
Cvetka Jazbec, predsednica 
Turistične zveze občine Sevnica:

Kranjski in štajerski 
del - zanimiv 
»turistični pušeljc«
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Ob jubileju ponosni na napredek
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Lamutovi kostanjeviški portreti

Mladi atleti na velikih tekmah

Predpasnik kot spomin na izgon 
in vrnitev družine Cener

Potrdili občinski prostorski načrt
Stroka in politika soglasni

TELČE – V vasi, ki se v pisnih virih prvič omenja 12. julija 1252, so ravno na ta dan v letošnjem 
juliju, v vročem nedeljskem popoldnevu, pri tamkajšnjem gasilskem domu pripravili 12. Telško žetev. 
Na etnološko obarvani prireditvi so se v uvodu predstavile gostiteljice - Ljudske pevke s Telč, v 
nadaljevanju pa trio Vetrnica iz majhne vasi pri Gorišnici, pevska skupina Lipa iz Šmartnega ob 
Dreti, ljudski pevci Prijatelji »6še« iz vasi Šešče, na harmoniko pa je zaigral domačin Alojz Mrgole. Za 
dodatno dobro razpoloženje sta poskrbeli domači humoristki kot Martin in Micka (na fotografiji), ki 
sta v skeču s skrbno izbranim kmečkim orodjem predstavili življenje in delo na vasi nekoč. Dogodek 
sta povezovali Barbara in Mateja, zbrane pa sta nagovorila predsednica KŠD Telče in članica Ljudskih 
pevk s Telč Zvonka Mrgole ter podžupan Janez Kukec, ki je med drugim dejal: »Lepo je živeti tam, 
kjer je doma ljudska pesem in kjer se predstavljajo ljudski običaji.«  Foto: Smilja Radi

Maturantom spričevala
Visokemu odstotku uspešnosti na letošnji splošni 
maturi so se pridružili tudi posavski maturanti, 
saj jih je bilo na obeh posavskih gimnazijah 
uspešnih 126 od 134, med njimi je tudi sedem 
zlatih. 
 Stran 5

Po petih letih seja 
meddržavne komisije
Člani slovensko-hrvaške meddržavne komisije 
za NEK so podprli odločitev o podaljšanju 
obratovalne dobe elektrarne do leta 2043, 
obravnavali pa so tudi vprašanje radioaktivnih 
odpadkov, pri čemer je slovenska stran hrvaško 
povabila k sodelovanju pri projektu izgradnje 
odlagališča na lokaciji v Vrbini.

 Stran 3
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! 

Pevka šansonov Irena Hribar: 

»Početi nekaj 
z dušo pomeni 
uspeti!«
 str. 24

08 205 88 10
051 265 756
ambulanta.vetbm@siol.net
www.vet-bm.si

 20 % popust na kopanje

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Osvežilni sladoledi, 
smutiji in presne tortice.

Spoštovane bralke in bralci!
Obveščamo vas, da naslednja številka Posavskega 
obzornika izide čez tri tedne, 13. avgusta. 
 Uredništvo
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povedali so - o odplačilu dolgov najšibkejšim

Danica Božič, Sevnica: V tem zakonu vidim 
priložnost, da se ljudje ob skupni podpori in 
sodelovanju izognejo negativnim posledicam 
svoje zadolženosti, zlasti grozečim deložaci-
jam. Tem ljudem se bo zanesljivo izboljšal 
socialni položaj, predvsem pa njihovo poču-
tje. Pohvaliti je potrebno že delujočo spletno 

stran Paket pomoči, kjer so navedene jasne in konkretne infor-
macije. Vsekakor podpiram skupnostne ciljne akcije pomoči. 

Tomislav Jurman, Sela pri Dobovi: Vseka-
kor zelo dobrodošel ukrep, ki bo za marsiko-
ga, ki se je znašel v stiski, pomenil trenutno 
rešitev. Pri tem gre tako in tako za neizterlji-
ve dolgove. S tem se socialna slika v državi 
najbrž bistveno ne bo spremenila. Gre pred-
vsem za popravljanje nekega preteklega sta-

nja, za postopno izboljšanje socialnega položaja bo treba spre-
jeti še druge ukrepe, samo eden ne bo prinesel kaj velikega. 

Franc Češnovar, Vrh pri Površju: To je všeč-
na, a zgrešena poteza politikov. Socialno šib-
kim bi podjetja že tako morala odpisati dolgo-
ve, če jih ne morejo plačati, to je urejeno že v 
zakonodaji o finančnem poslovanju družb in 
drugih zakonih. Država bi morala sistemsko 
poskrbeti za dela nezmožne, ne pa za takšne 

kampanjske akcije. Te poteze oblasti zaničujejo pregovorno slo-
vensko podjetnost, pridnost in skrb za to, da poskrbiš sam zase.

Kot je uvodoma obrazloži-
la vodja občinskega oddelka 
za družbene dejavnosti Ani-
ca Hribar, so se sestanki na 
temo organizacije službe NMP 
pričeli lani, za občino Brežice 
pa je bilo nesprejemljivo pred-
vsem dvoje. Po novem pravil-
niku bi morali zdravniki, ki se-
daj v rednem delovnem času 
(od 7. do 20. ure) izvajajo služ-
bo NMP v Zdravstvenem domu 
Brežice, še vedno odhajati tudi 
na teren, medtem ko v nočnem 
času za brežiško občino ne bi 
bil več zagotovljen zdravnik, 
temveč samo reševalno vo-
zilo brez zdravnika. Ekipa z 
zdravnikom je po tem pravil-
niku locirana v Krškem ter po-
kriva celoten predel občin Kr-
ško in Brežice. Nov pravilnik 
tudi ne ureja organizacije služ-
be NMP v turističnih centrih, 
ampak to še vedno prepušča 
lokalni skupnosti in izvajalcu 
NMP, kar je za brežiško občino 
ravno tako nesprejemljivo, saj 
se v njej nahaja turistični cen-
ter, kamor lahko v enem dne-
vu pride tudi deset tisoč ljudi. 
Mojca Sušin Pibernik, vod-
ja službe NMP v ZD Brežice, 
je dejala, da je bilo v Brežicah, 
potem ko so kot prvi v Slove-
niji dobili nov urgentni center 
(UC), malo preveč entuziaz-
ma in nenadoma so ugotovi-
li, da so ostali brez terenskega 
urgentnega zdravnika. Pove-
dala je, da mora biti UC pol-
no funkcionalen, zato morata 
tako stroka kot politika stopiti 
skupaj in ne popustiti pri zah-
tevah za ohranitev terenske-

KRŠKO - Krški občinski svet je na junijski seji sprejel sklep o do-
datnem sofinanciranju strokovnega trenerskega kadra za izvaja-
nje letnega programa športa v občini Krško, in sicer za krški no-
gometni in rokometni klub v skupni višini 30.000 evrov. Od tega 
bo NK Krško prejel 20.000 evrov, RK Krško pa 10.000 evrov. Na-
vedena sredstva bodo kluboma za povračilo stroškov sofinanci-
ranja trenerjev nakazana izključno na podlagi predloženih raču-
novodskih listin o že izvedenih nakazilih. NK Krško so bila sicer 
iz naslova sofinanciranja programa športa v proračunu s stra-
ni občine že dodeljena sredstva v višini dobrih 24.000 evrov, 
od tega po 12.000 evrov za trenerski kader in materialne stro-
ške, RK Krško pa dobrih 22.000 evrov, od tega okoli 7.000 evrov 
za strokovni kader, 5.400 evrov za materialne stroške in dobrih 
9.800 evrov za kategorizacije mladinskega razreda.  B. M. 

Predlagani odlok o OPN, ki ce-
lovito obravnava prostorsko 
načrtovanje občine Krško in 
je hkrati strateški in izvedbeni 
prostorski akt ter podlaga za 
pripravo občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN) in 
projektov za pridobitev grad-
benega dovoljenja, je bil v iz-
delavi od leta 2009 dalje, do-
polnjen osnutek pa je bil v 
javni razgrnitvi med 4. apri-
lom in 9. majem lani. Na javno 
razgrnjen dopolnjen osnutek 
OPN je podalo predloge in pri-
pombe 450 fizičnih in pravnih 
oseb z območja občine, večina 
pa se jih je nanašala na dolo-
čitev stavbnega zemljišča za 
gradnjo novih stanovanjskih 
stavb ali določitev stavbnega 
zemljišča obstoječim stavbam, 
manjše korekcije stavbnih ze-
mljišč, večje število predlogov 
za izbris stavbnih zemljišč 
oz. spremembo stavbnih ze-
mljišč v kmetijska, kar pa je, 
kot je povedala vodja oddelka 
za urejanje prostora in varstvo 
okolja Simona Lubšina, pred-
vsem posledica nepremičnin-
skega zakona in skrbi občanov 
zaradi napovedanih dodatnih 
obdavčitev. Poleg nje je v ime-
nu izdelovalca načrta, družbe 
Savaprojekt Krško, tega sve-
tnikom predstavila še Jagi-
ca Ganc, ki se je osredotoči-
la na predstavitev urejanja in 
razvoja prednostnih območij 
v občini. Gre za mesto Krško, 
za katerega je načrtovano, da 
se bo z naseljem Leskovec pri 
Krškem kot zaokroženo urba-
no celoto in upravno občin-
sko središče razvijal s poseli-
tvijo, razvojem gospodarskih 
in družbenih dejavnosti, med 
prednostna območja urejanja 
pa sodijo tudi ostala lokalna 
urbana središča, ki so sedeži 
krajevnih skupnosti. Poseli-

Potrdili prostorski načrt
KRŠKO - 16. julija se je na zadnji predpočitniški seji sestal krški občinski svet, 
ki je tokrat obravnaval kratek, le sedem točk obsegajoč dnevni red. Med točka-
mi 8. seje sta izstopali dve: predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu 
(OPN) občine Krško in sprejem cenika za najem urbanih vrtov.

tev na teh območjih je predno-
stno predvidena na še prostih 
nepozidanih površinah, ki se 
nahajajo ob že urejenih pro-
metnih in komunalnih infra-
strukturah, kar pomeni, da se 
bodo območja v bodoče zapol-

njevala, ne pa širila. Prav tako 
je gospodarski razvoj predvi-
den znotraj že obstoječih obr-
tnih in industrijskih con. Kme-
tijski razvoj je glede na danosti 
predviden na območju celotne 
občine, pri čemer pa se zara-
di že obstoječih, razmeroma 
velikih gozdnih površin, deni-
mo ne bo spodbujalo širjenja 
gozdov, temveč zgolj urejanje 
in varovanje biotske raznovr-
stnosti v njih. V bodoče se bo 
omejevalo tudi razpršeno gra-
dnjo, gre predvsem za omeje-
vanje širjenja gradnje in pose-
litve na vinorodnih območjih, 
saj so ta »potratna« z vidika 
neracionalne izrabe in veli-
kih vlaganj, ki so potrebna za 
njihovo komunalno opremlje-
nost in tudi vzdrževanje, prav 
tako pa je OPN usmerjen na ši-
ritev podeželskih naselij zgolj 
znotraj že obstoječih ali na 
njihovem obrobju, razpršena 
poselitev pa bo dovoljena le v 
primeru, ko bo šlo za ohranja-
nje že obstoječih, t. i. avtohto-
nih objektov ali gospodarstev, 
ki so bila na določenem obmo-

čju zgrajena pred letom 1967.

Na OPN je bilo seji s strani sve-
tnikov izrečenih večje število 
pripomb, ki so se navezovala 
na določene (ne)predvidene 
posege po lokalnih območjih 

in njihovo (ne)ustreznost). 
Med drugim je na načrtoval-
ce in izvajalce OPN letel tudi 
očitek, da od zadnjih dopolni-
tev in sprememb OPN v letu 
2004 podatki niso bili ustre-
zno ažurirani in da v več pri-
merih ne odražajo dejanskega 
stanja ipd. Ne glede na to pa so 
predlagani odlok OPN svetni-
ki potrdili s 15 glasovi »za« in 
osmimi »proti«. 

Kot že omenjeno, so svetniki 
prejeli v sprejem tudi cenik za 
urbane vrtove in spremljajoče 
objekte pri njih. Vrtovi so ve-
likosti med 30 do 100 m2 po-
vršine, predlagane cene letne-
ga najema za zainteresirane 
vrtičkarje pa se gibljejo med 
0,10 €/m2 in 0,35 €/m2, s tem 
da lahko župan na predlog ob-
činske uprave najemnika tudi 
oprosti plačila najemnine, v 
kolikor gre za najem zemlji-
šča s strani oseb s posebnim 
socialnim statusom ali upo-
kojencev.

 Bojana Mavsar

Stroka in politika soglasni
BREŽICE - Brežiški občinski svet se je 20. julija sestal na zadnji seji pred poči-
tnicami, sedmi redni v tem mandatu. Svetniki soglašajo s pripombami na pre-
dlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (NMP), o katerem je na seji 
spregovorila tudi brežiška zdravstvena stroka.

ga zdravnika. Kot je poudari-
la, je glavni konflikt v tem, da 
imajo v Brežicah izredno mo-
deren UC z »vesoljsko« opre-
mo, za katero pa nimajo kadra. 
»Začasne in prehodne rešitve 
pri nas niso sprejemljive, ker 
prepogosto ostanejo stalni-
ca. In če dovolimo, da Breži-
ce ostanejo brez zdravnika za 
teren, ga 20 let zagotovo ne 
bomo dobili nazaj,« je dejala 
in omenila še, da število inter-
vencij v Brežicah od leta 2010 
konstantno raste, letos so tako 
imeli že devet reanimacij, od 
katerih sta bili dve uspešni. 
Ob tej priložnosti se je zahva-
lila Občini Brežice, ki je doni-
rala defibrilator mejnim poli-
cistom na Obrežju, s katerim 
so nedavno rešili življenje vo-
zniku tovornjaka. 

Sušin Pibernikova je na sejo 
prinesla tudi 7700 podpisov 
brežiških občanov o ohranitvi 
terenskega urgentnega zdrav-
nika. Podpisi se zaenkrat de-
ponirajo, saj bodo počakali 
na namero ministrstva glede 
pravilnika o NMP. Spregovori-
la sta tudi direktor ZD Breži-
ce Miroslav Laktić in direk-
tor Splošne bolnišnice Brežice 
Dražen Levojević, pri čemer 
je slednji izpostavil kadrovsko 
pomanjkanje (predvsem zara-
di načrtovanega delovanja pe-
diatrične ambulante v UC) in 
zagotovitev sistemskega vira 
financiranja. Svetniki so se 
strinjali in potrdili sklep o pri-
pombah na predlog Pravilnika 
o službi NMP z dodatki statu-

tarno-pravne komisije, saj so 
bile po mnenju njenega pred-
sednika Igorja Zorčiča prvo-
tno navedene pripombe v na-
sprotju z zakonodajo.

NOVA ORGANIZACIJA 
OBČINSKE UPRAVE

Svetniki so prvič obravnavali 
predlog odloka o organizaciji 
in delovnem področju občin-
ske uprave Občine Brežice. Po 
besedah župana Ivana Mola-
na so se odločili, da bodo na-
redili ustrezno reorganizacijo 
z namenom še boljše učinko-
vitosti pri doseganju zastavlje-
nih ciljev in rezultatov. Z novo 
organiziranostjo oddelkov in 
drugačno razporeditvijo de-
lovnih področij znotraj oddel-
kov želijo bolj smotrno in ra-
cionalno delovanje občinske 
uprave. Kot je zatrdil, reor-
ganizacija ne pomeni nikakr-
šnega odpuščanja zaposlenih, 
ampak želijo z njo predvsem 
odpraviti določeno podvaja-
nje nalog in preobremenje-
nost določenih oddelkov. Tako 
bo na novo ustanovljen odde-
lek za investicije, občinsko 
premoženje in javna naročila, 
zdajšnji oddelek za družbene 
dejavnosti pa bo prevzel na-
loge tudi še s področij gospo-
darstva, kmetijstva in razvoja. 
Kabinet župana bo po novem 
tudi oddelek in ne več samo 
služba. V razpravi so svetni-
ki opozorili predvsem na to, 
da se v enem oddelku združu-
jejo družbene dejavnosti, go-
spodarstvo in kmetijstvo, kar 
po njihovem mnenju ni najbo-
lje. Mag. Jožef Piltaver (Lista 
Sonce) je županu že pred sejo 
pisno podal predlog o zmanj-
šanju stroškov delovanja ob-
činske uprave, ki ga je Mo-
lan označil za »konkretnega«, 
zato ga bo še preučil do druge 
obravnave odloka. 

Občinski svetniki so v svoji 
sredi pozdravili novega sve-
tnika Ferda Pinteriča (Lista 
Sonce), ki je dobil največ gla-
sov na majskih nadomestnih 
volitvah. Prav tako so podali 
pozitivno mnenje k imenova-
nju direktorice Centra za so-
cialno delo Brežice Marjetke 
Kostevc za petletno obdo-
bje ter potrdili odstopno izja-
vo članice komisije za vloge in 
pritožbe Izidore Bergant in 
namesto nje imenovali Nata-
šo Kočić. 

 Rok Retelj

KOSTANJEVICA NA KRKI - Tamkajšnji župan Ladko Petretič je 
za danes, 23. julija, ponovno sklical 6. redno sejo občinskega sve-
ta, prvotno sklicano že za 2. julij, ki pa je bila zaradi premajhne 
udeležbe svetnikov nesklepčna. Na dnevnem redu so vse točke, 
kot v prvotnem sklicu, med njimi rebalans letošnjega občinske-
ga proračuna, potrditev projekta sanacije plazu na lokalni cesti 
Vrtača - Vrbje, pravilnik o kmetijstvu in podeželju za program-
sko obdobje 2015–2020, ki omogoča izvedbo javnega razpisa za 
to področje, izdaja soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu 
Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa in določitev cen programov vrtca 
ter sklep o podelitvi občinskih priznanj ob avgustovskem občin-
skem prazniku. Dodatno pa je na dnevni red uvrščena spremem-
ba programa asfaltiranja makadamskih občinskih javnih poti za 
obdobje 2010–2015, kjer je predvideno, da se hkrati z asfaltira-
njem odseka Kočarija – Velike Vodenice asfaltira tudi najbolj kri-
tični del javne poti Občinska meja – Kroglanki v dolžini cca. 120 
m, ki se navezuje na prvo omenjeno javno pot. »Navedena javna 
pot, ki tudi povezuje občini Kostanjevica na Krki in Šentjernej, 
je v območju, ki ga predlagamo za asfaltiranje, zaradi strmine in 
velike količine vode, ki se ob večjih deževjih razliva po njej, naj-
bolj kritična za vzdrževanje in je pogosto izredno slabo prevo-
zna,« so v občinski upravi obrazložili predlagano spremembo.
  P. P.

Seja ponovno sklicana za danes

Dodatna sredstva za trenerje

Dnevni red predpočitniške seje je bil kratek, a predstavitev 
OPN in razprava dolga.

LJUBLJANA, POSAVJE - Med 
47 podpisniki sporazuma o 
odpisu dolga najšibkejšim, v 
okviru katerega bodo upni-
ki, med njimi elektro, ener-
getska, komunalna podjetja, 
zavarovalnice, banke, uprav-
niki, občine in tudi država 
dolžnikom odpisali dolgo-
ve, je izmed posavskih občin 
le Občina Radeče, podjetij s 
sedežem v Posavju pa na se-
znamu podpisnikov spora-
zuma ni najti.  Ur.

Med podpisniki 
le Občina Radeče
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KRŠKO - Center za podjetni-
štvo in turizem (CPT) Krško 
je 10. julija v sodelovanju s 
podjetjem Posavc d.o.o. or-
ganiziral promocijsko turo 
s turističnim avtobusom po 
občini Krško. Gre za novo 
storitev Visit Posavje, ki jo 
ponuja podjetje in katere 
namen je domačinom in tuj-
cem približati ponudbo ce-
lotnega Posavja.

Promocijska tura je potekala 
izpred Občine Krško do Vinske 
kleti Krško, naprej čez Golek 
in Goro do Straže pri Krškem, 
kjer so se potniki ustavili v Hiši 
frankinje Kerin, se nato spusti-
li do Hočevarjevega trga v Kr-
škem, naredili krog po starem 
mestnem jedru in se odpravi-
li v Brestanico oz. na grad Raj-
henburg, nato mimo bazilike 
Lurške Matere Božje čez Anže 
v Kostanjek, kjer so se ustavi-
li pri Etnoart turizmu Špiler in 
na izletniški kmetiji Dular, ki 
je bila tudi zadnja postojanka 
ture. Na njej sta bili tudi dve 
tuji družini, ki sta počitnice 
preživljali v Termah Čatež. Po-
tnike je vodila Tamara Žinko. 
Po besedah Ksenje Kragl iz 
CPT Krško so na promocijsko 
turo povabili krške turistične 
ponudnike, vinarje, gostince, 
pa tudi predstavnike medijev, 

Turiste bodo vozili po Posavju

da javnosti predstavijo vožnjo 
s turističnim avtobusom, ki je 
neke vrste atrakcija, saj ima 
odprto streho. Kot je poudari-
la, imajo cilj, da poleg domačih 
skupin vsak teden v občino Kr-
ško pripeljejo en avtobus turi-
stov iz Term Čatež. Ture bodo 
trajale tri ure z obiski dveh ali 
treh lokalnih turističnih ponu-
dnikov. Vključevali bodo grad 
Rajhenburg z degustacijo čo-
koladnega vina in čokolad iz 
Hiše trt, vina in čokolade Ku-
nej, Vinsko klet Krško, Etno-
art turizem Špiler iz Kostanj-
ka, Gostilno Dular v Kostanjku 
ali na Ribniku, Hišo frankinje 
Kerin na Straži pri Krškem, vo-
žnjo skozi staro Krško itd. Ni-

cole Radermacher, projektni 
vodja pri podjetju Posavc za 
storitev Visit Posavje, je deja-
la, da se že nekaj časa povezu-
jejo z vsemi turističnimi ponu-
dniki v Posavju z namenom, da 
naredijo skupno promocijsko 
turo ter domačinom in tujcem 
pokažejo tako novosti kot stal-
no ponudbo v Posavju. Po nje-
nih besedah se je v preteklo-
sti na prepoznavnosti Posavja 
premalo delalo, oni pa v tem 
vidijo priložnost in potencial. 
Omenila je tudi novost - kopal-
ni bus, s katerim želijo goste iz 
Posavja pripeljati ali na bazen 
Brestanica ali v Terme Čatež.

 Rok Retelj

Turistični avtobus se je ustavil tudi v Hiši frankinje pri Keri-
novih na Straži pri Krškem.

KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško so v nedeljo, 19. julija, ob 
23. uri ponovno priključili na elektroenergetsko omrežje, potem 
ko so jo v noči na 17. julij po dveh mesecih stabilnega obratova-
nja v 28. gorivnem ciklusu s postopnim zmanjševanjem moči zau-
stavili. Kratkotrajna načrtovana zaustavitev je bila potrebna zara-
di zamenjave merilnikov temperature reaktorskega hladila. Med 
zaustavitvijo so merilnike, ki so se pokazali za nestabilne, zame-
njali in izvedli dodatne meritve za ugotovitev vzroka njihove od-
povedi. Zaustavitev so izkoristili tudi za nekatera preverjanja in 
odpravo manjših odstopanj na opremi. Vgradnjo nadomestnih 
merilnikov in ostala dela so opravile ekipe NEK ob sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci. Kot smo že poročali, so v elektrarni po leto-
šnjem remontu zaznali tehnične motnje merilnega sistema tem-
perature primarnega kroga, ki temelji na direktno vgrajenih ti-
palih temperature v primarni hladilni krog, zato so se odločili za 
njihovo zamenjavo. Da so jo lahko opravili, je morala biti elektrar-
na v stanju vroče zaustavitve, primarni reaktorski hladilni sistem 
pa ohlajen na 120 stopinj Celzija. Povprečna temperatura primar-
nega reaktorskega hladila med obratovanjem elektrarne s polno 
močjo je sicer 304 stopinje Celzija. P. P.

10. sejo komisije je sklica-
la hrvaška stran, delegaciji 
obeh držav pa sta vodila mi-
nister za infrastrukturo in 
predsednik delegacije dr. Pe-
ter Gašperšič na slovenski 
strani ter minister za gospo-
darstvo in predsednik dele-
gacije Ivan Vrdoljak na hrva-
ški strani. Poleg Gašperšiča so 
slovensko stran na seji zasto-
pali še člani komisije Danijel 
Levičar, mag. Miran Stanko 
in Urška Dolinšek, direktor 
GEN energije Martin Novšak, 
direktor ARAO dr. Tomaž Ža-
gar, direktorica Sklada NEK 
mag. Darija Štraus Trunk in 
predsednik uprave NEK Stani-
slav Rožman, hrvaško pa po-
leg Vrdoljaka še člani komisije 
Alen Leverić, Kristina Čelić 
in Andreja Metelko Zgombić, 
predsednik uprave HEP Peri-
ca Jukić, v. d. direktorja Skla-
da za financiranje razgradnje 
in odlaganja radioaktivnih od-
padkov in iztrošenega nukle-
arnega goriva NEK Tvrtko 
Brajković, ravnatelj Državne-
ga zavoda za radiološko in nu-
klearno varnost RH Saša Me-
daković in član uprave NEK 
Hrvoje Perharić.

Kot sta ministra povedala v 
izjavi za javnost po seji, se je 
meddržavna komisija sezna-
nila s poročilom uprave NEK 

Hrvate povabili k sodelovanju 
pri gradnji odlagališča v Vrbini
KRŠKO - V prostorih Nuklearne elektrarne Krško se je 20. julija po več kot petih letih oz. po 19. maju 2010 
sestala Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja pogodbe med Vlado RS in Vlado RH o ureditvi statu-
snih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. 

o poslovanju v obdobju od za-
dnjega zasedanja v letu 2010, 
v katerem so bili po mnenju 
članov komisije doseženi zelo 
dobri obratovalni, varnostni, 
ekonomski in investicijski re-
zultati. »V zadnjih dveh letih so 
bili doseženi tudi obratovalni 
rekordi, tudi avtomatskih za-
ustavitev je vse manj, tako da 
smo z delovanjem elektrarne 
dejansko zadovoljni,« je pove-
dal minister Gašperšič. Člani 
komisije so podprli odločitev 
družbenikov NEK o podaljša-
nju obratovalne dobe elektrar-
ne za 20 let oz. do leta 2043, 
zaradi novih okoliščin, pove-
zanih s podaljšanjem obrato-
vanja, pa je komisija zadolži-

la strokovne organizacije, da v 
roku treh mesecev pripravijo 
predlog projektne naloge za iz-
delavo revizije Programa odla-
ganja radioaktivnih odpadkov 
in iztrošenega jedrskega gori-
va ter revizije Programa raz-
gradnje NEK. 

Obravnavali so tudi proble-
matiko jedrskih odpadkov. Pri 
tem je komisija soglašala z iz-
gradnjo suhega skladišča iz-
trošenega jedrskega goriva na 
lokaciji NEK (do konca obrato-
valne dobe), ki ga bosta finan-
cirala družbenika NEK ter bo 
vključeno v stroške poslovanja 
elektrarne. Kot je ob tem po-
vedal predsednik uprave NEK 

Rožman, bodo suho skladišče 
zgradili predvsem iz varno-
stnih razlogov in obratovalnih 
izkušenj, ki so sledile po do-
godkih na Japonskem. Po pred-
videnem časovnem načrtu naj 
bi prve gorivne elemente iz ob-
stoječega bazena v suho skla-
dišče prenesli v letu 2018 ali 
2019, ocenjena vrednost prve 
faze investicije pa je 40 milijo-
nov evrov. Dotaknili so se tudi 
nizko- in srednjeradioaktiv-
nih odpadkov. »Ob predstavi-
tvi aktivnosti na našem odla-
gališču v Vrbini smo hrvaško 
stran povabili, da prouči mo-
žnosti njihovega sodelovanja 
pri tem projektu oz. odlaga-
nja na tej lokaciji,« je povedal 
Gašperšič, a dodal, da se gle-
de roka za hrvaški odgovor na 
to ponudbo niso natančno do-
govorili, roki glede izgradnje 
odlagališča pa ostajajo ne-
spremenjeni. Njegov hrvaški 
kolega Vrdoljak je ob tem de-
jal, da je nerealno pričakovati 
odgovor hitreje kot v pol leta, 
zagotovo pa naj bi odgovorili 
v drugi polovici leta 2016. Ali 
bi hrvaška odločitev, da sode-
luje v projektu izgradnje odla-
gališča NSRAO, pomenila nov 
postopek pridobivanja soglasij 
v lokalni skupnosti? »Mislim, 
da ne, saj je bilo pred leti dano 
soglasje k državnemu prostor-
skemu načrtu za štiri silose oz. 
za dva silosa z možnostjo širi-
tve še za dva, kar je dovolj ne 
samo za vse NSRAO, ki nasta-
jajo v teku obratovanja, pač pa 
tudi za vse odpadke, ki bodo 
nastali ob razgradnji objek-
ta,« je ob tem menil krški žu-
pan mag. Miran Stanko.

Člani meddržavne komisi-
je so se seznanili tudi z zbira-
njem sredstev v obeh skladih 
za razgradnjo. V slovenskem 
skladu je bilo konec minule-
ga leta zbranih 184 milijonov 
evrov. Naslednjo sejo komisi-
je bo sklicala slovenska stran.

