namakanje 
pri KGZS Novo mesto. V sklopu 
razprave so gostje v občinstvu 
pozdravili aktualnost vsebine 
strokovnega posveta, s strani 
Boštjana Kozoleta (Evrosad) 
pa je prišel tudi aktualen po-
ziv o poenostavitvi postopkov 
glede pridobivanja vodnih do-
voljenj.   M. M.
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Sadjarstvo v Posavju ima zaradi bogatih naravnih danosti dol-
go zgodovino, začetek intenzivnega razvoja pa sega v leto 1952. 
Prav v občini Krško je bilo jedro razvoja sadjarstva v Posavju, saj 
so bili tukajšnji sadjarji eni največjih in najbolj produktivnih pri-
delovalcev sadja v Sloveniji, v Krško naj bi tako hodili opravljat 
študijsko prakso mladi iz celotne bivše Jugoslavije. 

Osamosvojitev Slovenije in nova zakonodaja na področju zadru-
žništva sta prinesli nove razmere in nastala je dilema, kako na-
prej. Ivan Kozole, takratni direktor družbe Mercator – Agrokom-
binat Krško d.o.o., se je po tehtnem premisleku hrabro odločil 
zgodbo sadjarstva prevzeti v svoje roke, saj je v sadjarstvu videl 
razvojni potencial. Leta 1995 je ustanovil družbo Evrosad d.o.o. 
Krško, od Mercator – Agrokombinata Krško d.o.o. odkupil vse 
nepremičnine in z isto kadrovsko zasedbo nadaljeval sadjarsko 
delo. Odločitev seveda ni bila lahka in marsikdo se mu je takrat 
čudil „kaj pa mu je tega treba“, vendar Kozole pravi, da bi danes 
izbral isto pot, le več priložnosti, ki poredko pridejo, bi bolje iz-
koristil. Evrosad je takoj v prvem letu delovanja pričel z rekon-
strukcijo nasadov in obnovami, danes pa se ponašajo s kar 80 % 
prenovljenih nasadov, pokritih s protitočnimi mrežami. Manjka 
jim le še namakalni sistem, a država, kljub bogatemu vodnemu 
potencialu, v vseh teh letih ni imela posluha za to področje. V 
Evrosadu je razvoj hitro tekel naprej, povečevali so količino pri-
delkov, odšli v nove investicije in izgradnjo hladilnice, s tem pa 
so se odpirale tudi možnosti širitve trga. 

Leta 2000 je bila ustanovljena družba Sadjarstvo Blanca d.o.o., ki 
je povezana z družbo Evrosad, od jeseni 2011 pa je sestavni del 
skupine Evrosad tudi podjetje Sadjarstvo Ormož. Že več kot de-
setletje imajo vzpostavljeno sodelovanje s posavskimi sadjarji, v 
zadnjih letih pa s sadjarji celotne Slovenije, s katerimi imajo skle-
njene pogodbe o odkupu jabolk, hrušk in breskev.

Danes skupina Evrosad pridela okoli 22.000 ton sadja, kar pred-
stavlja več kot tretjino slovenske sadjarske proizvodnje. Njihovi 
kupci so predvsem velike trgovske verige ter specializirani ve-
letrgovci s sadjem in zelenjavo. Sicer pa so močno prisotni na 
angleškem trgu, v zadnjih letih pa tudi na Bližnjem vzhodu in v 
Egiptu, za letošnjo jesen pa imajo predviden tudi prodor v Indijo.

V OSPREDJU SO TIMSKO DELO, 
STALNO IZOBRAŽEVANJE IN SKRB ZA OKOLJE

Ivan Kozole v pogovoru poudari, da so v sadjarstvu pomembne 
tri reči: veliko znanja, veliko hrabrih odločitev in veliko pridnih 
rok. Danes družba Evrosad zaposluje 109 redno zaposlenih de-
lavcev, v sezoni še 300 več. S ponosom Ivan doda, da je sadjar-
stvo zlezlo pod kožo tudi enemu izmed dveh sinov, Boštjanu, 
ki je v podjetju prisoten že od samih začetkov: „Sadjarstvo je ve-
dno tek na dolge proge in je zelo pomembno pravi čas narediti 
primopredajo na mlajšo generacijo.“ Boštjan je danes direktor 
družbe, s katerim se zelo dobro dopolnjujeta v poslu, prevzel je 
tudi tržni del podjetja, ključni del pri vodenju družbe pa s svo-
jo strokovnostjo doda tudi mag. Peter Zadravec, direktor proi-

zvodnje. Vsi trije so trdno prepričani, da 
so zaposleni največja dodana vrednost 
podjetja, zato je pomembno vlagati v 
njihovo znanje. 

Mag. Peter Zadravec, ki ga v kratkem 
čaka zagovor doktorata s področja 
sadjarstva, je v podjetju odgovoren za 
koordinacijo tehnologov, ki vodijo pri-
delavo, ter skrbi za stalno prenašanje 
novosti in znanja v podjetje: „Temelje 
razvoja pa gradimo na stalnem izobra-

ževanju. Imamo interni izobraževalni sistem, ki mu po doma-
če rečemo kar Akademija Evrosad in poteka na način delavnic, 
ki so teoretično in praktično zastavljene. Tematsko in sezonsko 
usmerjene delavnice naredimo nekajkrat letno, pred vsakim ob-
dobjem, ki prinaša posebnosti.“ 

Te posebnosti vsakega obdobja pa sledijo iz dejstva, da so v 
Evrosadu vse moči usmerili v drugačen odnos do okolja. Že ve-
činski del površine sadovnjakov namreč z najsodobnejšimi stro-
kovnimi dognanji o pridelavi postopoma vodijo v pridelavo, ki je 
za okolje in zdravje neobremenilna. Kot pojasni Zadravec: „Smo 
edini v Sloveniji, ki smo tako hitro v pridelavo vnesli najnovej-
še rezultate raziskav o popolni odsotnosti pesticidov v sadežu. 
Zaznali smo bojazen potrošnikov pred pesticidi, izboljšali pro-
ces pridelave in večkratno presegamo zakonsko zahtevane kri-
terije, zato pri nas že prehajamo na način, ki bo po mojem mne-
nju način prihodnosti v sadjarstvu: spoj integrirane in ekološke 
pridelave. Zaradi ogromne pozornosti do okolja se odločamo 
o prav vsaki najmanjši enoti v sadovnjaku, o vsakem škodljiv-
cu, o vsakem mikrookolju sadovnjaka posebej. In zato rabiš do-
bro izobražene ljudi, ki prepoznajo to razliko in čutijo potrebo, 
da spremljajo najmanjše spremembe, da bodo z naravi prijazni-
mi postopki ustrezno reagirali. Odlično timsko delo pa je odlika 
podjetja in to negujemo, saj smo zaradi te pozornosti pravza-
prav vsi zaposleni izjemno odvisni drug od drugega. Sadjarstvo 
je izredno dinamičen in lep poklic, a tudi del kmetijstva, ki je ne-
predvidljivo in vedno malo tvegano. Še tako vrhunsko znanje, ki 
ga prejmemo na neki fakulteti, namreč ni vredno nič, če ga ne 
znamo dati naprej do tistega zadnjega člena in spravila zdrave-
ga in dobrega izdelka.“ 

In seveda je najbolj pomemben trenutek v podjetju, pika na i, ko 
obirajo sadje. Takrat je po besedah kadrovnice Bojane Grilc pri 
njih pravi „živ žav“ in prav vsi napnejo moči, da se čim več pri-
delka spravi na primeren način, da je čim več prvorazrednih sa-
dežev, saj le tako lahko dosežejo želeni nivo kvalitete na trgu in 
posledično tudi ceno.

Kot mnogi, je tudi direktor Boštjan Kozole mnenja, da ima velike 
zasluge, da je sadjarstvo v Sloveniji v takšni meri sploh preživelo 
do današnjih dni, prav oče Ivan, ki se je 1995 odločil za podjetni-
ško pot: „V slabih dveh desetletjih smo dosegli izjemne uspehe 
kljub težkim časom in mnogim krizam. Danes se lahko pohvali-
mo z mnogimi prodori na tuje trge, z dvigom proizvodnje, z do-
seganjem najvišjih standardov. Za to so zaslužni tudi vsi zapo-
sleni, ki so delali v tem obdobju in so še vedno z nami, to je na 
nek način tudi poroštvo za izzive, ki nas čakajo. Kljub izjemno 
težkemu času, ki ga trenutno živimo še posebej zaradi ruskega 
embarga, nas čaka veliko novih projektov in s tako močno eki-
po, ki jo imamo na Evrosadu, sem prepričan, da bomo tudi tem 
težkim izzivom kos in da tudi za nas prihajajo spet boljši časi.“
  B. K., M. M. 

C: 10 M: 100 Y: 100 K: 10  R: 198 G: 29 B: 35  PANTONE 1797 C, 1797 U

PRODAJA BRESKEV
Obveščamo vas, da bomo z 20. julijem 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

Evrosad: Ob dvajsetletnici 
novim uspehom naproti

Začetki družbe Evrosad d.o.o. Krško segajo v petdeseta leta 20. stoletja, ko je Ivan Kozole, ustanovitelj družbe, 
danes njen prokurist, po izobrazbi in duši pa agronom, pričel leta 1959 z opravljanjem šolske prakse v takratnem 
kmetijskem zadružnem podjetju – posestvo „Matija Gubec“ v Leskovcu. 

Mag. Peter Zadravec,  
direktor proizvodnje

Ivan Kozole, prokurist družbe Evrosad d.o.o. Krško, 
in direktor Boštjan Kozole

Pakiranje jabolk

Zapriseženi tradicionalnim 

receptom ... sol, poper, 

česen, dim in 

veliko truda.

Klasično

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., 
Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, Slovenija, T: (07) 81 63 600

DEGUSTACIJA VINA 
in POGOSTITVE 

ZA ZAKLJUČENE SKUPINE

http://www.vinamastnak.si/

Vinska klet Mastnak,
Orešje 10, 8290 Sevnica

Tel: 031 673 502

1. Vse za zalivanje in kapljično namakanje:
- navadne cevi in cevi za rosenje ter kapljanje
- kapljalniki
- nosilci in priključki
- �ltri
- vodne črpalke
2. Oprema ribnikov
3. solarni tuši    NOVO

Vse za zalivanje 
in kapljično namakanje

Oprema ribnikov
Solarni tuši

 navadne cevi 
 in cevi za rosenje ter kapljanje
 kapljalniki
 nosilci in priključki
 filtri
 vodne črpalke

Eurogarden d.o.o., Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško 

NOVO!

www.eurogarden.si
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»Mož se rad ukvarja s sadov-
njakom in vinogradom, jaz pa 
rada nabiram zdravilna zeli-
šča, ki jih je v naši okolici še 
dovolj,« je nasmejana deja-
la Mili Majcen, ki je odrašča-
la v postavno dekle v slikoviti 
vasici pod Bohorjem z dvema 
sestrama in bratom. Na Gore-
nji Leskovec jo še vedno veže 
mnogo lepih spominov, tudi na 
osnovno šolo, ki jo je obiskova-
la v bližnjem Svetem Antonu, 
kjer pa pouk v šolski stavbi že 
mnogo let ne poteka več. V po-
sebno lepem spominu je ohra-
nila učiteljico Marijo Dušak, ki 
je poučevala ročna dela. Po za-
ključenem šolanju se je zapo-

Zeliščarka in dobrotnica Mili Majcen

Na Jeperjeku odkrila pravi raj
JEPERJEK - Živeti v okolju, v katerem bi ju obdajali travniki, gozdovi, vinogradi in polja, je bila močna želja 
Toneta in Ljudmile Majcen, ko sta se upokojila. Nekaj časa sta iskala in kmalu našla hišico z vinogradom in 
sadovnjakom v vasi Jeperjek, le nekaj kilometrov oddaljeni od Sevnice.

slila (kratek čas je bila trgovka 
v nekdanji Strgarjevi trgovini v 
Šmarju) in si skupaj z možem 
Tonetom, s katerim imata tri 
otroke, ustvarila dom v mestu. 
»Očarala in začarala me je, ko 
je stala na lestvi v trgovini. Ni-
sem je mogel pozabiti,« je dejal 
upokojeni pilot, ki je otroška 
in mladostna leta preživljal ob 
reki Savi na Orehovem. Njuno 
skupno življenje v rudarskih 
Trbovljah je bilo zanimivo, a 
kadar koli je le lahko, se je Mili 
vračala domov, na podeželje, 
kjer je na nepokošenih trav-
nikih nabirala zelišča. »Pri nas 
doma smo vedno kuhali čaj iz 
svežih zelišč, ki sta jih nabira-

la oče in mati. Čaj smo kuha-
li tudi iz fižolovih luščin in da-
nes ga priporočajo za zbijanje 
sladkorja v krvi,« je povezala 
spomin s sedanjostjo. 

Po upokojitvi, pred 18 leti, se 
jima je z možem uresničila dol-
goletna želja - živeti na vasi. 
»Ko sva se preselila na zapu-
ščeno kmetijo na Jeperjek, ki 
naju je s svojo lego in jasnim 
pogledom na vse štiri strani 
neba takoj prevzela, sva od-
krila pravi mali raj. Tu, po goz-
du in neokrnjenih zapuščenih 
travnikih, namreč raste zelo 

veliko različnih zelišč in zdra-
vilnih rastlin, ki jih nabiram 
od zgodnje pomladi do po-
zne jeseni,« je pripovedovala 
in pokazala na številne posu-
šene šopke iz zelišč in zdravil-
nih rastlin, ki so tudi prosto-
re v hiši napolnili s posebnim 
vonjem. »Veste, poljub pod be-
lim omelom pa pomeni veliko 
srečo v življenju,« je pristavi-
la z zgovornim nasmeškom na 
obrazu ter s pogledom poiska-
la moža, ki ji je v veliko oporo 
pri uresničevanju njenih idej. 
»Pred časom sem uredila tudi 
zeliščni vrt, ki ga bom počasi 

Svojim gostom Mili Majcen z velikim veseljem ponudi čaj iz di-
šečih zelišč, ki jih sama nabira od pomladi do jeseni.

zasadila z mnogimi zdravilni-
mi rastlinami,« je nadaljevala 
in me skozi pogovor pripelja-
la v poseben prostor, ki je na-
menjen njeni zbirateljski žilici. 
V njem so razstavljeni različni 
predmeti in oblačila s konca 
19. oziroma z začetka 20. sto-
letja. Z njihovim zbiranjem je 
začela pred več kot tremi de-
setletji in so spomin na njen 
domači kraj, mladost, na otro-
ke. In ker je njena ljubiteljska 
zbirka naše kulturne dedišči-
ne zanimiva, so obiski in ogle-
di kar pogosti. »Celo študenti 
iz Evropske unije so že bili na 
obisku,« je dejala prijazna go-
stiteljica in nato med ohranje-
nimi stvarmi pokazala na prt, 
ki ga je izvezla kot osnovno-
šolka pred več kot petimi de-
setletji. »V veselje mi je veze-
nje in izdelovanje gobelinov, še 
posebej v zimskih večerih,« je 
nadaljevala ter nato pokazala 
tudi številne gobeline, ki kra-
sijo skoraj vse prostore v hiši. 

V prijetni domačnosti se je 
ustavil čas - v klepetu, spo-
znavanju zdravilnih rastlin in 
okušanju čaja iz sveže nabra-
nih zelišč, ob ogledu izvezenih 
motivov na dragocenih prtih in 
gobelinih ... Spomini obeh go-
stiteljev so oživeli tudi ob že 
rahlo orumenelih fotografijah, 
na katerih je bilo razvidno, da 
je Mili Majcen tudi dobrotni-
ca. Je prostovoljka KORK Tr-
žišče in OZRK Sevnica, v času 
miklavževanja poskrbi za ob-
darovanje otrok OŠ Ana Gale v 
Sevnici ter pomaga družinam 
z več otroki ali pa okoliškim 
kmetom pri kmečkih opravi-
lih, aktivna pa je tudi v Društvu 
upokojencev Tržišče. Včasih je 
bila plesalka pri Mladih žurer-
kah, a je morala  po operaciji 
ta hobi opustiti, vendar pa je 
ohranila življenjsko energijo in 
optimizem, ki ga z velikim ve-
seljem podarja vsem tistim, ki 
jo obiščejo. 
 Smilja Radi

Mili Majcen je ljubezen do narave podedovala od svojih star-
šev in okolja, v katerem je odraščala.

Poljub pod belim omelom pomeni veliko srečo v življenju, pra-
vi Mili Majcen.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

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. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

NAOMI (15144B) 
je prikupna "lisička", podobna 
nemškemu ovčarju. Stara je pri-
bližno 1 leto, je rjavo-črne barve 
s srednje dolgo dlako in je polna 
energije. Je zdrava, čipirana, ce-
pljena in registrirana ter bo pri-
merna za oddajo v roku 10 dni.

DAISY (15152B) 
je razigrana psička, stara pribli-
žno 1 leto. Je srednje rasti ter 
belo-sivo-črne barve s srednje 
dolgo dlako. V zavetišču že ne-
strpno čaka nekoga, ki bi jo od-
peljal domov ter bi jo imel rad.

ADELA (15150B) 
Adela je prijazna majhna krat-
kodlaka psička, stara približno 2 
leti. Je že sterilizirana, cepljena 
ter čipirana in se veseli novih la-
stnikov, ki ji bodo nudili topel in 
srčen dom.

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Brežice v letu 2015
Občina Brežice obvešča, da bo v petek, 10. 7. 2015, v Uradnem 
listu RS in na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si, ru-
brika RAZPISI) objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v ob-
čini Brežice v letu 2015. 

OBVESTILO - terenski ogledi
Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, ob-
vešča vse občane, da se bodo v mesecu juliju, avgustu in septem-
bru 2015 na celotnem območju občine za potrebe vzpostavitve 
evidence podatkov o objektih na razpršenih poselitvenih obmo-
čjih opravljali terenski ogledi (kartiranje, fotografiranje, doku-
mentiranje ipd.). Prisotnost občinskih predstavnikov na terenu je 
ena izmed ključnih nalog pri prostorskem načrtovanju, zato želimo 
oglede opraviti čim bolj kakovostno. Za podrobna pojasnila se lah-
ko obrnete na strokovno službo za urejanje prostora občine – Od-
delek za prostorsko načrtovanje in razvoj, telefon 07 620 55 31.