 Peter Pavlovič

Prijateljski stisk rok med ministroma Ivanom Vrdoljakom in 
dr. Petrom Gašperšičem

Kratkotrajna zaustavitev NEK

TRŽIŠČE - 17. julija je v Tržišču potekala slovesna otvoritev 
novega poslovnega objekta tamkajšnjega družinskega pod-
jetja Borštnar, ki bo na 700 m2 novega prostora obdelovalo 
na številnih strojih kovine za širšo uporabo.

Nove pridobitve se je 
iskreno veselil usta-
novitelj podjetja Dra-
go Borštnar, ki se je 
kot najstnik navdušil 
nad kovinostrugar-
stvom, in zato je bila 
njegova odločitev za 
poklic strugar edina 
možna pot. Ko se je 
po zaključeni poklic-
ni šoli zaposlil, si je 
s prisluženim denar-
jem kupil prvo stružnico »prvomajko« in jo postavil v domačo 
klet. Čas je tekel in svojo ljubezen do dela ter navdušenje nad 
struženjem je prenesel na sina Marka, ki se je po končani sre-
dnji šoli zaposlil pri očetu. Nova moč in znanje ter mladostniška 
zagnanost sta pripomogla k temu, da se je dejavnost začela širiti 
s področja struženja tudi na področje rezkanja. Zaradi povečane-
ga obsega dela je bil potreben nakup novih strojev, opremljenih 
s sodobnejšo tehnologijo, prav tako pa se je povečala tudi potre-
ba po novih delovnih mestih. Podjetje ima danes pet redno zapo-
slenih, poleg tega pa trenutno opravlja študentsko delo še sedem 
študentov. Zaradi prostorske stiske v stari delavnici pa so v pod-
jetju začeli razmišljati tudi o novih, večjih in svetlejših poslovnih 
prostorih, ki so bili zgrajeni v pičlih devetih mesecih. Posebno 
mesto v novi delavnici ima še vedno »prvomajka«, ki spominja 
na težko in dolgo 35-letno prehojeno pot. Otvoritev delavnice je 
predstavljala tudi uspešno zaključeno poglavje očeta, ki se bo 
upokojil, ter nadaljevanje zgodbe njegovega sina. »Hvala očetu, 
ki mi je dal znanje in proste roke pri vodenju in ustvarjanju na-
prednega, sodobnega podjetja. Zahvaljujem se poslovnim par-
tnerjem, brez katerih bi težko prišli do novih prostorov, izvajal-
cem gradnje in Občini Sevnica za hitre odzive pri prostorskem 
umeščanju objekta,« je dejal Marko Borštnar, ki je opozoril še na 
težave pri iskanju kadra na področju strojništva. 

V otvoritvenem programu so nastopile trebanjske mažorete, z 
nagovori pa sta odprtje pospremila tudi podžupan Janez Kukec 
in predstavnica obrtne zbornice Anita Pečnik.  S. Radi

V svetle čase z novo delavnico

Nov poslovni objekt sta slovesno odpr-
la oče in sin, Drago in Marko Borštnar.
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POGREŠANO NAŠLI UTOPLJENO V KRKI - Policisti Policijske 
postaje Krško so bili 14. 7. zvečer obveščeni, da svojci pogre-
šajo 61-letnico z Drnovega, ki je od doma odšla peš, nazadnje 
pa naj bi jo opazili na Mrtvicah. Policisti so pričeli z iskanjem, 
pri čemer je sodelovalo 16 policistov policijskih postaj Brežice 
in Krško, vodniki službenih psov Postaje vodnikov službenih 
psov Novo mesto, vodniki reševalnih psov iz Posavja in obča-
ni, pa tudi policijski helikopter. Z iskalno akcijo so nadaljevali 
tudi naslednjega dne, ko so nekaj pred 11. uro pogrešano na-
šli mrtvo v reki Krki pri Velikem Mraševem. Na truplu ni bilo 
vidnih znakov nasilja.

KOLESAR UMRL DEVET DNI PO NESREČI - V brežiški bolni-
šnici je 12. 7. zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgo-
dila 3. 7., umrl 84-letni kolesar. Policisti so ugotovili, da je ko-
lesar okoli 9. ure dopoldan v križišču pri Dečnem selu zaradi 
neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel ter 
utrpel hude poškodbe glave.

TRAKTOR ZDRSNIL V SAVO - Na Gornjem Pijavškem so bili 
16. 7. priča nenavadni nesreči, saj je občanu v reko Savo zdr-
snil traktor. K sreči poškodovanih ni bilo, so pa imeli precej 
dela gasilci Poklicne gasilske enote Krško, ki so zavarovali ob-
močje, preprečili razlitje tekočin po gladini reke Save, njiho-
va ekipa potapljačev pa je traktor izvlekla iz vode na kopno. 

DELOVNE NESREČE - 11. 7. je na gradbišču HE Brežice 46-le-
tni delavec s Kosova padel z okoli osem metrov visokega grad-
benega odra. Hudo poškodovanega delavca so reševalci od-
peljali v brežiško bolnišnico, policisti pa bodo po zaključeni 
preiskavi o okoliščinah nesreče seznanili pristojno tožilstvo. 
Dan pred tem so bili sevniški policisti obveščeni o nesreči pri 
delu v enem izmed sevniških podjetij. Po prvih ugotovitvah 
se je 37-letni delavec iz Bosne in Hercegovine huje poškodo-
val, ko mu je na noge padla kovinska konstrukcija, težka oko-
li tisoč kilogramov. O nesreči so obvestili preiskovalno sodni-
co, okrožnega državnega tožilca in pristojnega inšpektorja za 
delo. 15. 7. pa se je v kraju Hotemež v občini Radeče pri podi-
ranju hiše zid podrl na delavca. Posredovali so gasilci PGD Ra-
deče in PGE Celje, ki so poškodovanega rešili izpod ruševin in 
ga predali v oskrbo reševalcem NMP Laško, ti pa so ga odpe-
ljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.  
 Zbral: P. P.

Draga Bergant, Brežice: Z možem se udeležu-
jeva predvsem kulturnih in glasbenih prireditev 
ter razstav, pohodov pa ravno ne, saj nama je to 
prenaporno oziroma nama zdravje ne dopušča. 
Ponudba dogajanja na prostem je dovolj pestra, 
tudi v Brežicah je oživelo, tako v gradu kot v me-
stu. Izbire je dovolj, tako da tudi ne pogrešava 

ničesar, vedno najdeva nekaj, kar nama odgovarja.

Monika Golobič, Brežice: Z možem se rada 
udeležujeva različnih prireditev, sama sva tudi 
aktivna pri upokojencih, kjer kegljava na vrvi-
ci. Prireditev v našem mestu je dovolj, veliko je 
različnih dogodkov, ki so mi všeč, in vesela sem, 
da se kaj dogaja. Lepo je, ko se ljudje družimo, 
ali športno ali kulturno. Mnogi kritizirajo, da do-

godkov ni, če pa so, pa nanje, kakor opažam, ne pridejo.

Jaka Rožman, Glogov Brod: Rade volje se ude-
ležim kakšnega dogodka na prostem, od špor-
tnega udejstvovanja do koncertov, če mi seveda 
čas to dopušča. Menim, da je v naši regiji poleti 
dovolj dogajanja oz. ponudbe, saj se za vsakogar 
nekaj najde. V zadnjih letih se je kar nekaj do-
godkov uveljavilo tudi izven Posavja, kot recimo 

festival Brežice, moje mesto, ki privabi veliko ljudi.

Mateja Bednar, Okič: Dogodkov je skozi pole-
tje zelo veliko, tako da včasih človek ne ve, kam 
bi šel. Najraje obiskujem glasbene in kulinarič-
ne dogodke ter prireditve, ki so povezane s sta-
rimi ljudskimi običaji, veselice me mikajo zaradi 
plesa in druženja, rada pa se udeležim tudi vi-
nogradniških pohodov, saj je na njih poleg do-

mačih dobrot prisotna tudi dobra kapljica. 

V poletnih mesecih se veliko dogaja na prostem, od or-
ganiziranih vadb in pohodov do koncertov, gledaliških in 
filmskih predstav, likovnih kolonij … Ali se teh priredi-
tev udeležujete, je po vašem mnenju ponudba dogajanja 
na prostem v Posavju dovolj velika ali še kaj pogrešate? 

anketa

Poletne prireditve na prostem

Zakaj ste otrok Mirnske do-
line?
Rojena sem bila v rudarski dru-
žini v Krmelju, v koloniji, ki se 
ji je reklo ’puršenhaus’, mladi 
rudarji pa so bili ’purši’. Otro-
štvo sem preživela na Malkov-
cu, nato sem nekaj časa žive-
la v Tržišču, družino in dom 
pa sva si z možem ustvarila v 
vasi, ki je bila leta 2004 razgla-
šena za najlepšo vas v Posavju. 
Vse omenjene kraje imam zelo 
rada, nanje me vežejo posebni 
spomini. Tudi na ljudi, ki so mi 
omogočili že zelo zgodaj pri-
sten stik z naravo.
Narava, naravno okolje ima 
name poseben vpliv, že od 
otroštva. Zelo rada se spomi-
njam, kako smo vaški otroča-
ji vstajali poleti že ob tretji uri 
zjutraj in odšli pomagat v vi-
nograd ali pa na polje. Veste, ni 
bilo težko, ker nas je bilo veli-
ko ter je delo predstavljajo tudi 
druženje in igro. 

Narava in urejeno okolje 
vam torej veliko pomenita, 
ali zato že vrsto let sodelu-
jete pri ocenjevanju krajev v 
domači občini in regiji? 
Sem članica komisije za ocenje-
vanje urejenosti okolja pri Tu-
ristični zvezi občine Sevnica in 
v vseh teh letih, odkar sodelu-
jem, sem pridobila veliko izku-
šenj in znanja. Pri tem vedno 
poudarjam, da so domače, av-
tohtone rastline v našem oko-
lju lepše kot tujerodne, čeprav 
so mnogi navdušeni nad bana-
novci, palmami. Tudi ciprese v 
koritih niso okras, hkrati pa to 
tudi ni njihov življenjski pro-
stor. Predstavljajte si, da nosi-
te čevlje s številko 36, vi pa bi 
potrebovali 42. Kako bi se po-
čutili, bi sploh lahko hodili? 
Tudi rastline potrebujejo svoj 
prostor za rast in razvoj. Če bi 
v korita posadili hortenzije, bi 
bilo veliko lepše, pa še naše 
so, domače. Podobno je tudi 
z drevesi, smreke so del Koro-
ške in Pohorja, v naše okolje pa 
sodi lipa, javor, macesen. Zame 
osebno so najlepši okras vsake 
hiše sadna drevesa, saj so lepa, 
ko cvetijo in ko zorijo. Sicer pa 
je urejenost naših krajev vsa-
ko leto boljša. Posamezne vasi 
so postale pravi biseri. Dokaz 
za to so tudi najvišja priznanja, 
ki so jih doslej prejeli posame-
zni kraji v sevniški občini - Raz-
bor, Pijavice, Tržišče, Leskovec 
v Podborštu, Slančji Vrh, Ško-
vec in Sevnica. Naši kraji so 
res lepi, vredno jih je obiskati, 
a žal se prepogosto dogaja, da 
nas zanimajo tuje dežele in me-
sta, od koder pa se vedno zno-
va vračamo s spoznanjem, da je 
Slovenija raj na Zemlji in naša 
občina pravi paradiž.

Kako je nastala rudarska te-
matska pot Tk pav?

Kot hči rudarja sem dnevno 
spremljala dogajanje v krmelj-
skem rudniku in vse, kar se je 
dogajalo okoli njega. Kraj je bil, 
ko je rudnik deloval, v popol-
nem razcvetu, celo bolnišnico 
je imel. V nekem trenutku se 
mi je zdelo prav, da to ne sme 
utoniti v pozabo, zato sem v 
sodelovanju z gozdarjem Jože-
tom Prahom in ob pomoči šen-
tjanškega turističnega društva, 
sevniškega KŠTM ter Centra za 
podjetništvo in turizem Krško 
zasnovala pohodno tematsko 

pot, ki se imenuje Tk pav, kar 
pomeni dnevni kop. Zgodba 
pa s tem še ni zaključena, v le-
tošnjem letu želimo doživetje 
poti nadgraditi, in sicer z ’goz-
dnim oknom’. To bo posebno 
okno, naravno, na začetku poti, 
ko se začne mladi gozd. Tam 
bodo otroci lahko opazovali 
podrast, iz česa nastaja drevo, 
kako raste, za kaj lahko upora-
bimo les … To bo prvo okno na 
kateri koli tematski poti v naši 
občini in v širšem Posavju in 
prepričana sem, da bo ponudi-
lo mnogo nepozabnih izkustev, 
ki bodo vodila k drugačnemu 
doživljanju narave in večji skr-
bi zanjo.  

Kje še vidite priložnosti v tu-
rizmu?
Naša občina in Posavje imata 
vse, kar imajo veliki, in še ve-
liko več. Potrebno se je samo 
ozreti okoli in videti. Kraji so 
slikoviti in vabljivi. Največje 
priložnosti pa so zagotovo v 
tako imenovanem zelenem bu-
tičnem turizmu, ki mora imeti 
urejene pešpoti in kolesarske 
poti. To pomeni, da morajo biti 
ob poti urejeni kotički za poči-
tek z vodo, klopmi, javnim stra-
niščem, košem za odpadke in 
informacijsko tablo. To je nuj-
no in obvezno. Turisti navadno 

potem iščejo še dobro domačo 
gostilno s tradicionalnimi in 
lokalno značilnimi jedmi ter s 
primernimi nočitvenimi kapa-
citetami. Nekaj od tega že ima-
mo, a žal še vedno premalo. Na 
primer: naša Mirnska dolina je 
prekrasna v vseh letnih časih, a 
urejenih prostorov za avtodo-
me nimamo. Če bi bila volja, bi 
bili prostori lahko hitro ureje-
ni. Na mnogih poteh po občini 
manjkajo tudi smerokazi, kajti 
tujci, ki nas obiščejo, naših kra-
jev ne poznajo, pa tudi kakšen 

domačin včasih zaide v napač-
no smer. 
Lahko rečem, da še vedno ve-
liko ljudi misli, da bo turist kar 
prišel, preživel pri nas nekaj 
dni, zapravil veliko denarja … 
A to ni tako preprosto. Razvoj 
turizma ne poteka v pisarni, to 
je delo na terenu, v stiku z lju-
dmi, naravo in stavbno dedi-
ščino. Na tem področju bomo 
morali še veliko narediti, zato 
vsem svetujem - poglejte svo-
jo okolico kot turist, zapisujte 
si pomanjkljivosti, ki jih opazi-
te, in jih posredujte ustreznim 
institucijam. 
 
Kako se povezujejo turistič-
na društva v Posavju?
Kot članica Turističnega dru-
štva Šentjanž in kot predse-
dnica Turistične zveze občine 
Sevnica spodbujam raziskova-
nje domače okolice ter pove-
zovanje z ostalimi društvi in 
organizacijami v posavskem 
okolju. Odlično že sodelujemo 
s turističnim društvom na Buč-
ki, Raki, Podbočju in Brestani-
ci ter s turističnimi zvezami v 
Posavju. Pri svojem delu upo-
števamo primere dobrih praks, 
skušamo se dopolnjevati. Ne-
kajkrat smo si skupaj ogledali 
tudi zanimive destinacije in ve-
dno znova ugotavljamo, da tvo-

ri delitev Posavja na kranjski in 
štajerski del zelo zanimiv 'tu-
ristični pušeljc', ki pa ga še ne 
znamo ustrezno tržiti. Pravza-
prav se še učimo, kako turizem 
funkcionira. 

K razmišljanju o turistič-
ni ponudbi in razvoju le-te 
spodbujate tudi mlajše.
Ko sem leta 2007 prevzela vo-
denje sevniške turistične zve-
ze, je bilo to leto kulture, zato 
sem v program dela uvrstila 
projekt ’Moj kraj, moja obči-
na’. Rezultati so presenetljivi - 
učenci vseh osnovnih šol v sev-
niški občini so pod vodstvom 
svojih mentorjev pripravili iz-
redno zanimive raziskovalne 
naloge na določeno temo in 
jih tudi predstavili. V nalogah 
so predstavljene šege in nava-
de, tudi kakšna ljudska pesem, 
kmečko orodje, recept ... Zave-
dati se moramo namreč uso-
dnosti današnjega časa, ko od 
nas počasi odhajajo ljudje, ki 
so še želi s srpi, mlatili s cepci 
in na likofu skupaj zapeli. V na-
logah je skrita zgodovina naših 
dedkov in babic, bogata narav-
na in kulturna dediščina ter bo-
gata zakladnica naše tradicije, 
za katero želimo, da ne utone v 
pozabo. V lanskem novembru 
smo izbrane naloge predsta-
vili tudi na posebni prireditvi 
in zbrali v almanahu, tako da 
se bo del preteklosti vendar-
le ohranil tudi s pomočjo pi-
snih virov. 

Zelišča so vaša velika ljube-
zen.
Ja, ena izmed mojih ljubezni v 
povezavi z naravo. Zelišča na-
biram po zapuščenih senože-
tih že od rane mladosti in jih 
dobro poznam. Zanje imam v 
domači hiši poseben prostor 
za sušenje in hrambo, iz njih 
pa delam tudi mnoge zdra-
vilne pripravke, kreme, soko-
ve in čaje. O njihovi zdravilni 
moči še vedno rada kaj prebe-
rem, jih negujem v domačem 
zeliščnem vrtu in se udeležu-
jem delavnic na to temo. Moja 
ljubezen pa je tudi gozd, ki me 
privlači na poseben način. V 
gozdu imam svoje drevo, ki ga 
redno obiskujem. 
Kakor koli, zelo sem hvaležna 
za vse izkušnje, za vse opravlje-
no delo, ki je že zdavnaj pre-
seglo tisto, kar sem kdaj koli 
načrtovala. Vem tudi, da je ži-
vljenje lepše, če ga delimo še 
s kom, si pomagamo, se spod-
bujamo, se iskreno nasmeje-
mo in se vsak dan vprašamo, 
kaj smo dobrega naredili - ne 
le zase, ampak še za koga dru-
gega. Na ta način postaja svet 
boljši in lepši. Vzemimo si čas, 
dokler je še čas, in ohranimo, 
kar so nam podarili naši dedi 
in babice, za vnuke! 
 Smilja Radi

Cvetka Jazbec, predsednica Turistične zveze občine Sevnica:

Kranjski in štajerski del - 
zanimiv »turistični pušeljc«
GLINO - Če kdo ve, kako živeti v iskrenem sozvočju z naravo, potem je to Cvetka Jazbec. Že več kot štiri de-
setletja živi v vasi Glino pri Šentjanžu, a pravi, da je »otrok Mirnske doline«. Njeno prostovoljno delo pušča 
sledi na kulturnem, turističnem, socialnem in še marsikaterem drugem področju. 

Cvetka Jazbec
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stitali ravnatelj Martin Šoško, 
tajnik poklicne mature Boris 
Ambrož, svetovalna delavka 
Alenka Pečnik Kranjec in ra-
zredniki zaključnih letnikov, 
zbrane pa je nagovoril župan 
občine Brežice Ivan Molan, ki 
je najboljšim izročil tudi knji-
žne nagrade. Priložnostni sve-
čani program je povezovala 
Tara Germovšek, z glasbeni-
mi vložki in recitalom pa sta ga 
oplemenitili Sara Ban in Tja-
ša Vugrek.

DVA ZLATA 
NA POKLICNI MATURI

Na Šolskem centru Krško-Sev-
nica so 6. julija podelili spri-
čevala dijakom, ki so v spo-
mladanskem roku opravili 
poklicno maturo. Kot je pove-

dal tajnik šolske maturitetne 
komisije Miran Pungarčič, je 
poklicno maturo skupaj s kan-
didati stare generacije opra-
vljalo 72 kandidatov v pro-
gramih elektrotehnik, strojni 
tehnik in tehnik računalništva. 
Uspešnih je bilo 65 oz 90 %, iz-
med 66 kandidatov letošnje ge-
neracije pa 61 oz. dobrih 92 %, 
kar je v okviru državnega pov-
prečja in na ravni uspešnosti 
prejšnjih let. Vsaj 20 od 23 točk 
in s tem odličen uspeh so do-
segli Miha Arh, Simon Dimc, 
Matjaž Kovač in Kristijan Šu-
ler (vsi tehniki računalništva), 
zlata maturanta, ki sta osvojila 

22 od 23 možnih točk, pa sta 
Tadej Govedić (elektrotehnik) 
in Marko Kodrič (tehnik raču-
nalništva). Ob plesnem, pev-
skem in glasbenem programu 
dijakov in dijakinj krške šole je 
maturante (med njimi je le eno 
dekle) nagovoril ravnatelj SPSŠ 
Krško Jože Pavlovič, nagrade 
najboljšim pa je podelil direk-
tor podjetja Ekten d. o. o. Alojz 
Dvojmoč.

Že 1. julija pa je na krški šoli 
potekala slavnostna podeli-
tev spričeval zaključnega iz-
pita dijakom, ki so zaključi-
li izobraževanje v programih 
elektrikar, avtoserviser, obli-
kovalec kovin in pomočnik v 
tehnoloških procesih. V spo-
mladanskem roku je zaključni 
izpit opravljalo 46 dijakov, 44 

oz. 95 % pa je bilo uspešnih. 
Štirje dijaki, Rok Kodrič, Mi-
hael Baškovič, Gregor Ivan-
šek in Kristjan Srpčič, so na 
zaključnem izpitu dosegli ma-
ksimalno število točk in prejeli 
zaključno spričevalo s pohvalo, 
zelo uspešni pa so bili še To-
maž Lončar, Luka Olovec in 
Martin Sintič. Dijake je v ime-
nu vodstva šole nagovoril po-
močnik ravnatelja SPSŠ Krško 
Miran Pungarčič, direktor pod-
jetja Ekten Alojz Dvojmoč pa 
je kot sponzor podelil nagra-
de najboljšim dijakom. 
 R. Retelj, B. Mavsar, 
 P. Pavlovič

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

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

SEDEM ZLATIH 
MATURANTOV

V Viteški dvorani gradu Bre-
žice je 13. julija potekala slo-
vesna podelitev maturitetnih 

spričeval zdaj že bivšim di-
jakom Gimnazije Brežice, ki 
so uspešno opravili spomla-
danski rok mature. Še pose-
bej je bila matura uspešna za 
sedem izmed njih, ki so po-
stali zlati maturanti. Z zlatimi 
črkami so se v zgodovino bre-
žiške gimnazije zapisali Kle-
men Mlakar, Lara Medved, 
Andraž Jene, Nina Kurinčič, 
Patricija Tomše, Luka Ste-
gne in Karmen Krejan, ki je 
dosegla vseh 34 možnih točk 
na maturi. Po kratkem kultur-
nem uvodu v izvedbi dijakinj 
gimnazije je maturante, njiho-
ve starše in sorodnike ter ne-
katere profesorje nagovoril 
ravnatelj Uroš Škof. Poudaril 
je, da se še zadnjič srečujejo z 
21. generacijo maturantov oz. 
generacijo 2011-2015. Na gi-
mnaziji je v letošnjem spomla-
danskem izpitnem roku matu-
ro opravilo 114 dijakov od 118 
prijavljenih oz. 96,6 %, kar je 
eden višjih odstotkov na ma-
turi v zadnjih desetih letih (le-
tošnje državno povprečje je 
95,19 %). Pri večini predme-
tov so brežiški dijaki prav tako 
dosegli višji uspeh od sloven-
skega povprečja. Izpostavil je 
uspeh dveh dijakov: Klemna 
Mlakarja, ki je postal najbolj-
ši gimnazijec v matematiki na 
višjem nivoju z vsemi doseže-
nimi točkami, in Andraža Jene-
ta z najboljšim rezultatom pri 
geografiji. »Odšli boste v svet 
ter s sabo ponesli veliko znanja 
in spoznanj, ki ste jih pridobili 
na Gimnaziji Brežice. Naj vas ta 
znanja bogatijo in naj vam kre-
pijo zavedanje o lastni vredno-
sti,« je položil na srce bodočim 
študentom in se zahvalil celo-
tnemu profesorskemu zboru 
za uspešno pripravo dijakov 
na maturo, ostalim delavcem 
šole kot tudi tajniku maturite-
tne komisije prof. Sandiju Ra-
šoviću. Maturante je nagovoril 
tudi brežiški župan Ivan Mo-

Med 126 maturanti sedem zlatih
POSAVJE - Na prvi in drugi julijski ponedeljek je državna maturitetna komisija objavila rezultate spomla-
danskega roka poklicne in splošne mature, podelitve maturitetnih spričeval pa so pripravili tudi v posav-
skih srednjih šolah. Letos je bilo zlatih na splošni maturi sedem, vsi iz brežiške gimnazije.

lan in jim čestital za uspešno 
opravljeno maturo ter jim za-
želel veliko uspeha na nadalj-
nji življenjski poti in da bi bili 
ponosni, da so znanje pridobi-
vali v brežiški občini, kjer upa, 

da bodo tudi ostali in bili uspe-
šni v svojem poklicu.

MATURIRALO 12 KRŠKIH 
GIMNAZIJCEV

Svečano podelitev spričeval 
so 13. julija v krški Dvorani v 
parku pripravili tudi v Gim-
naziji Krško, na kateri pa se v 
primerjavi s preteklimi leti le-
tos noben dijak ni vpisal v ge-
neracijo letošnjih zlatih matu-
rantov. Kot je povedal tajnik 
šolske maturitetne komisije 
Janez Firbas, je splošno ma-
turo opravljajo 16 dijakov, od 
tega je bilo uspešnih 12, de-
set fantov in dve dekleti, štir-
je kandidati pa so bili v spo-
mladanskem roku neuspešni 
oziroma imajo po en poprav-
ni izpit. Kot je še dodal Firbas, 
pa so bili prav vsi kandidati 

uspešni pri sedmih maturite-
tnih predmetih. Ravnateljica 
krške gimnazije Erna Župan 
Pirkovič je ob tem izrazila 
upanje, da je uspelo učiteljem 
dijake in dijakinje opremiti z 
dovolj znanja, ki jim bo služi-
lo tudi pri nadaljnjem študiju 
ali drugih življenjskih izzivih, 

krški župan mag. Miran Stan-
ko pa je zbranim maturantom 
dejal, da ni le znanje tisto, ki so 
ga pridobili, temveč zapušča-
jo srednješolske klopi oboga-
teni tudi s poznanstvi, ki so jih 

stkali v času šolanja in bodo 
tekom let postajala vse drago-
cenejša, v prihodnje pa se jih 
bodo radi spominjali in obuja-
li tudi na srečanjih. V nadalje-

vanju sta župan in ravnateljica 
podelila maturitetna spričeva-
la, štirim dijakom z najboljšim 
rezultatom - Mihi Marklu, 
Luki Jugu, Florjanu Ratajcu 

in Alenu Ašiču - pa podelila 
še knjižne nagrade. Podelitev 
je spremljal tudi kulturni pro-
gram, ki ga je z vezno besedo 
oblikovala prof. Veronika Gra-
dišek, z glasbenim pa dijakinja 
šole Eva Fritz, ki je zaigrala na 
fagotu ob klavirski spremljavi 
prof. Martina Šušteršiča.

14 ODLIČNJAKOV 
NA ETRŠ BREŽICE

7. julija so v avli Ekonomske 
in trgovske šole Brežice sveča-
no podelili letošnja spričevala 
poklicne mature in zaključne-
ga izpita. Maturo je opravlja-
lo 53 kandidatov, od tega 44 
rednih dijakov in devet odra-
slih. Skupni uspeh vseh prija-
vljenih je bil 84,91 %, v pro-
gramu ekonomski tehnik pa 
93,75 %, v okviru katerega so 
odrasli opravili maturo celo 
100 %. Zadovoljstvo ob do-
seženih rezultatih je dodatno 
okrepilo kar štirinajst odlič-
njakov. Posebej izstopata di-
jakinji, ki sta osvojili največ 
točk (21) - Špela Kostevc (4. 
Al, program logistični tehnik) 
in Janja Sluga (4. Ae, program 
ekonomski tehnik). Med odlič-
ne maturante so se vpisali še 
Mirjam Barbič, Martina Bu-
čar, Christian Bukor, Suzana 
Katič, Janja Kozole, Iva Marc, 
David Martek, Anja Mežič, 
Valerija Stritar, Uroš Šmaj-
dek, Barbara Kmetič in Tja-
ša Mijoković. Podelili so tudi 
14 spričeval zaključnega iz-
pita v programu trgovec, kjer 
je bil uspeh 87,5 %. Najuspe-
šnejši je bil Žiga Molan, ki je 

zbral vse možne točke in pre-
jel spričevalo s pohvalo. Šola je 
podelila tudi najvišje priznanje 
- kristalno piramido za dijaka 
oz. dijakinjo, ki je skozi štirile-

tno šolanje na ETrŠ presegal 
ostale z izjemnimi dosežki na 
tekmovanjih, pri sodelovanju 
v različnih mednarodnih pro-
jektih, promociji šole ter zla-
sti pri medčloveških odnosih 
in medvrstniški pomoči. Pre-
jel jo je Uroš Šmajdek iz 4. Ae 
oddelka. Vsem uspešnim so če-

Zlati maturanti Gimnazije Brežice (manjka Luka Stegne) z ravnateljem Škofom in županom 
Molanom ter nekaterimi ostalimi maturanti

Maturanti krške gimnazije z županom Stankom, ravnateljico Župan Pirkovičevo, tajnikom 
maturitetne komisije Firbasom in povezovalko Gradiškovo

Najboljši dijaki ETrŠ Brežice z županom Molanom in ravna-
teljem Šoškom

Odlični poklicni maturanti z ravnateljem Pavlovičem, tajni-
kom maturitetne komisije Pungarčičem in direktorjem Ekte-
na Dvojmočem

Najuspešnejši dijaki na zaključnih izpitih

www.avtoslak.si

AVTO SLAK
Kolodvorska 4, 8000 Novo mesto
T: 07 39 32 999

KUPON
za brezplačno
zunanje
pranje vozila

Kupon je vnovčljiv od 23.07.2015 do 
23.08.2015 v Avto Slak Novo mesto.
En kupon velja za koriščenje ene storitve.
Popusti se ne seštevajo in ne veljajo  za 
storitve v akciji.
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SEAT Leon že od 12.640 €*
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V Državnem zboru RS smo na 16. izre-
dni seji dne 17. 7. 2015 sprejeli Zakon o 
spremembi zakona o uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev in Zakon o pogojih 
za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Na-
men prvega je olajšati dostopnost kosil 
za učence s širjenjem kroga upravičen-
cev do subvencioniranega šolskega ko-
sila, namen drugega pa s posebno davč-

no obravnavo spodbuditi odpis dolgov najrevnejšim. Zaradi 
prostorske omejitve prispevka in zakonskih rokov bom v na-
daljevanju predstavil Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa od-
pusta dolgov. 

Dejstvo je, da kljub zmanjšanju števila brezposelnih in gospo-
darski rasti, ki jo beležimo v zadnjem obdobju, številne druži-
ne in posamezniki še vedno živijo pod pragom revščine, bodisi 
zaradi dolgotrajne nezaposlenosti ali pa zaradi nizkih dohod-
kov, ki so nemalokrat obremenjeni s preteklimi dolgovi in bre-
meni. Namen zakona je v duhu socialne pravičnosti zagotoviti 
pogoje za hitro ukrepanje in takojšnjo pomoč najbolj ogrože-
nim skupinam prebivalstva, družinam in posameznikom, ki jih 
bremenijo dolgovi iz naslova gospodinjskih stroškov (elektri-
ka, plin, voda, komunalne storitve, upravljanje nepremičnin), 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bančnih storitev ali 
dolgov do osnovnih šol in vrtcev. Posebne obravnave v skladu z 
zakonom ne bodo deležni dolgovi, ki izvirajo iz opravljanja de-
javnosti dolžnika (npr. kot samostojnega podjetnika).

Obligacijski zakonik je že doslej urejal možnost odpusta dol-
ga, vendar pa se upniki (in tudi dolžniki, ki bi odpust upnikom 
predlagali) te možnosti niso preveč pogosto posluževali, saj 
se je odpust z davčnega vidika štel kot dohodek fizične osebe. 
Torej, če je upnik dolžniku odpustil dolg, se je takšen odpustek 
obdavčil kot t. i. drug dohodek in je bilo potrebno zanj plača-
ti dohodnino. V skladu s sprejetim zakonom se od odpuščene-
ga dolga ne bo plačala dohodnina.

S posebno davčno obravnavo odpusta dolga se poslej odpust 
dolga spodbuja tudi na strani upnika, saj se pri ugotavljanju 
davčne osnove upnika odpuščeni dolg šteje kot odhodek v davč-
nem obdobju odpisa, upnik pa lahko v tem obdobju za odpisa-
ni dolg že na podlagi sprejetega zakona tudi zmanjša znesek 
obračunanega davka na dodano vrednost.

Upravičenci do odpusta dolga so v skladu s sprejetim zakonom 
dolžniki - fizične osebe (razen tistih, ki so v postopku osebne-
ga stečaja), ki so bili kadar koli v obdobju od 1. 1. 2015 do 
30. 6. 2015 prejemniki denarne pomoči ali varstvenega dodat-
ka ali veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. oz. 2. 
dohodkovnega razreda ali 3. dohodkovnega razreda in je hkra-
ti katera koli oseba, navedena v odločbi o pravici do otroške-
ga dodatka, tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma 
dodatka za veliko družino. Za dolžnika se po zakonu šteje tudi 
oseba, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne 
pomoči, varstvenega dodatka oz. otroškega dodatka in se nje-
ni dohodki in premoženje upoštevajo pri ugotavljanju mate-
rialnega položaja. 

Odpusta dolga bodo v skladu s sprejetim zakonom lahko de-
ležni dolžniki, katerih denarna obveznost do upnika je na dan 
31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev in glede katerega 
med upnikom in dolžnikom obstoji izvršilni naslov ali verodo-
stojna listina, kot so npr. račun, izpisek iz poslovnih knjig ali 
izvršljiv sklep o izvršbi, sodba, pogodba v notarskem zapisu.

Do odpusta dolgov pa ne bo prišlo samodejno. Dolžnik ali 
upnik bosta morala najprej predlagati sklenitev dogovora o 
odpustu, in sicer najkasneje do 31. oktobra 2015. Zakon ne do-
loča, kdo je tisti, ki mora odpust (prvi) predlagati, zaradi če-
sar previdnost dolžnikov pri tem ne bo odveč. Če gre za davč-
ni dolg, bo moral dolžnik v istem roku oddati vlogo za odpis 
dolga. Dolžnik in upnik pa bosta nato najkasneje do 31. janu-
arja 2016 sklenila dogovor o odpustu. 

Zakon torej predvideva hitre in konkretne učinke, ki se bodo 
kazali v tem, da bodo socialno ogroženi razbremenjeni starih 
dolgov brez osebnih stečajev, številna podjetja in država pa 
bodo brez dodatnih stroškov zaključili dolgotrajne in neuspe-
šne postopke izvršbe. Končal se bo tudi kateri od tistih postop-
kov, ko zaradi manjšega starega dolga dolžniku grozi proda-
ja nepremičnine. Seveda pa takšen ukrep države ne odvezuje 
obveznosti, da zagotovi gospodarsko rast, spodbuja odpiranje 
novih delovnih mest, skrbi za vzdržne javne finance in druž-
beno blaginjo. Ob pravkar sprejetem Zakonu o fiskalnem pra-
vilu bo ob zasledovanju teh ciljev sestava novega proračuna v 
jeseni zagotovo burna.

Odpust dolgov

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

BREŽICE - Fakulteta za turizem je na slovesni inavguraciji, ki je 
potekala 10. julija v Viteški dvorani gradu Brežice, dobila novega 
dekana - to je z mandatom do 7. julija 2019 postal izr. prof. dr. Bo-
štjan Brumen, ki je nasledil doc. dr. Božidarja Veljkovića. Slove-
snosti so se poleg 
članov akadem-
skega zbora in za-
poslenih Fakulte-
te za turizem UM, 
starega in nove-
ga dekana ude-
ležili prorektorja 
Univerze v Mari-
boru doc. dr. Luč-
ka Lorber in red. 
prof. dr. Niko Sa-
mec, v. d. prorek-
torice za študent-
ska vprašanja Maja Žibert, župan občine Brežice Ivan Molan, 
poslanec v Državnem zboru Tomaž Lisec, državna sekretarka 
Margareta Guček Zakošek, svetovalec predsednika vlade Kle-
men Babnik, dekani fakultet članic Univerze v Mariboru, župani 
in predstavniki drugih občin, direktorji in predstavniki podjetij, 
občinski svetniki in seveda študenti Fakultete za turizem. V kul-
turnem programu je sodeloval Mešani pevski zbor Viva Brežice 
pod vodstvom Simone Rožman Strnad.  Vir: FT

Četrto- in petošolci so se spre-
hodili po stalni zbirki PMB, 
kjer so si ogledali kmečko in 
vinogradniško orodje, in se 
ustavili v prostoru, namenje-
nem predstavitvi kmečkih 
uporov. Na koncu so pobar-

vali peresa, ki so včasih služi-
la kot poziv k uporu, in jih od-
nesli domov za spomin. Kot je 
dejala Maja Žibert, gre v tem 
primeru za znanje, ki so ga že-
leli otrokom prenesti in ga ti 
ne morejo dobiti v šolskih klo-
peh. Delavnico o kmečkih upo-
rih je zasnovala in vodila sku-
paj s študentom Izidorjem 
Mihocijem ter v sodelovanju 
s PMB. »Čeprav smo laiki ter 
nismo etnologi in kustosi, am-
pak samo študenti, smo imeli 
priložnost, da vodimo skupine 
otrok po razstavi in predstavi-
mo kmečke upore,« je poveda-
la. Nosilki projekta Mala šola 
etnologije sta asist. dr. Marjet-
ka Rangus in doc. dr. Lea Ku-
žnik s Fakultete za turizem. Po 

Študenti raziskovali dediščino
BREŽICE - 17. junija je v Posavskem muzeju Brežice (PMB) skupina učencev OŠ Brežice na delavnici pod 
vodstvom študentke Fakultete za turizem Brežice Maje Žibert spoznavala kmečke upore in dediščino bre-
žiškega gradu. Šlo je za delavnico v sklopu projekta Mala šola etnologije.

besedah Rangusove so v ome-
njenem projektu študenti pri-
pravili izobraževalne delavni-
ce za otroke, ciljna skupina so 
bili predvsem otroci iz vrtca. 
Pripravili so tri različne delav-
nice in jih izvedli v 11 ponovi-

tvah v Vrtcu Mavrica Brežice, 
OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Lesko-
vec pri Krškem in OŠ Breži-
ce. Poleg delavnice o kmečkih 
uporih sta potekali še delavni-
ci o otroških igrah in igračah 
v preteklosti ter o navadah in 
običajih. Prvo sta izvedli Lari-
sa Žibert in Petra Grujić, pri 
čemer so otroci obnovili staro 
igro na vrvici z gumbom in iz-
delali »možička kopitljačka«, 
drugo pa sta vodili Sara Be-
luhan in Karla Rueh Vogrin, 
ki sta otroke poučili o teku ko-
ledarskega leta, letnih časih in 
praznikih ter razliki med obi-
čaji in navadami.

Kot nam je še zaupala Rangu-
sova, se je z zadnjo delavni-

co zaključila izvedba projek-
ta, sedaj pa jih čaka še analiza 
vseh vprašalnikov, s katerimi 
so vzporedno merili zadovolj-
stvo otrok na delavnicah. Isto-
časno sta na Fakulteti za turi-
zem potekala še dva projekta. 
Pri projektu Kulinarične moj-
strovine Posavja je skupina 
desetih študentov raziskovala 
kulinarično dediščino vseh še-
stih posavskih občin. Študen-
ti so najprej raziskovali že ob-
stoječo literaturo, nato pa so se 
podali na teren. Vzpostavili so 

stik z lokalnimi društvi, ki se 
ukvarjajo z ohranjanjem kuli-
narične dediščine, pa tudi s šo-
lami, turističnimi kmetijami in 
posamezniki, ki so jim poveda-
li, kaj in kako so včasih kuha-
li. Študenti bodo pripravili sis-
tematičen in zanimiv pregled 
jedače in pijače v Posavju ter 
njuno pripravo. Tretji projekt 
pa je bil Produkti podpore pro-
mocije turistične ponudbe Lo-
garske doline.

 Rok Retelj

Maja Žibert je otrokom predstavila tudi vinogradniške pri-
pomočke.

Kot je 13. juli-
ja na predsta-
vitvi projekta 
v krški Dvora-
ni v parku po-
vedal njegov 
vodja Fran-
ci Uduč, uči-
telj strokov-
no teoretičnih 
p r e d m e t o v 
strojništva na 
šoli, so bili ci-
lji programa, 
ki ga je finan-
cirala Evropska komisija in 
v katerem je poleg krške šole 
sodelovalo še šest partnerjev 
(CADCAM Lab iz Ljubljane, 
Tehnička škola Sisak iz Hrva-
ške, AIJU raziskovalni center 
in Talleres Tibi iz Španije ter 
partnerja iz Poljske in Turči-
je), učenje novih tehnologij na 
področju 3D modeliranja, iz-
delava izdelkov na CNC stro-

Dijaki in profesorji v projektu
ustvarili več uporabnih izdelkov
KRŠKO - Pretekli mesec so na krški Srednji poklicni in strokovni šoli zaključili mednarodni dvoletni pro-
jekt »Leonardo da Vinci - Compile new competencies and implement them to teaching« z akronimom - 
CNC&IT, katerega rezultat je med drugim več kot deset uporabnih izdelkov. 

jih ter izdelava elektronskih 
in spletnih gradiv.

V dveh letih se je v ta namen 
po partnerskih državah zvr-
stilo 11 izobraževalnih pro-
jektnih srečanj, na katerih je 
sodelovalo skupno 21 dijakov, 
predvsem iz programa strojni 
tehnik, ter 28 profesorjev kr-
ške šole. Najpomembnejši iz-

delek, ki so ga izdelali v teku 
projekta, je bila replika rim-
ske oljenke iz 4. stoletja, ki 
so jo našli na območju Siska 
in se nahaja v tamkajšnjem 
muzeju. Izdelke so izdelova-
li na CNC strojih, sicer pa so v 
nakup strojne opreme vložili 
polovico sredstev od 25.000 
evrov, kolikor so jih prejeli 
za sodelovanje v projektu. Ob 
repliki svetilke, ki sta jo, sicer 
po drugačnem postopku iz-
delave, izdelovala tudi hrva-
ški in španski partner, so di-
jaki s profesorji ustvarili več 
kot deset uporabnih izdelkov, 
med njimi tudi zamašek za za-
piranje steklenic z obodno in 
čelno gravuro. Slednjega so 
kot reprezentančno darilo ali 
izdelek za trženje, kot je po-
vedal Uduč, že ponudili Občini 
in Vinski kleti Krško, vendar 
zaenkrat za proizvodnjo ozi-
roma izdelavo večjega števi-

la zamaškov z njune strani ni 
bilo izkazanega interesa, brž-
kone tudi zato, ker gre za uni-
katen izdelek, katerega cena 
zaradi zahtevnosti izdelave 
znaša več deset evrov za kos. 

Sicer pa je bila tudi krška šola 
gostitelj enega izmed projek-
tnih srečanj, in sicer v okto-
bru lani, ko so sodelujoči par-
tnerji projekt predstavili v 
sklopu tradicionalne priredi-
tve Tehnogenij v družbi GEN 
energija, ob tem pa so za par-
tnerske dijake pripravili tudi 
tečaj 3D modeliranja, učitelji 
pa so izdelovali e-gradiva. V 
roku dveh let so si sodelujoči 
na učnih srečanjih, ki so po-
tekala po krajih sodelujočih 
iz petih držav, ogledali tudi 
tamkajšnje lokalne znameni-
tosti in stkali vrsto poznan-
stev in prijateljstev.
 Bojana Mavsar

Novi dekan fakultete

Franci Uduč s krško repliko rimske oljenke in 
zamaškom za steklenice

Trenutek svečane inavguracije
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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

 

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

Že polno dobri dve 
desetletji smo vaš 
zvest partner pri 
prodaji in servisiranju 
vozil Peugeot. Že 
dobri dve desetletji 
dajemo vse od sebe, 
da s kvaliteto svojega 
dela ohranjamo vaše 
zaupanje. Nikoli se ne 
bomo nehali truditi.

SALON,
KI MU LAHKO 
ZAUPATE

Kot je povedal Marko Kova-
čič, razmišljanja o ustanovi-
tvi PGD na Veliki Dolini sega-
jo v 30. leta prejšnjega stoletja, 
ideja je dozorela leta 1935 in 
sledila je ustanovitev gasilske-
ga društva na pobudo Zdenka 
Dolinarja in še nekaterih po-
gumnih mož. Vseskozi je dru-
štvo spremljalo skupno vodilo 
- pomagati po najboljših mo-
čeh sokrajanom v nesreči. Se-
demdeseta leta so bila sinonim 
za razvoj društva. Leto 1973 je 
bilo prelomno, saj so pridobili 
prvo resno gasilsko vozilo. Ga-
raža zanj je bila zgrajena kot 
prizidek k prosvetnemu domu 
leta 1979 in jo uporabljajo še 
danes, vozilo pa so leta 1982 
zamenjali za garažna vrata in 
v garažo pripeljali kombi TAM 
60 T. V zgornjo garažo so šele 
leta 1995 pripeljali prvo avto-
cisterno TAM 5500 s 3000 li-
tri vode, ki jim je dobro služila 
vse do letos, ko jo je nasledila 
nekoliko mlajša gasilska avto-
cisterna TAM 170 z isto pro-
stornino. »Ustrezno znanje in 
sodobna oprema sta predpo-
goj za uspešno operativno delo 

LOČE - Pred gasilskim in godbenim domom v Ločah pri Do-
bovi se je 4. julija odvijalo 18. srečanje pobratenih pihal-
nih orkestrov. Poleg domačega Gasilskega pihalnega orke-
stra Loče sta nastopila še avstrijski Schlosskapelle Neuhaus 
(slov. Suha) in Pihalni orkester Šentjanž pri Dravogradu.

Orkestri so eden za drugim preigravali tako domače kot tuje 
skladbe, orkester iz Loč so spremljale tudi seniorke in junior-
ke dobovskih mažoretk. Ob koncu so nastopili vsi trije orkestri 
in mažoretke ter pod vodstvom vseh treh dirigentov - Daniela 
Ivše (Loče), Johannesa Glawischniga (Neuhaus) in Alojza Li-
povnika (Šentjanž) - na veličasten način zaključili srečanje. Šte-
vilne obiskovalce so pozdravili župan Ivan Molan, podpredse-
dnica Zveze kulturnih društev (ZKD) Brežice Lučka Černelič, 
predsednik avstrijske godbe Benjamin Pölz, predsednik šen-
tjanškega orkestra Tomo Navodnik in predsednica KD Gasilski 
pihalni orkester Loče Darja Krošelj, ki je tudi povezovala pri-
reditev. Kot je za naš časopis dejala Krošljeva, srečanja pobrate-
nih orkestrov potekajo vsako leto pri drugem gostitelju, kar po-
meni, da se v Ločah srečajo vsako tretje leto. Dodala je, da je bil 
3. julija pred 18 leti podpisan dogovor med orkestri, občinami in 
ZKD, od katerega še nihče ni odstopil. Po uradnem delu je sledilo 
še družabno srečanje z ansamblom Jerneja Kolarja.
 R. Retelj

Ob jubileju ponosni na napredek
VELIKA DOLINA - Na Veliki Dolini je bilo 11. julija slovesno, saj je tukajšnje Prostovoljno gasilsko društvo s 
prireditvijo obeležilo 80-letnico delovanja. Zbrane so nagovorili predsednik društva Marko Kovačič, pred-
sednik Gasilske zveze Brežice Mihael Boranič in brežiški župan Ivan Molan.

in prav to je bilo naše vodilo, ko 
je upravni odbor sprejel sklep, 
da je nujno potrebno zame-
njati dotrajano gasilsko avto-
cisterno. Danes z veseljem spo-
ročam, da je vozilo tu, plačano, 
opremljeno in pripravljeno za 
svečano predajo v operativno 
uporabo,« je dejal Kovačič in 
nadaljeval: »Naše delo nima 
delovnega časa, nima vpisov 
obsega določenega dela, ima 
pa timski duh.« Izrazil je še že-

ljo, da bi se čim manjkrat sre-
čevali na pravih intervencijah, 
ker to pomeni nesrečo za ne-
koga, ampak le na druženjih, 
usposabljanjih in ob izvajanju 
preventivnih aktivnosti. »Z go-
tovostjo lahko trdim, da smo 
predvsem v zadnjih letih dose-
gli velik napredek na področju 
izobraževanja in splošne aktiv-
nosti društva v okolici, na kar 
smo lahko upravičeno pono-
sni,« je še zaključil. 

Predsednik gasilske zveze Mi-
hael Boranič in župan Ivan 
Molan sta PGD Velika Doli-
na ob jubileju izročila prizna-
nji GZ Brežice in Gasilske zve-
ze Slovenije oz. plaketo Občine 
Brežice. V čin gasilskega ča-
stnika I. stopnje sta napredo-
vala poveljnik Alen Žrlič in 
član Franc Hotko, ki sta na pri-
reditvi prejela priznanji. Dru-
štvu so čestitali tudi predstav-
niki sosednjih in čezmejnih 
društev, Lovske družine Mo-
krice, KS Velika Dolina in KUD 
Slavček Velika Dolina, predse-
dniku Kovačiču pa je Boranič 
izročil tudi priznanje za trud in 
požrtvovalno delo, ki ga opra-
vlja v društvu. Sledila je še pre-
daja ključev avtocisterne, ki jih 
je prevzel voznik cisterne Kri-
stijan Frigelj. Kulturni pro-
gram, ki sta ga povezovala Ta-
nja Kovačič in Matic Markl, 
so oblikovali člani Moškega 
pevskega zbora KUD Slavček, 
učenci OŠ Velika Dolina in Li-
mena glazba DVD Plešivica s 
Hrvaške. Po uradnem delu je 
sledila zabava s skupino Iber.
 Rok Retelj

Predsednik in poveljnik PGD Velika Dolina, Marko Kovačič 
(desno) in Alen Žrlič, sta se med prejetimi darili razveselila 
tudi motorne žage.

Srečanje pobratenih orkestrov

Združeni pobrateni orkestri z dirigentom Danielom Ivšo

Poletna krvodajalska akcija
KRŠKO - V Mladinskem centru Krško bo v ponedeljek, 3. av-
gusta, od 7. do 13. ure krvodajalska akcija, na katero vabi Ob-
močno združenje Rdečega križa Krško.

Številne prisotne je z željo, da 
bi ob programu uživali, poz-
dravil ravnatelj Uroš Škof ter 
se zahvalil mentorjema zbora, 
profesorjema Simoni Rožman 
Strnad in Dejanu Jerončiču, 
vsem nastopajočim dijakom in 
ostalim profesoricam pri pri-

pravi večera. »Nocojšnja pri-
reditev nosi naslov Ljubi, lju-
bi, ljubi vse ljudi. Verjamem, da 
dijaki želijo s pesmijo, besedo 
in glasbo izražati svoj pogled 
na svet. Od nas odraslih priča-
kujejo več strpnosti, ljubezni 
in radosti, več empatije in po-
štenosti,« je dejal.

Izrazili so svoj pogled na svet
BREŽICE – Mešani mladinski zbor Gimnazije Brežice je ob koncu šolskega leta pripravil letni koncert z na-
slovom »Ljubi, ljubi, ljubi vse ljudi«. Večer je bil preplet zapetih pesmi zbora in liričnih pesmi, ki so jih re-
citirali dijaki, gostje zbora. 

Zbor se je predstavil z različni-
mi glasbenimi zvrstmi, od re-
nesanse do glasbe sodobnih 
avtorjev s pridihom etno zvo-
kov, ljudske pesmi ter prired-
be tujih in domačih popevk. 
Peli so v latinščini, angleščini, 
švedščini in slovenščini, reci-

tirali pa še v nemščini in fran-
coščini. Ves ta preplet je plod 
rednega pouka pri tujih jezi-
kih in rednih vaj mladinske-
ga zbora. V zboru je v šolskem 
letu 2014/2015 pelo 22 pevk 
in pevcev, slednji so v manjši-
ni, zato so še posebej dragoce-
ni, za naslednje šolsko leto pa 

si želijo, da bi se njihove vrste 
še dodatno zapolnile, je povze-
tek misli Simone Rožman Str-
nad. Ob tem je izpostavila dija-
kinje pevke, maturantke, ki so 
uresničile temelje zbora – Anjo 
Drstvenšek, Manco Fifnja, 
Nežo Petan, Tamaro Hostar 
in Majo Pinterič ter jih za slo-
vo simbolično nagradila z vio-
linskim ključem. Kot je še po-
vedala Rožman Strnadova, se je 
zbor letos prvič predstavil na 
območni reviji mladinskih pev-
skih zborov, kjer so pevci pre-
jeli odlične strokovne ocene s 
spodbudo, da se lahko udele-
žijo že kakšnega regijskega tek-

movanja in se lotijo že zahtev-
nejše literature. Predstavili so 
se tudi na informativnem dne-
vu, na BAG-u (brežiški akade-
miji gimnazijcev) in v začetku 
maja koncertirali z Mešanim 
mladinskim zborom Gimnazi-
je Ledina iz Ljubljane. 

Ob glasbi, pesmi, poeziji in mi-
slih o ljubezni sta Tim Med-
ved in Žana Florjanič Ba-
ronik predsednici Društva 
Zdravje za Posavje Diani Ko-
sar predala bon v vrednosti 
682 evrov, ki so jih zbrali dija-
ki v letošnji pomladi za nakup 
mamografa. N. Jenko S.

V ospredju peterica nagrajenih pevk

BRESTANICA - Konec junija je v organizaciji Kluba posavskih štu-
dentov v Brestanici potekal že 16. festival za mlade ŠROT. Večer-
no dogajanje so odprli zmagovalci predizbora za ŠROT, dolenjska 
rock skupina Ice on Fire, sledil pa je nastop starih znancev festi-
vala Uranium Pills Project. Ob 25-letnici delovanja so na velikem 
festivalskem odru pozdravili skupino Big Foot Mama, za zaklju-
ček pa so poskrbeli Hrvatje – mlada tamburaška skupina Meja-
ši je spravila pod oder prav vse in do druge ure zjutraj skrbela za 
noro vzdušje z avtorskimi skladbami in priredbami znanih po-
pevk, ki so jim dodali pridih tamburice. Organizatorji so se odlo-
čili, da bodo za popoln skok v letošnje poletje poskrbeli s havaj-
sko tematiko, ki je navdušila obiskovalce.  Vir: KPŠ

Že 16. festival za mlade ŠROT
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STUDENEC - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Sevnica je 30. maja organiziralo 3. pohod po poteh taj-
nih skladišč orožja, na katerem obiščejo eno od tajnih skladišč 
orožja v občini Sevnica. Letos so udeleženci pohoda obiskali do-
mačijo Janc, kjer je bilo leta 1990 tajno skladišče orožja, ki ga je 
hotela takratna JLA odvzeti Teritorialni obrambi. »Zbrali smo se 
pred Domom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, od koder 
smo se podali na pot proti domačiji Janc na Ponikve pri Studen-
cu. Ana Janc je pred spominsko ploščo, ki se nahaja na steni do-
mačije, obudila spomin. Vrnila se je v čas, ko sta z možem Kristi-
janom, ki je kasneje postal župan občine Sevnica, sodelovala pri 
nastajanju samostojne Slovenije. Po krajšem kulturnem progra-
mu smo nadaljevali pot na pokopališče na Studencu, kjer nas je 
pred spomenikom padlim v 1. svetovni vojni nagovorila članica 
sveta KS Studenec Marija Novak. Poklonili smo se tudi spominu 
in na grobu Kristijana Janca prižgali svečo. Prijeten zaključek ob 
bograču in zvokih harmonike smo imeli na domačiji Matko, kjer 
prav tako stoji spominsko obeležje. Predsednik PDV Sever Raj-
mund Veber nam je povedal, kako so se takrat policijske vrste 
pripravljale na novo državo. Pohod smo po dvanajstih kilome-
trih v veselem vzdušju in razpoloženju zaključili v Lokah. Poho-
da so se udeležili tudi veterani z Vrhnike. Vsi člani OZVVS Sevni-
ca in pohodniki smo prepričani, da stvari, ki so se dogajale pred 
petindvajsetimi leti v zvezi z našo osamsvojitvo, ne smemo po-
zabiti ali dovoliti, da se razvrednotijo,« je pohod opisal predse-
dnik OZVVS Sevnica Ivan Cajner.  S. R., foto: I. C.

OKIČ - Letos mineva 177 let od rojstva jezikoslovca, pesnika, za-
vednega Slovenca in profesorja v Celovcu Antona Umeka Okiške-
ga, ki je bil rojen 12. junija 1838 v vasi Okič, ki je del KS Boštanj 
v sevniški občini. Po tem velikem možu nosi ime kulturno-ume-
tniško društvo, ki želi ohranjati spomin nanj z organizacijo raz-
ličnih dogodkov. Eden izmed njih je bil tudi pohod Po poti An-
tona Umeka Okiškega, na katerega se je 13. junija prvič podalo 
42 pohodnic in pohodnikov. Pot jih je vodila od večnamenskega 
doma na Okiču na Topolovec, kjer jim je v cerkvi Marijinega vne-
bovzetja pod vodstvom Mimice Šuster zapel ženski pevski zbor 
Azaleja iz Boštanja. Z recitalom Topolovška gora, ki jo je napisal 
Okiški, je Eva Dolinšek zbrane popeljala v čas, v katerem je ome-
njeni živel in pisal. Pred cerkvijo so za pogostitev poskrbele čla-
nice Aktiva žena Boštanj. »Odrekati se dobrotam, ki so jih pripra-
vile in ponudile, pod vodstvom predsednice boštanjskega aktiva 
žena Nike Udovč, Marica Škoda, Milka Abram in Antonija Gu-
ček, je bilo nemogoče. Po sedem kilometrov dolgi poti smo pri-
speli na cilj, do rojstne hiše Antona Umeka Okiškega, kjer so nas 
ponovno presenetile ’Azalejke’. Kako pa se je Anton počutil v tu-
jini, nam je v njegovi pesmi Pismo domačim povedala Martina 
Žužek. Zaključek pohoda se je odvijal pod kozolcem, ki nosi le-
tnico 1908,« je del opisa junijskega pohoda izpod peresa pred-
sednika KUD Anton Umek Okiški Ivana Cajnerja.  S. R.

Pohod po poti Okiškega

V vasi Okič stoji rojstna hiša jezikoslovca, pesnika, zavednega 
Slovenca in profesorja v Celovcu Antona Umeka Okiškega in 
po njem se imenuje tamkajšnje kuturno-umetniško društvo.

Po poteh tajnih skladišč orožja

Člani OZVVS Sevnica so organizirali že tretji spominski pohod 
po poteh tajnih skladišč orožja v sevniški občini.