Na prvi vožnji je turistični pole-
tni bus v mesto pripeljal prav po-
sebno skupino turistov, ki so bili 
izbrani v poletni akciji Radia 1. 
Obiskovalci prejmejo celodnev-
ne brezplačne vstopnice za ko-
panje v Termah Čatež ter odlič-

no zaščito pred soncem - kremo 
za sončenje Sundance. Počitni-
ški dan pričenjajo vsak torek s 
spoznavanjem mesta Brežice z 
vodovodnim stolpom in srednje-
veško Viteško dvorano Brežice.
Pobudnik projekta skupnega 
turističnega avtobusa so Terme 

RIGONCE – V soboto, 27. junija, na dan obletnice, ko je v bojih za 
samostojno Slovenijo dal svoje življenje Jernej Molan, je v Rigoncah 
pri obeležju 24. leto zapored potekala komemoracija, s katero se v 
občini Brežice spomnijo žrtev vojne za samostojno Slovenijo. Dele-
gacija občine Brežice se je spominu na borca poklonila skupaj z de-
legacijo predstavnikov veteranskih organizacij. Spominu na Jerneja 
Molana so se poklonili tudi njegovi nekdanji soborci Intervencijske-
ga voda Teritorialne obrambe s poveljnikom Zvonetom Maroltom. 

Zbrane na spominski slovesnosti je nagovoril župan občine Breži-
ce Ivan Molan, ki je poudaril pomen ohranjanja spomina na čas 
boja za samostojnost in spomina na tiste ljudi, ki so za ceno lastne-
ga življenja izbojevali svobodo, v kateri živimimo že 24 let. Program 
spominske slovesnosti so oblikovali Pihalni orkester Kapele, Meša-
ni pevski zbor Franc Bogovič Dobova ter recitatorja Vesna Kržan in 
Darko Ferlan.

Poletni turistični bus vsak torek 
vozi obiskovalce v Brežice
BREŽICE - V torek, 30. junija, so lahko tisti, ki so se mudili v mestnem jedru Brežic, opazili poletno obarvan avtobus. 
Turistični avtobus, ki se je prvič predstavil z brezplačnimi vožnjami na festivalu »Brežice, moje mesto«, je »oblečen« v 
fotografije, ki poleg pestre turistične ponudbe občine Brežice predstavljajo tudi ponudbo bližnjega kopališča ter nego-
valnih izdelkov za zaščito pred soncem ter tako pričajo o akterjih partnerstva projekta Poletnega turističnega busa.

Čatež d.d., ki so v akcijo povabi-
le Radio 1, podjetje DM z izdel-
ki Sundance in Občino Brežice, 
ta se je odzvala skupaj s Posav-
skim muzejem Brežice in Zavo-
dom za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice.

Turistični poletni avtobus bo 
osem torkov od 30. junija naprej 
pripeljal v Brežice obiskovalce iz 
cele Slovenije. V juliju in avgustu 
bodo mesto obiskali počitnikar-
ji iz Ljubljane, Grosupljega, No-
vega mesta, Nove Gorice, Ajdo-
vščine, Cerknice, Celja, Sevnice, 

Krškega, Kranja, Kamnika, Dom-
žal, Škofje Loke, Trebnjega, Čr-
nomlja, Metlike, Murske Sobo-
te, Maribora, Slovenskih Konjic, 
Kopra, Izole, Sežane, Dravogra-
da, Slovenj Gradca in Velenja.

Za celostno doživetje mesta in 
gradu poskrbi brežiški puntar, 
ki goste pozdravi v avtobusu že 
pred prihodom v mesto in jim 
predstavi kraj, kamor prihaja-
jo. Otroci se razveselijo škrata 
Gvida z bonboni, ki jih pospre-

mi v brežiški grad. Obiskovalci se 
sprehodijo skozi mestno jedro in 
si ogledajo muzejske zbirke. Naj-
mlajši spoznavajo skrivnosti gra-
du s princesami in vitezi. Ogled 
se zaključi z glasbenim dožive-
tjem Viteške dvorane, ki ga pri-
čarajo učenci Glasbene šole Bre-
žice.

Verjamemo, da se bodo obisko-
valci, navdušeni nad poletnim 
doživetjem, še kdaj vrnili v naše 
kraje kot turisti.

Spominska slovesnost v Rigoncah

DEDNJA VAS, PIŠECE – Krajani Pišec so se razveselili modernizirane-
ga odseka ceste Gulek – Veseli vrh v dolžini 320 m, ki z novim, as-
faltiranim cestiščem povezuje prebivalce z ostalimi kraji v krajevni 
skupnosti Pišece. Investicija Občine Brežice v cestno infrastrukturo 
je znašala 20.000 evrov in je zajemala ureditev odvodnjavanja (ure-
ditev jaškov in mulde) ter asfaltiranje. Sredstva za pripravljalna ze-
meljska dela (izkop in navoz tampona) je zagotovila KS Pišece, del 
sredstev pa so prispevali tudi krajani sami. 
Krajani so se zbrali ob uradni predaji ceste namenu in se družili ob 
skupni pridobitvi. Pri predaji novega cestnega odseka v namen so 
sodelovali predsednik KS Pišece Peter Skrivalnik, župan občine Bre-
žice Ivan Molan in predstavnik gradbenega odbora  Gulek – Vese-
li vrh Jože Krulc.

V Pišecah veseli nove pridobitve - 
moderniziranega cestnega odseka

BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice so v času od 30. junija do 4. 
julija pripravili »poletno grajsko dogodivščino«, ki se jo je udeleži-
lo skupaj kar 58 otrok, starih od 7 do 14 let. Prvi dan so si ogleda-
li muzej in grad, nato pa so na delavnici fantje izdelovali ščite in ve-
zirje, dekleta pa klobučke in prtičke dvornih gospodičen. Drugi dan 
so v etnološki zbirki muzeja prav vsi pokazali dobro znanje o delu, 
orodjih in drugih predmetih kmetov v preteklosti, se naučili puntar-
sko pesem Le vkup, le vkup uboga gmajna, izdelali puntarsko zasta-
vo in zastavice ter se z njimi in s pesmijo odpravili po mestu, kjer jih 
je pozdravil župan Ivan Molan ter jih povabil na sladoled. Tretji dan 
so raziskali skoraj vse kotičke gradu, nato pa so z likovnim ustvarja-
njem v različnih prostorih gradu ustvarili čisto pravo razstavo. Za ko-
nec so se preizkusili še kot konservatorji ter izdelali makete vodovo-
dnih stolpov. Četrti dan so se zbrali šele zvečer, ob tabornem ognju 
prepevali in se igrali, nato pa zaspali med debelimi grajskimi zido-
vi. Zadnji dan so se jim v Viteški dvorani pridružili starši, katerim so 
predstavili, kaj so počeli v minulih dneh. Vir: PMB

Poletna grajska dogodivščina 
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Društvo izgnancev Slovenije je skupaj s krajevno organizacijo Buč-
ka v soboto, 4. julija, organiziralo 11. pohod ob nemško-italijanski 
okupacijski meji 1941–1945 od Telč do Bučke. Pohod se je pričel na 
Telčah, kjer je zbrane pohodnike pozdravil župan Srečko Ocvirk, za-
ključil pa v Kulturnem domu na Bučki s prireditvijo ob 70-letnici vr-
nitve Slovencev iz izgnanstva in begunstva. Sledilo je druženje ude-
ležencev pohoda in obiskovalcev prireditve. Spominski pohod je bil 
del sklopa prireditev ob prazniku občine Škocjan.

Po lani urejenem polkilometrskem odseku lokalne ceste Arto – Po-
nikve Občina Sevnica v sklopu investicijskega vzdrževanja letos na-
daljuje s sanacijskimi deli na tej relaciji v dolžini še 700 metrov. Dela 
zajemajo razširitev cestišča, zamenjavo spodnjega ustroja, ureditev 
odvodnjavanja in asfaltacijo. Skupna vrednost del znaša okrog 70 
tisoč evrov. Izvedena je popolna zapora ceste, dostop je omogočen 
preko obvozov po lokalnih cestah.

Ureditev lokalne ceste na relaciji Arto–Ponikve 

Tradicionalna košnja na Lisci
Košnjo s koso, ki je nekdaj bilo 
vsakdanje ročno opravilo na-
šega podeželja, so zadnja leta 
nadomestile različne kosilnice. 
Kulturno, športno in turistič-
no društvo Blaž Jurko Razbor 
pod Lisco (KŠTD Razbor) pa sku-

paj s prijatelji iz Šmiklavža, Vrha 
nad Laškim, Jurkloštra, Planine 
pri Sevnici, Loke in Sevnice ter s 
podporo Občine Sevnica, KŠTM 
Sevnica in Turistične zveze Slo-
venije pripravlja košnjo na tra-
dicionalen način, ki ni tekmova-
nje, pač pa pristen prikaz košnje 
in spravila sena na ročen, star 
način. Prireditev bo potekala 
v nizu dogodkov pod skupnim 
imenom »Iz skrinje naših dedov 
in babic«, ki jih KŠTD Razbor vsa-
ko leto pripravlja z namenom, 
da se ne bi pozabila bogata kul-
turna in naravna dediščina hri-
bovskih krajev izpod Lisce.

Košnja na Lisci bo v soboto, 11. 
julija, po četrti uri popoldne, ko 
bo julijska vročina počasi pone-
hovala in se bodo na Lisci zbrali 
kosci in grabljice, klepači in fur-
mani. Kot nekdaj bodo s kosami 
pokosili strmine najvišje ležeče-

ga travnika v Posavju. »Švista-
nje« kos v travi, brušenje ter 
enakomeren ritem klepanja kos 
se bo pomešal s smehom in pe-
smijo koscev in grabljic. Pokoše-
no travo bodo grabljice zgrabile 
in raztrosile, gospodar pa jo bo s 
svojim »hlapcem« naložil na voz 
lojtrnik. Kosci si bodo oddahni-
li ob pristni domači malici iz do-

mače prekajenih mesnih dobrot, 
ocvirkove puhle in ajdove poti-
ce, pa tudi za obiskovalce bo po-
skrbljeno. Dogodek bo obogati-
la tržnica izdelkov domače obrti 
in lokalno pridelane hrane, »li-
kuf« se bo začel s krajšim kultur-
no-zabavnim programom, nada-
ljeval pa ob zvoku harmonike še 
pozno v toplo poletno noč. 

Obvestilo o razgrnitvi predlaganih rešitev 
projekta Kanalizacija za odvod komunalne 
odpadne vode na območju naselja Krmelj

Občina Sevnica je naročila projektno dokumentacijo za izvedbo 
ureditve kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode na ob-
močju naselja Krmelj. Razgrnitev grafik predlaganih rešitev po-
teka vsako sredo od 10. do 11. ure v prostorih Krajevne skupno-
sti Krmelj, kjer je možno podati tudi mnenja oziroma pobude.

V počastitev dneva državnosti 
Republike Slovenije in Republi-
ke Hrvaške se je tudi letos odvi-

Predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica je skupaj z gosti v Bo-
štanju pripravil prijeten glasbeni dogodek, ki je bil tudi dobrodelno 
obarvan. Poleg zbora, v katerem ob spremljavi citrarke Nine Mikolič 
prepevajo malčki iz Vrtca Ciciban Sevnica pod vodstvom Melite Že-
leznik in Bernarde Režen, so nastopili še: otroci oddelkov Balončki 
in Mehurčki enote vrtca Boštanj s petjem in deklamacijami, učenke 
OŠ Boštanj s plesnimi točkami in vokalna skupina vzgojiteljic Vrtca 
Ciciban Sevnica. Za povezovanje koncerta sta poskrbeli vzgojiteljici 
Zdenka Poljšak in Mira Kovač.

Ravnateljica Vlasta Fele je v sklepnem delu koncerta pozdravila vse 
navzoče in članom zbora, ki so skozi vse leto pridno obiskovali pev-
ske vaje, podelila zahvale. Koncert se je zaključil s skupno pesmi-
jo. Namen dogodka je bil v celoti dosežen, saj so organizatorji s pri-
spevki obiskovalcev ter sponzorjev zagotovili nakup novega glasbila.

Cicibani prepevali skupaj z gosti

11. pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji

Kolesarska pot prijateljstva 2015

www.obcina-sevnica.si

jala 13. tradicionalna kolesarska 
»Pot prijateljstva Vukovar–Lju-
bljana«, ki jo organizira Zveza 

hrvaških društev v Sloveniji. Ko-
lesarska karavana se je na pot 
odpravila 25. junija in se je ob 
tridnevnem kolesarjenju po tra-
si srečevala z župani ter drugi-
mi predstavniki mest in občin. 
Tako so se na poti od Vukovar-
ja do Ljubljane kolesarji pri ob-
činski stavbi v starem mestnem 
jedru Sevnice srečali z županom 
občine Sevnica Srečkom Ocvir-
kom ter predstavniki Kolesar-
skega društva Sevnica, ki so del 
poti po območju sevniške obči-
ne tudi pospremili goste.

15 let Godbe Blanški 
vinogradniki

Godba Blanški vinogradniki 
v letošnjem letu obeležuje 
15 let delovanja. Ob jubileju 
to soboto, 11. julija, pripra-
vljajo bogat program. Ta se 
bo pričel ob 13. uri z gosto-
vanji in nastopi petih gostu-
jočih pihalnih orkestrov po 
več lokacijah krajevne sku-
pnosti. Ob 16:30 se bo pri-
čela parada pihalnih orke-
strov v spremstvu mažoret 
Društva TRG Sevnica izpred 
okrepčevalnice Radej do pri-
reditvenega prostora pri ga-
silskem domu na Blanci, kjer 
bo nato slavnostni koncert 
Godbe Blanški vinogradniki z 
gosti. Ob 20. uri bo na isti lo-
kaciji sledila gasilska veselica 
z ansamblom Novi spomini. 
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Legenda:
U=ustrezen, NU=neustrezen.

Ob zaključku šolskega leta je 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko 23. junija na gradu 
Rajhenburg sprejel 59 najuspe-
šnejših učencev osnovnih in sre-
dnjih šol ter njihove starše, uči-
telje in ravnatelje. Ob čestitkah 
za odličen dosežek jim je zaže-
lel tudi uspešno nadaljnjo pot z 
željo, da se po zaključku izobra-
ževanja vrnejo v domačo obči-
no. Med najuspešnejše učenke 
in učence so se vpisali: z OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: Lea Biz-
jak, Ingrid Gnus, Urška Kozole, 
Nik Radej, Brina Ribič, Nastja 
Sevšek, Neža Škoda, Anama-
rie Vodopivc in Lara Zupanc; z 
OŠ Jurija Dalmatina Krško: Žak 
Gajšak, Sara Molan, Urška Pla-
ninc, Anton Sotošek, Manca Ža-
gar, Maša Žičkar, Patricija Bogo-
vič, Lara Drugovič, Nina Imperl, 
Pika Kuselj, Erik Vodeb, Gre-
gor Volčanjk, Ajda Žarn, Kristi-
na Hafner, Karmen Lavrinšek, 

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je opravil prvi pregled vo-
dovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 2015, ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo 
sami uporabniki. Pregledali so skupno 45 vaških vodovodov, iz katerih se oskrbuje približno 2772 občanov oz. 10, 8 %, 
ter odvzeli 52 vzorcev vode za osnovno mikrobiološko in 45 vzorcev za osnovno sanitarno - kemično preiskavo, na de-
vetih izvirih pa opravili tudi osnovne mikrobiološke in sanitarno kemijske raziskave. 
Mikrobiološke preiskave so po-
kazale, da je bila voda v času 
pregleda mikrobiološko neopo-
rečna na 26 vodovodih, na vseh 
ostalih pa je bila voda onesna-
žena z bakterijami Escherichia 
coli in koliformnimi bakterijami. 
Prav tako je bila voda mikrobi-
ološko neoporečna na dveh iz-
virih. Osnovne fizikalno - ke-
mične preiskave, ki ne zajemajo 
preiskav na pesticide in težke 
kovine, so pokazale, da so bili 
vsi vzorci skladni s pravilnikom 
(zbirni pregled rezultatov prei-
skav pitne vode v tabeli).
Rezultati opravljene preiska-
ve so odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz iz pre-
teklih let mogoče ugotoviti, da 
se kvaliteta vode preko leta na 
teh vodovodih in izvirih bistve-

no spreminja. Odvisna je pred-
vsem od vremenskih razmer in 
letnega časa ob odvzemu vzor-
ca. Kvaliteta vode na vodovodih, 
kjer so uvedli razkuževanje, se je 
sicer izboljšala, vendar je voda 
kljub temu občasno neustrezna.
Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano ocenjuje, 
da zaradi nestabilnosti kvalite-
te vode iz vaških vodovodov in 
izvirov voda na teh vodovodih 
oz. vodnih virih ni zdravstveno 
ustrezna in vodooskrba ni varna. 
Stalno je namreč prisotna mo-
žnost hidričnih epidemij oziro-
ma črevesnih bolezni.

Vodo je pred uporabo potreb-
no obvezno prekuhati: ko voda 
zavre, običajno zadostuje, da 
burno vre še eno minuto, pri-

poročljivo pa je, da zaradi ve-
čje varnosti vre vsaj tri minu-
te, saj to vodo lahko uživajo 
tudi osebe z oslabljenim imun-
skim sistemom. Zaradi možno-
sti naknadnega onesnaženja naj 
voda ostane v isti posodi, v ka-
teri smo jo prekuhali. Vodo hra-
nimo v hladilniku v čisti in po-
kriti posodi; tako pripravljeno 
za pitje lahko uporabljamo do 
24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je 
voda motna, je potrebno pred 
prekuhavanjem odstraniti veči-
no delcev z usedanjem in nato 
filtriranjem skozi več plasti či-
ste, najbolje prelikane tkanine 
ali skozi čist papirnat filter (npr. 
pivnik, filter za kavo).

Dolgoročno priporočajo sanaci-
jo obstoječih sistemov z uvedbo 

filtracije in kloriranja vode. Upo-
rabniki naj se priklopijo na ve-
čje vodovodne sisteme, katerih 
viri se varujejo z vodovarstveni-
mi pasovi in jih upravlja strokov-
no usposobljen upravljavec, ter 
vzpostavitev vodovarstvenih pa-
sov. Na vodovodih, na katerih so 
že uvedli pripravljanje vode in/
ali razkuževanje, je potrebno za-
gotoviti reden nadzor (skladno 
s predpisi), ki mora temeljiti na 
sistemu kakovosti HACCP.

Poročilo je v celoti objavljeno 
na spletnih straneh Občine Kr-
ško, priloge s podatki o analizah 
za posamezen vodovod oziro-
ma izvir pa so na razpolago na 
Oddelku za urejanje prostora in 
varstvo okolja Občine Krško.