Študijski krožki že vrsto let delujejo pod okriljem Andragoškega cen-
tra Slovenije. So oblika neformalnega izobraževanja odraslih in po-
membno prispevajo k utripu življenja na podeželju. S svojimi pro-
grami so tudi pomemben povezovalec ljudi in varen prostor, kjer 
mnogi najdejo priložnost kakovostno prispevati in sodelovati pri re-
alizaciji skupnih ciljev.

V občini Radeče jih že vrsto let povezujeta mentorja Marija Imperl iz 
KTRC Radeče in revirni gozdar Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slove-
nije. V petek, 17. julija 2015, sta se krožkarjem na Magolniku pridru-
žili tudi naši dolgoletni mentorici Tatjana Kavšek in Darija Račnik. 
Krožkov je bilo v radeški občini že veliko, vsak poseben in drugačen. 
Največ jih deluje na Svibnem, kjer so jih ljudje z veseljem sprejeli za 
svoje in v njih že vrsto let sodelujejo. 

Krožki se rodijo in delujejo, nekateri nato ugasnejo, drugi pa živi-
jo več let. Vsak ob svojem zaključku pušča sledi, ki so vidne še dol-
go. Ostajajo spomini in spoznanja, da skupaj zmoremo več, da je s 
prostovoljnim sodelovanjem in prizadevanjem včasih mogoče do-
seči pomembne cilje. Posebej pomembno je, da je tudi lokalna sku-
pnost študijske krožke prepoznala kot nosilce aktivnega vključeva-
nja v občinske razvojne programe. 

Člani različnih krožkov smo se tokrat zbrali na Magolniku, da bi z 
delovno akcijo popravili cesto od transformatorja mimo bivaka do 
Hiše na Magolniku, uredili izvir v Ameriki in pripravili drva za oglar-
sko kopo, ki bo zagorela ob svetovnem dnevu turizma jeseni, ko se 
že tradicionalno srečujemo pri Hiši. Delovne akcije se je udeležilo več 
kot 35 krožkarjev. Nekateri so prišli na Magolnik že dopoldan, dru-
gi pa popoldan, ko smo se v vročem dnevu zbrali v senci pod koša-
to lipo. Tokrat so bili z nami naši krožkarji od blizu in daleč, pridružil 
pa se nam je tudi župan občine Radeče Tomaž Režun. V prijetnem 
druženju smo ob odlično pripravljeni hrani in hladni pijači zadovolj-
ni pokramljali in obujali spomine ter kovali načrte za bodoče delo. 
Krožkarji smo še enkrat dokazali, da se radi odzovemo povabilu in 
smo vedno pripravljeni prispevati svoj čas in energijo, da s skupni-
mi napori poskrbimo za koristna in prijetna druženja.

Delovna akcija študijskih 
krožkov na Magolniku

www.radece.si

»Kot ima drevo korenine, ima 
tudi naše društvo trdne zače-
tne vezi. Prvi kmečki praznik 
se je odvijal davnega leta 1985 
na farovškem travniku v Dulu. 
Takratni govornik Nace Strmo-
le je stopil na ’platonarski voz’ 
in pozdravil vse prisotne ter 
prebral pravila tekmovalcem 

v košnji in grabljenju. Seveda 
je pravila pripravil mentor iz 
takratnega Kmetijskega kom-
binata Sevnica, ki je bil tudi po-
budnik in idejni vodja aktivne-
ga dela podeželske mladine v 
sevniški občini. Takrat se je 
rodilo Društvo mladih pode-
želcev v Tržišču, prvotno ime-
novano Mladi zadružniki. Od 
tedaj se je zamenjalo kar nekaj 

30. kmečki praznik v Tržišču
TRŽIŠČE - Prvo julijsko nedeljo je Društvo podeželske mladine Tržišče pripravilo že 30. kmečki praznik, ki 
se je odvijal na veliki travnati površini v  njihovem domačem kraju. 

marljivih predsednikov, ki so s 
svojim zglednim delom in tru-
dom vodili skupino mladih, za-
gnanih kmečkih fantov in de-
klet. Kako tudi ne, saj je bila to 
bolj ali manj ena redkih prilo-
žnosti druženja na vasi. Skupaj 
so stopili v tistih najtežjih ča-
sih, ko kmetijstvo ni bilo tako 

cenjeno, in obdržali društvo 
do danes, ko je kmečki stan 
spet vse bolj spoštovan in ce-
njen. Danes šteje društvo oko-
li 40 članov, pretežno mladine 
iz kmečkih družin na podro-
čju Tržišča z okolico. Glavni cilj 
društva je povezovanje mladi-
ne in izobraževanje v kmetij-
stvu ter sodelovanje pri sku-
pnih krajevnih akcijah, skrb za 

ohranjanje kmečke krajine ter 
zastopanje našega kraja doma 
in v širši okolici,« je opisal de-
lovanje društva, ki ga vodi od 
decembra 2012, Gregor Za-
bukovec. 

In kot se za visok jubilej spo-
dobi, je le-ta na vroč julijski 
dan privabil lepo število obi-
skovalk in obiskovalcev od bli-
zu in daleč, ki so najprej priso-
stvovali blagoslovu traktorjev 
(opravil ga je domači župnik 
Jože Kohek), nato pa so spod-
bujali ekipe, ki so se pomeri-
le v petih zabavnih kmečkih 
igrah. Eno ekipo so sestavljali 
tudi nekdanji predsedniki Dru-
štva podeželske mladine Trži-
šče, ki so pokazali, kaj zmorejo 

izkušnje, a na koncu so z vese-
ljem prepustili prva najboljša 
mesta mlajši generaciji tekmo-
valk in tekmovalcev. Končna 
zmaga je tako pripadla ekipi 
s Štrita iz KS Bučka, ekipa 3 iz 
Zabukovja pri Sevnici je bila 
druga, tretje mesto je osvoji-
la ekipa iz Metlike. Kmečkim 
igram je sledilo še tekmova-
nje v košnji trave, kjer je zma-
gal David Avguštinčič iz Treb-
njega. Priznanja sta najboljšim 
podelila sevniški podžupan Ja-
nez Kukec in predsednik KS 
Tržišče Janez Virant. V nada-
ljevanju prijetnega in zelo vro-
čega julijskega dne je za dobro 
razpoloženje do poznih večer-
nih ur skrbel ansambel Pogum. 
 S. Radi

Ekipa iz Zabukovja je na 30. kmečkem prazniku v Tržišču na-
stopila s tremi ekipami in je bila tako najštevilčnejša.

V šaljivih kmečkih igrah so tekmovali tudi bivši predsedniki 
Društva podeželske mladine Tržišče. 
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Društvo je nastalo leta 1975 
z odcepitvijo od krškega dru-
štva upokojencev in dobilo 
prostore v občinski stavbi, ki 
so služili kot stičišče raških 
upokojencev. Društvu so nato 
predsedovali še Alojz Božič, 
Miha Vuk, Alojz Simončič, 
Andrej Potecin, Janez Grab-
nar, Jože Hriberšek in zadnjih 
šest let prva predsednica Fani-
ka Metelko. Od leta 2010 ima 
društvo nove prostore na na-
slovu Raka 40, danes pa šte-
je kar 270 članov ne le iz do-
mače, ampak tudi iz sosednjih 
krajevnih skupnosti. Druži-
jo se preko številnih aktivno-
sti: ročna dela, pikado, ribolov, 
kegljanje z vrvico, streljanje z 
zračno puško, kartanje, izleti 
in pohodi, dejavni pa so tudi 

KOPRIVNICA - Bralci se boste 
razveselili novice, da sredi-
na avgusta tudi letos prinaša 
tradicionalno Koprivniško 
noč. A če bo sobotni popol-
dan, 15. avgusta, kot pona-
vadi poln zabave na prilju-
bljenih vaških igrah, končal 
pa se bo z gasilsko veselico 
z Navihankami, bo dva dni 
prej, 13. avgusta, posebna 
priložnost, da pokažete svo-
jo človekoljubnost in poma-
gate PGD Veliki Kamen kupi-
ti javno dostopen avtomatski 
defibrilator.
 
Koprivniška noč se bo torej za-
čela že v četrtek, 13. avgusta, 
na športnem igrišču pri OŠ Ko-
privnica s prireditvijo »AED re-
šuje življenja«. Popoldan boste 
lahko preživeli v družbi dveh 
olimpijcev in svetovnih prva-
kov Primoža Kozmusa in Iz-
toka Čopa, večer pa začeli z 

KRŠKO – Tudi v šolskem letu 2014/15 so v ZD Krško v okvi-
ru zobozdravstvene vzgojne dejavnosti po šolah občin Krško 
in Kostanjevica na Krki izvajali skrb za ustno higieno in pro-
movirali ustno zdravje. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi 
prehrani poteka od drugega do petega razreda ter pri vseh 
učencih šole s prilagojenim programom. 

Tekmovanje za čiste zobe pomeni preverjanje učinkovitosti ustne 
higiene, vzbujanje interesa, motivacijo in spodbudo za nadaljnje 
delo. »Učenci se med seboj radi primerjajo, ob dosežkih je njiho-
vo veselje neprecenljivo. Ob koncu šolskega leta zberemo podat-
ke, razglasimo najboljši razred v občini in zmagovalne razrede 
posameznih šol. Pohvale so deležni tudi posamezniki, ki so re-
dno skrbeli za svoje zobe in zdravje, čeprav niso v zmagovalnem 
razredu. Potrebno je povedati, da so v to tekmovanje posredno 
vključeni tudi starši, saj so otroku največji vzor, otrok pa ogleda-
lo staršev,« sta ob tem povedali dipl. med. sestri Damjana Gru-
bar in Klavdija Božič, ki sta skrbeli za nemoten potek tekmo-
vanja. Najbolje so se odrezali učenci 2. razreda OŠ Koprivnica z 
učiteljicama Metko Bogolin in Antonijo Kozole, drugi so bili 
učenci 5. razreda OŠ Raka z učiteljico Jadranko Kržan, tretji pa 
učenci 2.b razreda na OŠ Jurija Dalmatina Krško z učiteljico Ur-
ško Breznikar. V skupnem seštevku za vse učence, ki tekmuje-
jo v čistoči zob, se je najbolje izkazala OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
druga je bila OŠ Raka, tretja pa OŠ Adama Bohoriča Brestanica. 
 M. Hrvatin

Jubilej obeležili s pesmijo
RAKA - S prireditvijo »Raka poje« v telovadnici tamkajšnje šole, na kateri so nastopile številne domače in okoliške pevske 
in glasbene skupine, so člani in članice Društva upokojencev Raka 12. junija obeležili 40-letnico društva.

Koprivniški drugošolci z najbolj 
»čistimi zobki«

Najboljši razredni uspeh so dosegli drugošolci koprivniške 
osnovne šole.

na kulturnem področju, kjer so 
se združili v več pevskih sku-
pin in ansambel Č'bularji. »Vse 
dni v tednu imamo zasedene, 
tako da že kar težko najdemo 

čas in prostor za še kakšno de-
javnost,« ob tem dodaja Metel-
kova. Od leta 2008 sodelujejo 
tudi v projektu Starejši za sta-
rejše, v okviru katerega de-

set prostovoljcev letno nare-
di po 400 obiskov starejših, ki 
so potrebni pomoči, sodeluje-
jo pa tudi z drugimi društvi v 
kraju in krajevno skupnostjo. 
V bodoče želijo z novimi aktiv-
nostmi v svoje vrste pritegniti 
še tiste upokojence, ki sameva-
jo doma.

Na jubilejni prireditvi so čla-
nom društva čestitali številni 
gostje, med drugim podpred-
sednik Zveze društev upoko-
jencev Slovenije Anton Don-
ko, predsednik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev 
Posavja Jožef Žnidarič, pred-
stavnik Občine Krško Janko 
Avsec in predsednik sveta KS 
Raka Silvo Krošelj. Kot je opo-
zoril slednji, živimo v družbi, 
ki časti kult mladosti, a ji ne 
da priložnosti, hkrati pa naj bi 
spoštovala starost, a jo sili na 
obrobje. Člani raškega društva 
so zanj dokaz, da sta pomlad 
in poletje mogoča tudi v jese-
ni življenja. Nastopile so števil-
ne domače in okoliške pevske 
in glasbene skupine: ansambel 
Orion, pevske skupine Rožma-
rin, Stari prijatelji, Koledniki, 
skupina pevcev DU Raka, La-
vrencij in Florjani, Ana Avse-
nak, pevski zbor OŠ Raka, upo-
kojenski raški Č'bularji in kot 
posebna gostja večera Tanja 
Žagar. P. Pavlovič

Med nastopajočimi je bila tudi skupina pevcev Društva upo-
kojencev Raka.

Koprivniška noč za defibrilator
obilo smeha ob ogledu dobro-
delne monokomedije z naslo-
vom Striptiz v izvedbi igralca 
Matjaža Javšnika. Z obiskom 
prireditve boste pomagali 
zbrati prepotrebna sredstva 
za nakup javno dostopnega 
avtomatskega zunanjega de-
fibrilatorja (AED), ki je name-
njen za nudenje oživljanja v 
primeru nesreč ali nenadnih 
srčnih zastojev. Defibrilator bo 
namenjen prebivalcem KS Ko-
privnica in prebivalcem mejnih 
območij v KS Senovo in KS Bre-
stanica. V Prostovoljnem gasil-
skem društvu Veliki Kamen so 
ob vabilu poudarili, da si pri-
zadevajo za čim gostejšo mre-
žo javno dostopnih AED, saj pri 
reševanju mnogokrat štejejo 
sekunde: »Če se človeku usta-
vi srce in mu nihče ne pomaga, 
umre v približno 10 minutah, 
možnost preživetja je namreč 
vsako minuto manjša za 10 %. 

Območje KS Koprivnica pa je 
od prvih reševalcev nujne me-
dicinske pomoči oddaljeno več 
kot 15 kilometrov. Čas posre-
dovanja je tako 15 minut ali 
celo do 25 minut v najbolj od-
ročnih krajih.« In za nakup no-
vega aparata potrebujejo vašo 
pomoč, člani PGD Veliki Kamen 
pa so se pripravljeni usposobi-
ti za prve posredovalce in or-
ganizirati izobraževanja za 
prebivalce. Za vse, ki bi radi po-
magali še kako drugače, lahko 
pokličete tudi na 051/340-877 
ali pišete na pgdvelikikamen@
gmail.com, vsi pa lepo vabljeni 
na dva zabavna popoldneva in 
večera, z nakupom vstopnic za 
dobrodelno prireditev pa boste 
prispevali k reševanju življenj.
 Maruša Mavsar

 medijski sponzor

DRNOVO - Alojz Bogolin z Dr-
novega je to pomlad pri ora-
nju naletel na posebno in ne-
pričakovano najdbo - s plugom 
je »zapel« za kamnito struktu-
ro rimskodobne kamnite grob-
ne skrinje, kakršnih je v okoli-
ci Drnovega nemalo. »Najditelj 
je prepoznal, da gre za drago-
ceno kulturno dediščino, in o 
najdbi nemudoma obvestil Za-
vod za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije OE Ljubljana in 
Posavski muzej Brežice. Ekipa 
arheologov je na stroške Posa-

Arheološka najdba z Drnovega

vskega muzeja Brežice in Za-
voda za varstvo kulturne de-

diščine Slovenije raziskala in 
dokumentirala najdbo. Izkaza-
lo se je, da je bil grob v prete-
klosti žal že odprt in izropan,« 
je o najdbi zapisala Jana Puhar 
iz Posavskega muzeja Brežice. 
Kamnito grobnico so arheolo-
gi na željo lastnika parcele pu-
stili »in situ« - na mestu, kjer je 
bila najdena. Tam bo na ogled 
vsem, ki se zanimajo za daljno 
preteklost, hkrati pa za zgled 
dobrega sodelovanja med do-
mačini in arheologi, je zaklju-
čila Puharjeva.  P. P.

Alojz Bogolin in njegova hči 
poleg rimskodobne najdbe

KRŠKO, BRESTANICA - Poletna 
muzejska noč 2015 je v organi-
zaciji Kulturnega doma Krško 
20. junija ponovno potekala 
tudi v Mestnem muzeju Krško 
in na gradu Rajhenburg. V Me-
stnem muzeju so na t. i. mu-
zejsko noč za otroke in dru-
žine organizirali delavnico »Z 
deklico Savo po mestu Krško«, 
nato pa dogodek popestrili še 
s klovnovsko predstavo  »Klov-

Poletna noč v mestnem muzeju in na gradu
nesa razgraja po muzeju«. Na 
gradu Rajhenburg so odprli 
stalno zbirko »Brestanica na 
razglednicah«, kjer je na ogled 
176 zanimivih muzealij, ka-
kor je ob tem povedala kusto-
sinja dr. Helena Rožman. Za 
zaključek prireditve pa so po-
stregli še s filmsko predstavo 
Pot v raj, ki je napovedala pri-
četek letnega kina na rajhen-
burškem gradu.  M. H.

Obiskovalci so si z zanima-
njem ogledovali razstavo 
brestaniških razglednic.
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Elektrarna v Brestanici je sicer 
ena izmed najstarejših delujočih 
elektrarn v Sloveniji. Njeni začet-
ki segajo v leto 1939, ko se je za-
čela gradnja in postavitev prvega 
parnega bloka na osnovi premo-
govne tehnologije, predvsem 
zaradi vse večje proizvodnje bli-
žnjega rudnika rjavega premoga 
na Senovem. Ta je začel z večjim 
izkopom premoga po prvi sve-
tovni vojni, pri kopanju premoga 
pa je nastajalo veliko premogo-
vega prahu, ki ga je bilo smiselno 
koristno uporabiti. Začetek voj-
ne je elektrarna dočakala sredi 
izgradnje, a je kljub vojni vihri ju-
lija 1943 pričela obratovati.

PREHOD NA PLINSKO-PARNO 
TEHNOLOGIJO
Ker so se konec šestdesetih let 
začele težave z dobavo premoga 
iz senovskega in okoliških rudni-
kov, se je takratno vodstvo od-
ločilo za izgradnjo plinsko-parne 
elektrarne na primarni bencin 
in kurilno olje. Tako so v začetku sedemdesetih let začeli pre-
urejati tehnološko zastarele in iztrošene naprave, hkrati pa so 
leta 1972 začeli graditi novo plinsko-parno elektrarno s skupno 
močjo 95 MW. Izgradnja in rekonstrukcija sta trajali do leta 1975. 
Septembra tega leta je elektrarna začela poskusno obratovati kot 
tehnološka celota. S tem se je vloga Termoelektrarne Brestani-
ca spremenila, saj je s hitrimi in prilagodljivimi plinskimi agregati 
postala proizvajalec vršne oziroma konične energije. Poleg tega je 
imela zaradi možnosti zagona plinskih agregatov iz breznapeto-
stnega stanja pomembno vlogo pri zagotavljanju sistemskih sto-

ritev za elektroenergetski sistem, 
kar je bilo še posebej pomemb-
no zaradi takrat začete izgradnje 
jedrske elektrarne v Krškem.

ŠIRITEV ELEKTRARNE KONEC 
DEVETDESETIH
Konec devetdesetih let sta bila 
za potrebe vršne energije in za-
gotavljanje sistemskih storitev 
za potrebe elektroenergetskega 
sistema zgrajena plinska agrega-
ta PB4 in PB5. S postavitvijo teh 
dveh agregatov je elektrarna do-
segla bistveno večjo zmogljivost 
ter postala sodoben proizvodni 
objekt za zanesljivo proizvodnjo 
električne energije. Razvila se 
je v zanesljivega in zelo prilago-
dljivega proizvajalca električne 
energije v Sloveniji, predvsem na 
področju zagotavljanja sistem-
skih storitev. Njene naprave za 
proizvodnjo električne energije 
imajo od zadnje dograditve sku-
pno 297 MW moči, ki jo z elek-
troenergetskim sistemom Slove-

nije povezuje 110-kilovoltno stikališče.

IZGRADNJA NADOMESTNIH PLINSKIH AGREGATOV
Z zamenjavo obstoječih plinskih agregatov, ki obratujejo od leta 
1975, bo Termoelektrarna Brestanica svojo vlogo v slovenskem 
elektroenergetskem sistemu še okrepila. Hkrati je načrtovana 
investicija osrednji razvojni načrt elektrarne, s katerim bo zago-
tovljeno dolgoročno delovanje elektrarne v Brestanici. Prva faza 
predvideva izgradnjo nadomestnega plinskega agregata moči 40-
70 MW, ki bo začel obratovati najkasneje do konca leta 2017.

Nadgradnje TEB skozi čas
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Z rekonstrukcijo in izgradnjo novih agregatov je v začetku se-
demdesetih let elektrarna prešla na plinsko-parno tehnologi-
jo (foto: arhiv TEB).

KRŠKO - Tretji največji dobavitelj energije pri nas Elektro Ce-
lje Energija je 9. julija v Krškem odprl prenovljeno poslovalnico. 
»Tako za stranke kot za zaposlene prenovljena poslovalnica pri-
naša urejeno, moderno okolje, hkrati pa nam ponuja možnost, 
da predstavimo svojo ponudbo na bolj enostaven in ljudem bolj 
prijazen način. Skratka, uredili smo poslovalnico, ki je primerljiva 
sodobnim prodajalnam drugih trgovcev in storitvenih podjetij,« 
je ob tem povedal direktor ECE Celje mag. Mitja Terče. Po njego-
vih besedah so s tem tudi jasno pokazali, da ostajajo v tem oko-
lju. »Tudi z združevanjem z Elektro Gorenjsko prodajo Posavje 
še vedno ostaja strateškega pomena za nas in gotovo bomo gra-
dili na tem, da je ena od naših štirih ključnih enot tukaj - da so 
tukaj ljudje zaposleni, hkrati pa imajo naši kupci iz Posavja naj-
bližjo enoto v Krškem,« je še dodal direktor podjetja z več kot 
140.000 uporabniki. P. P. 

BREŽICE - Društvo za oživi-
tev mesta Brežice je 8. julija 
povabilo svoje člane in osta-
le Brežičane ter še nekatere 
občane na strokovno voden 
ogled gradbišča HE Breži-
ce in kasneje še na okroglo 
mizo z naslovom Priložnosti 
mesta Brežice ob izgradnji 
HE Brežice in HE Mokrice.

Spremembe, ki jih je v prostor 
prinesla izgradnja HE, je na 
gradbišču predstavil mag. An-
drej Vizjak, vodja razvoja in 
investicij v družbi Hidroelek-
trarne na spodnji Savi (HESS). 
Po ogledu gradbišča je v pro-
storih HESS sledila še okrogla 
miza, na kateri so sodelova-
li Vizjak, svetovalka brežiške-
ga župana Patricia Čular in 
projektant Matjaž Avšič, ki je 
predstavil načrt Vodnega cen-
tra Brežice s kajakaško stezo, 
ki bo zgrajen v sklopu HE Bre-
žice in katerega ocenjena vre-
dnost je tri milijone evrov. Kot 
je pojasnil Vizjak, je izgradnja 
HE na spodnji Savi pomemb-
na tudi za gospodarsko rast, 
saj letno prispeva 0,1 % k ra-
sti BDP. Investicija v vseh pet 
HE na spodnji Savi je pribli-
žno 803 milijone evrov (brez 
DDV), od tega znaša energet-
ski del slabih 480 milijonov 
evrov, infrastrukturni del pa 
324 milijonov evrov. Vizjak je 
poudaril, da se v državni pro-
račun vrne šestkrat več sred-
stev, kot je investicija v infra-

Prenovili poslovalnico v Krškem

Zagon HE Brežice čez dve leti

strukturo. Glede terminskega 
plana za HE Brežice je pove-
dal, da naj bi ta začela z obra-
tovanjem leta 2017, istega leta 
naj bi se začela tudi gradnja HE 
Mokrice in končala leta 2020. 
Kot je omenil za HE Mokrice, 
so trenutno v fazi pridobivanja 
okoljevarstvenega soglasja in 
računajo, da ga bodo pridobi-
li do konca leta in nato začeli z 
izdelavo dokumentacije za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja 
ter po sedanjih načrtih zakopa-
li temeljni kamen za HE Mokri-
ce marca 2017.

Čularjeva je dejala, da se na ob-
čini ukvarjajo s tremi ureditva-
mi v sklopu gradnje HE Brežice 
- Vodnim centrom Brežice, ure-
ditvijo rekreacijskih površin v 
Vrbini, pri čemer so v fazi izde-
lave idejnega projekta, ki pa je 
trenutno zaustavljen, saj pote-
kajo podrobnejše ureditve na 

projektu vodnega centra, ter 
ureditvijo zahodne fasade Bre-
žic. Vizija je, da se rečno stru-
go, ki bo poglobljena, ob zaho-
dni fasadi mesta izkoristi tudi 
za plovnost. Zahodna fasada se 
večinoma nahaja na privatnih 
parcelah, zato so lani organizi-
rali tudi sestanek z lastniki. Na 
delu, kjer je lastnik občina, to 
sta grad in glasbena šola, bodo 
izvedli geomehanske analize, 
ker želijo preveriti, koliko lah-
ko zahodno fasado še preure-
dijo. Za vse omenjene ureditve 
potrebujejo kar zajeten zalogaj 
finančnih sredstev, zato bodo 
skušali pridobiti evropska 
sredstva. Po predstavitvah je 
sledila še razprava, Brežičane 
in nekatere ostale pa je najbolj 
zanimalo, kako bo s plovnostjo 
po Savi, protipoplavnimi zašči-
tami in ureditvijo nadomestnih 
habitatov za živali.
 Rok Retelj

Mag. Andrej Vizjak med predstavitvijo gradbišča HE Brežice

IMPOLJCA - Letošnja četrta 
Cvičkijada Vinske kleti Zajc, 
ki se je odvijala 12. junija na 
prostem pri vinskem centru 
na Impoljci, je privabila na 
srečanje lepo število poslov-
nih partnerjev, prijateljev in 
znancev družine Zajc, lastni-
ce omenjene vinske kleti.

»Danes slavimo cviček s tisti-
mi, ki ga najbolj pristno čutijo 
- to so predvsem pridelovalci,« 
je dejal Božidar Zajc in v na-
daljevanju skupaj s sinovoma 
predstavil uspešno rast dru-
žinskega podjetja, ki je sto-
pilo na samostojno pot leta 
1990. Pomembni odločitvi je 
botrovala ljubezen do vinske 
trte, ki jo gojijo po dostopnih 
pisnih virih že od leta 1858 (v 
njih je dokumentirana posest 
in obdelava vinograda na Cir-
niku pri Mokricah, ki ga obde-
lujejo še danes). 

»Naše korenine izhajajo iz vi-
narske tradicije kmečkih dru-
žin Zajc z Velikega Obreža in 
Curhalek z Mosteca pri Do-
bovi,« je nadaljeval z opisom 
Zajc. Delavnost in voljo do ob-
delovanja vinske trte je uspe-
šno prenesel na oba sinova, ki 
sta prevzela tudi vodenje dru-
žinskega podjetja, v katerem 
so v preteklih letih veliko vla-
gali v obnovo in širitev vino-
gradov, gospodarskih poslo-
pij, nakup sodobne opreme 
ter širitev mreže dobavite-

Svojo zgodbo gradijo že 25 let

ljev. Največji preskok je pod-
jetje doživelo leta 2007, ko so 
na Impoljci pri Sevnici kupili 
zapuščen objekt in pripada-
joče zemljišče ter s pomočjo 
evropskih sredstev zgradili 
sodoben vinski center s kapa-
citeto 830.000 litrov, tako da 
lahko v času trgatve sprejmejo 
do 70 ton grozdja na dan. 

 »Večino prostih vikendov 
preživimo v vinogradu, kjer je 
delo kljub zahtevnosti spro-
ščujoče,« je dejal Božidar 
mlajši, ki v vinski kleti skrbi 
predvsem za vinogradniški del 
- za proizvodnjo vina, tehnič-
no opremljenost, skladiščenje 

vina in dostavo do kupca, nje-
gov brat Marko pa se ukvar-
ja z marketingom, s tujimi trgi, 
povezovanji med vinarji, ra-
zvojem blagovne znamke ipd. 
Trenutno imajo okoli 200 do-
baviteljev grozdja, ki jih ceni-
jo po tem, da se v družinskem 
podjetju držijo dogovorjenih 
rokov plačil, z veseljem pa se 
udeležijo tudi Cvičkijade, ki je 
»krona pomladnega promo-
cijskega projekta s srečanjem 
pridelovalcev grozdja in vina«. 
Vinska klet Zajc, v kateri je že 
od vsega začetka nepogre-
šljiv vodja Veomir Mišković, 
namreč uspešno gradi svojo 
»vinsko zgodbo« s pomočjo 
integracije dolenjskih in po-
savskih vinogradnikov s trdno 
odločnostjo, da bodo uspešno 
oskrbovali zahtevne pivce do-
brih vin tako v Sloveniji kot na 
tujih trgih. 

Danes velja Vinska klet Zajc za 
kakovostnega in vidnega pri-
delovalca dolenjskih vin pod 
blagovno znamko Zajc in po-
segajo po najvišjih odličjih 
v svojem razredu, ob čemer 
Marko Zajc dodaja: »Predsta-
vitev tržnih in regijskih po-
sebnosti, ustvarjanje tržne di-
ferenciacije in pospeševanje 
prodaje Cvička PTP skupine 
je sofinanciran in Evropske-
ga sklada za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje.« 

 Smilja Radi 

Vinogradniška in vinarska 
družina Zajc (od leve proti 
desni): oče Božidar s sinovo-
ma, Božidarjem in Markom

Termoelektrarna Brestanica bo z načrtovano izgradnjo nadomestnih plinskih agregatov izvedla tretjo večjo nad-
gradnjo oziroma posodobitev elektrarne od njene izgradnje. Načrtovana investicija je osrednji razvojni načrt elek-
trarne, s katerim bo zagotovljeno njeno dolgoročno delovanje. 

LJUBLJANA - Pobuda za razvoj skupnega evropskega pristopa k 
odlaganju visoko radioaktivnih odpadkov (VRAO) lahko prinaša 
za države z majhnimi jedrskimi programi, kot je slovenski, šte-
vilne prednosti in je zato za našo državo zanimiva. ARAO zato že 
več let aktivno sodeluje v delovni skupini Evropske organizaci-
je za razvoj globokega geološkega odlagališča (ERDO-WG) in je 
9. julija gostil mednarodno srečanje, ki so se ga poleg slovenskih 
strokovnjakov za ravnanje z RAO udeležili predstavniki Avstrije, 
Italije, Poljske, Portugalske, Nizozemske, Velike Britanije in Hrva-
ške. Večnacionalna delovna skupina je doslej gradila predvsem na 
tehnično-strokovnih vidikih razvoja enega ali več skupnih globo-
kih geoloških odlagališč VRAO, v prihodnje pa si bo intenzivneje 
prizadevala tudi za boljšo usklajenost nacionalnih evropskih stra-
tegij in programov ravnanja z RAO in izrabljenim gorivom (IG). 
Udeleženci srečanja so se strinjali, da je bil na področju prepozna-
vanja prednosti regionalnega pristopa k odlaganju IG in VRAO v 
preteklih desetih letih dosežen pomemben napredek. Večnacio-
nalne oziroma regionalne rešitve imajo v primerjavi z nacional-
nimi številne prednosti s tehničnega, varnostnega in ekonom-
skega oziroma stroškovnega zornega kota. Po drugi strani pa so 
prisotna družbena, pravna, politična in podobna druga tveganja. 
Med ključnimi sklepi srečanja je zato dogovor med člani delov-
ne skupine, da se njeno delo s tehničnega strokovno-razvojnega 
področja v prihodnje razširi tudi na področje krepitve družbeno-
-politične sprejemljivosti pobude za razvoj skupnega evropskega 
geološkega odlagališča.  P. P./vir: ARAO

ARAO gostil srečanje ERDO-WG
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Minulo soboto so Sevnico obiskali gasilci iz kraja Zavratec na Če-
škem, katere je gostilo Prostovoljno gasilsko društvo Studenec. Ga-
silce poleg humanega poslanstva in strokovnega sodelovanja pove-
zuje še zanimivost, ki je povezana z imenom kraja Zavratec. Na svetu 
so namreč le trije kraji z imenom Zavratec, dva od teh sta v Sloveni-
ji, poleg Zavratca pri Studencu je drugi pri Idriji. Pred približno dve-
ma letoma so idrijski Zavratčani navezali stik z dolenjskimi ter tako 
začeli lepo sodelovanje. Tako je letos združena ekipa iz obeh sloven-
skih krajev z imenom Zavratec obiskala Zavratec na Češkem in tam 
preživela nekaj prijetnih dni. 

Ker je preteklo soboto PGD Zavratec pri Idriji praznovalo 30-letnico 
delovanja, je bila to priložnost, da se predstavniki vseh treh krajev 
oziroma društev ponovno srečajo. Gasilce iz češkega Zavratca je na 
Gradu Sevnica v imenu Občine Sevnica sprejel podžupan Janez Ku-
kec. Predstavil jim je občino in Sevnico, nato pa so si ogledali grad 
ter v Grajski vinoteki okusili značilne dobrote sevniške občine. Sle-
dil je obisk Gasilske zveze Sevnica in Zavratca pri Studencu, kjer so 
jih sprejeli gostoljubni domačini. 
 Foto: Občina Sevnica

Pri spominskem obeležju v Jatni je 11. julija potekala spominska slo-
vesnost z naslovom »Ura spomina«. Z dogodkom so obeležili spo-
min na 70-letnico smrti dveh kurirjev Postaje TV-15A, in sicer Dol-
fija Črneca - Pika in Emila Strnada – Berača, ki sta le nekaj mesecev 
pred osvoboditvijo umrla v Jatni. V priložnostnem kulturnem pro-
gramu so se spomnili pomena kurirskih postaj, nastopili pa so tudi 
učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž. Dogodek so skupaj pripravili šen-
tjanška krajevna skupnost, turistično društvo, krajevna organizacija 
Društva izgnancev Slovenije in sevniško območno združenje borcev 
za ohranjanje vrednot NOB. 
  Foto: Janez Repovž

V občini Sevnica se preko leta odvijejo številni športni dogodki, 
tako rekreativnega kakor tudi tekmovalnega značaja. Organizator-
ji so različna športna društva in klubi, ki delujejo na različnih špor-
tnih področjih. KŠTM Sevnica je ob koncu lanskega leta razpisal fo-
tografski natečaj za izbor najboljših fotografij s področja športa za 
promocijske namene. V Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica so pre-
tekli četrtek tako odprli za ogled razstavo fotografij fotografskega 
natečaja Šport v občini Sevnica, in sicer izbor najboljših dvajsetih 
fotografij natečaja. Te je izmed vseh sodelujočih na natečaju izbra-
la strokovna komisija, ki je pri izboru upoštevala več kriterijev, in 
sicer kakovost, raznolikost, prepoznavnost ter umetniški vtis foto-
grafij. Avtor zmagovalne fotografije je Aleš Štricelj, na drugo mesto 
se je uvrstila fotografija Špele Štojs, na tretje pa fotografija Mirka 
Ognjenovića. Razstava bo na ogled do 6. septembra.
 Foto: Aleš Štricelj

Ureditve mirujočega prometa v Sevnici
Z ureditvijo prometne signaliza-
cije in postavitvijo parkomata je 
v praksi zaživela Odredba o ure-
ditvi parkiranja proti plačilu na 
javnih parkiriščih na Trgu svobo-
de v Sevnici, sprejeta na februar-
ski seji Občinskega sveta Občine 
Sevnica. Po vzoru dobro spreje-

te tovrstne ureditve režima par-
kiranja za HTC in v starem me-
stnem jedru sta zdaj na povsem 
enak način urejeni tudi parkiri-
šči na obeh straneh stavbe NLB 
ter pred trgovino Izidor v sredi-
šču Sevnice. Parkomat se naha-
ja na pločniku pri banki. 

Namen modrih con je poveča-
nje frekvence uporabe parkir-
nih mest v delovnem času in s 
tem rešitev problematike pre-
zasedenosti parkirišč. Parkiranje 
je prvo uro brezplačno, za vsako 
nadaljnjo uro pa je potrebno na 
parkomatu vnaprej plačati 0,5 

evra. Parkiranje po opisanem 
sistemu je plačljivo od pone-
deljka do vključno sobote med 
6. in 16. uro, ob nedeljah, držav-
nih praznikih in v času prireditev 
pa je brezplačno. 

  Foto: Občina Sevnica

Živahno oratorijsko druženje
Za aktivno, pestro in kvalitetno 
preživljanje počitniških dni so 
tudi letos poskrbeli v Salezijan-
skem mladinskem centru Sev-
nica. Počitniški program tako 
med drugim tudi letos ponu-
ja vsakodnevno počitniško var-
stvo za otroke vse do konca av-
gusta, v preteklem tednu pa so 
zaključili tudi s tradicionalnim 
oratorijem. 

Letošnjo oratorijsko zgodbo z 
naslovom »Hočem biti svet!«, 
povzeto po besedah osrednjega 
lika oratorija Dominika Savia, so 
v času od 6. do 17. julija ob po-
moči številnih animatorjev obo-
gatili z igro, ustvarjanjem, pe-
tjem, taborjenjem, kopanjem 
in vedno priljubljenimi vodnimi 
igrami. Društvo Salezijanski mla-
dinski center Sevnica je s skrb-
no organizacijo poskrbelo, da 
so otroci lahko ustvarjali v raz-

ličnih tematskih delavnicah, kjer 
so izdelovali svečke, frače, gra-
dove iz papirne mase in piñate, 
delali poizkuse, se učili prežive-
tja v naravi in plesali. V prvem 
tednu oratorija so poleg ostalih 
aktivnosti organizirali taborjenje 
pri cerkvi Marije vnebovzete na 
Grački gori, v drugem tednu dru-
ženja pa so se med drugim ko-
pali na brestaniškem bazenu in 
obiskali Senovo s cerkvijo Jane-

Sprejem gasilcev iz češkega Zavratca

Naveza treh Zavratcev je bila tudi tokrat uspešna in želja je, da bi 
bilo tako tudi v prihodnosti.

Sevniški šport skozi fotografski objektiv 

za Krstnika ter tako spoznavali 
tudi kraje izven domače občine. 
Oratorij so zaključili z oratorij-
sko tržnico, kjer so predstavi-
li izdelke, ustvarjene v delavni-
cah, pokazali svoje talente na 
različnih področjih in pripravili 
kratek kulturni program. Orato-
rij je otrokom tako omogočil, da 
so se družili z vrstniki tudi v času 
poletnih počitnic.
  Foto: Društvo SMC Sevnica

V času oratorija je v Salezijanskem mladinskem centru Sevnica počitnice preživljalo več kot 100 otrok.

Animatorji so poskrbeli za številne aktivnosti in igre.

Ura spomina v Jatni

Udeleženci pohoda in spominske ure v Jatni

Zmagovalna fotografija natečaja »Hud boj na klancu«

www.obcina-sevnica.si
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SPREJETI CILJI IN IZHODIŠČA 
PROSTORSKEGA RAZVOJA 
OBČINE KRŠKO

Občina Krško je v letu 2009 pri-
stopila k izdelavi občinskega 
prostorskega načrta (OPN) za 
območje celotne občine, ka-
terega načrtovalec je Savapro-
jekt Krško. Nadomestil bo pro-
storske sestavine dolgoročnega 
in srednjeročnega družbene-
ga plana za območje občine Kr-
ško ter nekatere prostorsko iz-
vedbene akte, ki se z Odlokom 
o OPN, v celoti ali delu, razve-
ljavljajo.

Občinski prostorski načrt je pro-
storski akt, s katerim se, ob upo-
števanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih po-
treb občine in varstvenih zah-
tev, določajo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, 

načrtujejo prostorske ureditve 
lokalnega pomena ter določa-
jo pogoji umeščanja objektov 
v prostor. 

OPN celovito obravnava pro-
storsko načrtovanje občine in 
je strateški in izvedbeni prostor-
ski akt ter podlaga za pripravo 
občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov (OPPN) in projek-
tov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Prednostna območja za razvoj 
poselitve in razvoj dejavnosti 
so na območju mesta Krško, ki 
skupaj z Leskovcem pri Krškem 
tvori zaokroženo urbanistično 
celoto ter v ostalih lokalnih sre-
diščih Brestanica, Senovo, Pod-
bočje, Raka in sedežih krajevnih 
skupnosti. Mesto Krško se sku-

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju 
kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja 

podeželja v občini Krško  v letu 2015

Občina Krško bo tudi v letošnjem letu v višini 9000 evrov sofinanci-
rala delovanje programov društev s področja kmetijstva, ki so ne-
profitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, hkrati pa tudi 
informiranje in podajanje vsebin, povezanih z razvojem podeželja. 
Sredstva so namenjena predstavitvi dejavnosti društva, organizaciji 
predstavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali 
mednarodnega pomena in materialnim stroškom.

Na razpis se lahko pod določenimi pogoji prijavijo registrirana sta-
novska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, 
čebelarstva, prehrane, razvoja podeželja in gozdarstva, združuje-
jo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško, ki delujejo na 
območju občine in regije.

Vloge pričakujemo  najkasneje do 15. septembra 2015, na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško. Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informa-
cije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-mail: magdalena.
kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Krško na 3. mednarodni konferenci o komunalni 
infrastrukturi

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško
Na 8. redni seji 16. julija 2015 je Občinski svet Občine Krško sprejel občinski prostorski načrt za območje občine Krško. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica občinske 
uprave Melita Čopar sta se 10. julija v Zagrebu skupaj s predstav-
niki družbe Kostak udeležila 3. mednarodne konference o komu-
nalni infrastrukturi z naslovom Javna naročila in njihov vpliv na ko-
munalno gospodarstvo, ki so se je udeležili predstavniki lokalnih 
skupnosti, razvojnih agencij, strokovnih združenj iz Hrvaške in šir-
še regije jugovzhodne Evrope. Med drugim so govorili o financira-
nju komunalne infrastrukture iz državnih in evropskih virov, o sis-
temu ločevanja odpadkov, o izkoriščanju obnovljivih virov energije, 
javni razsvetljavi in podobno. Župan je predstavil gospodarske jav-
ne službe v občini Krško in primer dobrih praks ter pasti izgradnje 
infrastrukture na področju ravnanja z odpadki ter izgradnje hidra-
vličnih izboljšav vodovodnega sistema.

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2015

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresniče-
vanje 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 neopredmetena sredstva na kmetij-
skih gospodarstvih 110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohra-
njanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
10.000 evrov, prav tako 10.000 evrov za pomoč za naložbe v pre-
delavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter 2.000 evrov za štipendiranje 
bodočih nosilcev kmetij. 

Vloge pričakujemo na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodar-
ske 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 za-
interesirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za go-
spodarske 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. do 10. ure.

Svet zavoda Mladinski center Krško najavlja razpis za

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

Javni razpis bo objavljen od 31. 7. 2015 do 13. 8. 2015 na Zavodu 
za zaposlovanje RS ter spletnih straneh www.mc-krsko.si,  www.
krsko.si in www.mlad.si.

paj z naseljem Leskovec pri Kr-
škem razvija kot vodilno uprav-
no občinsko središče z razvojem 
gospodarskih in družbenih de-
javnosti. 

Poselitev se prednostno usmer-
ja v območja naselij, na proste 
nepozidane površine, kjer je že 
urejena prometna in komunal-
na infrastruktura. Predvidene 
so širitve mesta Krško, širitve lo-
kalnih središč ter ostalih naselij, 
ki nimajo površin za razvoj. Gle-
de na razpoložljiva nepozida-
na stavbna zemljišča se v večini 
naselij načrtujejo samo zapolni-
tve in zaokrožitve obstoječe po-
zidave.

Razvoj gospodarskih dejav-
nosti občina zagotavlja v sklo-
pu obstoječih območij proizvo-
dnih dejavnosti mesta Krško, 
Leskovca pri Krškem ter v sklo-

pu lokalnih središč Brestanice, 
Senovega in Velikega Podloga. 
Razvoj gospodarskih dejavno-
sti se prav tako omogoča ob av-
tocestnih priključkih Drnovo in 
Smednik. V sklopu obstoječih 
energetskih dejavnosti se omo-
goča nadaljnji razvoj in poso-
dabljanje objektov, razvoj go-
spodarstva pa se dopolnjuje z 
razvojem gospodarskih dejav-
nosti s sosednjimi občinami, 
predvsem na področjih energe-
tike, komunalno-prometne in-
frastrukture in letalskega pro-
meta (letališče Cerklje ob Krki).

Površine za stanovanjsko gra-
dnjo in umestitev nemotečih 
spremljajočih dejavnosti se za-
gotavljajo v mestu Krško, nase-
lju Leskovec pri Krškem, v lokal-
nih središčih in drugih naseljih. 

Ohranja in spodbuja se razvoj 
turizma in prostočasnih dejav-
nosti ter turistično rekreacijska 
infrastruktura v smislu zadovo-
ljevanja različnih potreb na ce-
lotnem območju občine. Razvoj 
športa in rekreacije je predvi-
den ob že obstoječih športnih 
površinah na območju športne-
ga centra stadiona Matije Gub-
ca (speedway, nogomet, tenis 
center, bazen), športnega cen-
tra hipodrom Brege (konjeni-
štvo, kinološko vadišče), ob reki 
Savi ter na območju kompleksa 
Vipap (bazen). Kmetijska proi-
zvodnja in z njo povezane kme-
tijske dejavnosti se razvijajo na 
območju celotne občine, glede 
na naravne in ekološke danosti, 
z upoštevanjem okoljevarstve-
nih ukrepov.

OPN občine Krško vsebuje od-
lok, grafični del s kartami stra-

teškega in kartami izvedbenega 
dela ter obvezne priloge. V od-
loku so določeni skupni prostor-
sko izvedbeni pogoji (PIP), ki ve-
ljajo za območje celotne občine, 
ter podrobnejši prostorsko iz-
vedbeni pogoji, določeni za na-
selja, druga stavbna zemljišča 
ter odprti prostor (enote ureja-
nja prostora – EUP).

Celotno območje občine je raz-
deljeno na enote urejanja pro-
stora in so razvidne iz grafične-
ga dela. Predstavljajo območja z 
enotnimi značilnostmi prostora 
in so označene s črkovno ozna-
ko naselja ali dela naselja (npr. 
KRŠ za Krško).

V okviru izdelave OPN je bilo v 
osnutku predlaganih 932 pose-
gov za spremembo namenske 

rabe površin, po usklajevanjih 
z nosilci urejanja prostora pa 
je v fazi dopolnjenega osnutka 
OPN vključenih le še 609 pose-
gov. Na javno razgrnjen dopol-
njen osnutek OPN občine Krško 
je pripombe podalo skupno 450 
vlagateljev (fizičnih in pravnih 
oseb). V usklajenem predlogu 
OPN je bilo na območju občine 
Krško predlaganih 669 posegov, 
v skupni površini 116,28 ha.

V OPN občine Krško je določe-
nih 93,31 ha novih stavbnih ze-
mljišč.

Pobude in razvojne potrebe ob-
čine so bile usklajevane s šte-
vilnimi nosilci urejanja prosto-
ra (37), ki so podali smernice 
za načrtovane prostorske ure-
ditve iz njihove pristojnosti ter 
mnenje o upoštevanju le-teh. 
V času od začetka izdelave OPN 

občine Krško se je spremenil 
seznam državnih nosilcev ure-
janja prostora, prav tako je pri-
šlo do sprememb imenovanja 
ministrstev ter njihovih delov-
nih področij. 

OPN bo začel veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem listu 
RS, predvidoma v drugi polovi-
ci avgusta 2015. Za vloge za iz-
dajo gradbenega dovoljenja, ki 
bodo na upravno enoto vlože-
ne do začetka veljavnosti odlo-
ka OPN, se gradbeno dovoljenje 
lahko izda na podlagi do sedaj 
veljavnih prostorskih aktov.

Dokument bo na vpogled na 
sedežu Občine Krško, Oddelku 
za urejanje prostora in varstvo 
okolja.

Izsek iz grafičnega dela OPN na območju dela mesta Krško z Leskovcem pri Krškem, iz katerega je razvidna podrobnejša namenska ra-
ba površin in enote urejanja prostora. 
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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) 
prijazna psička, polna energije, v 
tipu nemškega ovčarja. Stara je 
približno  eno leto, je rjavo-črne 
barve s srednje dolgo dlako ter 
je že čipirana, cepljena in sterili-
zirana. Zelo bo vesela novega in 
ljubečega lastnika. 

MALINA (15175KK)  
je prijazna petletna psička sre-
dnje rasti s črno skodrano dlako. 
Je zelo aktivna, igriva in prijazna, 
želi si odgovoren in ljubeč dom! 

DINA (15206B) 
je mlajša prikupna psička, stara 
približno štiri mesece in črno-
-rjave barve s kratko dlako. Zelo 
rada se igra, je prijaznega zna-
čaja in si hitro želi v topel in lju-
beč dom. 

POK 2015 BREŽICE

PODJETNIŠKO - OBRTNI
IN KMETIJSKI SEJEM

17. - 18. OKTOBER

ŠPORTNA DVORANA BREŽICE

VSTOP PROST

Podjetniško - obrtni 
in kmetijski sejem POK

VABILO ZA RAZSTAVLJAVCE

BOGAT SPREMLJEVALNI PROGRAM

Izkoristite ugodnejši
prijavni rok:
PRVI ROK: 18. 08. 2015
DRUGI ROK: 18. 09. 2015
oz. do zapolnitve mest.

Več informacij in prijavnica na:
www.pcbrezice.si oz. info@pcbrezice.si
ali pokličite na: 0590 83 794 (Karl)

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice 
(Ur. list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena Poslovnika o delu 
Komisije v postopku podeljevanja priznanj z dne 9. 10. 1996 in 
2. 9. 2011

RAZPISUJE
OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA 

OBČINE BREŽICE ZA LETO 2015.
1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za posebne uspehe 

in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehnič-
nem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti in dela, 
ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine Brežice. 
Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom. 

2. Priznanje občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za iz-
redno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupno-
sti, podjetja, druge organizacije ter društva najkasneje do 24. 
avgusta 2015. Predlogov, ki bodo prispeli po tem roku, Komi-
sija ne bo upoštevala.

4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina Bre-
žice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in priznanja obči-
ne Brežice«. 

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

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

sežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
• če gre za življenjsko delo, pa pomen njegovega dela za go-

spodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.
7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za leto 

2015 bo ob prazniku občine Brežice.

mag. Andrej Vizjak,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

Posavski muzej Brežice je ob podpori Občine Brežice za letošnje 
poletje kot novost pripravil program letnega kina pod zvezdami 
na grajskem dvorišču. Poletni kino je naslednji korak Občine Bre-
žice, ki nadaljuje aktivnosti za ponovno vzpostavitev kino dejav-
nosti v mestu. Kino večeri bodo potekali ob torkih, 4. 8., 11. 8. in 
25. 8., s pričetkom ob 21. uri.

Letni kino na grajskem dvorišču je nadaljevanje prizadevanj Obči-
ne Brežice za ponovno vzpostavitev kino dejavnosti v mestu. Obči-
na Brežice je letos v sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije uspešno 
izvedla projekt Nacionalnega filmsko-vzgojnega programa. Namen 
projekta je bil omogočiti dostop do kakovostnih filmsko-vzgojnih 
programov v širšem slovenskem okolju in predvsem tam, kjer je to-
vrstna oblika vzgoje redka ali je sploh ni. V projekt so se vključile vse 
osnovne šole v občini in Gimnazija Brežice. Okoli 400 otrok - učen-
cev 4. in 8. razredov osnovnih šol in dijakov programa predšolske 
vzgoje ter 3. letnika Gimnazije Brežice si je v času od maja do juni-
ja v Domu kulture Brežice ogledalo filme Rdeči balon, Vratar Liver-
poola, Pobalinka in Kraljestvo vzhajajoče lune ter jih podrobneje 
spoznavalo tudi skozi voden razgovor.

Občinski svet Občine Brežice je na svoji 5. redni seji 9. 4. 2015 spre-
jel sklep o potrditvi javnega interesa za ponovno vzpostavitev Kina 
Brežice. Za uresničitev tega javnega interesa bo v mesecu avgustu 
objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo prostora kinodvorane 
v brezplačen najem. Pri tem bo imel največ možnosti za izbor tisti 
ponudnik, ki bo zagotovil:
• določen obseg prikazovanja komercialne in nekomercialne film-

ske produkcije; 
• kvaliteten program filmske vzgoje in izobraževanja primarno za 

predšolsko in osnovnošolsko populacijo; 
• izkazal partnerstvo z lokalno skupnostjo preko povezovanja la-

stnega programa z ostalimi ponudniki kulturnih dobrin v lokalni 
skupnosti, izobraževalnimi ustanovami ter akterji na ostalih po-
dročjih (gospodarstvo, turizem). 

Podrobnejša opredelitev kriterijev bo določena z besedilom javne-
ga zbiranja ponudb. V primeru uspešno zaključenega javnega zbira-
nja ponudb se lahko prvih kino predstav in ponovnega rednega de-
lovanja kina v Brežicah nadejamo že letos oktobra.

BREŽICE, CERKLJE OB KRKI - Župan občine Brežice Ivan Molan je obi-
skal udeležence in animatorje oratorija v Cerkljah ob Krki. Otroci so 
županu predstavili, kako poteka dogajanje na oratoriju, mu zaupa-
li dogodivščine z izleta v Maribor in mu zapeli pesem. Župan Ivan 
Molan je dejal, da Občina Brežice redno namenja sredstva za sofi-
nanciranje organiziranih počitniških dejavnosti otrok, saj se zaveda 
pomena kakovostno preživetega prostega časa otrok in mladine. 

V poletnih mesecih potekajo v občini Brežice poletne delavnice, ta-
bori in aktivnosti, namenjeni otrokom in mladim. Občina Brežice 
preko javnega razpisa Mladina vsako leto sofinancira izvajanje or-
ganiziranih dejavnosti za otroke in mladino. S pomočjo sredstev, ki 
jih je občina letos namenila za sofinanciranje več kot desetih pro-
gramov, je 400 otrokom omogočen obisk katere od različnih de-
javnosti. 

Med poletnimi doživetji so otroški planinsko-orientacijski tabor, 
dva oratorija,  počitniška videodelavnica,  poletni rokometni tabor,  
mladinski planinski tabor, poletje ob Krki … S pomočjo sredstev jav-
nega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju 
zdrav stva in socialnega varstva za leto 2015 pa bo občina sofinan-
cirala in s tem omogočila letovanje na morju tudi 80 otrokom v so-
delovanju z Zvezo prijateljev mladine Krško.

Poletni kino korak k obuditvi kino dejavnosti 
v Brežicah

Občina Brežice s sofinanciranjem omogočila 
poletne delavnice več kot 400 otrokom

Župan občine Brežice Ivan Molan na oratoriju v Cerkljah ob Krki

BREŽICE - Med 29. junijem in 3. julijem so v Zavodu za šport Brežice 
pripravili dogodek za otroke med 6. in 15. letom starosti iz Brežic in 
okolice. Šlo je za večdnevni športni kamp, ki so ga poimenovali Te-
den športnega počitka. Dogodek je bil namenjen promociji športa, 
da otroci spoznajo čim več različnih vrst športa, ki delujejo v obči-
ni. Vse dejavnosti na kampu so potekale pod nadzorom strokovno 
usposobljenih trenerjev iz različnih športnih klubov v občini Breži-
ce. Otroci so tako spoznavali nogomet, atletiko, plezanje, namizni 
tenis, gimnastiko, kegljanje, streljanje in orientacijo v naravi. Zavod 
za šport se zahvaljuje Nogometnemu klubu Brežice 1919, Atletske-
mu klubu Brežice, Posavskemu alpinističnemu klubu, Namiznoteni-
škemu klubu Dobova, Telovadnemu društvu Sokol Brežice, Keglja-
škemu klubu Brežice, Strelskemu klubu Brežice in Orientacijskemu 
klubu Brežice. En dan so otroci preživeli tudi na turistični kmetiji Zev-
nik, kjer so se naučili osnov jahanja. Na dan, ko so spoznavali atle-
tiko, jih je obiskala tudi skakalka s palico Leda Krošelj. Po zadnjem 
dnevu je sledil še zaključek, na katerem je vseh 31 otrok prejelo pri-
znanja.  R. R.

Teden športnega počitka

Udeleženci Tedna športnega počitka

Župan občine Brežice Ivan Molan je s podelitvijo listin v Me-
stni hiši Brežice izrekel zahvalo vsem udeleženkam in udele-
žencem tekmovanja v peki kruha, ki so v letih 2014 in 2015 s 
svojim sodelovanjem prispevali k uspešnosti Dneva kruha, vi-
na in salam. Po podelitvi priznanj je pekovski mojster Franci 
Planinc pripravil zanimivo predavanje o kruhu, v katerega je 
vtkal številne nasvete iz svoje bogate 54-letne prakse.
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RADEČE - V Caffe galeriji v Radečah je do 20. avgusta na 
ogled stota samostojna in retrospektivna razstava ljubitelj-
skega slikarja Jožeta Barachinija iz Radeč. Slovesno odprtje 
je potekalo 20. junija.

Odprtje je bilo, kot številu pritiče, na moč slovesno, pa vendar 
pristno, toplo in zanimivo. Umetnika so obiskali številni prijate-
lji, znanci in sokrajani, ki njegovo delo iskreno občudujejo. Zapel 
mu je prijatelj Rafko Irgolič, seveda svojo najbolj znano pesem 
z naslovom Moj črni konj. Z njim in njegovo ženo, magistro far-
macije, prvo direktorico Urada za zdravila Nado Irgolič, je kle-
petala moderatorka večera Boža Herek. V zahvalo za nastop mu 
je nato Jože Barachini poklonil njegov portret in se ob tem po-
šalil: »Ta je še iz mlajših let, zdaj pa so njegove poteze res mor-
da bolj ostre, zato pa toliko lepše poje.« Spregovoril je tudi mag. 
Ivan Sivec, s katerim slikar v zadnjem času sodeluje. Kaj natanč-
no snujeta, ni bilo slišati, a gotovo gre za tvorno sodelovanje, saj 
je na razstavi na častnem mestu tudi portret tega priljubljenega 
slovenskega pisatelja. V glasbenem delu otvoritvenega programa 
sta nastopili še mojstrica citranja Jasmina Levičar in sopranist-
ka Martina Zapušek - glasbeni tandem, ki sodeluje zadnje dese-
tletje in občinstva nikoli ne pusti hladnega. Zbrane je pozdravil 
tudi radeški župan Tomaž Režun, ki je zaželel sokrajanu Jožetu 
Barachiniju še veliko dobrih slikarskih del in še mnoge uspešne 
razstave.  B. H./S. R., foto: F. Titovšek

KRŠKO - V sklopu Poletnih večerov v parku, ki v organiza-
ciji OI JSKD Krško, Valvasorjeve knjižnice in Krajevne sku-
pnosti mesta Krško potekajo že 11. leto zapored, je bila 3. 
julija v Dvorani v parku odprta razstava slik in grafik likov-
nega ustvarjalca Roberta Gabriča iz Krškega »Mesta pod 
zvezdami«. 