Vodovod Št
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Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki 22 92 U
Anže – omr. Anže 11 50 NU
Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32 5 NU
Dolenja vas – vaški - omr. Dolenja vas 130 48 NU
Dolenji Leskovec – Prižni Dol – omr. Dol. Leskovec 79 28 U
Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3a 40 U
G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 NU
G. Leskovec VH in omr. upravlj. VH G. Leskovec NU
Gornje Pijavško omr. – omr. Gornje Pijavško 11, Švigelj 90 U
Jevša–Reštanj – Mali Kamen - Šedem – omr. Šedem 11 230 U
Jevša–Reštanj–Mali Kamen-Šedem–omr. Mali Kamen 59 U
Kostanjek – Šapola – omr. Kostanjek 9 43 U
Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Brezje 29 290 U
Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 5 U
Loke – omr. Anovec 10 40 NU
Mladje – omr. Mladje 2 22 U
Mali Kamen – Reštanj – VH Mali Kamen – Reštanj 175 U
Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 U
Mali Kamen - Belo - Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 NU
Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 9 NU
Mali Kamen – Belo - Boh – omr. Mali Kamen 55 9 NU
Mali Kamen - Okrog - omr. Mali Kamen 41 120 U
Mrčna sela – Bohorč – omr. Mrčna sela 32 13 NU
Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 7 12 NU
Mrčna sela - Gorjup Franc - omr. Mrčna sela 44 40 NU
Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28 7 NU
Presladol – omr. Presladol 53, Jazbec 62 U
Plešivica – Vovčko Srečko – omr. Dobrova 58a 12 NU
Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 NU
Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 4 NU
Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 U
Planinski dom Bohor – omr. Dobrova 59 / U
Puste Ložice – Županc – omr. Dobrova 22 9 U
Puste Ložice – Škoberne – omr. Dobrova 21, Grilc 15 U
Rožno – omrežje – omr. Rožno 36, Abram 61 U
Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 NU
Rožno – Dolnji Leskovec omr. – omr. Rožno 15, Kranjc U
Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 52 A 10 NU
Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 45 14 NU
Slivje – omr. Slivje 4 45 NU
Slom – Pihovec omr. – VH Tovornik 219 U
Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 51 NU
Smečice – omr. Smečice 5 25 NU
Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5a 8 NU
Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 6 20 NU
Stagonce – Kancijan omr. – omr. Kladje nad Blanco 31 60 U
Stranje – omr. Stranje 15 31 U
Veliki Kamen - omr. bar Kamen 252 U
Veliki Kamen omr. – omr. Veliki Kamen 44 U
Veternik - omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 U
Zalog – Prelogar - omr. Stranje 26 16 NU
Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU

Izvir Armeško KK U
Izvir Bučerca NU
Izvir Globoko - Bohor NU
Izvir Rozalija - Krško U
Izvir Gmajna – Spodnja Libna NU
Izvir Žahovec - Krško NU
Izvir Turn - Leskovec NU
Izvir Mikolavčič - Krško NU
Studenec Dul - Mali Trn NU

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, 
ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov v ob-
čini Krško za leto 2015 – 1. odvzem

Župan čestital najuspešnejšim 
učencem in dijakom

Veronika Levak, Katja Omer-
zel, Tina Planinc, Anja Švajger 
in Alen Zildžović; OŠ Koprivni-
ca: Janja Kvenderc; OŠ Lesko-
vec pri Krškem: Sven Blazinšek, 
Žan Dobrovnik, David Dragonja, 
Dea Facković Voljčank, Timotej 
Grmšek, Maj Domen Habinc, 
Sven Kozole, Gašper Letnar, 
Nika Plankar, Luka Račič, Gaja 

Renier in Gal Špan; OŠ Podbo-
čje: Lora Ana Jurečič, Lana Ko-
drič, Tjaša Pacek Glinšek, Nik 
Reberšek; OŠ Raka: Lucija Ce-
mič, Matija Hrušovar, Lea Me-
telko, Kaja Popelar in Adam Ši-
ško; OŠ XIV. divizije Senovo: Nik 
Krevelj, Ajda Španring, Tjaša 
Vraničar, Kaja Žvar, Žan Župevc 
in Tjaš Žvar; Srednja poklicna 

in strokovna šola Krško: Gregor 
Ivanšek in Martin Sintič.

Program, ki sta ga v vlogi gospo-
de Rajhenburške povezovala čla-
na Turističnega društva Bresta-
nica Matjaž in Helena Kranjc, 
so popestrili učenci iz 7., 8. in 
9. razredov OŠ Jurija Dalmati-
na Krško.

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za 
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja 
za leto 2015 v okvirni višini 132.000 evrov bruto, in sicer za 
pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmeten sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih 110.000 evrov, za pomoč za naložbe 
za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih 10.000 evrov, prav tako 10.000 evrov za pomoč za 
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter 2.000 evrov 
za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij. 

ROK: Vloge pričakujemo na naslov Občina Krško, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško do torka, 11. avgusta 2015 

za vse ukrepe, razen za prevzemnike kmetij, za te je rok za oddajo 
vlog sreda, 30. september 2015.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 
19, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 
8.00 do 10.00 ure.

www.krsko.si

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v občini Krško za leto 2015
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BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 5. junija v večnamenski 
športni dvorani pripravilo skupinsko razstavo, ki so jo poimeno-
vali »Prilepi in pobarvaj«. Kar pomeni, da so uporabljali različ-
ne materiale, te pa po navdihu pobarvali. Avtorska dela so plod 
izobraževanja članov društva pod mentorstvom akademskega 
slikarja Rajka Čubra. Razstavljeno barvno slikovitost v dvorani 
so prispevali Rajko Baškovč, Branka Benje, Branka Ereš, An-
dreja Komočar, Tanja Kržan, Ana Mamilovič, Mihaela Pre-
vejšek, Vladka Sumrek, Jože Šterk in Metka Vimpolšek (ne-
kateri med njimi na fotografiji). Predsednica Kristina Bevc se je 
zahvalila vsem, ki so omogočili otvoritev, za plesno popestritev 
odprtja pa je povabila skupino Alter ego PD Imani, mentor sku-
pine je Samo Marinč. N. J. S.

Na slavnostnem koncertu je 
obiskovalce najprej pozdravil 
predsednik Kulturnega dru-
štva Pihalni orkester Kape-
le Ivan Urek. V nadaljevanju 
so člani orkestra preigravali 
skladbe, nekatere med njimi so 
obudile spomine na prehojeno 
pot. Vse se je začelo leta 1850, 
ko je dosluženi vojak Šandl na 
svojega učenca Ivana Požarja 
prenesel svojo glasbeno izo-
brazbo iz vojaške godbe, zbral 
še tri druge odslužene vojake 
iz bližnjih dolenjskih krajev 
in za zadostno zasedbo prite-
gnil še godbenike iz razpadle 
godbe v Bistrici ob Sotli. Tako 
je nastala Kapelska godba, 
kjer so se v godbenike vzgaja-
li dečki iz Kapel in bližnje oko-
lice. Kapelska godba je s tem 
imenom v virih prvič omenje-
na leta 1891, njeno slovensko 
delovanje pa je izpričano v 
oglasu Slovenske kmečke zve-
ze leta 1907, v vabilu na zaba-
vo s kapelsko godbo. Še v drugi 
polovici 20. stoletja je bila god-
ba nepogrešljiva na svatbah in 
pogrebih, ob nedeljah in pra-
znikih pri cerkvenih obredih v 
Kapelah in Brežicah, v vaških 
gostilnah in na mestnih plesih 
v Brežicah. Danes se je dedišči-
na godenja ohranila na nekate-
rih svatbah in pogrebih ter re-
dno pri prvomajskih budnicah. 
Vsako leto Pihalni orkester Ka-
pele vsaj dvakrat organizira 
samostojni koncert. Delova-
nje kapelske godbe je preki-

165 let tradicije godbeništva
KAPELE - Na trgu pred cerkvijo Marijinega vnebovzetja v Kapelah je 12. in 13. junija Pihalni orkester Ka-
pele organiziral glasbena dogodka. Prvi dan je potekal slavnostni koncert ob 165-letnici neprekinjenega 
delovanja kapelskega orkestra, drugi dan pa se je odvil še 13. maraton godb.

nila samo druga svetovna voj-
na, instrumente so godbeniki 
vzeli s sabo v izgnanstvo ali pa 
jih skrili. 15. avgusta 1945 je 
kapelska godba ponovno za-
igrala. Vsi ti zgodovinski po-
datki so zbrani v zborniku, ki 
je bil izdan pred petimi leti ob 
160-letnici orkestra.
Pihalni orkester Kapele je bil 
konec leta 2013 vpisan v Re-
gister žive dediščine Unesca 
v Republiki Sloveniji. Predlog 
za vpis v Register je pripravi-
la dr. Ivanka Počkar. Šele ob 
praznovanju 130. obletnice 
leta 1980 je h kapelski godbi 
pristopila prva ženska - Mira 
Šuler. Orkester je na slavno-
stnem koncertu vodil nov di-
rigent, profesor akademske 
glasbe Sebastjan Borovšak, ki 
z godbo sodeluje že več let, za-

poslen pa je v Orkestru Sloven-
ske policije kot višji inšpektor 
solist basklarinetist. Borovša-
kov predhodnik je bil Fran-
ci Arh, ki je bil glava orkestra 
27 let. Danes je v orkestru od 
50 do 60 glasbenikov. 36 med 
njimi je vodja JSKD OI Brežice 
Simona Rožman Strnad po-

delila Gallusove značke, pred-
stavnik Zveze godb Ivan Med-
ved pa je podelil tudi priznanji 
CISM – Mednarodne zveze 
glasbenih zasedb. Prejela sta 
ju Roman Kovačič in Arh. 
Pod taktirko novega dirigenta 
je kapelski orkester v nadalje-
vanju spremljal mag. Biljano 
Ivanović, Brigito Šuler, bra-
ta Ferenčak in Nušo Deren-
da, ki so nastopili kot glasbeni 
gostje slavnostnega koncer-
ta. Pihalnemu orkestru Kape-
le je ob visokem jubileju če-
stital tudi brežiški župan Ivan 
Molan. Koncert je povezova-
la Alenka Černelič Krošelj. 
Naslednji dan se je v Kapelah 
odvil še 13. maraton godb, na 
katerem so poleg kapelskega 
orkestra nastopile še godbe iz 
Prvačine, Tržiča, Zagorja, Loč 
in Rozge. Gasilski pihalni or-
kester Loče so spremljale tudi 
dobovske mažoretke.

 Rok Retelj

Franci Arh je ob stoječih ovacijah kapelskega orkestra prejel 
priznanje CISM – Mednarodne zveze glasbenih zasedb.

Prilepi in pobarvaj

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 10. junija v Viteški dvorani 
gradu Brežice pripravila zaključni koncert svojih učencev. Učen-
ci od 1. do 8. razreda so se s spremljajočimi profesorji mentorji 
predstavili z vokalom in na glasbilih, ki jih poučujejo na šoli. Kon-
cert je pričel harmonikarski orkester, nadaljevali pa so ga učen-
ci Tadej Kopinč, Ajda Ferlin, Vid Furlan, Naia Vidmar Orgad, 
Karmen Blažic, Tilen Abram, Nia Gregel, Ema Ajster, Nika 
Janković, Marko Škofca, Gregor Gramc, Sara Ščuri, Nika Sto-
pinšek, Hana Suša, Alanis Radanovič, Vito An Krošelj, Julija 
Filipčič, Boštjan Piltaver, Tjaša Vugrek, Primož Budič, Klara 
Butkovič, Katja Dornik in Tea Jeličić, točke je na klavirju spre-
mljala Pierina Cavaliere Mršić, koncert pa je sklenil godalni or-
kester. Glasbeniki so pripravili lep koncertni večer in z njim potr-
dili v začetku izrečeno pozdravno željo ravnatelja Daniela Ivše.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

KRŠKO – 26. junija so člani in članice Društva likovnikov Krško 
OKO v svojih prostorih v Mestnem muzeju Krško pripravili že 
tradicionalni dan odprtih vrat društva oz. Štovičkov dan, ki so 
ga obogatili s svojimi umetniškimi deli. Kakor je uvodoma v 
nagovoru zbranim dejala članica društva Jelka Zidarič, dogo-
dek povezujejo s prijetnimi spomini, saj jih s ponosom posveča-
jo kiparju in medaljerju Vladimirju Štovičku, ki je zapustil neiz-
brisni pečat v našem okolju in tudi izven državnih meja. Nekaj 
misli je dodala še o njihovi, prav tako preminuli članici in hčerki 
znanega umetnika Vladki Štoviček, ki je neutrudno delila svoje 
znanje tudi med krške likovnike. V nadaljevanju je spregovori-
la še nekaj besed o razstavljenih delih, ki so jih, kot je dejala, čla-
ni slikarji, rokodelci, pa tudi kiparji postavili na ogled v začetku 
letošnjega poletja. Program je z glasbenimi vložki na kitari pod 
mentorstvom Branke Žičkar popestrila učenka Glasbene šole 
Krško Maja Koretič Urbanč.  M. Hrvatin

SEVNICA - Pod srednjeveškimi arkadami sevniškega gradu se 
je 19. in 20. junija odvijal XV. sevniški likovni shod Grad 2015. 
Sodelovalo je 20 ljubiteljskih slikarjev Dolenjske, Posavja in Za-
savja. Umetniki so ustvarjali pod mentorstvom sevniškega ume-
tnika Rudija Stoparja na temo »Kulturna dediščina, ki še sve-
ti v naš čas«. Podlaga za ustvarjanje so bile stare razglednice iz 
knjige Sevnica - stoletje na razglednicah, avtorja Oskarja Zora-
na Zeliča. Dvodnevno likovno ustvarjanje je popestril še slikar 
Milan Razboršek iz Zagorja, ki je na ogled postavil nekaj svojih 
slik ter udeležencem predstavil svojo slikarsko pot.

Skupinska razstava del, ustvarjenih na shodu, bo postavljena na 
ogled v Mosconovi galeriji 19. novembra ob praznovanju občin-
skega praznika. Ob tej priložnosti bo izdelan tudi katalog vseh 
nastalih del na XV. sevniškem likovnem shodu Grad 2015, v Sta-
ri galeriji pa bo odprta razstava lanske prvakinje shoda Neven-
ke Flajs iz Krmelja. Tako kot lansko leto bo tudi letos 5-članska 
komisija izbrala prvaka shoda, mladega prvaka shoda in pet sli-
karskih del. Z delom prvaka shoda bo razpolagal župan občine 
Sevnica za promocijo Sevnice, slika mladega prvaka in petih iz-
branih slik pa bo del nastajajoče stalne slikarske zbirke (v arhi-
vu že čaka šest izbranih del iz XIV. Sevniškega likovnega shoda 
Grad 2014).  Vir: JSKD OI Sevnica

Zaključni koncert GŠ Brežice

Predstavili so se številni učenci in učenke šole.

XV. sevniški likovni shod 

V atriju sevniškega gradu, pod mogočnimi kamnitimi arka-
dami, se je v juniju odvijal dvodnevni likovni shod.

Dan odprtih vrat pri likovnikih

Zadnje petkovo popoldne junija so se krški likovniki z razsta-
vo svojih del poklonili kiparju Štovičku. 

KOSTANJEVICA NA KRKI 
- Direktor Galerije Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki Bojan Božič je ob 
odprtju razstave »Tehno« 
akademskega kiparja Mi-
tje Staneka, udeleženca 
mednarodnega kiparske-
ga simpozija Forma viva 
pred dvema letoma, pove-
dal, da letos omenjenega 
kiparskega simpozija v klasični obliki ne bo. V galeriji so namreč 
kot osrednjo prireditev leta načrtovali razstavo Mojstrovine slo-
venske likovne umetnosti iz zbirk Narodnega muzeja v Beogra-
du, ki pa je zaradi zapletov v zvezi z vprašanji nasledstva (vsaj 
začasno) padla v vodo. Namesto tega bodo na obeh krožiščih na 
kostanjeviški obvoznici postavili skulpturi – na krožišču pri se-
vernem mostu skulpturo akademskega kiparja Dušana Tršar-
ja, udeleženca Forme vive leta 1972, poimenovano Srečanje, na 
krožišču pri Dobah pa skulpturo Pravljica akademskega slikar-
ja Jožeta Marinča. Odprtje bo predvidoma v začetku avgusta v 
okviru občinskega praznika. Izšla pa bo tudi monografija Forma 
viva 1983-2014, v kateri bo predstavljeno dogajanje na vseh šti-
rih deloviščih Forma vive v Sloveniji – poleg Kostanjevice še v 
Portorožu, Ravnah na Koroškem in Mariboru. P. P.

Forma viva letos malo drugače

Jože Marinč in Dušan Tršar SEVNICA - Do 12. julija so v Mosconovi galeriji na sevniškem 
gradu na ogled slikarska in fotografska dela, ki so jih ljubitelj-
ski slikarji ustvarjali pod vodstvom likovnega pedagoga Toneta 
Zgonca na likovni koloniji v Krmelju v letu 2013 in 2014. Skrb-
no izbrani motivi, izraženi v različnih slikarskih tehnikah, ohra-
njajo spomin na nekdanji rudarski kraj v Mirnski dolini, na foto-
grafijah pa je mogoče občudovati tudi posamezne detajle, ki so 
v kraju še vidni. Otvoritveni kulturni program, ki je potekal 18. 
junija v dvorani Alberta Felicijana, povezovala pa ga je Renata 
Mlinarič, so sooblikovali – violinistka Nina Pavlin, z branjem 
lastnega proznega besedila Ines Metelko, z recitacijo dveh pe-
smi Urška Zidar, z zapetimi pesmimi pa vokalna skupina Trio-
la. Začetke in razvoj likovne kolonije v Krmelju, ki je v lanskem 
letu obeležila 10-letnico, je predstavila predsednica likovne sek-
cije DKŠD Svoboda Krmelj Ana Hočevar.  S. R.

Krmelj na slikarskih platnih
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Pravkar s polnimi pljuči vdihavam poletje. Ko se mi 
v drenu trgovine pred razloženimi revijami pogled 
skozi več parov golih nog ustavi na Darkovih. Ho-
čem reči, da sem se za hip pasla na bermudah močne 
sončne barve, iz katerih so Darkove noge potrpežljivo 
čakale na izid revijalnega raziskovanja. "Ti mrha!" 
sem si prišepnila. V tej isti drenasti sobotni trgovini 
po dolgem času srečam Edija. O, skoraj bi ga ne pre-
poznala. Zdel se mi je višji od takrat, ko sva se videla 
nazadnje. Kdaj že? Milo se mi je storilo ob namenje-
nem vprašanju, kako da sem. "U, letom primerno," 
sem mu odvrnila. "O, to je pa dobro," je zaključil. Kaj 
je s tem mislil, še malo ugotavljam. Potem se mi je 
Edi v decentno rdeči srajci z vrečko bar kave v znani 
rožnati barvi izgubil med nabasanimi vozički. Že iz 
trgovine mi Tonček ves v modrem, natovorjen s pisa-
no vrečko potoži, da mu preseda vročina, in, kako da 
je z menoj. Odlično, meni ni nikoli prevroče! 