Robert Gabrič, sicer inženir gradbeništva, ustvarja dve desetle-
tji, saj se je začel z likovnim ustvarjanjem ukvarjati okoli 30. leta, 
do sedaj pa je nanizal skupno tri samostojne razstave, pred na-
vedeno v Krškem je namreč dvakrat samostojno razstavljal že v 
Ljubljani. Kot je ob otvoritvi njegovih del dejala umetnostna zgo-
dovinarka Alenka Černelič Krošelj, v Krškem prvič razkriti li-
kovnik v svojem vsakdanjem delovnem okolju resda živi v ge-
ometrijskem in natančno preračunanem svetu, a se ta urejeni 
svet v njegovem likovnem izrazu popolnoma spremeni. Razstav-
ljena platna in grafike, ki datirajo iz različnih obdobij njegovega 
ustvarjanja, so namreč raznolika, njihova rdeča nit pa je upodo-
bitev mest, ki so ves čas valujoča, gibajoča, sestavljena iz kratkih 
in dolgih potez, polj in brazd, urejenih črt in hitrih vijug, svetlih 
in mračnih barv, znanih in neznanih podob, notranjosti in zuna-
njosti, tega in prejšnjega stoletja … Kot je še povedala Černelič 
Krošljeva, razstava »predstavlja njegova večplastna iskanja tako 
v tehnikah kot formatih, in v tistem, kar je najbolj bistveno - v li-
kovnem izrazu in pripovedi. Naslovi njegovih slik in grafik pred-
stavljajo njegove misli, sama dela pa jim dodajajo tudi druge di-
menzije, ki jih ustvarjalec sam ne more, pa tudi ne želi urejati in 
nadzirati«. Tako Gabričeve slike kot grafike pa nakazujejo, da so 
mu pri izražanju z likovno govorico odprte še številne poti, in da 
se je ta likovna zgodba v domačem okolju mesta Krško šele do-
dobra začela. Otvoritev je popestril Godalni trio Viva iz Trebnje-
ga. B. Mavsar

Barachinijeva jubilejna razstava

Ljubiteljski slikar Jože Barachini (v sredini) s prijateljem Raf-
kom Irgoličem in pisateljem Ivanom Sivcem

Gabričeva Mesta pod zvezdami

Robert Gabrič z družino

BRESTANICA - Ko se je 13. julija vroč poletni dan počasi prevešal 
v večer, so se na prostem, v bližini zeliščnega vrta na gradu Raj-
henburg, zbrali »kresnički« in »kresničke« na prvem Kresničk-
ovanju nad Savo. Tako so poimenovali svoje prvo poletno literar-
no srečanje udeleženke in udeleženci, ki se že tri leta zapovrstjo 
udeležujejo literarnih delavnic v sevniški knjižnici. Dobrodošlico 
večeru, v katerem so zazvenele poetične misli literarnih ustvar-
jalk, je namenila nekaj uvodnih besed  mentorica literarnih de-
lavnic Marija Hrvatin: »Ko sem razmišljala o nocojšnjem do-
godku, je v meni oživela vsa tista otroškost vaške deklice, ki je 
z ostalimi vaškimi otročaji v tem času pred pol stoletja pod ve-
čer lovila kresničke. Sedaj se bomo odprli sebi, vsem nam in vet-
ru, ki bo ponesel našo poezijo ali prozo nad umirjenost Save, ki 
že stoletja kleše rečno brežino.« Literarnemu včeru na prostem 
je dodal poseben zven z igranjem na piščal Blaž Hrvatin, rahel 
dež, ki je začel počasi padati, pa je bil po mnenju nekaterih po-
seben blagoslov.  S. R. 

Kresničkovanje nad Savo

V bližini zeliščnega vrta na gradu Rajhenburg je potekal lite-
rarni večer na prostem.

»Vladimirja Lamuta imamo 
Kostanjevičani upravičeno za 
svojega. Naš kraj se je nešteto-
krat znašel v njegovih skicir-
kah, bil je avtor prve postavi-
tve likovne zbirke v OŠ, zato ga 
vsekakor lahko štejemo med 
začetnike likovne dejavnosti 
v kraju, med vsemi razstavi-
šči v Sloveniji pa so bila nje-
gova dela največkrat razsta-
vljena prav v Kostanjevici, ne 
nazadnje je razstavišče, v kate-
rem se nahajamo, imenovano 
njemu v čast,« je v predstavi-
tvi razstave številnim udele-
žencem otvoritve 17. julija de-
jal kustos Goran Milovanović. 
Ker je umetnikov opus, pred-
vsem po zaslugi dr. Milčka Ko-
melja, strokovno že dodobra 
obdelan, so se v kostanjevi-
ški galeriji odločili, da spomin 
na »enega velikih likovnih po-
etov dolenjske pokrajine« za-
beležijo z razstavo njegovih 
manj znanih risb in krokijev, 
ki so nastali ob enem od mno-
gih kulturnih fenomenov Ko-
stanjevice na Krki v prejšnjem 
stoletju – amaterskem gledali-
šču pod okriljem dramske sek-
cije Prosvetnega društva Loj-

Lamutovi kostanjeviški portreti
KOSTANJEVICA NA KRKI - Letos mineva 100 let od rojstva slikarja in grafika Vladimirja Lamuta (1915–
1962). Ob tej priložnosti so Galeriji Božidar Jakac v razstavnem prostoru, poimenovanem po Lamutu, od-
prli razstavo njegovih portretov kostanjeviških igralcev z naslovom »Nemirno ustvarjalno hrepenenje«. 

zeta Košaka. Za razstavo so 
tako izbrali 75 Lamutovih risb 
iz štirih iger PD Lojzeta Koša-
ka: Celjski grofje, Kloštrski žol-
nir, Pernjakovi (vse izvede-
ne 1956), Svet brez sovraštva 
(1958) ter dveh gostujočih 
iger – znamenitega Sovretove-
ga prevoda Platonovega dela 
Poslednji dnevi Sokrata, ki je 
v izvedbi Eksperimentalne-
ga gledališča Ljubljana v Ko-
stanjevici gostovala leta 1957, 
leto kasneje pa še igre SLG Ce-
lje Dundo Maroje. Tem so do-
dali še nekaj žanrskih risb, 
ki so povezane s Kostanjevi-

co, kostanjeviškim gledali-
ščem, nekaj izvedenih portre-
tov glavnih protagonistov ter 
tudi avtoportret. Milovanović 
je ob tem poudaril še vpliv pro-
fesorjev zagrebške akademije 
in medvojne zagrebške likovne 
scene na Lamutovo delo, kar je 
po njegovih besedah vsekakor 
tema, ki jo bo tako pri Lamu-
tu kot mnogih drugih sloven-
skih študentih tistega časa tre-
ba še temeljiteje obdelati. »To 
je vsekakor naloga, ki se jo bo 
v bodoče morala lotiti prav 
naša galerija, ki kot speciali-
zirani likovni muzej s svojimi 

zbirkami, predvsem z Gorju-
pom, Didkom in Goršetom že 
sedaj stopa globoko v to ob-
dobje zagrebške akademije, 
nenazadnje pa nas k temu za-
vezuje tudi geografska pozici-
ja in dolgoletno plodno sode-
lovanje z Zagrebom,« je dejal.

S priredbo dramskega bese-
dila Poslednji dnevi Sokrata je 
na otvoritvi nastopil dramski 
igralec Stane Tomazin, raz-
stavo, ki bo na ogled do 20. 
septembra, pa je odprl župan 
Ladko Petretič, ki je poudaril 
pomen kostanjeviškega gleda-
lišča za razcvet kulturnega ži-
vljenja v kraju ter izpostavil 
Lamutovo sodelovanje z in-
telektualci s širšega območja 
od Novega mesta do Brežic in 
celo Zagreba. »Upam, da vam 
bo ta razstava v spomin na de-
lovanje naših dedov in očetov 
dala novih moči in zagona in 
da bomo vsi skupaj stremeli k 
temu, da ohranimo ta izjemen 
status Kostanjevice, ki si ga je 
prislužila skozi zgodovino - 
status kulturnega središča re-
gije,« je dejal zbranim Petretič.
 Peter Pavlovič

Odprtja razstave se je udeležil tudi sin Vladimirja Lamuta 
Branko, ob njem kustos razstave Goran Milovanović.

Direktorica muzeja Alenka 
Černelič Krošelj je ob tem po-
vedala, da so v muzeju skušali 
izbrati zgodbe o različnih po-
teh domov skozi 20. stoletje, 
ki so ga žal v veliki meri za-
znamovale predvsem svetov-
ne vojne. Vključitev v projekt 
je za muzej spodbuda pri obli-
kovanju Posavskih muzejskih 

vitrin, v projekt pa je vključe-
na večina muzejskih kustosov. 
Ob tem je spomnila, da je Vla-
sta Dejak januarja predstavi-
la zgodbo Antona Kopinča iz 
obdobja prve svetovne vojne, 
Ivanka Počkar je ob 8. mar-
cu s pričevalko Jožico Grahek 
predstavila njeno zgodbo iz 
druge svetovne vojne, tokrat 
pa so se vrnili spet na zače-
tek 20. stoletja, ko je zgodbo 
zdravnika Ivana Oražna pred-
stavil dr. Tomaž Teropšič.

Dr. Ivan Oražen (1869–1921) 
je študiral medicino na Dunaju 

V vitrini Oražnova pot domov
BREŽICE – Posavski muzej je 9. julija v okviru Posavske muzejske vitrine in v sklopu projekta Pot domov, 
ki so ga zasnovali v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, pripravil odprtje razstave, posvečene vojnemu 
zdravniku Ivanu Oražnu iz Kostanjevice na Krki.

in v Gradcu, diplomiral pa leta 
1900. Zaposlil se je v Ljubljan-
ski deželni bolnišnici kot po-
možni zdravnik, pozneje je de-
lal kot praktični zdravnik. Med 
prvo balkansko vojno je leta 
1912 kot prostovoljec zdrav-
nik sedem tednov zdravil srb-
ske ranjence v vojaški bolni-
šnici v Nišu. O svojem bivanju v 
Srbiji je napisal zanimivo knji-
žico z naslovom »Med ranjeni-
mi srbskimi brati«. Delovanje v 
tej bolnišnici je bilo Oražnovo 
prvo srečanje z vojno patologi-
jo in zdravljenjem vojnih ran. 
Kljub temu, da je delal v ne-
mogočih razmerah, se je v voj-
ni vihri počutil bolje kakor pod 
avstrijsko oblastjo. Že v ome-
njeni knjižici je v 28 črticah po-
pisal svoje bivanje med srbski-
mi ranjenci. Črtice so prevzete 
s samaritanskim čutenjem do 
ranjencev in humanitarno pre-
danostjo zdravnika, ki verjame 
v združeno moč južnih Slova-
nov. S svojim delovanjem si ni 
pridobil naklonjenosti avstrij-
skih oblasti, a je kljub temu še 
naprej sanjal o boljših časih za 
slovanske narode. Leta 1918 
je postal šef zdravnik ljubljan-
ske divizijske vojaške oblasti, 
kmalu zatem pa šef zdravni-
škega oddelka pri Deželni vla-
di za Slovenijo. Leta 1919 so ga 
izvolili za prvega starosto ju-
goslovanske sokolske zveze.

Njegova rojstna hiša je na Ora-
žnovi ulici 2 v Kostanjevici na 

Krki. Razstavo je odprl župan 
občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič ter izrazil spo-
štovanje in ponos, da je bil dr. 
Oražen tukajšnji rojak, ki je bil 
pomemben družbeno politični 

delavec, velik domoljub, pred-
vsem pa zdravnik in človeko-
ljub. Razstava bo odprta do 
20. avgusta, nato bo septem-
bra gostovala v Kostanjevici.
 N. Jenko Sunčič 

Zgodbo Ivana Oražna je pred-
stavil dr. Tomaž Teropšič.
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Četrtek, 23. 7.

• ob 19.00 v mestnem parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku - Twisted delight, koncert 
Katje Šulc

• ob 19.00 v Mestnem muzeju 
Krško: Mozaik - delavnica ob 
razstavi »Neviodunum, rim-
sko mesto ob reki Savi«

• ob 19.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Škrat pirat - preiz-
kus gusarskih spretnosti, 
gusarske igre

Petek, 24. 7.

• od 10.00 do 19.00 na vino-
rodnem območju VTD Gado-
va peč: dežurni zidanici VTD 
Gadova peč - zidanici Zden-
ka in hram VTD (tudi 25. in 
26. 7.)

• ob 20.30 v Termah Čatež: 
glasbeni dogodek Petkova 
pumpa

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert Maje Zalo-
žnik

• ob 21.30 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: letni kino 
- Francoska suita, romantič-
na vojna drama

Sobota, 25. 7.

• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 1. 
Anin glasbeni večer - Vokal-
na skupina Aria iz Dobove

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Po-
letje na gradu Rajhenburg 
- koncert Nuške Drašček & 
Blaža Jurjevčiča

• ob 20.30 v Termah Čatež: 
dalmatinski večer s klapo 
Jadranski maestrali in ribjim 
piknikom

Nedelja, 26. 7.

• ob 18.30 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: NK Krško - 
NK Luka Koper, nogometna 
tekma 2. kroga 1. SNL 

Ponedeljek, 27. 7.

• od 9.00 do 13.00 v Domu 
kulture Radeče: poletne 
gledališke delavnice 2015 
(vsak dan do 31. 7.)

Torek, 28. 7.

• ob 19.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Škratja ustvarjal-
nica - poslikava tatujev in 
ustvarjanje

Sreda, 29. 7.

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: koncert Anzhe

Četrtek, 30. 7.

• ob 19.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Škratje coprnije - 
eksperimenti in igra z ma-
teriali

• ob 21.00 v gradu Brežice: 
koncert DŠB - Strune in srca

Petek, 31. 7.

• ob 10.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: brezplačna ustvarjal-
nica za otroke od 5. do 14. 
leta »Zmešnjava na platnu« 
(slikanje s tempera barva-
mi s pomočjo različnih pri-
pomočkov)

• od 18.00 dalje na Borštu: 
prireditev Boršt 2015 - ob 
18.00 turnir v odbojki na 
mivki, v večernih urah na-

stop rock skupine Sting Ray 
3

• ob 20.30 v Termah Čatež: 
Čateška noč z glasbenimi 
gosti - Nina + Duo Despe-
rados

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert FOR

Sobota, 1. 8. 

• ob 10.00 pri spomeniku v 
gozdu Dobrava pri Bukošku: 
komemoracija v spomin na 
ustreljene borce krške par-
tizanske čete

• od 19.00 dalje na Borštu: 
prireditev Boršt 2015 - ob 
19.00 tradicionalni skoki 
v vodo, v večernih urah na-
stop skupine Panorama

• ob 20.30 v Termah Čatež: 
Čateška noč z glasbeno sku-
pino Doctor&Doctor ter 
Mambo kings

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert Nirvana cover 
banda 

Nedelja, 2. 8.

• ob 9.00 na Borštu: priredi-
tev Boršt 2015 - prvi turnir 
v nogometu na travi na bor-
škem igrišču

• ob 20.30 v Termah Čatež: 
Čateška noč – glasbeni do-
godek Veseljakov vikend

Torek, 4. 8.

• ob 21.00 v gradu Brežice: 
kino na grajskem dvorišču

Sreda, 5. 8.

• v prostorih Občine Radeče: 
pogovor z varuhinjo člove-
kovih pravic in svetovalci 
ter prijava kršitev človeko-
vih pravic (več na str. 3)

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: koncert DreamOn

Četrtek, 6. 8.

• ob 19.00 v atriju Mencin-
gerjeve hiše Krško: Od štam-
piljke do pekača - otvoritev 
skupinske razstave keramič-
nih izdelkov

Petek, 7. 8.

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Po-
letje na gradu Rajhenburg 
- koncert Severe Gjurin & 
banda

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert Maje Weiss 
in Robija Petana

Sobota, 8. 8. 

• ob 20.30 v Termah Čatež: 
glasbeni večer s skupinama 
Ansambel Šrangarji in Ma-
ryjane

• ob 21.00 na bazenu Bre-
stanica: koncert Abba cover 
banda

Torek, 11. 8.

ob 21.00 v gradu Brežice: kino 
na grajskem dvorišču

kam v posavju

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju!

Odprto vsak dan od 10. do 20. ure. Ob  ponedeljkih zaprto.
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BOŠTANJ - V letošnjem letu praznjujejo Ljudski pevci Boštanj 
25-letnico delovanja, zato so zadnjo soboto v maju v domači 
farni cerkvi pripravili jubilejni koncert s skrbno izbranim 
naborom ljudskih napevov z njihovega bogatega repertoar-
ja, izročila, ki ga negujejo že četrt stoletja. 

Moška vokalna skupina iz Boštanja, ki jo vodi Alojz Fon, je nasta-
la v letu 1990 iz jurjevskih pevcev. Svoj prvi javni nastop so imeli 
leto dni kasneje na srečanju ljudskih pevcev v Sevnici. V skupini, 
v kateri se je v času delovanja nekaj pevcev zamenjalo, prepevajo 
Edi Strah, Tine Žnidaršič, Alojz Štempelj, Brane Žibert, Mar-
jan Možic, Alojz Stopar, Matej Fon, Jože Bašič, Jože Udovč in 
Alojz Fon. »Ljudski pevci Boštanj so ves čas neutrudni skrbni-
ki svojih ljudskih pesmi. Kar so slišali pri očetih, stricih, dedih 
in babicah, obnavljajo in posredujejo tako, kot sami čutijo. Če se 
vmes pritakne kakšna podobnost zborovskega petja, je to pač 
zato, ker si kot pravi pevci vedno poiščejo še kakšno priložnost 
za petje,« je del zapisa Jasne Vidakovič v spremni besedi dvoj-
ne zgoščenke, ki so jo pevci izdali ob svoji letošnji 25-letnici de-
lovanja. Na njej je 42 znanih ljudski napevov.

Na koncertu, ki ga je povezovala Jelka Bec, so se predstavili tudi 
glasbeni gosti, Ljudski pevci iz Luč. Po zaključenem koncertnem 
delu so sledile še čestitke ostalih društev v kraju, predsednik Zve-
ze kulturnih društev Sevnica Jože Novak je pevcem za ohranja-
nje ljudskih pesmi in ljubiteljske kulture podelil priznanje, nato 
pa je v bližnjem TVD Partizanu sledilo še druženje ob kozarčku 
in domačih dobrotah domačih vinogradnikov in Aktiva žena Bo-
štanj.  S. R., foto: T. Ž.

CERKLJE OB KRKI - V župnijski cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob 
Krki se je 14. junija odvil koncert »En pušel'c ljubezni«, ki ga je 
ob deseti obletnici delovanja pripravil Mešani pevski zbor Cer-
klje ob Krki. Z izbranim repertoarjem večinoma ljubezenskih pe-
smi je cerkljanski zbor, ki ga vodi Andrej Resnik, navdušil po-
slušalce. MePZ Cerklje ob Krki, v katerem poje več kot 20 članov, 
je v goste povabil tudi Vokalno skupino Mesečina z Bučke, ki jo 
vodi Ana Češnjevar. Eno izmed pesmi so organizatorji koncer-
ta odpeli tudi z gostjami. Za konec sta se izkazali solistki Stanka 
Turšič Pungerčar in Ana Marija Resnik. Vodja JSKD OI Brežice 
Simona Rožman Strnad je članom MePZ Cerklje ob Krki za ak-
tivno udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbene dejavno-
sti podelila Gallusove značke, zboru pa je ob jubileju čestital tudi 
predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič. Obi-
skovalce je pozdravila predsednica MePZ Cerklje ob Krki Nata-
ša Pleteršnik in se jim zahvalila za obisk in podporo na preho-
jeni desetletni poti. Koncert je povezoval David Križman, med 
nekaterimi pesmimi so pevce na klavirju spremljali Eva Unetič, 
Ana Češnjevar in Andrej Resnik, na kitari Vid Merljak in na bob-
nih Uroš Srpčič. Solistka je bila tudi Barbara Ulčnik Tomažin. 
Potekalo je tudi žrebanje za brezplačno petje na cerkvenem delu 
poroke na območju Posavja v izvedbi MePZ Cerklje ob Krki. Ta 
privilegij je cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj z žrebom omo-
gočil Jerneji Prah in Gregorju Kvartuhu.  
 R. R. , foto: A. Tokić

BREŽICE – Mešani pevski zbor KUD Brežice in Tamburaški orke-
ster KUD Oton Župančič Artiče sta 21. junija do zadnjega kotička 
napolnila Viteško dvorano brežiškega gradu, kar je za zbor, ki mu 
dirigirata Elizabeta in Dragutin Križanić, in za orkester, kate-
remu dirigira Dragutin Križanić, še eno veliko priznanje naklo-
njenih poslušalcev. Ravno ko se je pričelo letošnje poletje, je zbor 
pel Privškovo Pred mano je poletje, orkester pa je med ostalimi 
skladbami zaigral Škorce, skupno z zborom pa koncert sklenil s 
pesmijo Če bil bi sonce, avtor obeh skladb je Križanić. Poslušal-
ci so izvedbe nagrajevali z aplavzi in dosegli še krepak bis. Eliza-
beta Križanić je program dopolnjevala kot solistka in humorna 
povezovalka, predsednik KUD Brežice Janez Avšič se je zahvalil 
obema dirigentoma za 31 potrpežljivih let in izpostavil, da brez 
Betke in Draga ne bi bili to, kar so.
 N. J. S., foto: Gregor Molan

25 let Ljudskih pevcev Boštanj 

Ljudski pevci Boštanj

En pušel'c ljubezni

MePZ Cerklje ob Krki in Vokalna skupina Mesečina

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

NUŠKA DRAŠČEK & 
BLAŽ JURJEVČIČ

koncert, atrij Gradu Rajhenburg
sobota, 25.7., ob 20.30 uri

SEVERA GJURIN & BAND
koncert, atrij Gradu Rajhenburg

petek, 7.8., ob 20.30 uri

31. skupni zaključni koncert

MePZ KUD Brežice

RADEČE - V cerkvi sv. Petra v 
Radečah se je 10. junija odvijal 
violinski koncert, na katerem 
se je predstavila domačinka 
Tanja Sonc s prijateljico Bože-
no Angelovo. Duo violin je za-
zvenel v cerkvenem prostoru s 
posebnim zvenom, kar so po-
slušalke in poslušalci  nagradili 
z dolgimi aplavzi.  Koncertne-
mu delu sta nato sledila še do-
datka. »Bil je res čudovit večer, 
za kar smo lahko iskreno hva-
ležni glasbenicama in le želimo 
si lahko, da bi se to še ponovi-
lo!« je zapisala v svojem spro-
čilu Nevenka Vahtar, ki je do-
dala tudi fotografijo.
  S. R. 

Violinistki navdušili v Radečah 

Tanja Sonc in Božena Angelo-
va sta v cerkvi sv. Petra v Ra-
dečah izvedli skupen violinski 
koncert in navdušili. 
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Vrača se Rudolf Gas, nova skladba ansambla Azalea, 
predstavljamo novi up na elektronski glasbeni sceni. 
Tokrat preberite:

Glasbeno vsestranski Rudolf Gas (foto: Matej Kramžer), 
nekdanja gonilna sila zasedbe k.u.t. Gas, danes pa samo-
stojni glasbenik in vodja Big banda Orkestra Slovenske 

vojske, se v poletnih dneh predstavlja z novim videospo-
tom in tako dodaja tudi vizualni del svojemu zadnjemu 
singlu Del neba. Tokratno video kreacijo je prepustil do-
miselnim glavam študentov AGRFT-ja Vidu Hajnšku, Do-
mnu Martinčiču, Katarini Morano in Žigi Divjaku. »Na-
redili smo okoli 50.000 fotografij in v naših glavah je pred 
spanjem in tudi zjutraj po snemanju ostal zvok rafalne-
ga šklocanja fotoaparatov! Izgledalo je nekako takole: Ak-
cija in nato čk čk čk čk čk čk čk čk čk čk ...« je o dveh sne-
malnih dneh povedal glasbenik. Sicer pa posavski rojak 
te dni ne počiva: »Po nedavnem izjemno zahtevnem pro-
jektu, koncertu Big banda Orkestra Slovenske vojske z go-
stom Vlatkom Stefanovskim, se moram najprej sprostiti 
od vse glasbene vneme in bogatih aranžmajev preteklega 
obdobja ter se nato osredotočiti na končanje novega albu-
ma. No, z isto zasedbo me čaka nastop na MareziJazz 2015. 
Zatem pa resnično 'gas' z novimi idejami v soul funk oko-
lju domačega studia.«

Ansambel Azalea, katerega basist je tudi posavski glasbe-
nik Gregor Sotošek, se je v poletje podal z novim video-
spotom za skladbo S teboj je kot v pravljici, ki so jo med 
drugim predstavili na festivalu Slovenska polka in valček. 
»Ideje za scenarij spota je podal Matic Plevel, ki je hkra-
ti tudi v glavni vlogi skupaj s pevko Meto. Igrata par, ki se 
le redko spozabi na 'zakon nebes', kot pravi besedilo, če-
prav imata oba na roki zlat obroček. Vse te grehe si želita 
dokumentirati in jim narediti tudi konec detektiva (basist 
Gregor in kitarist Alen). Nad dejanji se križa in za vse te 
duše moli gospod župnik (harmonikar Luka), ki mu je se-
veda skok čez plot velik greh,« je zapisano o vsebini sklad-
be. Zgodbo so snemali na več lokacijah po Beli krajini, ki 
jo člani ansambla opisujejo kot neodkrito 'slovensko To-
skano'. Azalea še obljublja, da bo ljubezenska zgodba v ko-
mičnem duhu narisala nasmeh pod še tako resne oči, zato 
vas vabijo, da si spot čimprej ogledate na njihovem youtu-
be kanalu ali facebook strani.

V naši rubriki pa ne pozabimo niti na nove upe na elektron-
ski glasbeni sceni. Mladenič, znan kot Electrode (na foto-
grafiji), je trenutno eden od najbolj aktivnih DJ-ev, organi-
zatorjev in promotorjev omenjene glasbe, ki prihajajo iz 
Posavja oz. kar iz celotne Slovenije. Pravi, da je svojo glas-
beno kariero 
začel s kole-
gom, nato na-
daljeval v ko-
lektivu VMF 
v začetku leta 
2014, se po 
enem letu 
uspešnega de-
lovanja od-
ločil da gre v 
solo kariero, 
ustanovil svojo znamko Radioactive Vibes ter še prevzel 
društvo KUD Valvasor, pod okriljem katerega se je pred 
davnimi leti začela razvijati elektronska scena v Krškem. 
Izvedeli smo še, da je njegovo delo navdušilo že marsikoga, 
Electrode pa z nasmehom pravi, da gre vse v pravo smer 
- tako, kot je bilo načrtovano. Nastopal je že z mojstri, kot 
so Reaky, Unique, Psiho, Abakbeat, Deyco, Paperclip 
Project, GT, Hi Gashi, Aleksij … Njegov naslednji nastop 
bo 31. julija na dogodku, imenovanem Stonetrans Conti-
nuum, pri kamnolomu Radeče, že jeseni pa v okviru ome-
njenega društva k nam prihaja serija elektronskih dogod-
kov in koncertov.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Za Klub RAP iz Radeč je bilo le-
tošnje državno mažoretno pr-
venstvo edinstveno, saj so Ra-
dečanke z odličnimi rezultati 
in štirimi naslovi državnih pr-
vakinj osvojile najboljši eki-

pni uspeh v zgodovini kluba. 
Že prvi tekmovalni dan, v tek-
movanju neformacij, so rade-
ška dekleta kar osemkrat sto-
pila na oder za zmagovalke. V 
kategoriji »solo kadet« je Žana 
Jonozovič osvojila naslov dr-
žavne prvakinje, Eva Nogra-
šek pa v kategoriji »solo ju-
nior« (Zala Racman je v isti 
kategoriji osvojila 2., Rebeka 
Jahn pa 3. mesto). Naslov dr-
žavne prvakinje je v katego-
riji »solo senior« osvojila tudi 
Sara Potisek (Tanja Zupan je 
osvojila 2. mesto). V kategori-
ji »par kadet« sta Zala Hudo-
klin in Neža Zorec osvojili 6., 
Anja Šeško in Lucija Skale pa 
7. mesto. V kategoriji »par ju-
nior« sta Ajda Podlesnik in 
Nika Bolte osvojili 2., Maru-
ša Suhoveršnik in Lea Zdovc 
pa 3. mesto.

V drugem tekmovalnem dne-
vu je sledilo še elitno tekmo-

Zelo uspešne posavske mažorete
RADEČE/SEVNICA/DOBOVA - Dvodnevnega državnega tekmovanja mažoret, ki je potekalo pod okriljem 
Mažoretne zveze Slovenije v Murski Soboti, so se v konkurenci več kot 570 mažoret iz vse Slovenije udele-
žile tudi radeške, sevniške in dobovske mažorete ter osvojile kar nekaj odličij.

vanje med skupinami. »Senior-
ska skupina« je po dveh letih 
znova stopila na najvišjo sto-
pničko in osvojila naslov dr-
žavnih prvakinj. »Juniorska 
skupina« je osvojila 2., »skupi-

na kadet«  pa 4. mesto. V kate-
goriji »prvi korak« so tekmo-
vale tudi najmlajše radeške 
mažorete in osvojile šest zla-
tih (E. Davidović, T. Keber, L. 
Košmrlj Dobršek, N. Lonča-
rič Rozina, P. Mesec in N. Str-
niša), šest srebrnih (S. Cullet-
to, R. Duh, Daša N. Klanšek, 
T. Kojić, L. Podlesnik, Lana 
M. Radovac) in bronasto me-
daljo (M. Tovornik) ter pri-
znanje (S. Duh, S. Jančič). Ra-
deške mažorete so si s temi 
vrhunskimi rezultati zagoto-
vila tudi  vstopnico za nastop 
na evropskem prvenstvu, ki bo 
potekalo konec avgusta v fran-
coskem mestu Alba.

Z državnega mažoretnega tek-
movanja so se zadovoljne vr-
nile tudi sevniške mažorete, 
ki delujejo v okviru Društva 
Trg Sevnica. V kategoriji »ka-
det pom pom« so osvojile 1., v 
kategoriji »kadet palica« 2. in v 

»junior palica« 4. mesto. V ka-
tegoriji »kadet duo« sta Ajda 
Mesojedec in Lea Zakšek za-
sedli 2., Hana Vukalič in Zala 
Elizabeta Ramovš pa 5. me-
sto. Na stopničke je za 3. mesto 
stopila Teja Kranjc v kategori-
ji »kadet solo«, Tajda Župevc 
je zasedla 6., Ajda Mesojedec 
8. in Hana Vukalič 9. mesto. V 
kategoriji »junior solo« je Mo-
nika Seničar zasedla 5., Eva 
Železnik pa 6. mesto. V kate-
goriji »solo senior« je Eva Se-
nica osvojila 3. mesto. V kate-
goriji »senior duo« sta Tjaša 
Habinc in Tjaša Jezernik za-
sedli 3. mesto. Nuša Kranjc 
in Anja Popelar sta dosegli 

6. mesto v kategoriji »junior 
duo«. Najmlajše »cici mažore-
te« so prinesle domov 13 zla-
tih medalj. Osvojile so jih: Iza 
Brus, Lara Lisec, Kaja Zalo-
kar, Lana Vurnek, Pika Še-
ško, Ariana Srpčič, Lana Si-
mončič, Ema Popelar, Teja 
Mirt, Eva Mesojedec, Nina 
Marin, Ajda Lednik in Žanin 
Cesar. Srebrne medalje so si 

priplesale Lea Simončič, Ana 
Jeraj in Kiara Jager.

Brežiško občino so v Murski 
Soboti zastopale dobovske 
mažoretke, ki delujejo v okvi-
ru KD Gasilski pihalni orke-
ster Loče. V močni konkurenci 
odličnih slovenskih mažoretk 
so osvojile dve drugi mesti -  
Larisa Matijevič in Lea Jure-
čič v kategoriji »duo senior« 
in »skupina kadet« v kategori-
ji »pom pom«. Omenjena sku-
pina se je tekmovanja udeleži-
la prvič in že pokazala pot, po 
kateri se pride na vrh. »Oba 
nastopa, v dvorani in v paradi 
na ulici,  so dobovske mažorete 

opravile energično in skladno, 
kar je skupino navijačev iz Do-
bove spravilo na noge. Potoči-
la se je tudi solza sreče, ki je 
odraz vloženega dela mentori-
ce Loriane Bogovič in ponosa 
vseh deklet ob prvem uspehu,« 
je zapisala v svojem sporočilu 
predsednica KD Gasilski pihal-
ni orkester Loče Darja Kro-
šelj.  S. Radi

Seniorska skupina radeških mažoret je osvojila naslov držav-
nih prvakinj in gre avgusta na evropsko prvenstvo v Francijo.

Dobovske kadetinje so bile srebrne v kategoriji »pom pom«.

Renault priporoča
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renault.si

Renault CAPTUR
Že za

99€ / mesec* z vključenim

5 let podaljšanega jamstva 
Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za prvo leto
5 let brezplačnega vzdrževanja

Prepustite se užitku,
za varnost je poskrbljeno.

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na www.renault.si. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in 
podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 5 let brezplačnega vzdrževanja vključuje pogodbo o vzdrževanju My Revision, ki obsega redno vzdrževanje za 5 let oz. 100.000 km.

PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 3,6 – 5,4 l/100 km. EMISIJE CO2 95 – 125 g/km. Emisijska stopnja: Euro 5b. Emisija NOx: 0,0155 – 0,1491 g/km. Emisija trdih delcev: 
0,00021 – 0,00024 g/km. Število delcev (x1011): 1,38 – 3,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.   

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 16.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.
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posavsko dekle

Podarite 
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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:
• Katja Colarič, Krško - 

dečka,
• Aleksandra Krevs, Raka - 

dečka,
• Katja Petan, Brežice - 

deklico,
• Simona Fridrih, Senovo - 

deklico,
• Maja Đarmati, Brežice - 

deklico,
• Nives Žveglič, Dolenja vas 

pri Artičah - dečka,
• Urška Vodenik Juvan, 

Jeperjek – deklico,
• Suzana Ručman, Krmelj – 

deklico,
• Diana Belca, Brestanica – 

deklico,
• Danijela Cvijić Bratanič, 

Bukošek - deklico,
• Jožica Trupi, Mrzla Planina 

- deklico,
• Snježana Popović, Dobeno 

- deklico,
• Larisa Jazbar, Ribnica - 

dečka,
• Lea Štih, Krško - dečka,
• Jasmina Oštir, Križan Vrh 

- deklico,
• Nina Kranjec, Krško - 

deklico,

rojstva

• Izidor Hočevar in 
Marjetka Hočevar, oba iz 
Skrovnika,

• Robert Nahtigal in 
Simona Gorišek, oba iz 
Drenovca pri Leskovcu,

• Ale Kukavica in Vesna 
Voglar, oba iz Krškega,

• Klemen Kosem iz Sevnice 
in Erika Mirt z Blance,

• Tomaž Dornik iz Trbovelj 
in Nina Bedenk z Nove 
Gore,

• Boštjan Planinc z Zdol 
in Erika Prelesnik z 
Dovškega,

• Blaž Marn in Damjana 
Ašič, oba iz Krškega,

• Ivan Klemenčič in Vesna 
Jaćimović, oba iz Dolšc,

• Živko Ogorevc iz Stare 
vasi-Bizeljsko in Dženita 
Molan 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.

Renata Peternelj in Gregor Križnik, oba s Senovega, 23. 
maj 2015, Kostanjek (Foto: Damjan Žibert)

moja poroka• Martina Cirjak, Dečno selo 
- deklico,

• Marina Kolar, Krško - 
dečka,

• Tanja Avšič, Mali Vrh - 
dečka.

ČESTITAMO!

KRŠKO - Takole dobro razpoloženi, s prešernimi nasmehi, so bili 
10. julija otroci, ki s svojimi starši prebivajo v večstanovanjskem 
objektu na Kovinarski ulici 11, 11a in 11b v Krškem. Nedvomno 
je polkrožni blok na Griču z okoli 50 stanovanji najmlajši krški 
blok z več vidikov. V novogradnjo v neposredni bližini krškega 
Doma starejših občanov, ki jo je po neuspešni investiciji nekda-
njega krškega podjetja IR inženiring dokončal in prevzel Stano-
vanjski sklad RS, so se mlade družine začele doseljevati spomla-
di 2002, od tedaj pa se je v njem rodilo prek 70 otrok. Danes je 
najmlajših stanovalcev, največ med njimi jih šteje od enega do 
desetih let, nekaj pa jih pričakujejo tudi v prihajajočih tednih in 
mesecih, dobrih 50, kar lepo število družin je namreč medtem 
tudi že zamenjalo prebivališče, a so se v izpraznjena stanovanja 
ponovno naselile mlade družine, zaradi česar je pričakovati, da 
se bo število otrok povečevalo tudi v prihodnje. A da se povrne-
mo k prvotnemu razlogu za veselje malčkov: tega dne so namreč 
njihovi starši pripravili zabavo in jim v uporabo predali novou-
rejeno igrišče z igrali, ki ga je na pobudo staršev, z vložkom v vi-
šini 5.000 evrov, uredila Občina Krško. In glede na vse navede-
no lahko zaključimo, da je bila v tem primeru investicija več kot 
upravičena.  B. M. 

Novo igrišče na Kovinarski ulici

Z otroki iz Kovinarske ulice bi lahko zapolnili manjšo enoto 
vrtca, saj je njihovo število višje od števila otrok, ki, denimo, 
obiskujejo vrtec v Koprivnici ali Velikem Podlogu. 

Tako je bilo tudi letos. Več 
kot sto predanih prostovolj-
cev krajevnih društev je bilo 
ob koncu prireditve poplača-
nih z zadovoljnimi obiskovalci 
in prešernimi stojničarji z za-
nimivo ponudbo – od tekstila, 
suhe robe, sladkarij, posode, 
nakita, knjig, mesnih izdelkov, 
izdelkov iz konoplje, unikatnih 
rokodelskih izdelkov na roko-
delski tržnici. Kot vsako leto je 
dogajanje spretno povezoval 
Darko Povše, za zabavo je po-
skrbel ansambel, s svojimi ko-
njički pa sta prispeli dve raz-
lični odpravi: z živimi lepotci 
škocjanski konjeniki, z jekle-
nimi pa motoristi Divje Buče.

 Šarkeljada z več kot 50 lepimi 
in okusnimi šarklji ter razsta-
va slik nedavne likovne kolo-
nije sta poskrbeli tudi za tiste, 
ki cenijo ročna dela. Omeni-
mo, da sta s svojimi biskvitni-
mi šarklji v težki konkurenci 
znova zablesteli članici Akti-
va kmečkih žena Krško polje 
Stanislava in Stanka Pavko-
vič. Prireditev je uspela in tako 
bo okoli tisoč obiskovalcev od 
blizu in daleč znova z veseljem 
čakalo na 25. junij 2016, ko bo 
na Bučki znova vse v znamenju 
»semanjega dne«.   

 Maruša Mavsar

Semanji dan na Bučki
BUČKA – 200 let sejemske tradicije se vsako leto na dan državnosti in ob prazniku krajevne skupnosti Buč-
ka prelije v izjemen sejemski dan, ki je praviloma obdarjen s soncem, mnogimi stojnicami in številčnim 
obiskom. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviška noč se je še enkrat po-
trdila kot ena najbolj priljubljenih in množično obiskanih turi-
stično-zabavnih prireditev v Posavju. Organizatorji, Etnološko 
društvo Prforcenhaus, so tudi letos na standardnem prizorišču, 
kopališču pri južnem kostanjeviškem mostu, pripravili dvodnev-
no dogajanje. Na petkov večer sta za zabavo poskrbela D'Palinka 
band in ansambel Nebo, osrednji sobotni večer pa se je začel z 
otroškim rajanjem ter srečanjem pihalnih orkestrov in pustnih 
skupin, ob mraku pa so se obiskovalci zgrnili ob reko Krko, po 
kateri se je v soju 1000 lučk ob splavu, na katerem je bila doma-
ča pustna skupina z godbo, spustilo kar enajst okrašenih čolnov. 
Ocenjevalno komisijo so z domiselnostjo najbolj prepričali čolni 
»barčica«, »totem« in »meduze«. V nadaljevanju večera in noči 
je na plesišče vabila glasba ansambla Štrk, poleg ponudbe hra-
ne in pijače pa so organizatorji poskrbeli tudi za srečelov in pol-
nočni ognjemet.  P. P.

Spet množična Kostanjeviška noč

Poleg splava z domačo pustno skupino na krovu …

… se je predstavilo kar enajst okrašenih čolnov; v ozadju levo 
zmagovalna »barčica«.
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PODBOČJE - Od 5. do 9. julija je v Podbočju potekal 7. košarkarski 
tabor. Mladi nadobudneži so osvajali košarkarska znanja in poče-
li še veliko drugih stvari. Po jutranjem treningu so imeli možnost 
spoznati še druge športe, kot so rokomet, t-ball, lokostrelstvo …, 
po kosilu pa so se kopali v Krki, saj nas je spremljalo vroče vre-
me. V popoldanskih urah so bile tekme, kjer so se med seboj po-
merile že prvi dan določene ekipe. Po večerji smo imeli prvi dan 
spoznavni večer, drugi dan smo si postavili šotore in v njih pre-
spali, imeli nočno orientacijo in večerni kino v telovadnici. Tudi 
veslali smo od Kostanjevice do Gazic, kjer smo se kopali in skakali 
s »tarzanom«. Organizirali smo turnir v namiznem tenisu, kjer je 
med starejšimi zmagal Leon Bajc in med mlajšimi Luka Kržan. 
Zadnji dan smo pred starši odigrali »all star« tekmo, ki se je kon-
čala z neodločenim rezultatom. Odigrali smo še finalna tekmo-
vanja v igri 1:1, kjer je bil najboljši Leon Strgar. V metanju pro-
stih metov sta bila najuspešnejša Mat Kovačič in Žiga Bratanič, 
v metanju trojk pa Leon Strgar in Mat Kovačič. Naziv MVP tabo-
ra je letos prejel Leon Strgar iz Krškega. Košarkarsko znanje sta 
na taboru posredovala trenerja Frenk Rozman in Nejc Jevšnik. 
 M. Škrbina Rozman

7. košarkarski tabor v Podbočju

Udeleženci tabora

V brežiški občini 
že potekajo brezplačne vadbe projekta

 Šport ZA zdravo starost
Po različnih krajih občine Brežice že potekajo brezplačne rekreativne vadbe, ki so 
namenjene starejšim od 65 let, seveda pa so k udeležbi prijazno vabljeni tudi vsi 
tisti, ki se želijo razgibati pod vodstvom usposobljenih vaditeljev in vaditeljic ter 
se družiti v sproščenem športnem vzdušju. 

Vadbe potekajo v jutranjem in večernem času 
v Brežicah (grajski park, Dom upokojencev 
Brežice, telovadnica Ekonomske in trgovske 
šole Brežice), Globokem (dom KS Globoko), Ar-
tičah (pri Prosvetnem domu Artiče), na Bizelj-
skem (Večnamenski dom Bizeljsko), Skopicah 
(dom KS Skopice), Borštu, Mostecu (pri brodu) 
in na Športno-rekreacijskem centru Grič. 

Zainteresiranim je na voljo šest različnih vrst 
vadbe - izbirajo lahko med nordijsko hojo, vad-
bo za hrbtenico in moč, splošno rekreativno 
vadbo, pilatesom in plesom kot rekreacijo. Pre-
izkusijo se lahko tudi v kanuju in SUP-u.  

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani 
pridobijo na facebook strani projekta »Šport 
ZA zdravo starost«, na informacijskem porta-
lu eposavje.com ali pri koordinatorju projek-
ta Mitji Oštrbenku (mitja@sport-party.com) 
oz. 040 757 756. 

Splošna vadba za moč in dobro počutje

Družabna vadba - skupinski plesi

Projekt je sofinanciran znotraj 
programa Erasmus + Evropske komisije

Za mlade brežiške atlete je bil 
začetek sezone zelo uspešen, 
saj jih toliko še nikoli ni uspe-
lo izpolniti zahtevne mednaro-
dne norme. Velik delež sloven-
skih atletskih reprezentanc še 
naprej sestavljajo v paradni 
disciplini skoku s palico. Ob 
njih raste v vrhunsko tekmo-
valko skoka v višino tudi Lara 
Omerzu, ki je bila skupaj z Na-
stjo Modic in Rokom Dober-
škom (oba skok s palico) čla-
nica trinajstčlanske slovenske 
odprave na južnoameriški celi-
ni. Kot trener je v delegaciji so-
deloval tudi brežiški strokov-
njak Henrik Omerzu. 

Celotna odprava se je zara-
di logističnih nedoslednosti s 
strani Atletske zveze Sloveni-
je na poti v Kolumbijo zadržala 
na poti dlje od predvidenega. 
Veliki upi, ki so jih v breži-
škem taboru polagali v Laro, 
saj je bila letos nosilka druge-
ga najboljšega rezultata med 

Edini zadetek na tekmi, ki je 
potekala ob peklenski vročini 
(37 °C), je padel v 62. minuti, 
ko je Enes Rujović, ena izmed 
letošnjih okrepitev Krškega, iz-
silil prekršek za enajstmetrov-
ko in le-to tudi suvereno izve-
del. Rekordnih 1900 gledalcev 
na Gubcu, med katerimi je bilo 
tudi približno sto članov navi-
jaške skupine Nuclear Power 
Boys, je slavilo zgodovinski 
prvi gol Krškega med prvoliga-
ško druščino. Nabito polna tri-
buna krškega stadiona je skozi 
vso tekmo spodbujala belo-ze-
lene nogometaše in ob vsaki 
priložnosti - teh je bilo kar ne-
kaj - je med gledalci završalo. 
Sicer so imeli med tekmo večjo 
pobudo Celjani, aktualni držav-
ni in pokalni podprvaki, ven-
dar je v vratih Krškega blestel 
Marko Zalokar, ki je na tekmi 
ubranil vseh osem strelov Ce-
ljanov v okvir vrat. V 35. minuti 
ga je celjski nogometaš Sunny 
Omoregie sicer ugnal, vendar 
je glavni sodnik Jug po posve-
tovanju s stranskima sodniko-
ma zaradi domnevnega pre-
povedanega položaja zadetek 
razveljavil. Krčani so si v nada-
ljevanju tekme pripravili še ne-
kaj lepih priložnosti, vendar so 
bili njihovi streli bodisi bloki-
rani bodisi ubranjeni s strani 
celjskega vratarja Amela Muj-
činovića. »Grofje« so imeli po 
vodstvu Krčanov jalovo pobu-
do, saj se navkljub nekaterim 
(pol)priložnostim Zalokarje-
va mreža do konca ni zatresla. 
Nogometaši iz mesta ob Savinji 
so tekmo končali kar z dvema 
igralcema manj, saj sta rdeča 
kartona prejela Jure Travner 

Mladi atleti na velikih tekmah
BREŽICE - Poletni meseci prinašajo vrhunec sezone tudi v enem izmed paradnih posavskih športov - atle-
tiki. Kolumbijski Cali je v času med 15. in 19. julijem gostil svetovno prvenstvo za mlajše mladince, skoraj 
hkrati (16. do 20. julij) pa je v Eskilstuni na Švedskem potekalo evropsko prvenstvo za starejše mladince.

prijavljenimi atletinjami s pre-
skočenimi 185 cm, so se raz-
blinili. Lara si je v kvalifikaci-
jah zagotovila nastop v finalu. 
Tam je 170 cm preskočila v pr-
vem poizkusu, 175 cm je zmo-
gla v tretjem, na 179 cm pa se 
je zataknilo. Osvojeno 9. mesto 
je precejšen uspeh, a kolajna je 
bila dosegljiva že s 182 cm. 

Nastja je po uspešnih kvalifi-
kacijah v finalu skoka s palico 
upravičila zaupanje. Osvoji-
la je 11. mesto, ob tem pa po-
drla svoj osebni rekord s pre-
skočenimi 385 cm. Nastji pri 
napredku pomagajo njene »gi-
mnastične korenine« in vztraj-
no izboljšuje svoj rezultat proti 
meji štirih metrov. V kvalifika-
cijah skoka s palico je nasto-

pil tudi Rok Doberšek, ki se s 
440 cm ni uspel uvrstiti v fina-
le. Oba z Nastjo sta leto mlajša 
od tokratne konkurence in bo-
sta še imela priložnost za do-
kazovanje.

Na evropskem prvenstvu za 
starejše mladince je v kvali-
fikacijah skoka s palico Leda 
Krošelj s preskočenimi 385 
cm osvojila končno 17. mesto. 
Skok s palico za fante je Am-
brožu Tičarju prinesel nastop 
s hudo povišano telesno tem-
peraturo. Letošnji osebni re-
kord na 500 cm je tokrat ostal 
nedosegljiv, letvica je trikrat 
padla na začetni višini 470 cm 
in ostal je brez uvrstitve. Oba 
športnika je na tekmovanju 
spremljal njun fizioterapevt 

Timotej Kostrevc: »Leda je 
celotno zimo dejansko izpusti-
la, saj je imela poškodbo aduk-
torja in zato zgolj kratek čas za 
pripravo. Po odličnem začetku 
sezone na prostem in osebnem 
rekordu na 410 cm se je v za-
dnjem mesecu srečala s težava-
mi pri timingu odriva. Z obema 
nastopoma atletov sem ob oko-
liščinah, s katerimi smo se sre-
čali, vseeno zadovoljen.« 

Konec julija bo v Tbilisiju (Gru-
zija) potekal olimpijski festi-
val evropske mladine, kjer 
bosta poleg Modiceve in Do-
berška nastopili še up za ko-
lajno Nika Glojnarič (100 m 
ovire) in Nika Plankar (viši-
na), spremljal pa jih bo trener 
Jure Rovan.
 Luka Šebek 

Ambrož Tičar in Leda Krošelj 
na Švedskem

Lara Omerzu z očetom in trenerjem Henrikom ter svetovno 
prvakinjo Mihaelo Hrubo s trenerjem

Zgodovinski dnevi za Krško
KRŠKO - Nogometni praznik v Krškem je 19. julija malo pred pol deveto zvečer, 
ko je glavni sodnik Matej Jug odpiskal konec tekme, dobil jagodo na torti. Nogo-
metaši NK Krško so na zgodovinski prvi tekmi v 1. slovenski nogometni ligi do-
segli tudi prvo zmago - na stadionu Matije Gubca so z 1:0 premagali NK Celje.

(drugi rumeni za prekršek za 
11-m v 60. minuti) in kapetan 
Blaž Vrhovec (drugi rumeni v 
90. minuti). Celjani so poklapa-
ni zapuščali igrišče, Krčani pa 
so se skupaj z zvestimi navijači 
veselili zgodovinskega uspeha. 

Po tekmi je bil razumljivo nav-
dušen tudi trener Krškega To-
maž Petrovič: »Hvala pred-
vsem vsem navijačem. To je bil 
res praznik nogometa in špor-
ta nasploh. V zadnjem letu in 
pol se je v Krškem naredilo res 
ogromno. Igralci so napredo-
vali, delali na polno. Trudimo 
se, fantje dajo svoj maksimum, 
zaslužijo si vse čestitke. Tudi 
psihološko smo ogromno na-
predovali. Danes je bil ključni 
moment, da smo zdržali v gla-
vah.« Prvi mož krške stroke se 
zaveda, da jih v nadaljevanju 
čakajo težke tekme in tudi po-
razi. »Poskušali bomo delati še 
tako naprej. Pomembno je, da 
dajo fantje na vsaki tekmi vse 
od sebe in skupaj s to fenome-

nalno publiko ustvarijo pozi-
tivno energijo. Poskušamo uži-
vati, kar se je zgodilo v lanski 
sezoni. Ta energija se je razši-
rila tudi v to. Stadion je poln, 
ljudje uživajo. To so zgodovin-
ski dnevi za Krško,« je dejal. 
Gostujoči strateg Simon Ro-
žman je na novinarski konfe-
renci po tekmi športno čestital 
krškemu trenerju in dejal: »Ve-
deli smo, da nas v Krškem čaka 
vroč teren in zelo dobro orga-
niziran nasprotnik, ki je osre-
dotočen na branjenje. V tem 
zgoščenem prostoru se nismo 
najbolje znašli. Bilo je kar ne-
kaj spornih situacij, na katere 
pa žal ne moremo vplivati.« 

Naslednja tekma v 1. SNL kr-
ške nogometaše čaka to nede-
ljo, ko ob 18.30 gostijo Luko 
Koper. Na tej tekmi naj bi bila 
v kadru tudi Rhema Obed in 
David Poljanec, ki na prvi tek-
mi še nista imela pravice na-
stopa. 
 Rok Retelj

Krški vezist Klemen Slivšek v dvoboju s celjskim branilcem 
Tadejem Vidmajerjem
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Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 
- ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 
109/12 in 76/14-odl. US) in 6. člena Statuta Občine Kosta-
njevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) Občina Kostanje-
vica na Krki s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost 

o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu 
mestno jedro Kostanjevica 

I. 
Javno se objavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica ter 
obrazložitev. 

II. 
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu me-
stno jedro Kostanjevica na Krki se nanašajo na ureditve-
no območje lokacije A, ki je določeno v drugem odstavku 
3. člena Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kosta-
njevica (Uradni list RS, št. 12/95, 97/01, 34/10 in 30/11) 
in zajema območja naslednjih parcelnih številk: *61, 63, 
70/3 ter 68, 69, 72, vse k.o. Kostanjevica. 
Spremembe in dopolnitve Odloka se nanašajo le na zvišanje 
kote pritličja pri gradnji novih stavb, tako da se na obrav-
navanem območju zagotavlja boljšo poplavno varnost.

III. 
Gradivo iz prejšnje točke bo javno objavljeno med 30. juli-
jem 2015 in 17. avgustom 2015 na oglasni deski Občine Ko-
stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica 
na Krki ter na spletni strani Občine: www.kostanjevica.si. 

IV. 
V skladu z 61.b členom Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 
in 76/14-odl. US) je v času javne objave javnosti omogočeno 
podajanje pripomb na objavljeno gradivo, in sicer po pošti 
na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 
7, 8311 Kostanjevica na Krki ali po elektronski pošti na na-
slov: obcina@kostanjevica.si. Vse pripombe na objavljeno 
gradivo morajo v naslovu/zadevi vsebovati ključno besedo 
»Pripombe na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica«. 

V. 
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Kosta-
njevica na Krki in v Posavskem obzorniku. 

Župan občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

Kosilo na tržnici Brežice 

BREŽICE – To soboto, 25. julija, se bo od 11. do 14. ure mogo-
če okrepčati na odprtem, v vzdušju mestne tržnice Brežice. Na 
povabilo društva Regrat se bodo namreč predstavili lokalni 
gostinski ponudniki, brbončice pa bodo med drugim razvaja-
li kmetija Vimpolšek, gostilna Splavar, Pivoteka Bizeljsko, gos-
tišče Strniša ter društvo Regrat. Sestavine za pripravo okusnih 
jedi bodo kupljene na sami tržnici, saj želijo skozi tak dogo-
dek poudariti pomen lokalno pridelane hrane, ki da je bistve-
no hranljivejša in polnejšega okusa. Iz Regrata sporočajo: »Pri-
dite na kosilo na odprtem!«  Foto: Amir Tokić

Z gospo Franico, ki je pri 87 
letih vse navzoče, med nji-
mi večje število nekdanjih iz-
gnancev, navdušila z izrednim 
spominom pri opisovanju do-
godkov in podrobnosti iz teda-
njega obdobja, se je pogovarja-
la kustosinja brestaniške enote 
Muzeja novejše zgodovine Ire-
na Fürst, ki je tudi soavtorica 
razstave na gradu o izgonu 
Slovencev med drugo svetov-
no vojno.

Gospa Franica se je leta 1928 
rodila Ani (roj. 1901) in Er-
nestu Cenerju (1900) s Tr-
ške Gore nad Krškim kot tre-
tji od do tedaj skupno devetih 
otrok: Marica (1921), Erna 
(1925), Anči (1927), Franica 
(1928), Franci (1930), Cvet-
ka (1931), Joško (1937), Naci 
(1939) in Jožica (1940), v tabo-
rišču Templin pa se je kot dese-
ti otrok zakoncema Cener juni-
ja 1942 rodila še hči Irena. Kot 
se spominja Franica, so vede-
li, da se bodo izgonu težko izo-
gnili, saj so že nekaj dni pred 1. 
novembrom 1941, ko so v zgo-
dnjih jutranjih urah na vrata 
njihovega doma potrkali nem-
ški orožniki, za okupatorjevo 
namero izvedeli iz nemškega 
razglasa, obešenega v Krškem: 
»Odpeljali so nas v rajhenbur-
ške hleve, od tam pa pod večer 
na železniško postajo v doli-
ni. Mati je jokala, otroci, veči-
na nas je štela že toliko let, da 
smo se že zavedali nevarnosti 
in občutili stisko in nemoč star-
šev, smo bili prestrašeni. Tran-
sportirani smo bili še istega 
dne in naslednji dan pripoto-
vali na Brandenburško.« Na-
stanili so jih v taborišču Tem-
plin, urejenem v počitniškem 
poštarskem domu. Najprej so 
bili nastanjeni v mrzlem pod-
strešnem stanovanju, leto ka-
sneje so številčno družino ven-
darle preselili v nekoliko večje 
stanovanje, kjer je mama spri-
čo velike družine skrbela za 
otroke in šivala, oče pa je delal 
v tovarni Opel v Brandenburgu, 

Predpasnik kot spomin na izgon 
in vrnitev družine Cener
BRESTANICA - 7. junija, na dan slovenskih izgnancev, so na gradu Rajhenburg številni obiskovalci prisluh-
nili pripovedi Frančiške - Franice Anžiček iz Krškega, roj. Cener, o letih izgnanstva med 2. svetovno vojno. 

kjer je zaradi napornega dela 
in pomanjkanja hrane zbolel, 
nakar so ga premestili na delo 
na žago Pflögel v Templin.   