O, blaženo poletje! Najlepši letni čas, ko so dnevi dol-
gi in vroči in noči kratke in tople. Ko se z mačkonom 
Mikijem drug drugemu dobrikava ob peti zjutraj, ko 
se poletni mrak odloča, da svet prepusti jutru in bu-
jenju. Ko je ta naš mali svet napolnjen s cvetlicami 
in njihovo barvitostjo. Poletje, ko si ponavljam: Ze-
leno, kako te ljubim zeleno, barve, kako vas ljubim 
barvite, rdeče, kako vas ljubim rdeče. Ko zorijo vi-
šnje in češnje rdeče, ko v sončnih žarkih rdečijo zgo-
dnje in kasnejše jagode, rdeči ribez, ko zori paradi-
žnik v pristni babičin in mamin okus. In vonj. Ko 
obiramo rdeče maline, se sklanjamo nad paprikami, 
ko zorijo kot rezilo ostri feferoni. Drobnocvetni na-
geljni in vrtnice vseh barv, hortenzije, najljubši krh-
ki maki ob robovih trav in v pšeničnih poljih. Gla-
diole, ki sem jih svoji mami Ani poklanjala koncem 
julija za godovanje. Vse to v stoterih odtenkih, ko se 
oči in duše lahko polnijo do mile volje.

Dnevi, premreženi s spomini. Prepleteni s koncerti, 
denimo. Ko glasbeniki v skupinah ali v solo izved-
bah ne le igrajo na glasbilih, temveč igra celo njiho-
vo telo, ki se vživi v kompozicijo. Z bistvom v bistvo 
do zadnjega vlakna. Bi poslušal le igranje skladbe? 
Pa bi bil v celosti prikrajšan za igro telesa, za mi-
miko obraza, s čimer glasbenik vzneseno pripovedu-
je o žalosti, o veselju, o razigranosti, razočaranju, 
jezi, o borbenosti in o uporu ..., ko ob interpretaciji 
dobesedno pooseblja skladatelja, postane drugi jaz 
skladatelja in njegove kompozicije. Je treba spo-
mniti, da je tudi glas glasbilo? To so naši glasbeni-
ki, ki svojim domačim mestom in svetu sporočajo, 
kdo so in od kod so, kaj znajo in kaj hočejo poveda-
ti. Raznovrstnega izražanja lepote je na posavskih 
tleh toliko, da bi o njej lahko pisala do svojega kon-
ca. U, že povedano!

Tako lepo domovino imamo! Štiriindvajset let je 
minilo od takrat, ko smo nekateri (previdno) mislili 
in upali, da jo bomo znali ohraniti in oplemenititi. 
Med tem so pršele in še kar pršijo »resnice« teh in 
onih, vseeno katerih in od kod pršijo. Pa so ti in oni 
vse pognali v franže. Kot da nismo sposobni spre-
gledati - kar je slabo, ni dobro. In se upreti. In na-
gnati v maloro vse po spisku. V Tunizijo. Mar bi do-
movino za štiriindvajsetletnico počastili na taboru 
v Stični, ko so veličastno skupno peli zbori iz Slo-
venije in zamejstva, celoten program pa je bil – po-
poln dvig narodne zavesti. In ne z duhamornostjo 
državniške proslave. Pač, odsev. Elite!?

Kaj bo slovenska elita domislila s prebežniki, ki z 
grozljivih območij iščejo dostojanstvo na čereh stare 
celine? Si upam vprašati, kako bi ravnali v Posav-
ju, če bi nam jih dodelili, denimo, deset? Dva duca-
ta? Lačnih, prestrašenih, premraženih … Bi nas ga-
nile male kepice s prestrašenimi okroglimi očmi, 
smrkavimi noski, ženske in moški, ki jim je imetje 
v culici izginilo v črnini morja? S katero od sive do 
črne bi te motive polnih senc na platnu upodobili 
naši likovniki iz Posavja?

Ko me po kulturnih barvitostih trdo ovije železna 
veriga nočnih poročil, molim in vpijem v sebi: »Pu-
stite nam vsaj poletje!«

Pustite nam 
vsaj poletje …

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Četrtek, 9. 7.

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
odprtje druge samostojne 
razstave Sare Daničič

• ob 18.15 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: pogovor-
no srečanje v portugalščini 
in italijanščini 

• ob 20.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: pripovedo-
valski večer KUD Liber - Ko-
tel pravljic za odrasle otroke

• ob 20.00 v prostoru pred 
Viteško dvorano gradu Bre-
žice: odprtje Posavske mu-
zejske vitrine / Pot domov - 
Vojni zdravnik Ivan Oražen 
iz Kostanjevice na Krki

Petek, 10. 7.

• ob 17.00 v MC Krško: de-
lavnica animacije »Stop Mo-
tion«

• ob 18.00 v MC Krško: tur-
nir v namiznem nogometu 
in namiznem tenisu

• ob 19.00 v galerijskih pro-
storih obnovljenega gradu 
Podsreda: odprtje razstave 
steklenih mojstrovin »Raz-
košje v steklu – Design stu-
dio Gry« 

• ob 21.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: Poletje na 
gradu Rajhenburg - stand 
up komedija Perice Jerko-
vića »Rojen v Jugi«

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: Poletje v mestu - 
koncert Žiga & Pero

Sobota, 11. 7.
• od 13.00 dalje v KS Blanca 

in okolici: 15-letnica God-
be Blanški vinogradniki; ob 
13.00: gostovanje in nasto-
pi pihalnih orkestrov (Dol-
nje Brezovo, Kladje, Poklek, 
Rožno in Stranje); ob 16.30 
na Blanci: parada pihalnih 
orkestrov in mažorete Dru-

štva Trg Sevnica; ob 17.00 
pri gasilskem domu Blan-
ca: slavnostni koncert God-
be Blanški vinogradniki; ob 
20.00: gasilska veselica z 
ansamblom Novi spomini

• od 15.00 dalje na Lisci: pri-
kaz tradicionalne košnje; 
od 15.30 do 21.00: tržni-
ca lokalne obrti in lokalno 
pridelane hrane; od 19.00 
do 22.00: kulturno-zabav-
ni program 

• ob 16.00 na igrišču NHM v 
Sevnici: ulična košarka

• ob 18.30 na igrišču pri OŠ 
Velika Dolina : praznovanje 
80-letnice delovanja PGD 
Velika Dolina  

• ob 20.00 na dvorišču La-
mutovega likovnega salona 
v Kostanjevici na Krki: lite-
rarni večer s Katjo Perat

• ob 21.30 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: letni kino 
- Gemma Bovery, romantič-
na drama

Nedelja, 12. 7.

• ob 16.00 pri gasilskem 
domu na Telčah: kultur-
no-družabna prireditev 12. 
Telška žetev - srečanje ljud-
skih pevce

• ob 19.30 v Lutrovski kleti 
pod gradom Sevnica: kon-
cert vokalne skupine Ama-
bile in Okteta 9

Ponedeljek, 13. 7.
• od 9.00 do 11.00 v Galeri-

ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: brezplačne poletne 
počitniške delavnice »Pole-
tje med lipami« za otroke 
od 5. do 14. leta (vsak dan 
do 13. 7.)

Sreda, 15. 7.

• ob 10.00 v Mladinskem cen-
tru Krško: počitniška skupi-

na za mlade »Jaz sem«, za 
mladostnike med 14. in 19. 
letom starosti 

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmska sreda

Četrtek, 16. 7.
• ob 19.00 v mestnem parku 

Krško: Poletni večeri v par-
ku - monokomedija Zdenka 
Pereca (KD Leskovec pri Kr-
škem) »Al' en al' dva«

• ob 20.00 na gradu Sevni-
ca: odprtje razstave foto-
grafij fotografskega nateča-
ja »Šport v občini Sevnica«

Petek, 17. 7.
• ob 18.00 v MC Krško: tur-

nir v namiznem nogometu 
in namiznem tenisu

• ob 20.00 v Kostanjevici na 
Krki: Kostanjeviška noč - 
petkov žur z D'Palinka ban-
dom in ansamblom Nebo

• ob 20.00 v atriju Mestnega 
muzeja Krško: koncert kon-
trabasov SF, iz cikla Akustika

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert AC/DC cover 
banda

Sobota, 18. 7.

• ob 15.00 na Velikem Cirni-
ku: gasilske igre brez meja

• ob 19.00 v dvorani Alber-
ta Felicijana na gradu Sev-
nica: predavanje »Spreme-
nimo karmo«

• od 19.00 dalje v Kostanjevi-
ci na Krki: Kostanjeviška noč 
- otroško rajanje in srečanje 
pihalnih orkestrov, srečanje 
pustnih skupin in veselica z 
ansamblom Štrk, predstavi-
tev domače pustne skupi-
ne z godbo, spust okrašenih 
čolnov, prižig 1000 lučk na 
Krki in ognjemet

Torek, 21. 7.
• ob 21.00 v gradu Brežice: 

prvi grajski letni kino 

Sreda, 22. 7.
• ob 10.00 v Mladinskem cen-

tru Krško: počitniška skupi-
na za mlade »Jaz sem«, za 
mladostnike med 14. in 19. 
letom starosti

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmska sreda

kam v posavju

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

Perica Jerković

ROJEN V JUGI
stand-up komedija

petek, 10.7., ob 21. uri
Atrij Gradu Rajhenburg

KVARTET 
KONTRABASOV SF

koncert iz cikla Akustika
Petar Brčarević – kontrabas, Mateja Murn 

Zorko – kontrabas, Matjaž Zorko – kontrabas, 
Blaž Zupan - kontrabas

petek, 17.7., ob 20. uri
Atrij Mestnega muzeja Krško

LOŽICE - V organizaciji krškega Območnega združenja in se-
novske Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB je v 
Ložicah pod Bohorjem 4. julija potekalo tradicionalno sre-
čanje nekdanjih borcev, bork in somišljenikov ohranjanja 
vrednot in spominov iz obdobja 2. svetovne vojne.

Srečanje je potekalo v spomin 
na tamkajšnje dogodke v zadn-
jih dneh januarja 1945, ko je ena 
izmed okupatorjevih udarnih 
skupin 27. januarja 1945 prišla 
skozi Brezje, Kališevec in Sobnik 
v Stranje, v jutranjih urah na-
slednjega dne pa v zaselek Pus-
te Ložice, kjer je ujela koman-
dirja kurirske postaje Franca 
Bevca, učitelja Vilka Ženerja in 
še neznanega moškega, vse tri 
odvedla k vodnjaku sredi vasi 
in jih ustrelila. Kmalu zatem je 
okupatorjeva zaseda v vasi pre-

stregla še načelnika odseka za prehrano pri okrajnem odboru OF 
Senovo Ladislava Anderluha – Anteja ter okrajnega kurirja Jane-
za Zalokarja in prav tako oba usmrtila.
Kot je dejal na spominski prireditvi vojaški in vojni zgodovinar 
dr. Tomaž Teropšič, je Bohor s svojimi stoletnimi gozdovi ves 
čas vojne nudil varno zatočišče, pa tudi izhodišče za uspešne boj-
ne akcije enega najbolj uspešnih partizanskih odredov Sloveni-
je: »Politični delavci in borci so se na Bohorju pojavili že v prvem 
letu vojne. V letu 1942 je na Bohorju izvajala bojne akcije Koz-
janska četa, v njo so bili vključeni tudi fantje iz krajev pod Bohor-
jem. In ravno na Bohorju je v februarju 1944 majhna Kozjanska 
četa vzpostavila stik z elitno 14. divizijo. Kmalu zatem je bil usta-
novljen Kozjanski bataljon, ki je v boju na Jevši doživel tragedi-
jo, kljub temu pa so v letu 1944 Kozjanci na Bohorju imeli kar 
nekaj uspešnih bojnih akcij, v zadnjem letu vojne pa jim je slu-
žil kot izhodiščni položaj za pohod v Prekmurje. Novi Kozjanski 
odred, ustanovljen v aprilu 1945, se je v maju uspešno zopersta-
vil prodirajočim Ustašem ter uspešno zavaroval Senovo in bližn-
je kraje pred nevarnostjo.« Teropšič je med drugim še poudaril, 
da je bil oborožen upor proti okupatorju, ki je skušal fizično uni-
čiti slovenski narod, slovenska nacionalna nuja, dejanje silobra-
na in tudi eden prvih oboroženih uporov v Evropi.
Posameznikom so se s podelitvijo priznanj za vloženo delo in 
trud zahvalili tudi ob tej priložnosti, ki so jo s kulturnim prog-
ramom popestrili učenci OŠ 14. divizije, pihalni orkester in re-
citatorska skupina DKD Svoboda in MePZ Društva upokojencev 
Senovo, in sicer je Lojze Štih, predsednik krškega območnega 
borčevskega združenja podelil v imenu ZZB NOB Slovenije sre-
brno plaketo Boži Ojsteršek za dolgoleten prispevek pri obliko-
vanju proslav na območju Senovega in okolice ter priznanji dol-
goletnima praporščakoma združenja Tonetu Gnusu in Jožetu 
Naraglavu. Bojana Mavsar

»Upor je bil nacionalna nuja«

Prejemnica srebrne plakete 
ZZB NOB Boža Ojsteršek
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na muhi ...

VEČ TEHNOLOGIJE ZA ŠE BOLJŠO CENO.
Podajte se na ulice z edinstveno obliko in intuitivno tehnologijo omejene serije Nissan Qashqai 360°. Vozite samozavestno z varnostnim ščitom 
Safety Shield in parkirnim asistentom Around View Monitor s 4 kamerami za popoln pregled okoli vozila ter obračajte glave z 18-palčnimi aluplatišči.  
Doživite mesto, kot še nikoli prej.

GLOBOKO – 14. junija so se v prostorih krajevne skupnosti 
Globoko na družabnem srečanju prvič zbrali članice in čla-
ni novoustanovljenega društva Harmonija.

Stiska starejših, ki bivajo osamljeni v lastnih domovih, je iz dne-
va v dan večja, pogosto skrita očem javnosti. Projekt Starejši za 
starejše dela premike, a je potreba na terenu večja. Tako ugota-
vljajo člani društva Harmonija iz Globokega. Marca letos so se 
zbrali na ustanovnem zboru in ustanovili društvo za medseboj-
no pomoč. S svojim delom bodo krepili medsebojno sodelova-
nje, druženje in pomoč posameznikom, predvsem starejšim, ki 
bivajo doma, spodbujali medgeneracijsko solidarnost in sožitje 
ter nudili pomoč posameznikom in družinam v stiski s ciljem iz-
boljšati kvaliteto bivanja v skupnosti.
Prva aktivnost na seznamu izvedenih za člane in zainteresirano 
javnost je nedeljsko druženje, ki je pritegnilo več kot 70 posame-
znikov. Ti so se pomerili v različnih družabnih igrah, ob katerih 
ni manjkalo zabave in smeha. Zaključili so s plesom in kovanjem 
načrtov za prihodnost. Društvo vabi vse, ki se jim želijo pridruži-
ti, da jih poiščejo na naslovu Društvo za medsebojno pomoč Har-
monija Globoko, Globoko 5, 8254 Globoko ali kontaktirajo pred-
sednico Miro Šuler preko elektronske pošte mira@brigita.info.

Harmonija za medsebojno pomoč 

Trije izjemni glasbeniki, ki so prvič zaigrali skupaj na leto-
šnjem julijskem zaključku likovne manifestacije ArtEko Šen-
tjanž na Felicijanovi domačiji v Peklu, bi lahko pripravili tu-
di samostojni glasbeni dogodek. Zoran Košir na kitari, Andrej 
Fon na saksofonu in Matija Vidmar na lesenih »conga« bob-
nih bi bili s svojim izbranim glasbenim repertoarjem prava 
osvežitev v teh poletnih dneh. (S. R.)

Dan tehnike z otvoritvijo namakalnega sistema je potekal na 
zelo vročo prvo julijsko soboto, zato je bila še kako dobrodo-
šla osvežitev, ki so jo ponujali člani Vinogradniškega društva 
Podbočje. Med udeleženci prireditve na kmetiji Jurečič sta bi-
li tudi nekdanja in aktualna »prva dama« krške občine Bo-
jana Bogovič (levo) in Fanika Stanko, ki jima je s kozarčkom 
cvička kar osebno postregel predsednik podboških vinogra-
dnikov Franci Grubič. (P. P.)

Akademski glas-
benik Franc Li-
povšek iz Radeč 
(desno) je pred 
leti opozoril nase 
kot dirigent God-
be SŽ iz Zidanega 
Mosta, kot učitelj 
trobil na sevni-
ški glasbeni šo-
le pa je s svojim 
zglednim in pre-
danim delom ter 
ljubeznijo do glasbe odličen vzor mladim, ki z veseljem obi-
skujejo tudi šolski pihalni orkester. Na letošnjem 5. tekmo-
vanju mladinskih godb pa je Pihalni orkester Glasbene šole 
Sevnica pod vodstvom Francija Lipovška prejel tudi najvišje 
priznanje, zlato plaketo s posebno pohvalo, in bil najboljši v 
svoji starostni kategoriji, kar potrjuje dobro učiteljevo delo. 
(S. R., foto: M. Maček)

Dvodnevni mednarodni ulični festival Ana Desetnica, ki so ga 
drugo leto zapored v Krškem omogočili Kulturni dom, Valva-
sorjeva knjižnica in Občina Krško, je na zadnji junijski in pr-
vi julijski večer pritegnil v staro mestno jedro Krškega in na 
ploščad pred kulturnim hramom dobrih 500 ljubiteljev kul-
turnih dogodkov, ki so si prvi večer ogledali predstavi belgij-
sko-nemške zasedbe The Primitives in poljskega igralskega 
tandema Scena C, drugi dan pa sta se v krškem parku zvr-
stili slovenski predstavi, gibalno-poetična predstava Obraz-
ba in ognjena veseloigra žonglerske skupine Čupakabra Šola 
za zmaje. Gledalci so bili nad predstavami izredno zadovolj-
ni, med njimi tudi poslovna sekretarka na občini Krško Met-
ka Resnik, ki si jih je ogledala v družbi sina in hčerke.  (B. M.) 

Bistrica ob Sotli je glasbena občina in vsako leto se ob ob-
činskem prazniku izkažejo tudi nadobudni mladi prostovolj-
ci. Poskrbeli so, da je Bosorok 2015 odmeval daleč naokoli.
(M. M., MDBoS)

Takole jo je, pred višinskim soncem s slamnikom zakrit krški 
fotograf in snemalec Boštjan Colarič - Cole, prejšnji teden so-
pihal na slovenskega očaka, kjer je, poleg Triglava še na Kre-
darici, z Davidom Potočarjem iz Novega mesta posnel prve 
kadre za promocijski film o pohodništvu v Sloveniji. Poleg le-
gende slovenskega alpinizma Vikija Grošlja in olimpijskega 
prvaka v metu kladiva Primoža Kozmusa v filmu promovira 
pohodništvo tudi Pia Peršič iz Krškega, sicer pa bodo v njem 
zajeti tudi kadri krških pohodnih poti, na ogled pa bo že ko-
nec poletja. (B. M.) 

Ob slovensko-hrvaškem srečanju ob drugi obletnici vstopa 
Hrvaške v EU so se z našimi južnimi sosedi veselili tudi člani 
Klape Parangal (na fotografiji sicer manjkata vodja Franc Ve-
gelj in njegov sin Rok). Nastopili so v kulturnem programu in z 
nekaterimi dalmatinskimi pesmimi pobožali ušesa večinoma 
Hrvatov kot tudi Slovencev, ki so s »Parangalovci« seveda tudi 
zapeli in se za trenutek z mislimi preselili v Dalmacijo. (R. R.)
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posavsko dekle
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Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tamara Špec, Rožno - 

deklico,
• Kaja Molan, Kompolje – 

dečka,
• Neda Novaković, Dobova - 

deklico,
• Lea Dragman, Dobrava ob 

Krki – deklico,
• Mojca Šketelj, Podulce – 

deklico,
• Karmen Slak, Drušče – 

deklico,
• Nada Koceva, Sevnica - 

dečka,
• Bernardka Bračun, 

Golobinjek ob Sotli - 
deklico,

• Marjana Benkoč Kolman, 
Brežice - dečka,

• Mateja Zlobko, Kalce-
Naklo - deklico,

• Marta Senica, Trška Gora - 
dečka,

• Špela Ravnikar, Krška 
vas - dečka,

• Doroteja Gerzina, 
Stolovnik - dečka,

rojstva

• Tomaš Bešinsky iz Domžal 
in Tamara Gale iz Brezja 
pri Senušah,

• Dejan Bahč in Sanja 
Dvoršek, oba z Zdol, 

• Dražen Radej iz Krškega 
in Mojca Jankovič s Trške 
Gore,

• Marko Kodrič in Mateja 
Gramc, oba iz Senožet,

• Tomaž Strnad in Renata 
Strnad, oba iz Leskovca v 
Podborštu,

• Andrej Kuselj in Katja 
Žarn, oba z Nemške Gore,

• Leo Erban in Sabrina 
Matjašič Neverly, oba iz 
Brežic,

• Matjaž Špiler in Nina 
Krevelj, oba iz Brežic.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših do-
godkov v življenju. Če ste se poročili pred kratkim ali vsaj 
v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fotografijo, 
in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po 
e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in 
priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj 
in kje je bila fotografija posneta ter ime in priimek fotografa.

Petra Tomše iz Brežic in Primož Travnikar iz Podgorja 
pri Pišecah, 16. maja 2015, grad Brežice (Foto: Foto Mo-
lan)

moja poroka• Orientina Zeitouni, 
Župeča vas - dečka,

• Nika Zupan, Brestanica - 
dečka.

ČESTITAMO!

BREŽICE - Del sosedov z Lamutove ulice v Brežicah (loči jih križi-
šče) se je letos že šestič srečal na uličnem srečanju pod sloganom 
"Lepo je biti sosed". Tokrat so slavili tri dogodke: poleg srečanja 
še diamantno poroko - 65 let zakonske zveze - sosedov Bruder-
man ter poroko mladoporočencev Nike Ogorevc in Jureta Ti-
čarja. »Lepo vreme, dobra volja sosedov in peka mesa je dodala 
samo še piko na i. In to bomo ponovili tudi prihodnje leto,« so v 
sporočilu zapisali udeleženci srečanja.  Foto: Foto Rožman

Lepo je biti sosed 

Zveza prijateljev mladine Krško je v času od 23. do 28. junija 
v sodelovanju z Vitanovo iz Krškega v naselju Bučanje v Ne-
rezinah izvedla program »Gibanje osrečuje«. Pod strokov-
nim vodstvom Vilme Jan Špiler je v programu sodelovalo 41 
udeležencev iz Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Udeleženci 
programa, ki so predstavljali generacijsko pisano druščino 
(najmlajši je imel 9 let, najstarejši pa 80 let), so izvajali jo-
go, či gong vaje, meditacijo in meditacijsko hojo, jogo obra-
za, se srečali z akupresurnimi točkami, tibetanskimi vajami 
in učenjem dihalnih tehnik. Za organizacijo programa, izlet 
z ladjico in odlično počutje vseh udeležencev je poskrbela Vi-
da Ban, sekretarka ZPM Krško. (Vir: ZPM Krško)SEVNICA - V atriju sevniškega gradu se je 13. junija odvijal kon-

cert Za ženske. Na njem se je z milozvočnimi melodijami pred-
stavil pomlajeni Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja z gosti - s štu-
dentkama in študentom solo petja ljubljanskega konservatorija 
za glasbo. »Ljubim svilo tvoje kože, ko po njej prst drsi ...« je bil 
del uvoda v pesem z naslovom Ljubim, ki je med prvimi očara-
la občinstvo, v nadaljevanju koncertnega večera pa še nekatere 
znane priredbe slovenskih glasbenikov ter slovenske ljudske pe-
smi in dalmatinske. Premierno so »oktetovci« zapeli pesem Po-
ljubi me na posebno željo skladatelja Ambroža Čopija (besedi-
lo je napisal prekmurski pisatelj Feri Lainšček). Nekateri člani 
okteta so se predstavili tudi kot solisti in bili za svoj nastop na-
grajeni z močnim aplavzom.  S. R. 

Koncert »Za ženske«

V okviru Sevniškega grajskega poletja je potekal koncert Ok-
teta Jurij Dalmatin.

ELEKTRO TRGOVINA

NOVO V BREŽICAH

PRI VODOVODNEM STOLPU

051 240 100
BIBO TRGOVINA D.O.O. Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice 
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1. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi
2. nagrada: družinska pica
3. nagrada: 2 uri bowlinga

Geslo križanke pošljite do četrtka, 16. julija, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobi-
tnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

GOSTIŠČE SENICA 
MIHA SENICA S.P., TITOVA CESTA 89, 8281 SENOVO 

Geslo 12/2015 številke: 

PRVA IN EDINA
Nagrade, ki jih podarja Stara krška pizzerija, prejmejo:

1. nagrada:  darilni bon za 2 pizzi po izbiri; 
 Hana Srpčič, Krška vas
2. nagrada:  darilni bon za 1 pizzo po izbiri; 
 Tone Šterk, Krško
3. nagrada:  darilni bon za 1 pizzo po izbiri; 
 Darija Jug, Stolovnik

Posavci že navdušujejo na predizborih talentov, zdru-
žene zasavske in dobovske glasbene moči, Kontra-
dikshn nastopili v Rijeki. Tokrat preberite: 

Predizbori za novo sezono šova Slovenija ima talent so v 
polnem teku. Na šovu, v katerem se rojevajo nove zvezde, 
bi vsekakor znala nastopiti tudi pisana druščina iz Osnov-

ne šole Leskovec 
pri Krškem. Fante 
in dekleta, združe-
ne pod imenom Ri-
tem vodovodar-
ji (foto: voyo.si), 
so namreč že izpo-
stavili na spletni 
strani omenjenega 

šova. Potem ko so pred časom navdušili Posavje, so tokrat 
oblečeni v zeleno-modre delavske kombinezone in z na-
taknjenimi čepicami zaigrali na vodovodne cevi, iz kate-
rih izvabljajo posebne zvoke, še pred komisijo. Spomni-
mo: osnovnošolci so se pred letom dni 'našli' pri izbirnem 
predmetu in se po številnih pozitivnih odzivih na njihovih 
nastopih odločili, da svoj talent predstavijo širni Sloveni-
ji. Držimo pesti, da jim bo uspelo!

Zasavska skupina Fonem po uspešno izdanem prven-
cu Poletna romanca v sodelovanju z Vokalno skupino 

Aria iz Dobo-
ve (na fotogra-
fiji) predstavlja 
novo skladbo, 
ki sliši na nas-
lov Ona in son-
ce, posneto za 
kratki mladin-

ski film Tisto dekle, ki je nastal v KD Zvezda Dobova v so-
delovanju z Občino Brežice. Vokalno skupino Aria tvori-
jo Sara Tomić, Anja Bogovič, Ela Urek, Katja Bogovič 
in Anja Tomše.

V reškem klubu Palach je ljubljanski festival MENT v so-
delovanju s festivalom INmusic pozval vse glasbene iz-
vajalce, ki so želeli postati del programa tega največjega 
hrvaškega festivala. In tako je na dogodku, imenovanem 
INmusicMENT, med 105 prijavljenimi nastopilo pet slo-
venskih bandov, kot edini izven 
Ljubljane so bili izbrani za nastop 
tudi posavski Kontradikshn. »Na 
Reki je bila atmosfera fenomenal-
na, od začetka pa do konca nasto-
pa so ljudje dihali z nami in od-
ziv je bil takšen, kot bi si ga lahko 
samo želeli. Na koncu se je izšlo 
tako, da se žal tako glasbeno kot 
tudi geografsko letos ne bi preveč 
vklopili v INmusic program,« nam 
je zaupal član omenjene skupine 
Petar Stojanović (na fotografiji). Kakor koli že, Kontra-
dikshn tudi poleti ne počivajo. Pretekli vikend ste jih lah-
ko slišali v Kranju, 8. avgusta bodo nastopili na XIII. Ras-
tok Festu v bosanskih Jelah, 22. avgusta pa na Kunigunda 
festivalu v Velenju.

Ansambel Žargon (na fotografiji) iz Središča ob Dravi je 
dolgo časa iskal novega harmonikarja. Pred letom in pol ga 

je le našel v Ma-
tevžu Sodiču iz 
Brežic. Matevž v 
ansamblu Žargon 
razteguje svojo 
frajtonarico, kla-
virsko harmo-
niko, brenka po 
bas kitari, piha v 
trobento, zraven 
pa še kakšno za-
poje. Kilometri-

no je nabiral v ansamblih Posavskih 5, Gregorja Gramca 
... Omenjeni ansambel sicer letos proslavlja že 5 let delo-
vanja in prav ob tem jubileju jim je uspelo zmagati na 24. 
vurberškem festivalu. »Tam smo prejeli 2. nagrado za bese-
dilo, plaketo Lojzeta Slaka kot najboljši ansambel po oceni 
strokovne komisije ter tudi kot najboljši ansambel po oce-
ni občinstva. Na te dosežke smo izredno ponosni,« nam je 
povedal Matevž. Ansambel Žargon lahko spremljate po za-
bavah in veselicah širom Slovenije. Več informacij dobite 
na njihovi spletni strani oz. facebook profilu.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

GOSTILNA  SEN ICA

• DNEVNO SVEŽE MALICE IN KOSILA

• PIZZE

• NEDELJSKA KOSILA

• MEHIŠKA KUHINJA

• CATERING IN DOSTAVA HRANE

Brezžični
internet

tel.: 041 682 885
www.gostilna-senica.si

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 17,50 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
mob.: 040 634 783
zalozba@posavje.info

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Jožici Butala, Stara Cerkev 31,  

1332 Stara Cerkev. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (7.) Ans. VESELI SVATJE - Se ti kaj kolca
 2. (1.) Ans. VIHAR - Ljubiti muzikanta
 3. (2.) Ans. KVINTET DO JUTRA - V naši družbi
 4. (3.) Ans. PETKA - Daj mi, dam ti
 5. (4.) Ans. AKORDI - Čas bo izbrisal vse
 6. (5.) Ans. VESELI DOLENJCI - Najin večer
 7. (8.) Ans. POPOTNIKI - Nisem
 8. (9.) Ans. VIKEND - Sin
 9. (10.) Ans. HINKO KRČEK s prijatelji - Ti domača hiša
 10. (-.) Ans. ROSA - Babica naša slavi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ognjeni muzikanti - Danes pijan

 
Kupon št. 266

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, 11. julij, ob 17. uri
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Brežice – Projekt »Šport ZA zdravo starost«, ki ga je Občina Brežice skupaj s partnerji uspešno 
prijavila na razpis Evropske komisije Erasmus +, vabi vse, da počitnice preživite aktivno in se vključite 
v brezplačno športno vadbo, ki se prične s 13. 7. in bo predvidoma trajala do 30. 9. 2015. 

Komu je vadba namenjena? Vadba je namenjena 
najprej starejšim. Vključi pa se lahko vsakdo, ki si želi 
aktivnega preživljanja prostega časa, spoznavanja 
posamezne vadbe, druženja …

Kje in kdaj vadba poteka? Vadba poteka na različnih 
lokacijah v različnih terminih po občini Brežice. 
Informacije so navedene pri posamezni vadbi.

Kdo vodi vadbo? Vadbo vodijo strokovno usposobljeni 
vaditelji, ki so si dodatna znanja pridobili tudi v 
usposabljanjih projekta »Šport ZA zdravo starost«.

Koliko vadba stane? Vadba je za vse udeležence 
brezplačna. Pogoj za udeležbo je čim bolj redna udeležba 
in čim večja aktivnost ter dobra volja. 

Kako se vključim? Pred prvim prihodom se na vadbo 
prijavite na kontakte, navedene na koncu prispevka. 
Prijava za izvedbo delavnice nordijske hoje je obvezna.

Kakšna vaje vključuje vadba? Vse vadbe vključuje vaje, 
ki so namenjene boljši gibljivosti, krepitvi mišic, 
ozaveščanju globinskih mišic in stabilizatorjev, vaje proti 
bolečinam v križu in celotni hrbtenici, vaje proti 
inkontinenci in še veliko drugega …

Želite, da se vadba izvaja tudi v vašem kraju? Če 
prihajate iz občine Brežice in vas je v kraju najmanj 6 
zainteresiranih, lahko vadbo pripeljemo tudi v vaš kraj. 
Kontakti so navedeni na koncu prispevka.

Za prijavo na vadbo ali dodatne informacije pokličite: 

Mitja Oštrbenk, 040 757 756 ali mitja@sport-party.com
Želite vadbo v svojem kraju? Pokličite 051 305 373 ali 

pišite na patricia.cular@brezice.si.

Vadba za hrbtenico in ohranjanje telesne sposobnosti 
(vadbo vodita Marjanca Pečar in Klemen Žerjav)
ponedeljek, sreda, četrtek 8.00 – 9.00 / Športno 
rekreativni center Grič

Pilates (vadbo vodi Petra Nežka Koritnik)
torek, četrtek 8.00 - 9.00 / grajski park Brežice
torek, četrtek 9.30 – 10.30 / igrišče ob Prosvetnem 
domu Artiče
sreda 19.00 / grajski park Brežice

Nordijska hoja (vadbo vodi Jaroslav Kovačič)
ponedeljek, sreda 8.00 – 9.00 / grajski park Brežice
torek, četrtek 18.00 – 19.00 / grajski park Brežice

Splošna rekreativna vadba (vadbo vodita Vladka 
Lopatič in Klemen Žerjav)
ponedeljek, sreda, petek 19.00 – 20.00 / park ob domu 
Društva upokojencev Dobova
torek, četrtek 18.00 – 19.00 / atletski stadion Brežice 

Rekreacija s starinskimi in ljudskimi plesi (vadbo vodi 
Hedvika Lopatič) 
ponedeljek, sreda 20.00 – 21.00 / Večnamenski dom 
Skopice
torek, četrtek 20.00 – 21.00 / Dom Krajevne skupnosti 
Globoko 

Tečaj nordijske hoje 
Vodita: Jaroslav Kovačič in Sandra Bizjak

Pričetek tečaja: 20. 7. 2015 ob 17.30 uri v grajskem 
parku Brežice

Termini izvajanja tečaja: 20. 7., 22. 7. in 24. 7., pričetek 
vse dni ob 17.30 uri

Vsebina tečaja: krajši teoretični uvod (pozitivne 
lastnosti NH in oprema), prikaz in izvajanje vaj za 
razgibavanje, krepitev in ravnotežje, učenje osnovne in 
ostalih tehnik, tekaški korak in hoja po bregu navzdol, 
hoja v praksi in raztezne vaje z uporabo palic.

Rok prijave: 16. julij 2015

Veslanje in SUPanje (vadbo vodita Marjanca Pečar in 
Klemen Žerjav)
torek, sreda, petek 19.00 – 20.00 / Športno rekreativni 
center Grič
ponedeljek, četrtek 19.00 – 20.00 / Boršt
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Krčani se bodo za uvod svo-
je krstne prvoligaške sezone 
naslednjo soboto, 18. julija, 
na domačem stadionu Mati-
je Gubca pomerili proti aktu-
alnim državnim podprvakom, 
ekipi NK Celje (v primeru na-
predovanja Celjanov v drugi 
predkrog kvalifikacij za Evrop-
sko ligo bo tekma v nedeljo, 19. 
julija). Tudi tekmo drugega 
kroga bo krška ekipa odigrala 
na domačem terenu, in sicer 
25. julija proti pokalnim prva-
kom iz Kopra. V tretjem krogu 
jih 1. avgusta čaka prvo gosto-
vanje, in to kar pri serijskih dr-
žavnih prvakih v Mariboru, 8. 
avgusta bo v Krškem gostovala 
ambiciozna ljubljanska Olim-
pija, 12. avgusta sledi gostova-
nje pri velenjskem Rudarju, na 
praznični 15. avgust pa v Krško 
pride novomeška Krka. Sledijo 
še tekme z Gorico v gosteh, z 
Zavrčem doma in z Domžala-
mi v gosteh. Kot pravi trener 
krške zasedbe, ki jo je v minu-
li sezoni kar malce nepričako-
vano popeljal v prvo ligo, To-
maž Petrovič, bi bil vsak žreb 
težek, zato se s tem ne obreme-
njuje, zadovoljen je le, da bodo 
prvo tekmo oz. celo tri od pr-
vih štirih odigrali na domačem 
terenu. Z vsemi naštetimi tek-
meci se bodo Krčani v štirikro-
žnem sistemu do konca sezone 
pomerili še po trikrat.

Do začetka prvenstva so oz. 
bodo odigrali šest pripravljal-

nih tekem. Pet jih že za njimi: 
najprej so se pomerili tako s 
prvo kot z U21 ekipo ukrajin-
skega prvoligaša Karpaty Lviv, 
ki sta bili na pripravah na Čate-
žu ob Savi, konec minulega te-
dna so gostovali pri hrvaškem 
prvoligašu Interju iz Zaprešića, 
v torek so v Slovenj Gradcu 
igrali s srbskim prvoligašem 
Voždovcem, sinoči s tretjeliga-
šem Šampionom iz Celja, v pe-
tek pa bodo še z drugoligašem 
Roltekom z Doba. Kot pravi Pe-
trovič, na teh tekmah rezultat 

seveda ni v ospredju, »vidi pa 
se, kdo je česa sposoben«. 

NEKAJ ODHODOV …

Izmed nogometašev, ki so Kr-
škemu priigrali prvo ligo, je 
zaenkrat odšel le branilec Bo-
štjan Frelih, ki ga je v svoje vr-
ste zvabil češki prvoligaš Zbro-
jovka Brno. Seveda pa velja 
omeniti tudi odhoda dveh ve-
likih mladih nogometnih upov. 
16-letni Luka Kerin se seli k 
slovitemu milanskemu Inter-
ju, njegov vrstnik Luka Guček 
pa odhaja v Španijo (neuradno 
v Betis). Tudi sicer se je v za-
dnjem času okoli mlajših kr-
ških selekcij »smukalo« precej 
nogometnih skavtov in mana-
gerjev, kar po eni strani seve-
da pomeni, da bo največje ta-
lente težko obdržati, po drugi 
strani pa je to veliko priznanje 
delu nogometne šole pod vod-
stvom Roka Zorka v minulih 
letih. Pomen nogometne šole, 
ki je postala prava »valilnica 
talentov«, poudarja tudi pred-
sednik kluba Boštjan Bla-
žinčič, ki je skupaj z ostalimi 
člani upravnega odbora v za-
dnjih tednih opravil ogromno 
dela za dvig standarda delova-
nja kluba, kar je, kot pravi tre-
ner Petrovič, za dolgoročni ra-
zvoj kluba še pomembneje od 
samih rezultatov.

… A TUDI OKREPITVE

Čeprav je prvi mož krške stro-
ke kmalu po preboju v prvo 
ligo napovedal, da ekipe ne 
bodo bistveno spreminjali oz. 
da bodo v prvi ligi igrali veči-
noma tisti igralci, ki so jo pri-
borili, je jasno, da brez nekaj 
okrepitev na najvišjem slo-
venskem nivoju ne bodo mo-
gli biti konkurenčni. Finanč-
ne zmožnosti krškemu klubu 
sicer ne dovoljujejo kakšnih 
zelo zvenečih okrepitev, kljub 
temu pa je v ekipi že nekaj po-
trjenih novincev. Zaostrila se 

je zlasti konkurenca v zvezni 
vrsti, ki bo odslej močnejša za 
24-letnega Luko Volariča, ki 
je prišel iz Tolmina, in 26-le-
tnega Enesa Rujovića, »otro-
ka« ljubljanske Olimpije, ki je 
spomladi igral za Šenčur, pred 
tem pa med drugim tudi v Gr-
čiji in ima tudi nekaj nastopov 
za reprezentanco U21. Oba že 
imata prvoligaške izkušnje, 
Rujović ima »v svojih nogah« 
že 77 tekem v najmočnejšem 
slovenskem klubskem tek-
movanju. Manj znana, a zelo 
atraktivna okrepitev pa je An-
glež nigerijskih korenin Rhe-
ma Chuka Obed, »produkt« 
Arsenalove akademije, ki po 
nekaj ne ravno posrečenih 
epizodah v Singapurju, Grči-
ji, Izraelu in Romuniji išče pri-
ložnost za nov začetek in prva 
slovenska liga je kot nalašč za 
to. Postavni branilec ali defen-

zivni vezist je med drugim za-
beležil tudi en nastop za angle-
ško reprezentanco U16.

V Krškem so in še vedno ima-
jo na preizkušnji še nekaj no-
gometašev, a zaenkrat še nih-
če ni prepričal Petroviča, da je 
boljši od domačih fantov. Išče-
jo predvsem napadalca, saj ka-
petan Slaviša Dvorančič ne bo 
mogel več biti »vlečni konj«, če-
prav ga je izziv prve lige pre-
pričal, da odloži napovedano 
nogometno upokojitev. »Real-
no gledano je dobrega napa-
dalca težko dobiti, saj stane-
jo več, bolj verjetna je posoja 
s strani katerega od večjih klu-
bov,« pravi Petrovič, pri tem pa 
dodaja, da bi sicer lahko dobi-
li dokaj kvalitetne igralce z 
Reke, zagrebškega Dinama ali 
ljubljanske Olimpije. »A bi bila 
to umetna ekipa, kar ni v inte-
resu ne klubu ne okolju.« 

SODELOVANJE S SOSEDI

Članskim pripravam so priklju-
čili tudi nekaj »izhodnih« mla-
dincev, ki so minulo sezono 
igrali v 1. SML. »Nekaj fantov 
je zelo perspektivnih, je pa se-
veda to zanje velik preskok in 
bodo potrebovali še nekaj dela, 
so pa nekateri dolgoročno za-
nimivi za nas,« pravi prvi mož 
stroke v krškem klubu. Kot mo-
žna rešitev za nekatere med 
njimi se ponuja tudi v sodelo-
vanju z NK Brežice 1919, ki si 
je po dveh zmagah v kvalifika-
cijah (3:1 z NK Pohorje in 3:0 
z NK Gerečja vas) priigral uvr-
stitev v 3. SNL - sever. »Pripra-
vljenost za sodelovanje obsta-
ja na obeh straneh, saj vemo, 
da smo le skupaj lahko moč-
ni,« pravi Blažinčič. Sodelovali 
naj bi tako na nivoju nogome-
tne šole kot članskih ekip.

IZTRŽITI VEČ KOT LE 
MORALNO PODPORO

Primarni cilj v novi sezoni je 
seveda obstanek v prvi ligi, 
čeprav Petrovič opozarja, da 
je to v tem trenutku še nereal-
no. »Seveda pa bomo poskušali 
narediti čim več, smo športni-
ki, ekipo bom poskušal pripra-
viti tako kot do sedaj - na vsaki 
tekmi bomo poskušali zmaga-
ti, jasno pa je, da bo izjemno 
težko,« pravi vodja stroke v NK 
Krško. Sistema igre ne name-

rava bistveno spreminjati, se-
veda pa bodo potrebne dolo-
čene taktične prilagoditve, saj 
bodo na večini tekem najbrž v 
drugačni, bolj podrejeni vlogi, 
kot je bilo to v drugi ligi. »Re-
alno je to za nas liga prvakov, 
za vsako točko se bo treba kr-
vavo potruditi,« dodaja mladi 
trener, saj krški klub napred-
ku navkljub še precej zaosta-
ja za ostalimi devetimi prvoli-
gaši. Kot pravi Blažinčič, imajo 
v okolju veliko moralne pod-
pore, a ta ne bo dovolj, zato je 
treba zdaj iz nje tudi nekaj iz-
tržiti. Čakajo še na odločitve 
ključnih »igralcev« v regiji, ob 
tem pa priznava, da kljub ve-
likemu angažmaju tako njega 
osebno kot sodelavcev vseh, ki 
bi lahko prispevali sponzorska 
sredstva, najbrž niti niso uspe-
li obiskati. Na ljubitelje nogo-
meta pa apelira, da lahko svojo 
podporo klubu izkažejo zlasti z 
nakupom sezonskih vstopnic, 
ki so že na voljo.
 Peter Pavlovič

NK Krško pred prvo sezono v 1. SNL

»Realno je to za nas liga prvakov«
KRŠKO - Komaj dober mesec dni je minilo od zgodovinske uvrstitve krških nogometašev v prvo slovensko nogometno ligo, pa nas le še 
dober teden dni loči od njihovega prvoligaškega krsta. V Krškem se tako na organizacijskem kot tekmovalnem področju zavzeto pri-
pravljajo na novo sezono.

NOVI PRVOLIGAŠI PRI ŽUPANU - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je ob zgodovinskem 
uspehu Nogometnega kluba Krško, uvrstitvi v prvo slovensko nogometno ligo, 24. junija spre-
jel krške nogometaše in vodstvo kluba. Župan je krškemu klubu s 93-letno zgodovino čestital 
ob velikem uspehu, ki pa po njegovih besedah prinaša tudi skrb in odgovornost za zagotovitev 
primernih pogojev za nastopanje na tej ravni. Pozanimal se je tudi o dejavnostih nogometašev 
izven nogometnih zelenic ter jim izročil simbolična darila. Novi predsednik NK Krško Boštjan 
Blažinčič se je županu zahvalil za sprejem in dosedanjo podporo v pričakovanju nadaljnje, nje-
gov predhodnik, dolgoletni predsednik kluba Jože Slivšek, pa je dejal, da je z uvrstitvijo v prvo 
ligo zaključeno neko obdobje kluba, ki mu je pred leti grozil celo razpad oz. zdrs na nižji nivo. Prodaja vstopnic

Ob vstopu v 1. SNL v klubu 
pripravljajo tudi novo celo-
stno grafično podobo, eki-
pa bo imela nove drese pro-
izvajalca Erima, navijačem 
pa bodo na voljo tudi navi-
jaški rekviziti. Posamične 
vstopnice za domače tekme 
bodo na voljo po 5 € za mo-
ške, po 3 € za ženske, dija-
ke, študente in upokojence 
ter po 1 € za otroke do 14. 
leta (cena vstopnic za tekme 
z NK Maribor in NK Olimpi-
ja bo objavljena naknadno). 
Novost pa so sezonske vsto-
pnice - splošna stane 60 €, 
za ženske, dijake, študente, 
upokojence in starše otrok 
NK Krško pa 45 €. Na voljo 
so v klubski pisarni od po-
nedeljka do petka od 8. do 
16. ure, informacije na nad-
ja.hauptman@gmail.com, v 
najkrajšem možnem času pa 
bodo omogočili tudi spletni 
nakup kart.Berić: Krško si to zasluži

Doslej najbolj slovito ime, ki je iz-
šlo iz krškega nogometnega kluba, 
je zagotovo član dunajskega Rapida, 
za katerega je v minuli sezoni dose-
gel 27 zadetkov, in občasni slovenski 
reprezentant Robert Berić. V izjavi 
za naš časopis je poudaril, da je kot 
ponosen otrok Krškega izredno ve-
sel uspeha članske ekipe in da si Kr-
ško s tako klubsko zgodovino to tudi 
zasluži. Čeprav gre za uspeh te gene-
racije, so seveda vanj »vdelana« tudi 

prizadevanja vseh prejšnjih zasedb, vključno s tistimi, v kate-
rih je v svojih rosnih nogometnih letih, preden je odšel v Inter-
block, nato naprej v Maribor, zatem pa najprej v Sturm Graz in 
na koncu v Rapid, sam sodeloval. »Vsekakor gre največji del za-
slug sedanji ekipi in tej generaciji, ampak brez kluba in njegove 
zgodovine, vztrajnosti in dela skozi generacije takega uspeha 
ne bi bilo,« se strinja 24-letni golgeter. Vprašali smo ga še, kaj 
bi na podlagi svojih izkušenj svetoval tako vodstvu kot igral-
cem glede nastopanja v 1. ligi: »Nimam nikakršnega nasveta, 
verjetno ljudje, ki delajo v klubu, vedo, kaj je potrebno, sicer do 
prve lige sploh ne bi prišlo. Želim jim samo veliko sreče in dol-
goletno igranje v najboljši slovenski ligi.« Čeprav je pred njim 
še kar precej let igranja na najvišjem nivoju, smo ga pobarali 
tudi, ali v njegovih načrtih obstaja tudi možnost vrnitve - ob 
koncu kariere - v matično Krško. »Tako daleč še nisem raz-
mišljal, kdo ve, kako bo v prihodnosti? Pustimo se presenetiti.«

Krčani gredo v prvo ligo z no-
vimi dresi; na fotografiji Lu-
ka Štefanac.

Čeprav sem ljubitelj nogometa, mi floskula, da je »nogomet 
najpomembnejša postranska stvar na svetu« ni blizu, a je se-
veda težko zanikati, da gre pri nogometu mnogokrat več kot 
le za šport – nekaterim pomeni tako rekoč religijo, za druge 
je donosen posel. Medijsko favoriziranje nogometa gre mno-
gim precej na živce, saj se tako v državnem kot lokalnem me-
rilu ponašamo z lepimi uspehi tudi v drugih športih, pa nikoli 
ne dosežejo takšne odmevnosti. Toda krivično ali ne, nogomet 
le privablja večjo pozornost tako medijev kot ljubiteljev špor-
ta, kar se je potrdilo tudi ob zaključku minule sezone v dru-
gi ligi, ko so se na krškem stadionu naenkrat gnetli tudi novi-
narji in fotografi večjih slovenskih medijev, odločilno tekmo 
z Aluminijem pa si je ogledal poldrugi tisoč ljudi.

Zato ni odveč poudariti izjemne, tako rekoč zgodovinske pri-
ložnosti, ki se – morda sicer malo nepričakovano – ponuja 
Posavju (ne le Krškemu) z uvrstitvijo članske ekipe NK Krško 
v prvo slovensko nogometno ligo. Če politika, gospodarstvo 
in službe, ki skrbijo za razvoj in promocijo Posavja, resnično 
menijo, da je šport koristna dejavnost in hkrati tudi donosen 
posel, morajo to sedaj, ko imajo pred sabo konkreten in od-
meven produkt, tudi jasno in glasno povedati ter ga podpre-
ti. Zakaj ne bi bil prav nogomet tisto, kar lahko poveže našo 
regijo? Ne nazadnje gre za (najbolj) množičen šport, za klub, 
ki dokazano dobro dela z mladimi in jim nudi kvalitetno pre-
življanje prostega časa, in ekipo, ki je v večji meri sestavlje-
na iz domačih, v Posavju nogometno vzgojenih fantov, kar ni 
samoumevno. Ravno to usmeritev pa gre v zameno za pod-
poro terjati od vodstva kluba, saj se bo le tako ta pozitivna 
zgodba lahko nadaljevala neodvisno od rezultatov na igrišču. 

Pozitivna zgodba, 
ki jo velja 
podpreti

pogled s klopi

Piše: Peter Pavlovič
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KRŠKO - Športno društvo Posavje je že četrto leto zapored 
dejavno na različnih področjih tekmovalnega in rekreativne-
ga vzdržljivostnega športa. V društvu so se lotili tudi zahtev-
ne organizacije 21-kilometerskega teka v mesecu oktobru.

Omenjeno športno društvo je pre-
vzelo primat v vzdržljivostnih špor-
tih Posavja, ob tem pa širi spekter 
svojih dejavnosti. Pomemben mejnik 
so v preteklem šolskem letu dosegli z 
organizacijo »Triatlonček« vadbenih 
skupin za najmlajše, ki so potekale 
na OŠ Leskovec pri Krškem in Krško 
z zaključnim taborom za omenje-
no ciljno skupino v Brestanici. Tam 
bodo v juliju pripravljali tudi zače-
tne plavalne tečaje za najmlajše. Ob 
tem so letos pridobili tri vadbene tri-
atlonske trenerske licence, vse bolj 
večajo bazo tekmovalcev tudi v mla-

dinskem in ženskem triatlonu. Želijo vzpostaviti celotno vadbe-
no piramido od najmlajših do veteranov, posebno pozornost pri 
vadbi posvečajo nežnejšemu spolu in z letošnjim letom tudi sta-
rostnikom z nordijsko hojo. 
Njihov »paradni konj« tudi v letu 2015 ostaja Jaroslav Kovačič, 
ki je v preteklih dveh letih presedlal s krajših »olimpijskih« stez 
na srednje in dolge triatlone – Ironmane, kjer že žanje mednaro-
dno priznane čase in uspehe. V maju je na polovičnem ironma-
nu na Malti dosegel prvo mednarodno zmago v tej disciplini, na 
»Chiemsee Triathlonu« v Nemčiji pa je na enaki razdalji tekmo 
zaključil z odličnim časom 3:42:54 in tako osvojil absolutno dru-
go mesto, s pičlim zaostankom 38 sekund za prvouvrščenim. V 
državnem pokalnem tekmovanju blesti predvsem »agegrouper« 
Slavko Petrič, ki ponovno naskakuje naslov najboljšega v svoji 
starostni skupini. Člani ŠD Posavje so se množično udeležili za-
grebškega odprtega prvenstva v triatlonu, kjer so še posebej po-
nosni na udeležbo treh  štafet na »olimpik« razdalji, kjer so pre-
vladovale predstavnice ženskega spola.  
Člani ŠD Posavje se tradicionalno udeležujejo »Teka s Primožem 
Kozmusom« v Brežicah, kjer so postali nosilci kar sedmih kolajn. 
Tudi absolutna zmagovalca tekov na 3,5 (Blaž Žmavčič) in 10 km 
(Boštjan Vimpolšek) prihajata iz njihovih vrst. To je vsekakor 
lepa napoved za prihajajoči oktobrski tek na 21 km, ki bo eden 
redkih tovrstnih v Sloveniji in zgodovinska redkost v Posavju.
 Luka Šebek 

PAKLENICA, POSAVJE - Ob koncu junija se člani Posavskega alpi-
nističnega kluba že tradicionalno odpravijo na plezalsko druže-
nje v kanjon Paklenice na Hrvaškem. Letos je uradni del tabora 
trajal štiri dni, udeležilo pa se ga je več kot 60 ljubiteljev verti-
kale iz Posavja. V sklopu tabora je potekala tudi prva tura leto-
šnje alpinistične šole in zaključek pomladanskega tečaja športne-
ga plezanja. Začetniki so v velikih stenah nad kanjonom plezali 
v navezah z inštruktorji, izkušenejši pa so v dobro opremljenih 
smereh utrjevali svojo suverenost in uplezanost več sto metrov 
nad tlemi. Skupaj so tako preplezali nekaj deset smeri alpinistič-
nega značaja, dolgih od 100 do 350 metrov, z ocenami od 3. pa 
vse do 9. stopnje. Istočasno so športni plezalci preplezali številne 
kratke smeri ob reki v kanjonu. Neplezalni čas so namenili pla-
ninskim in kolesarskim turam po Velebitu, aktivnostim na mor-
ju in druženju. Rekordna, vsako leto večja udeležba na taboru je 
dokaz, da je plezanje v Posavju vedno bolj priljubljeno. Številni 
uspehi posavskih športnih plezalcev in alpinistov pa dokazuje-
jo, da je dolgoletno dobro delo kluba, poleg množičnosti, rodilo 
tudi odličnost. Vir: PAK

PAK tradicionalno v Paklenici

Člani PAK v Paklenici (foto: Nejc Pozvek)

BREŽICE - Skoraj 400 tekačev je 27. junija napolnilo brežiške uli-
ce in se udeležilo 5. teka s Primožem Kozmusom, ki je potekal 
v sklopu festivala Brežice, moje mesto. V nasprotju z lanskim te-
kom, ko so tekači tožili nad neznosno vročino, jih je letos ves čas 
spremljal dež. Najprej je na teku Čateškega škrata v razdalji pri-
bližno 400 metrov teklo 160 otrok, ki so ob prihodu v cilj preje-
li tudi medalje. Nato pa se je na 10 oz. 3,3 kilometre dolgo pro-
go podalo 230 tekačic in tekačev, ki so uspešno kljubovali dežju 
in bili tudi zelo hitri. Na krajši razdalji sta zmagala Blaž Žmav-
čič (12:12) in Nina Lisec (12:51), na stopničke so se uvrstili še 
Alojz Komljanc (12:20) in Aleš Novak (12:24) ter Ajda Slap-
šak (13:47) in Mojca Potokar (14:16). Na daljši je bil brez kon-
kurence Boštjan Vimpolšek (33:41), kar je bil najhitrejši tek v 
zgodovini Kozmusovega teka, drugi je v cilj prišel Uroš Kožar 
(36:05), tretji pa je bil Miran Abram (36:55). Med predstavni-
cami nežnejšega spola je zmagala Anja Hasičić (43:06) pred Ur-
ško Lamovec (44:40) in Metko Jazbec (45:13). Takoj po priho-
du vseh tekačev v cilj je potekala podelitev medalj po kategorijah 
- podeljevali so Kozmus, bivši rokometaš Uroš Šerbec in najo-
betavnejša slovenska atletinja Maruša Mišmaš -, najboljše tri v 
posameznih tekih pa so kasneje razglasili na velikem brežiškem 
odru, kjer sta bila podeljevalca Kozmus in brežiški župan Ivan 
Molan. Rekord glede udeležbe teka sicer ni padel, vendar so šte-
vilni tekači obljubili, da se v Brežice še vrnejo, tako da ni boja-
zni, da ne bi v naslednjih letih tek s Kozmusom podiral rekorde 
po številu udeležencev. Tekaško dogajanje je ves čas komentiral 
športni novinar Peter Kavčič.   R. R.

Dež jim ni mogel do živega

Najmlajši na 10-kilometrski razdalji je bil komaj 11-letni Črt 
Kogovšek (ob njem Mišmaševa in Kozmus).

Primat v vzdržljivostnih športih

Jaroslav Kovačič

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781

Program za julij
Petek, 10.7.2015,  ob 17.00
DELAVNICA ANIMACIJE: Stop motion
Prijave na barbara.masnik@mc-krsko.si

Vsak ponedeljek ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

RAZSTAVA MAŠE LANCNER  ‘’MED SVETOVOMA’’
Vabljeni na otvoritev zeliščnega vrta

izpred Mladinskega centra Krško.

Čakajo vas akcijske cene vseh pijač.

Petek, 10.7.2015, ob 18.00, MC Krško! Z nami si na tekočem!! Z nami si na tekočem!! 

Vabljeni na otvoritev zeliščnega vrta

izpred Mladinskega centra Krško.

Čakajo vas akcijske cene vseh pijač.

Petek, 10.7.2015, ob 18.00, MC Krško!
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum 
ali se dogovorili za novinarski prispevek. Uredništvo

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Dolžina pisem bralcev
Spoštovane bralke in bralci, vaših odmevov in pisem smo si-
cer veseli, vendar jih moramo zaradi omejitev prostora na ča-
sopisnih straneh omejiti na 4.000 znakov (s presledki). Hvala 
za razumevanje. Uredništvo

V vročini poskrbimo za živali
Naša redna bralca iz sevniške občine, sicer pa ljubitelja živa-
li, sta se na naše uredništvo obrnila z željo, da javnost opo-
zorimo na perečo zadevo, ki pride do izraza zlasti v vročih 
poletnih dneh - to je (ne)skrb lastnikov živali, tako velikih 
na pašnikih kot malih domačih živali (muc, psov itd.). »Pov-
sod videvamo, kako ljudje ne skrbijo za živali. Žalostno je, da 
kmet gleda samo korist, ki mu jo prinašajo krave, konji itd., 
ni pa prave skrbi zanje. Vidimo živino na pašnikih brez vode 
- npr. za 30 grl živine stoji na polju kad s cca. 200 litri vode 
in to zadošča do poldneva, kasneje žejna živina muka. Pov-
sod vidimo na dvoriščih pse na verigi na soncu, poleg pre-
vrnjena prazna skleda, slišimo, da lastniki ne vedo, da tudi 
muce in kokoši potrebujejo vodo. Govorimo za večino lastni-
kov, vsaj v našem kraju. Če pa opozorimo lastnike na ta pro-
blem, so jezni in prostaški. On je gospodar in ve, kaj njegova 
živina potrebuje. Prejšnja leta smo že morali klicati na vete-
rinarsko inšpekcijo, saj klic na pomoč društvu za zaščito ži-
vali ni zadoščal,« pišeta zaskrbljena bralca. Kot še dodajata, 
tudi starši pogosto ne skrbijo primerno za svoje otroke: »V 
največji vročini jih peljejo na kopališča - na sonce, na spre-
hode in kolesarjenje - zunaj na soncu je +45-50 stopinj Cel-
zija.« Opozarjata, da je takšen način »skrbi« kaznivo deja-
nje. »Midva sva starejša, že dedi in babica, najini prijatelji so 
enakega mnenja in vsi prosimo da OPOZORITE vse tiste, ki 
niso dovolj pametni,« zaključujeta v imenu ljubiteljev živali.
 Ur. 

Spoštovani župan mag. Miran Stanko! Pišem vam, da se najprej 
zahvalim Občini Krško, konkretno mag. Romani Pečnik, ki je s 
svojo strokovno ekipo pomagala namestiti novo, sodobno in lepo 
avtobusno postajo – Galerija Krško, ki je pred našo hišo na Val-
vasorjevem nabrežju 5, Krško. Z veseljem ugotavljam, da je staro 
mestno jedro Krško – Zaton prenovljeno z moderno infrastruk-
turo. Tu imam v mislih novo sodobno cesto, na kateri je trasira-
na tudi kolesarska steza, ter obvoznico, katere smo veseli vsi re-
kreativci vseh generacij. Naj omenim še novo HE Krško. Velika 
pridobitev za večjo pretočnost prometa je nova in funkcionalna 
parkirna hiša. Kot krona vsega pa je estetsko izdelana in domisel-
na fontana, ki je posebej čarobna v soju večernih luči. Še poseb-
na zahvala velja vam, cenjeni župan, in vaši strokovni ekipi, pod-
jetju Infra in podjetju Kostak ter seveda celotni Občini Krško za 
financiranje ter realizacijo teh zahtevnih projektov in objektov! 
Lahko rečemo, da smo Krčani upravičeno ponosni, da bomo ži-
veli v tako urejenem in lepem mestu! Ponosni smo pa tudi na 
vas, spoštovani župan, ker ste nam vse to omogočili! Zato veli-
ka hvala in čestitke!
 Zora Pevec, Krško

Zahvala

V romanu sledimo avtobiografski 
pripovedi Johna Tschinkla, sina matere 
Slovenke in očeta kočevskega Nemca, 
ki prvih deset let življenja z družino 
preživi v vasi Grčarice. Gozdnati 
predeli Kočevskega nudijo dom nemško 
govorečim prebivalcem od 14. stoletja 

dalje pa vse do druge svetovne vojne. Z nacionalsocialistično 
propagando in obljubo o vrnitvi v rajh nacisti Kočevarje preselijo 
na izpraznjene domove slovenskih izgnancev, večinoma v 
Posavje. Po koncu vojne Kočevarji v strahu pred svojo nadaljnjo 
usodo pobegnejo ali pa so izgnani, ostanejo brez domovine 
in tako postanejo žrtve vojne. Tscinklovi medvojno obdobje 
preživijo v Velikem Mraševem. (Simona Stipič)

ZVONOVI SO UMOLKNILI
angleški avtor John Tschinkel
Modrijan 2010

Vabljeni k branju!

OB TEBI
angleška avtorica Jojo Moyes
Mladinska knjiga 2013

Will je mlad, športni bogataš in Lou 
samosvoje dekle iz nižjega angleškega 
družbenega razreda. Njuni življenjski poti 
se usodno križata, ko postane Will po 
nesreči za vedno prikovan na invalidski 
voziček, Lou pa prevzame vlogo njegove 
negovalke. V času njunega šestmesečnega 

druženja se drug od drugega učita o polnosti življenja. Roman, 
ki odzvanja še dolgo po tem, ko smo že odložili knjigo. (Bralka)

UGLAŠENA
slovenska avtorica Mea Valens
Založba Mea 2008

Skozi devet poglavij oziroma okvirnih 
zgodb spoznavamo druge kulture, 
njihove običaje, predvsem pa so v 
ospredju avtoričine misli, občutja, 
notranjost. Spoznavamo njo, slonečo 
na trenutku. Brez prej in potem, brez 
strahov in pričakovanj. Vseskozi oddaja 

sončno energijo in zagovarja trditev, da je pomembno biti, ne 
imeti. Že sam naslov, Uglašena, pove, da avtorica išče pot k 
sebi. Kot mora biti uglašena kitara, da proizvaja zvoke, tako 
moramo biti uglašeni tudi mi sami. A največkrat smo prav sami 
sebi tista nepremagljiva meja. Zgodba vagabundke s prostornim 
srcem, mirne v svoji divjosti in divje v svojem miru. (Bralka)

Opravičilo
Podpisani Franc Nečemer, Gržeča vas 31, Leskovec pri 
Krškem, izjavljam, da so izrečene obtožbe glede kraje nafte 
na račun gospoda Jožeta Šalamona st., Veliki Podlog 39, 
laž, zaradi česar jih javno preklicujem in se Jožetu Šalamonu 
opravičujem. 

Kot je povedal Cvetko Sršen, 
gre pri tem za t. i. centralizaci-
jo dostave, logistični center pa 
zaenkrat še ne bo klasična po-
šta. To bo postal šele v priho-
dnje, ko bodo dodali tudi oken-
ce za individualne uporabnike. 
»V Krškem in Posavju na splo-
šno je ta trenutek značilno, da 
veliko paketnih pošiljk preko 
pošte premestimo, zato je po-
treba po takšnem logističnem 
centru zagotovo obstajala. Z 
novo pridobitvijo uresničuje-
mo zavezo do naših zaposlenih 
po boljših prostorih ter tudi 
odgovarjamo potrebam naših 
strank po dostopnejših in so-
dobnejših poštnih in logistič-
nih storitvah,« je dejal. Pouda-
ril je še, da zaradi logističnega 
centra nihče od zaposlenih ni 
izgubil službe, nasprotno, v 
dostavi potrebujejo nove so-
delavce, zato bodo še zaposlo-

V Krškem logistični center pošte
KRŠKO - 2. julija je v JOB centru Krško potekala otvoritev logističnega centra pošte 8270 Krško. Z najemom 
novih prostorov so po besedah direktorja celjske poslovne enote Pošte Slovenije Cvetka Sršena zaposleni 
dobili ustreznejše prostore in boljše pogoje za delo.

vali. Novi prostori krške pošte 
se razprostirajo na 511 kva-
dratnih metrih, zaposleni lah-
ko s službenimi vozili dostopa-
jo z dveh strani, poskrbljeno 
je tudi za garažiranje službe-

nih vozil oz. mopedov. »Od 
tega ponedeljka na tej lokaciji 
vršimo distribucijo v dohodu 
in odpravi, in sicer se vse po-
šiljke, ki jih poberemo od na-
ših poslovnih strank ali iz po-

štnih nabiralnikov, popoldne 
sprejemajo tukaj in se kasne-
je odpravljajo drugim naslov-
nikom v Sloveniji in tujini,« je 
razložil Sršen in omenil, da se 
bo, v kolikor bo potrebno, ena 
od krških pošt tudi zaprla, ne 
bo pa to videmska.

Odprtje logističnega centra 
je pozdravil tudi krški župan 
mag. Miran Stanko, ki ga ve-
seli, da se pošta v Krškem raz-
vija in širi svojo dejavnost na 
drugo stran Save. Odprtja so se 
udeležili tudi zaposleni na kr-
ški pošti in nekateri poslovni 
partnerji, upravnik pošte 8270 
Krško Gregor Korene je zbra-
ne popeljal po novih prostorih, 
kratko otvoritveno slovesnost 
pa je povezovala Marjanca 
Štrbuncl.

 R. Retelj

Logistični center so uradno predali namenu (z leve) krški žu-
pan mag. Miran Stanko, pismonoša Roman Sanda in direktor 
Pošte Slovenije PE Celje Cvetko Sršen.

Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 
105, najavlja razpis za:

Direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško (m/ž) 
mandatno obdobje 2015 - 2019.

Javni razpis bo objavljen od 31. 7. 2015 do 13. 8. 2015.

Svet zavoda MC Krško

KRŠKO - V okviru projekta Preventivni mozaik Posavja bodo vsa-
ko sredo (od 1. julija dalje) ob 10. uri v Mladinskem centru Kr-
ško potekale delavnice »Jaz sem.«, namenjene mladostnikom, 
ki si želijo v zavarovanem okolju ustvarjalno preživljati prosti 
čas ter se družiti z vrstniki. »Delavnice, ki jih ponujamo, so izku-
stvene narave, kar pomeni, da mladostniki preko interaktivnih 
iger, debat, vživljanja v različne življenjske situacije, ki so jim bli-
zu, ustvarjajo lastne izkušnje, se iz njih učijo in še bolj spozna-
vajo sebe, svoja čustva, odzive, odpore in želje,« je zapisala Anja 
Kurent (Društvo Spiritual), specializantka sistemske družinske 
psihoterapije, ki bo skupaj z mag. Mojco Pompe Stopar, spec. 
ZDT, izvajalka delavnic. Skupina je namenjena vsem mladostni-
kom med 14.  in 19. letom starosti, za udeležence pa so brezplač-
ne. Posamezno srečanje traja dve uri. Skupina za mlade bo  odpr-
tega tipa, zatorej se jim lahko mladostnik pridruži vsako sredo. 
 P. P.

Počitniška skupina za mlade
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

FRANCA RESNIKA

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi našega dragega

se najiskreneje zahvaljujemo vsem, ki ste v teh dneh žalosti žalovali z 
nami. Hvala za tolažilne besede in stisk rok. Hvala vsem, ki ste bili del 
njegovega življenja, ga spoštovali, imeli radi in se od njega poslovili.

Vsi njegovi

iz Leskovca pri Krškem

Vedno boš z nami!

Ne jočite ob mojem grobu,
nisem tukaj in ne spim.  

Tisoče vetrov sem,  
diamantni lesk na snegu,  

sončni žarek na zelenem klasu, 
rahli dež jeseni.  

Ko prebudite se v tišini jutra,  
sem zamahi ptic prepevajočih,  

ki krožijo po nebu.  
Zvezda sem, njena blaga luč v noči.  

Ne jočite ob mojem grobu, nisem tukaj.  

MLADEN MEZGA

SPOMIN

4. julija 2015 je minilo pet žalostnih let, 
odkar te ni več med nami, naš dragi

Nisi odšel, ker ne bi rad živel, odšel si, da ne bi več trpel.
Hvala vsem, ki se ga radi spominjate in mu prižigate svečke.

Tvoji: mama in brat

Le malo sreče si užil,
za svojo smrt premlad si bil.

Sledi tvojih pridnih rok
so ostale vsepovsod.

z Obrežja.

TINKOTA JURATOVCA

SPOMIN

6. julija je minilo 5 žalostnih let, 
odkar ni več med nami našega dragega 

Hvala vsem, ki se ga še radi spominjate, postojite ob njegovem 
preranem grobu, mu prižigate sveče in prinašate cvetje.

Vsi njegovi!

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho tudi ti.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi.

Zdaj živijo le spomini
na tiste skupne, srečne dni.

iz Brezine 54.

HERMAN TEPPEY 
dr. med., specialist internist

(1923-2014) 

V jesenskem času leta 2014 smo se v Brežicah poslovili od Her-
mana Teppeya, dr. med., spec. internista, dolgoletnega predstoj-
nika internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice.

Herman Teppey je bil rojen leta 1923 v Vitanju pri Celju, sin tr-
govca in posestnika Jožefa in matere Terezije. V svojem rojstnem 
kraju je živel do leta 1933. Njegovo otroštvo je bilo skromno,  za-
znamovano z ekonomsko krizo ter težko boleznijo in smrtjo nje-
govega očeta, kar ga je zelo prizadelo in zaradi česar je moral 
zapustiti svoj dom. Do leta 1935 je živel pri svojih starih starših 
na kmetiji v Kapelah pri Brežicah. Na to obdobje zelo težkega 
otroštva je ohranil najlepše spomine. Leta 1935 je začel obisko-
vati meščansko šolo v Celju, leto kasneje pa je bil sprejet na kla-
sično gimnazijo v Mariboru, ki jo je obiskoval do druge svetovne 
vojne. Pomlad leta 1943 mu je prinesla novo težko preizkušnjo 
– prejel je vpoklic v nemško vojsko, ki ji je nato služil v okupira-
ni Franciji, leta 1944 pa je bil premeščen na rusko fronto, kjer 
so ga Rusi julija 1944 ujeli. Naslednje leto – ob koncu vojne vi-
hre, se je vrnil iz ujetništva ter nadaljeval šolanje na maribor-
ski realni gimnaziji, kjer je opravil dopolnilne izpite ter se vpi-
sal na Medicinsko fakulteto v Zagrebu, ki jo je uspešno zaključil 
leta 1952. Po opravljenem strokovnem izpitu leta 1954 je pri-
čel opravljati specializacijo s področja interne medicine. Mar-
ca 1960 jo je končal z uspešno opravljenim specialističnim iz-
pitom. Ves čas študija in specializacije se je vključeval v številne 
strokovne seminarje in konference. Pridobljeno znanje in izku-
šnje je leta 1972 v Zagrebu izpopolnjeval tudi v koronarni eno-
ti Klinične bolnice dr. M. Stojanović. Leta 1974 je na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani zaključil podiplomski študij gerontologije in 
leta 1977/1978 še podiplomski študij na Medicinski fakulteti v 
Zagrebu s področja gastroenterologije in hepatologije. 

Leta 1960 ga je pot zanesla v Brežice. V Splošni bolnišnici Bre-
žice smo dobili izjemnega zdravnika, kolega, mentorja in pred-
stojnika internega oddelka. Vlogo slednjega je opravljal v obdo-
bju od 1. 4. 1966 do 30. 4. 1991. Predvsem njegovi strokovnosti 
in aktivnosti se moramo zahvaliti za obstoj in razvoj interne-
ga oddelka. S svojimi kompetencami, pridobljenimi izkušnja-
mi in delom je postavil temelje današnji ambulantni in prav 
tako bolnišnični internistični dejavnosti v posavskem obmo-
čju. S tem je prispeval pomemben delež k napredku internega 
oddelka. Svoje bogato, neprecenljivo zdravniško znanje je neu-
trudno prenašal mlajšim kolegom in jih s strokovnimi nasveti 
bodril ter spodbujal k delu. Njegova osrednja strokovna usme-
ritev je bila gastroenterologija s hepatologijo. Tako je v letu 
1987 razvil gastroenterološko ambulanto z invazivno diagno-
stiko. V to delo je vključeval mlajše kolege, jim stal ob strani 
ter jim svetoval. Vselej je spodbujal razvoj ter imel jasno razvi-
to organizacijsko shemo za internistične dejavnosti. Opozarjal 
je na staranje prebivalstva in na polimorbidnost. Veliko ener-
gije je vložil v razvoj nefrološke ambulante ter dialize, kajti za-
vedal se je porasta števila ledvičnih bolnikov. Žal pa pri tem ni 
dobil podpore. Opozarjal je na pomen preventive oziroma de-
lovanja različnih društev bolnikov, predvsem je podpiral delo-
vanje društva sladkornih bolnikov. V Splošni bolnišnici Brežice 
je leta 1960  po njegovi zaslugi  začela delovati prva ambulan-
ta za sladkorno bolezen v Sloveniji.

Svoj prosti čas je posvetil družini, ki jo je imel zelo rad in jo 
spoštoval. Užival je v naravi, cvetju, rad se je ukvarjal z vrtnar-
stvom. Vse to mu je vlivalo energijo za delo. Z izjemnim zani-
manjem je prebiral zgodovinsko literaturo, o njej razpravljal 
ter tako tudi podoživljal marsikatere grenke trenutke, ki jih je 
preživel v zgodnji mladosti in so ga spremljali celo življenje. Bil 
je izredno razgledan, poliglot z aktivnim znanjem nemškega, 
angleškega in francoskega jezika, kar mu je dajalo še posebno 
intelektualno širino. Aktiven je ostal še dolgo po upokojitvi. So-
deloval in pomagal je pri diagnostiki v gastroenterološki am-
bulanti. Ko je onemogel in smo ga obiskali na njegovem domu, 
so njegove misli bežale po internem oddelku, kjer je preživel to-
liko let, toliko dni in noči.

Vsi, ki smo imeli priložnost sodelovati z njim, si to štejemo v ve-
liko čast in privilegij. Vedno se ga bomo spominjali po njegovi 
pripadnosti zdravniškemu poklicu, spoštovanju kolegov in ce-
lotnega osebja na internem oddelku ter po izjemnem prispev-
ku k izboljšanju zdravja naših pacientov. Spominjamo se ga 
kot zdravnika – vizionarja, ki je skozi vso svojo profesional-
no pot strokovno rasel in k temu spodbujal vse svoje sodelav-
ce ter vedno stremel k novostim, izboljšavam in dvigu kakovo-
sti kliničnega dela.
 Za Splošno bolnišnico Brežice
 Milena Strašek, dr. med., specialist internist

IN MEMORIAM

Ob izgubi našega dragega 

JOŽETA ŠETINCA 
iz Brezine pri Brežicah

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili 
k njegovemu zadnjemu počitku. Najlepša hvala vsem, ki ste pripravili 
pogrebni obred in nam kakor koli pomagali. Posebna zahvala gre 
sorodstvu, prijateljem, znancem, gasilcem in častnikom.

Žalujoči: vsi njegovi 

EME VERTOVŠEK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, za sočuten stisk roke, za podarjene sve-
če in svete maše.
Posebno zahvalo izrekamo njeni osebni zdravnici dr. Janji Zorko Ku-
rinčič, gospe Maji Mirt in socialnim delavkam, ki so jo obiskovale na 
domu in jo bodrile. Hvala gospodu župniku Jožetu Špesu za cerkve-
ni obred, gospodu Blažu Sotošku za besede slovesa, pevcem z Rake 
in pogrebni službi Kostak. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, 
hvala tudi tistim, ki jih nismo omenili.

iz Stolovnika

Mama, odšla si,
a v naših srcih

vedno boš živela.

Žalujoči: njeni otroci z družinami

LADISLAV SLAVKO
LOČIČNIK

SPOMIN

10. julija bo minilo eno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi mož in ati

Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate svečke
in postojite ob njegovem preranem grobu.

Žalujoča žena Tatjana, sin Nejc, hčerka Nika 
in ostali njegovi

Ljubezen naju je združila 
ter nama dva sončka podarila,

a sreča naša prehitro je minila.
Pogrešan bo za vedno tvoj obraz.

iz Sevnice.

JANEZA KRAJNCA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega 
moža, očeta, dedija, brata, svaka in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekali sožalje, darovali sveče in cvetje ter denarno 
pomoč.

Hvala onkološkemu in očesnemu oddelku v Ljubljani ter internemu 
oddelku bolnišnice Brežice za vso nesebično pomoč pri lajšanju 
bolečin. Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem, članom in praporščakom 
ZSČS in ZVVS, Vinku Čančerju za ganljive besede slovesa ob grobu ter 
gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam kakor 
koli stali ob strani v teh težkih trenutkih bolečine.

iz Dobove

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,

le da korak se tvoj ne sliši.

Žalujoči: žena Elica, sin Alan z Lučko, vnuka Leo in Aleks
ter ostalo sorodstvo

FANIKE BOGOLIN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se najiskreneje zahvaljujemo vsem, ki ste v dneh žalosti sočustvovali 
z nami. Hvala za tolažilne besede in stiske rok. Hvala vsem, ki ste bili 
del njenega življenja, jo spoštovali, imeli radi in se od nje poslovili.

Vsi njeni

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,

misel nate je ostala,
spomin za vedno bo živel.

z Mrtvic
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Oddajam apartmaje v Povljani 
na Pagu. Terase, parking, žar, 
ugodno! Tel.: 031 458 145, ca-
kar.nena@gmail.com

AVTOMOBILIZEM
Kupim Renault, letnik 2004–
2010, najraje s kakšno okvaro. 
Tel.: 040 306 098

Prodam avtoprikolico TPV, ve-
likost 1,8 m x 1,1 m, z alu. nad-
gradnjo, ki se zaklene. 
Tel.: 041 847 896

KMETIJSTVO
Prodam traktor Same 130 An-
tares, 50643 delovnih ur, odlič-
no ohranjen. Tel.: 031 791 479

Prodam koruzo v storžih. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 041 538 237 GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

Prodam mešana drva, žagana, 
cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

Prodam suha bukova drva, 
možna dostava in razrez, ter 
kostanjevo kolje, dolžine 2,2 
m. Tel.: 041 833 177

Prodam metrska kalana drva. 
Tel.: 031 683 708

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček in suha 
metrska bukova drva, okolica 
Sevnice. Tel.: 031 794 497

Prodam hidravlično stiskal-
nico – prešo (250 l), plastične 
kadi (700 l, 500 l, 300 l), gajbe 
za prevoz grozdja, inox sode (od 
50 l do 300 l). Tel.: 051 814 222

Prodam 60-litrsko stiskalni-
co za grozdje in sadje ter mlin. 
Vse v odličnem stanju. Cena 
160 €. Tel.: 041 247 427

Prodam vinogradniško škro-
pilnico, nerabljeno, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 627 765

Prodam breskve, dobrega 
okusa, prve za vlaganje, cena 
0,80 €/kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 570 494

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka in ječmen. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 561 130

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 041 587 261

Prodam koruzo iz koruznjaka, 
naravno sušeno. 
Tel.: 07 49 67 328

Prodam ječmen in koruzo iz 
koruznjaka. Tel.: 07 49 67 135

Prodam ječmen, letošnja že-
tev. Možna menjava za drva. 
Tel.: 07 49 67 874

Prodam ječmen, koruzo in 
300 kvadratnih bal sena. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam seno in slamo v okro-
glih balah ter ajdo. 
Tel.: 041 866 476

Prodam pšenično slamo v re-
fuzi ali okroglih balah. 
Tel.: 041 550 999

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 223 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam jekleni koruznjak (d: 
4 m, v: 2 m, š: 0,6 m), brez stre-
he. Tel.: 041 637 578

Prodam gumi voz, 13 col, in le-
sene, lepo ohranjene sode. 
Tel.: 051 389 362

Ugodno prodam samohodno 
škropilnico z debelejšimi gu-
mami. Tel.: 041 564 275

Prodam traktorsko koso, dvoj-
ni rez, in živinsko vago po sim-
bolični ceni. Tel.: 041 894 507

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

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam 400 kock sena leto-
šnje košnje in 20 okroglih bal 
sena lanske košnje. 
Tel.: 031 772 542 

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pooblaščeni zastopnik:

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

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.

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

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTITrdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7

Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

 www.zickar.net

sveže rezano cvetje, 
lonènice, 
suho in svileno cvetje, 
nasadki, 
edinstveni aranžmaji, 
okrasna keramika,
 elektronske, 
parafinske
 in sveèe z moduli, 
pestra izbira 
nagrobnega peska, 
zemlje in 
lubja skozi celo leto.

Informacije:Informacije:

avto.prah@siol.net
gsm:    031 643 338
tel:      07 81 62 880
www.avto-prah.so
facebook.com/turizemtoni

Informacije:

tudi v juliju in avgustu vsak torek in četrtek

torek 7. in 14. 7. 

četrtek 9. in 16. 7.
sobota 18. 7. 2015 

avto.prah@siol.net
gsm:    031 643 338
tel:      07 81 62 880
www.avto-prah.so
facebook.com/turizemtoni

Vstopna mesta:
Šmarje pri Jelšah, Pod-
četrtek, Buče, Kozje,
Podsreda, Bistrica ob 
Sotli, Bizeljsko, Brežice
Sevnica, Krško

Informacije:

Cena: 20 €
pri vsaj 30 osebah
tudi v juliju in avgustu vsak torek in četrtek

Kupim primerno hišo ali me-
njam 1,5 sobno stanovanje 
(Gubčeva ulica, Krško) za hišo 
v okolici Krškega ali Brežic. 
Tel.: 031 581 008

Na hribčku blizu Rake proda-
mo hišo (150 m2) v treh etažah 
in 60 arov zemlje v enem kosu 
(sadovnjak, njiva) za 75.000 €. 
Tel.: 041 910 232

Prodam bivalno zidanico z vso 
opremo in vinogradom (600 
trt). Tel.: 041 483 922

Oddam 1,5 sobno stanovanje 
na Senovem, EI v izdelavi. 
Tel.: 031 743 309

Oddam enosobno opremljeno 
stanovanje na Cankarjevi v Kr-
škem. Tel.: 051 315 439

Oddam 4-sobno stanovanje s 
1.9. v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476

Zelo ugodno oddam apartma v 
Barbarigi (nasproti Brionov) v 
velikosti 60 m2, oddaljen 400 m 
od morja, s klimo in veliko, del-
no pokrito teraso. Prosti termi-
ni od 20. do 31. julija in od 11. 
do 21. avgusta. Slike pošljem 
po e-pošti. Tel.: 031 308 412

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih in gospodarskih 
objektov. PIS biro, Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 27, Sevni-
ca, Tel.: 031/431-315, 
pisbiro@gmail.com

Projektiranje - legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, ru-
šitev, notranja oprema, zuna-
nja ureditev vseh objektov. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Prodamo kmetijsko zemlji-
šče in gozd v velikosti 23.594 
m2 v k. o. Curnovec (lokacija 
Javrovec), ob opuščenem vi-
nogradu z vinskim hramom. 
Tel.: 041 853 990

Prodam njivo v izmeri 32 arov, 
v Župelevcu (Marof). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 722 756

V okolici Krškega prodam bi-
valni vikend. Tel.: 041 919 306

Stanovanjsko hišo v Brežicah 
oddam v najem od 1.8.2015. 
Tel.: 0049 1 627 587 639,  
0049 817 127 697 

Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.
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Prodam sesalnik na vodni fil-
ter in stepalno krtačo, pisalni 
stroj Olimpia (dolgi val), ka-
nalnik za satelitsko anteno, vi-
deorekorder, radiokasetofon, 
2 stenski uri. Kupim rabljen 
monitor ali prenosni računal-
nik. Tel.: 031 552 797

Prodam električni štedilnik 
Beko, star 1 leto, še v garanci-
ji. Tel.: 031 867 460

Prodam dvoje lesenih rablje-
nih dvokrilnih garažnih vrat, 
dimenzije 225 x 195 cm, brez 

Prodam male pujske. 
Tel.: 07 49 78 289

Prodam plemensko svinjo, kr-
ško-poljske pasme, primerno 
za pripust. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 243 343

Prodam odojke. Cena 2,5 €/
kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodamo pujske za odojke ali 
nadaljnjo rejo in ječmen leto-
šnje žetve, v refuzi. Okolica Bo-
štanja. Tel.: 041 662 730

Prodamo svinjo mladico, 85 
kg, primerno za pleme ali pi-
tanje. Tel.: 07 49 68 390, po 
20. uri

Prodam domače zajce za 
meso ali nadaljno rejo, breje 
zajkle, koruzo, tritikal ter do-
mače rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Prodam nemške ovčarje, sta-
re 2 meseca. Tel.: 051 392 921

Kupim do šest mesecev stare-
ga nemškega ovčarja. 
Tel.: 041 848 740

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam samostojni pomivalni 
stroj znamke Gorenje in vgra-
dni pomivalni stroj znamke 
Beko. Tel.: 031 452 800 

ŽIVALI
Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! Tel.: 040 179 780

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Tel.: 040 673 009

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 160 kg, prašiče (30 kg, 
100 kg) in vino cviček. 
Tel.: 051 872 179

Prodam kravo simentalko, 
brejo 7 mesecev s tretjim tele-
tom. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 65 017

Prodam teličko limuzin ČB, 
težko 150 kg. Tel.: 041 380 
075, 07 49 56 236

Prodam prašiče pitance. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 529 306

Prodamo odojke, težke 25-35 
kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656

Prodam pujske, težke 25-30 
kg. Tel.: 051 482 682

Prodamo prašiča, težkega cca. 
100 kg, transporter za kocka-
ste bale (dolžina 6 m) in koz-
ličke slovenske sanjske pasme. 
Tel.: 07 81 88 218, 031 701 748

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 dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave 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 opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
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


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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!

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

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

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku 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. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: 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: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (15/2015) bo izšla v 
četrtek, 23. julija 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 16. julij.

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Bondex lazure
Jupol classic 15 l

Kemopol 15 l
AKCIJA

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice, 
stare 12 tednov, 

vsak delavnik 
med 8. in 18. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

CITROËN C3

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, tel.: 07 490 21 17

POPOLN
RAZGLED

že za10.199 ¤
v primeru Citroën Financiranja

CITROËN C3 
Selection Pure Tech VTi 82

Avtoradio z MP3 predvajalnikom
Connecting Box
Avtomatska klimatska naprava

Povprečna poraba goriva: 3,0−6,7  l/100 km, emisije CO2: 79−155 g/km, emisijska stopnja EURO 5 in EURO 6, speci�čne emisije dušikovih oksidov 0,0179−0,171 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost speci�čne 
emisije trdih delcev 0,00002-0,00150 g/km, število trdnih delcev pa 0,01−9,31x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunan-
jega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10in PM2,5  ter dušikovih oksidov.
Dve leti pogodbene garancije. Citroën Financiranje. Primer informativnega izračuna �nančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C3 Selection (Pure Tech VTi 82) – stranka prejme jamstvo Citroën za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom Citroën Financiranje je 10.199 
EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 110 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.12.2014 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,5%; �nancirana vrednost  7.139 EUR; skupni znesek za plačilo 
12.023 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 50% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ugodna ponudba velja do 31. decembra 2015 za vozila iz zaloge pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Slike so simbolične. Več na www.citroen.si.

okvirjev, in škropilnico za vi-
nograd (120 l), el. motor, 3 
faze, tlačna črpalka KŽK Kranj 
(25 l/min), 50 m cevi. Je ročno 
premična na treh kolesih. 
Tel.: 031 653 294

Prodam pisalno mizo (2 m 
x 1,5 m) s predalnikom, 4 pi-
sarniške stole, 2 računalnika, 
4 mize in 2 telefona Samsung 
Young. Tel.: 070 335 643

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Izdelovanje in popravilo na-
grobnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Nudim poslovne storitve: 
računovodstvo, knjigovod-
stvo, davčno svetovanje. Se-
bastijan Lipec s.p., Vodovo-
dna ulica 5, Radeče. 
Tel.: 041 496 520

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. Tel.: 
041 802 054, Žibert Robert 
s.p., Podulce 41, Raka

Invalidski skuter, močnejši, in 
voziček, oba nova, električna 
in primerna za starejše, ugo-
dno prodam in dostavim. 
Tel.: 041 517 900

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev.
Plačamo – odpeljemo! Janko 
Zakovšek s.p., Vranje 22a, 
Sevnica. Tel.: 051 621 223

Prodam plohe jaged, dimenzi-
je 10 x 70 x 400. 
Tel.: 041 587 261

Ugodno prodam 18 mavčnih 
plošč, povsem nove - ostanek 
po investiciji. Tel.: 041 915 221

Iščem osebo za pomoč v go-
spodinjstvu. Na razpolago 
soba in souporaba kuhinje. 
Tel.: 07 49 62 476

STIKI
Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve raznovrstne ponudbe, raz-
ličnih starosti, po vsej državi. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

Iščem prijatelja. Stara sem 51 
let, invalidka, brez ene noge. 
Tel.: 051 426 987
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naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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BREŽICE - Festival Brežice, moje mesto, ki se je odvijal od 24. 
do 28. junija, je tudi letos v »mesto na brežcu« privabil na tisoče 
obiskovalcev od blizu in daleč. Začelo se je na grajskem dvorišču, 
kjer so v sredinem večeru obiskovalci okušali najboljši kruh, vina 
in salame, v četrtek je pred Mestno hišo potekal koncert Katje 
Koren in kitarista Maka Grgića, v petek so v Posavskem muzeju 
Brežice pripravili dan muzeja, potekala je »Kuhna na ulci« z lo-
kalnimi ponudniki, v mesto so po 129 kilometrih hoje iz Ljublja-
ne prišli udeleženci »Marša v Bresce«, zvečer pa so veliki oder 
zasedle legende, ki jih je povabila Nuša Derenda. Sobota je po-
nudila pestro festivalsko dogajanje, začenši z dopoldanskimi ak-
tivnostmi za otroke, grajsko tržnico starin, DŠB Summer Chill, 
potekal je deževni tek s Primožem Kozmusom, na ulici so ku-
hali vseslovenski in hrvaški kulinarični gosti, mestno jedro pa je 
spet pokalo po šivih zvečer, ko so se zvrstili koncerti brežiške za-
sedbe Grizl, evrovizijskega dueta Maraaya ter Gibonnija in ki-
tarskega virtuoza Vlatka Stefanovskega. Zadnji dan festivala je 
potekal še športno-zabavni Shooder Jam(a) na First Wake Parku 
na Borštu. Organizator ZPTM Brežice, ki je festival organiziral v 
sodelovanju z Občino Brežice, je tako uspešno sklenil še eno v 
vrsti največjih večdnevnih zabav v Sloveniji.  R. R.

Največji posavski festival več kot uspel

Obiskovalci so se spet zgrnili v brežiško mestno jedro.

Duet Maraaya je požel veliko 
pozornosti predvsem med 
mlajšim delom občinstva.

Gibonni in Vlatko Stefanovski sta zavzela brežiški oder.
Primož Kozmus je petič organiziral tek po brežiških ulicah, 
tokrat v dežju.

Nuša Derenda v družbi Lada Leskovarja, Nuške Drašček in 
Slavka Ivančića (foto: L. Rudman)