Mlajši otroci, med njimi tudi 
Franica, so v taborišču obi-
skovali nemško šolo, kjer so 
otroke poučevala mlada nem-
ška dekleta iz mesta, ki so bila 
pri tem do njih bolj groba kot 
prijazna, največ ur poučeva-
nja pa so imeli iz nemškega 

jezika in matematike, pa tudi 
petja nemških pesmi. Šolo je 
obiskovala z mnogimi vrstni-
ki iz družin, izgnanih iz okolice 
Brežic, Dolenje vasi in Krškega. 
Tako se spominja družin Gale, 
Istenič, Lileg, Naglič, Žibret, 
Lavrinšek, Pompe, Sluga in še 
nekaterih drugih, kakor tudi, 
da so se v taborišču naučili 
in uprizorili v nemškem jezi-
ku igro Sonnen Wende (Sonč-
ne strani). Za njeno izvedbo so 
jih oblekli v judovska oblačila 
ljudi, ki so jih Nemci pomorili 
v koncentracijskih taboriščih, 
zato so v marsikaterem žepu 
ali všitku v blago našli še ka-
kšno njihovo dragocenost ali 
spominek. Sicer pa se je v ta-
borišču nahajala tudi katoliška 
cerkev, v kateri so potekale ob 
nedeljah maše in tudi sama je 
prepevala v cerkvenem zboru. 
Nemški duhovnik jim je pogo-
sto dovolil, da so maše poteka-
le tudi v slovenskem jeziku, saj 
so bili med taboriščniki tudi 

trije duhovniki iz naših kra-
jev: Noč iz Krškega, Gnezda iz 
Velike Doline in frančiškanski 
pater Hudoklin. V cerkvenem 
zboru so peli zelo lepo, večgla-
sno, spominja se, da so jih celo, 
ne glede na to, da je šlo za na-
božne pesmi v slovenskem je-
ziku, prihajali v cerkev poslu-
šati tudi Nemci. 

Tako kot za ostala dekleta se 
je šolanje za Franico pri 14 le-

tih zaključilo. Nemci so jo po-
slali za gospodinjsko pomoč-
nico in varuhinjo otrok k več 
SS-ovskim družinam. Spomla-
di leta 1944 so v prostorih po-
čitniškega doma Nemci uredi-
li pisarne, zaradi česar so del 
taboriščnikov preselili v raz-
lična taborišča, večina članov 
družine Cener pa je bila pre-
seljena v vas Weize pri Schwe-
rinu, kjer so bili pogoji na-
stanitve še veliko slabši od 
dotedanjih. Za nekaj časa, ko 
je služila na oddaljeni kmeti-
ji, je bila tudi Franica ločena 
od družine, po bolezni pa na-
potena na delo za gospodinj-
sko pomočnico na grad grofa 
Von Beeningssena, kjer je go-
spodinjila vse do odhoda iz 
taborišča Weize. Zaradi prodi-
ranja ruske vojske so jih janu-
arja 1945 premestili v Schwe-
rin, od tam po nekaj dneh v 
Potsdam, zatem pa v njegovo 
predmestje v vas Eyche, kjer je 
Franica morala služiti pri sta-

rejših ljudeh, oče pa z drugimi 
izseljenci kopati strelske jarke. 
Tam so ostali vse do konca voj-
ne, ko so se najprej peš preko 
Berlina, Bisdorfa in Bernaua 
vračali proti domovini. V Ber-
nauu, od koder naj bi krenili z 
vlakom proti domovini, je ne-
srečno naključje poskrbelo, da 
se je družina razgubila in dru-
žinski člani so v skrbeh, kam 
jih bodo poti še vodile, in, ali 
se bodo sploh še združile, lo-
čeno potovali proti domovini. 
Franica dodaja, da je potovanje 
trajalo 42 dni, vse do jugoslo-
vanske meje so jih spremljali 
Rusi, družinski člani pa so se 
vrnili domov v štirih skupinah. 
Prvi sta se na izropan in uničen 
dom na Trško Goro vrnili Fra-
nicini sestri Erna in Anči, 14 
dni kasneje, 12. julija 1945, je 
pripotoval oče Ernest s Franico 
ter sinovoma Joškom in Fran-
cem, čez tri dni, 26. julija, pa 
bo minilo natanko 70 let, od-
kar se je v rodno Krško s sinom 
Nacijem in hčerami Cvetko, Jo-
žico in Ireno vrnila še mati. A 
celotna družina, je povedala 
Franica, je bila združena šele 
oktobra 1945, ko se je domov 
vrnila še njena sestra Marica.

Pričujoči zapis je le del povzet-
kov iz spominov, ki jih je Fran-
čiška - Franica Cener, poroče-
na Anžiček, delila z obiskovalci, 
ki so spomine na trnovo pot iz-
gnanstva obujali tudi ob tam-
kajšnji muzejski razstavi o iz-
gonu. Eden od eksponatov 
muzejske zbirke je tudi pred-
pasnik, ki ga je mali Franici, ko 
ga je ta leta 1942 zagledala v 
izložbi trgovine s svilo v Tem-
plinu, z veliko odrekanja kupila 
mati. Predpasnik je v letih v tu-
jini rada in veliko nosila in ga v 
spomin na leta izgnanstva pri-
nesla tudi v domovino. Od de-
setih otrok zakoncev Cener so 
danes živi še štirje, ob Franici 
še sestri Cvetka (poročena Zo-
rič) in Jožefa (por. Blatnik) ter 
brat Jože.
  Bojana Mavsar

Frančiška - Franica Anžiček, roj. Cener

BRESTANICA – 5. julija so 
ob počastitvi 101. obletni-
ce posvetitve bazilike Lur-
ške Marije v Župniji Bre-
stanica obhajali zlato mašo 
rojaka, frančiškana patra 
dr. Leopolda Andreja Grčar-
ja, s katerim so somaševa-
li ljubljanski nadškof Sta-
nislav Zore, domači župnik 
Jože Špes in še nekateri dru-
gi duhovniki. 

Frančiškan pater dr. Leopold 
Andrej Grčar. Po končani 
osnovni šoli ga je pot vodila v 
noviciat slovenske frančiškan-
ske province, ki jo je začel obi-
skovati 14. septembra 1954. 

Zlatomašnik Leopold Andrej Grčar

Maturiral je leta 1959, odslu-
žil vojaški rok, potem pa se 
je vpisal na Teološko fakulte-
to v Ljubljani. Zakrament ma-
šniškega posvečenja je prejel 

leta 1965. Službovati je začel 
na Svetih Gorah, nato so sledile 
namestitve v Novi Gorici, Lju-
bljani, Novem mestu, Kamni-
ku, Nazarjah, sedaj pa božjo 

službo opravlja na Brezjah na 
Gorenjskem. 

Tako kot zlato mašo je tudi 
novo mašo pred 50 leti bral v 
domačem kraju ter se v gan-
ljivem nagovoru med drugim 
zahvalil svojima staršema in 
vsem tistim, ki so mu stali ob 
strani, da lahko, kakor je še de-
jal, hodi po božji poti. Praznič-
no slavje se je po sveti maši 
nadaljevalo pred cerkvijo ob 
prijetnem klepetu ter dobro-
tah, ki so jih pripravile marljive 
brestaniške župljanke, župlja-
ni pa so poskrbeli za kozarček 
domače rujne kapljice. 
 M. Hrvatin, foto: B. Colarič

Zlatomašniška slovesnost v brestaniški baziliki
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»Že nekaj časa opazujem Tariški dvorec na Radni in mi je zelo 
žal, da se nič ne stori za njegovo obnovitev. Zaradi posekanih 
dreves je njegovo počasno propadanje še bolj vidno. Upam, 
da bo dvorec, ki ima zanimivo zgodovino, nekoč postal ponos 
kraju,« je zapisal bralec Ivan ob priloženi fotografiji. 

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

skozi vaš objektiv

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti občine 
(Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko obiščete vsak 
ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

 Uredništvo

ANA KLAVŽAR

SPOMIN

27. julija 2015 bo minilo pet žalostnih let,
odkar te ni več med nami, naša draga

Zahvaljujemo se vsem, ki ji prižigate sveče 
in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.

iz Krškega.

STANKO MALUS

SPOMIN

10. avgusta bo minilo eno leto, odkar ni več med nami naš dragi

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate 
in postojite ob njegovem grobu.

En hribček bom kupil,
bom trte sadil,

prijat'le bom vabil,
še sam ga bom pil.

Trte rodijo, sadil si jih ti,
luč so spomina nate,

ki ostaja in živi.

Mali Trn 21.

JOŽEFA RATAJCA

ZAHVALA

V petek, 10. julija 2015,
smo pospremili k večnemu počitku

dragega moža, očeta in starega očeta

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, vaščanom in vsem ostalim za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred in sv. mašo ter pevcem 
za zapete žalostinke. Hvala tudi govornici za tople besede, pogrebni 
službi Blatnik pa za prijazen in sočuten odnos.
Hvala vam vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Rovišče 22, Studenec.

Ata,
lepi spomini nate

so za vedno ostali v naših srcih!

IVAN POČEK 

SPOMIN

21. julija je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil dragi mož, oče, dedi,

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

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

misli nate so ostale,
v naših srcih še živiš.

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

Dopisništvo v Sevnici bo od 1. do 15. avgusta ZAPRTO.

VINKO ŽNIDERŠIČ

SPOMIN

22. julija je minilo žalostno leto,
odkar te več ni,

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni smo, ker te več ni ...

Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni ...

iz Leskovca pri Krškem.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

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

MARIJAN TUMA

SPOMIN

22. julija je minilo eno leto, odkar nas je
 zapustil naš dragi mož, oči, atija, tast in stric

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

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti

nositi v srcu
srečnih dni spomine ...

(Dante)

iz Krškega.

JOŽEFA CIRNSKEGA

ZAHVALA

Minilo je že več kot mesec dni od slovesa in 
boleče izgube dragega moža, starega očeta, 

dedka, pradedka in brata

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
žalovali, darovali lepo cvetje in sveče ter ga spremili k večnemu počitku. 
Hvala gospodu dr. Josipoviču za zdravljenje v brežiški bolnišnici. Hvala 
med. sestram za pomoč in skrb mojemu možu. Gospodu župniku se 
zahvaljujemo za lepo opravljen obred, za poslovilni govor se iskreno 
zahvaljujemo gospodu predsedniku Zveze borcev. Hvala Zvezi borcev 
za častno slovo. Zahvala pevcem za slovesne pesmi. Hvala gospodu 
Lekšetu za veliko pomoč. Zahvaljujemo se gospodu Žižku za pomoč 
in dobroto! Še enkrat vsem hvala, ki ste bili z nami v globoki žalosti.

Žalostni vsi njegovi

iz Brežic.

Tiha misel zablestela nad večernim krajem, 
duša odblestela z zlatim je sijajem. 

Tiha – kam odšla je duša zastrmela, 
kakor da je ptica večer preletela?

(Srečko Kosovel)

SEVNICA - Njen pogled je še vedno zelo iskriv, nasmeh zgo-
voren, njeni spomini živi, njene pesmi pa polne ljubezni in 
hrepenenja ... Je pesnica, ki postavlja ljubezni nepozaben, 
trajen spomenik. 

Neža Maurer, ki se je rodila v mrzli zimi leta 1930 v vasi Pod-
vin pri Polzeli, trenutno pa preživlja svoje dni v jeseni življenja 
v Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem Mostu, je bila v juliju 
kar dvakrat gostja v Mladinskem centru Sevnica. »Zaradi Fantov 
z Razborja sem se odločila za Loko. Vi ne veste, kako lepo poje-
jo,« je razkrila v pogovoru z Zdravkom Stoparjem, zakaj se je 
po treh desetletjih bivanja v Škofji Loki preselila v kraj ob Savi 
v sevniški občini ter nato počasi odkrivala del svoje življenjske 
zgodbe. Z njo je prisotne popeljala v svoje rano otroštvo in mla-
dostne dni, spregovorila je o hčerki Evi in žal že pokojnem sinu 
Miklavžu. Obudila je tudi spomin na čase, ko je prepotovala mno-
ge kraje in dežele z avtoštopom; kasneje, ko je imela lasten avto-
mobil, pa je vedno ustavila tistim, ki so potrebovali brezplačen 
prevoz. »Zelo rada sem štopala in še danes bi, veste!« je nasme-
jana dodala 84-letnica in se nato posvetila še palačinkam, ki so 
ena izmed njenih najljubših jedi. Pesnica ljubezenske lirike je v 
lanskem letu izdala novo pesniško zbirko z naslovom Ljubezen-
ski triptih, zdaj pa se posveča zgodbi o svojem starem očetu, ki 
je imel v njenem življenju pomembno vlogo.  S. R.

Na klepetu z Nežo Maurer

Na srečanju z Nežo Maurer v sevniškem mladinskem centru 
ji je svoje vtise, zapisane v pesmi, izpovedala tudi članica lite-
rarne sekcije Večerna zarja pri Društvu upokojencev Sevnica 
Zdravka Brečko, ki je pesnici podarila sončnico s svojega vrta.

BREŽICE - Projektu Poletna muzejska noč, ki je v muzejih po vsej 
Sloveniji potekala že trinajsto leto, so se pridružili tudi v Posa-
vskem muzeju Brežice. V dvorani pod Viteško dvorano brežiške-
ga gradu so pripravili odprtje razstave oz. ambientalne postavi-
tve Mirsada Begića z naslovom »Veliki čuvaj«, ki jo je predstavil 
umetnostni zgodovinar Andrej Medved. Kot je direktorica mu-
zeja Alenka Černelič Krošelj zapisala v zgibanki ob razstavi, ki 
jo je oblikovala Tadeja Planinc, ima razstavni prostor, ki ga je 
»zavzel« Begićev Veliki čuvaj, več plasti in pomenov: »Umetniški 
'sij' Mirsada Begića in njegov izredno čuteč pristop k postavitvi 
dodaja k uporniško-bojevniškemu duhu, ki ga letos ob 500-letni-
ci vseslovenskega kmečkega upora na različne načine poudarja-
mo, tisto t. i. dodano vrednost.« V nadaljevanju večera so števil-
ni obiskovalci prisluhnili koncertu Gasilskega pihalnega orkestra 
Loče pod vodstvom Daniela Ivše, nekaj pesmi pa so ob spremlja-
vi godbenikov zapele članice Vokalne skupine Aria. Za zaključek 
so pripravili še nočno vodstvo po grajskih zgodbah. P. P.

Poletna muzejska noč v Brežicah
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Prodam trosilec hlevskega 
gnoja SIP (ležeči valji), mlin 
kladivar, pajek SIP (4 vrete-
na). Tel.: 030 694 956

Prodam dvoredno sejalnico za 
koruzo, traktorski luščilec ko-
ruze in cca. 30 arov koruze za 
silažo. Tel.: 041 251 940

Prodam traktorsko prikolico 
(zelo močna in v odličnem sta-
nju) za srednje traktorje, pri-
merna za prevoz drv. Pokliči-
te zjutraj ali zvečer. 
Tel.: 07 49 362

Prodam 100 kg semena rdeče 
detelje, cena 2 €/kg. 
Tel.: 041 954 258

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

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo, Kapele, okolica Brežic. 
Tel.: 031 451 669

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, pakirano v vreče. 
Tel.: 041 601 691

Prodam ruženo koruzo. 
Tel.: 031 629 448

NEPREMIČNINE
Kupim hišo ali večji bivalni vi-
kend v bližini Brežic. 
Tel.: 031 619 169

Prodam njivo v izmeri 32 arov 
v Župelevcu. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 480 994

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

V Ljubljani, Podutik, oddam 
opremljeno stanovanje (višji 
standard), 57 m2, z garažo in 
kletjo. Avtobusna postaja od-
daljena 100 m. 
Tel.: 041 232 101

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!

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

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

Prodam koruzo in ječmen. Po-
klicati v večernih urah. 
Tel.: 07 49 51 109, 031 305 
937

Prodam pšenico, ječmen in 
oves, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam 10 okroglih bal sena, 
cena 18 €/balo. 
Tel.: 031 705 083

Prodam seno in otavo v okro-
glih balah (letošnja košnja) ali 
menjam za drva. 
Tel.: 041 894 507

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

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

Prodam bukova, hrastova ter 
mešana kalana drva (možna 
dostava), balirko za kockaste 
bale, cepilec drv (20 t), trak-
torski štihač. Tel.: 031 594 663

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno iz koruznjaka, 
cena 0,20 € za kg. 
Tel.: 041 743 976

Oddam gostinski lokal "Beli 
konjiček" v Brežicah. 
Tel.: 031 250 354

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam avtomobil Polo Clas-
sic 1.9 diesel, letnik 1999, do-
bro ohranjen. 
Tel.: 041 542 723

KMETIJSTVO
Prodam samohodno trač-
no žago za razrez hlodovine, 
novo. Tel.: 051 766 624

Prodam brezhibno kiper pri-
kolico (3 t), vredno ogleda. 
Tel.: 07 49 27 924

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

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba 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.Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Urbanu Češarku, Kolodvorska ce-
sta 5, 1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 

soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. VESELI SVATJE - Se ti kaj kolca
 2. (1.) Ans. KVINTET DO JUTRA - V naši družbi
 3. (4.) Ans. VESELI DOLENJCI - Najin večer
 4. (3.) Ans. VIHAR - Ljubiti muzikanta
 5. (7.) Ans. VIKEND - Sin
 6. (5.) Ans. PETKA - Daj mi, dam ti
 7. (8.) Ans. HINKO KRČEK s prijatelji - Ti domača hiša
 8. (9.) Ans. ROSA - Babica naša slavi
 9. (10.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI - Danes pijan
 10. (-.) Ans. VESELI MUZIKANTI - Kdor živi kot mi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Maj - Ne bom te prosila 

 
Kupon št. 268

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, 25. julij, ob 17. uri

Kopalni avtobus na otok Krk - Malinska
zadnji termin v juliju: 30. 7. 2015

avgustovski termini: 4., 13., 18., 22. in 27. 8. 2015
odhodi iz Kozjanskega in Posavja, cena od 18 € dalje

-  

Višarje in alpske doline
15. 8. 2015, enodnevni izlet, cena od 39 € dalje

Gardaland - dnevno nočni odklop
29. 8. 2015, enodnevni izlet, cena 66 € / min 40 oseb

031 643 338, 07 81 62 880 
avto.prah@siol.net
www.avto-prah.si
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Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

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

Profesorica matemati-
ke inštruira matematiko 
za osnovne in srednje šole. 
Tel.: 07 49 69 696, Suzana 
Urbanč s.p., Črešnjice 17, 
Cerklje

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

Atraktiven upokojenec, star 65 
let, želim spoznati prijateljico, 
staro do 60 let. 
Tel.: 041 726 606

Iščem resno vdovo (do 52 let) 
iz Posavja za skupno življenje. 
Tel.: 031 230 482

Prodam pujske, težke okoli 30 
kg. Tel: 051 306 556

Prodam nemške ovčarje. 
Tel.: 051 392 921

Prodam pasje mladičke, stare 
2 meseca, oče bernski planšar, 
mati nemška ovčarka. 
Tel.: 041 941 693

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Kupim rabljen kuhinjski ele-
ment z vgrajenim pomivalnim 
koritom. Tel.: 041 867 948

Prodam za 20 € sesalnik na 
vodni filter in stepalno krta-
čo, pisalni stroj Olimpia (dolgi 
val), kanalnik za satelitsko an-
teno, videorekorder, radioka-
setofon, 2 stenski uri. 
Tel.: 031 552 797

Po zelo ugodni ceni prodam 
rabljen računalnik, novo tip-
kovnico ter novo brezžično mi-
ško. Tel.: 031 633 499

Prodam 17 m2 novih notranjih 
ploščic, bež barve. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 500 720

RAZNO

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

Prodam bukova drva, žagana 
po naročilu. Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam 250 l hidravlično sti-
skalnico. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 814 222

Prodam pecljalnik grozd-
ja (ročni), drobilec vej in inox 
sode: 50, 100, 120 in 150 l – 
ugodno. Tel.: 07 456 4700

Prodam mlin za grozdje. 
Tel.: 041 329 239

Prodam inox cisterne za vino 
(500 l, 3 x izpust in 300 l, 2 x 
pipa), PVC kadi (2 x 500 l) ter 
inox stiskalnico na vodo za 
grozdje. Tel.: 070 848 857

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

Kupim mlado kravo, dobro 
mlekarico. Tel.: 031 312 613

Prodam kravo simentalko, 
brejo 6 mesecev z drugim te-
letom, cena po dogovoru. Arti-
če. Tel.: 040 744 778

Prodam kravo simentalko, 
staro 6 let, z bikcem šarolejem, 
starim 3 tedne, in bikca simen-
talca, starega 3 mesece. Tel.: 
041 380 075 ali 07 49 56 236

Prodam dva 95 kg prašiča. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, moškega spo-
la, težke 30 kg, in kravo za za-
kol. Tel.: 041 222 172

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

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke od 40 do 60 kg, ter dobro 
ohranjen traktor Delic 45. 
Tel.: 031 751 324

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 523

Prodam burske kozličke, sta-
re 6 mesecev, navajeni pastir-
ja, primerni za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 258 502

Prodam kozličke, stare 3 me-
sece, in kozla. Tel.: 031 271 
350, po 15. uri

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.

 

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 (16/2015) bo izšla v 
četrtek, 13. avgusta 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 6. avgust.

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

Bondex lazure
Spectra classic 15 l

Kemopol 15 l
AKCIJA

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite rjave 

in grahaste jarkice, stare 
14 tednov, vsak delavnik 

med 8. in 18. uro, enoletne 
kokoši pa po 10. avgustu.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

Nudimo slikopleskarska, 
suhomontažna dela, oblaganje 

sten in tal (kamen, laminati). 

Tel.: 040 323 895
Bogdan Štefanič s. p., PE Brezovica 9, Podbočje

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

v torek, 1. septembra, 
mlade rjave jarkice pa si lahko 

priskrbite vsak ponedeljek, 
torek in sredo ob 18. uri.

Spoštovane 
stranke! 

ELEKTRO TRGOVINA

NOVO V BREŽICAH

PRI VODOVODNEM STOLPU

051 240 100
BIBO TRGOVINA D.O.O. Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice 

Spoštovane bralke in bralci!
Obveščamo vas, da nasle-
dnja številka Posavskega ob-
zornika izide čez tri tedne, 
13. avgusta.  Uredništvo

BLANCA - 11. julija so Blanški vinogradniki obeležili 15-le-
tnico delovanja z bogatim in razgibanim programom ter z 
njim obudili tudi spomin na začetke svojega glasbenega de-
lovanja, ki je že prestopilo meje domače vasi in občine.

Bilo je maja leta 2000, ko se je zbralo nekaj muzikantov z Blan-
ce in okolice ter začelo s skupnimi vajami. Prvič so se javnosti 
predstavili leta 2001 ob dnevu vinogradnikov, ko so v domačem 
kulturnem domu zaigrali štiri skladbe in družabno prireditev 
spremenili v pravo veselico. Takrat so tudi dobili ime, ki ga s po-
nosom nosijo še danes.

Praznovanje ob 15-letnici delovanja se je začelo v zgodnjem po-
poldnevu, ko so gostujoče godbe obiskale Dolnje Brezovo, Klad-
je, Poklek, Rožno in Stranje. Osrednji dogodek se je nato odvijal 
pred kulturnim domom na Blanci, kjer so gostje, Godba iz av-
strijskega Šmihela, Godba Orlica iz Bistrice ob Sotli, KD Godba 
Liboje, Godbeno društvo Vodice in folklorna skupina KUD Hrvata 
BiH Rugvica, skupaj z blanško godbo in sevniškimi mažoretami 
sodelovali v paradi pihalnih orkestrov, sledil pa je še slavnostni 
koncert Blanških vinogradnikov pod vodstvom Martina Marka. 
Za glasbeni dodatek je poskrbel še družinski tercet Klinc - Miro, 
Milena in Martina ter trije člani družinskega ansambla Jasmin. 

Predsednik ZKD Sevnica Jože Novak je ob zaključku koncer-
ta posameznim godbenicam in godbenikom podelil Gallusove 
značke za večletno aktivno udejstvovanje na področju ljubitelj-
ske glasbene dejavnosti, med katerimi sta Boris Šeško in Janez 
Vidrih prejela častno Gallusovo značko za več kot 30-letno lju-
biteljsko glasbeno delovanje, jubilejno priznanje JSKD OI Sevni-
ca za več kot 40-letno je prejel Martin Marko, Bojan Jankovič 
pa za več kot 50-letno delovanje v godbeništvu. Predsednik KD 
Godba Blanški vinogradniki Roman Kragl se je zahvalil s po-
sebno spominsko plaketo organizacijam, društvom in posame-
znikom, ki so omogočili slovesnost. Zbrane na prireditvi, ki jo je 
povezoval Miro Klinc kot Klobasekov Pepi, je pozdravil župan 
Srečko Ocvirk, blagoslov blanških godbenic in godbenikov pa 
je opravil brestaniški župnik Jože Špes. Živahen glasbeni utrip 
se je nato nadaljeval z gasilsko veselico, kjer je za dobro razpo-
loženje in ples skrbel ansambel Novi spomini.  S. Radi

15 let Blanških vinogradnikov

Blanški vinogradniki so ob svoji 15-letnici delovanja pripravi-
li pester in živahen glasbeni program s številnimi gosti. 
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IRENA JE PRIŠLEK(INJA)
Pozornemu poslušalcu ne uide 
rahla izdaja primorskega dia-
lekta, ko pove: »Ja, sem s Cola 
pri Ajdovščini, kjer sem se ro-
dila 24. januarja 1969 kot četr-
ti otrok mami Mariji (Meri) in 
očetu Francu Štefančiču. Pred 
mano sta bila rojena dvojčka, 
sestra Lucija in brat Franc, ter 
brat Ivan. Mama je vedno pela, 
pri mašah v cerkvi je pela so-
pran. Osnovno šolo sem konča-
la na Colu in srednjo pedago-
ško v Tolminu leta 1983. Kot 
srednješolka sem pela v dekli-
škem oktetu, nato v kvartetu. 
Dva fanta in dve dekleti smo 
peli črnske duhovne. Dve sred-
nješolki sva potem peli v Uči-
teljskem ženskem pevskem 
zboru pod vodstvom prof. Vere 
Klemente Kojić, ki je učila 
glasbo v srednji pedagoški šoli. 
V srednji šoli smo bili silno ak-
tivni, od šolskih dramskih sku-
pin do pevskih zasedb.«

PREDANA JEZIKOSLOVJU 
IN PREPEVANJU
Predanost jezikoslovju po-
jasnjuje: »Jeziki so mi bili že 
od nekdaj zelo všeč, izziv in 
vzpodbuda. V srednji peda-
goški šoli sem se učila fran-
coščino, italijanščina pa mi je 

že tako bila blizu. Tako sem na 
ljubljanski Filozofski fakulteti 
končala oba jezika in si prido-
bila uradni naziv profesorica 
francoskega in italijanskega je-
zika. Med študijem sem se od-
ločila za delo varuške v Fran-
ciji. To delo sem opravljala leta 
1989 en mesec v Provansi, leta 
1993 pa sem to v Parizu pono-
vila še za sedem mesecev, kar 
je bilo vsesplošno dobra in ko-
ristna izkušnja.« In se s pripo-
vedjo spet vrne k pesmi in pre-
pevanju: »Naj povem, da sem 
se v četrtem letniku fakultete 
odločila, da bom pela v Aka-
demskem pevskem zboru 
Tone Tomšič (APZ TT). V dru-
gem letu prepevanja sem po-
stala predsednica zbora, zbor 
je vodil Stojan Kuret. Po pre-
moru in vmesnih vrhunskih 
dosežkih je Stojan Kuret letos 
ponovno prevzel vodenje APZ 
TT. V zboru je pel tudi moj mož 
Toni. Tako sva se spoznala in 
leta 1996 sem prišla v Breži-
ce.« Od tega leta dalje se prične 
njena pevska pripoved z MePZ 
Viva, kjer je priznana pevka in 
uspešna zborovska predsedni-
ca že deset let.

JE TUDI PLANINKA
»Sem planinka, da. Zaradi 

moža, ki je planinec z dušo, in 
kljub temu da sem doma na 
625 metrih nadmorske viši-

ne, od koder se vidi Nanos in 
cela Vipavska dolina, z mojega 
domačega balkona pa se vidi 
tudi košček slovenskega mor-
ja. Pred rojstvom sina Timo-
teja smo z brežiškimi planinci 
hodili po tujih gorstvih – Dolo-
mitih, Grossglocknerju in dru-
god. Vsako poletje pa hodimo 
na družinske planinske tabo-
re, kjer uživamo.«

PROFESORICA DA, VENDAR 
NA DRUGAČEN NAČIN
V naslednjem koraku me je za-
nimalo poučevanje za kated-

rom, pa je odgovorila: »Sem 
poučevala, vendar če se bo le 
dalo, se bom temu izognila. 

Poučujem zelo rada, ampak 
ne v srednjih šolah. Tako sem 
se leta 1999 odločila in odprla 
podjetje Asterix – Irena Hribar 
s. p. prevajanje, poučevanje. 
Imam pogodbo z Zavodom za 
zaposlovanje. Vodim tečaje za 
odrasle, brezposelne, poslov-
neže, skratka, zelo različno, 
vključno tudi za tiste zaintere-
sirane, ki jim je mar bistrenje 
malih sivih celic. Prevajam za 
gradbeno stroko, medtem sem 
bila odgovorna urednica stro-
kovne revije o talnih oblogah 
Korak, kar je pogojevalo zelo 

različna strokovna srečanja 
doma in v tujini. V mojih delov-
nih nalogah je tudi pisno pre-
vajanje in konsekutivno tolma-
čenje.«  

ZALJUBLJENA V GLASBO 
EDITH PIAF
Ne nazadnje je prvi samostoj-
ni koncert, posvečen »pari-
škemu slavčku« pogojeval ne-
kaj več vedenja o »brežiškem 
in posavskem slavčku« s pri-
morskimi koreninami, ki o tem 
pove: »Francoske šansone, zla-
sti Edithine, prepevam že zelo 
dolgo. Nisem jih pela javno, ra-
zen na zabavah. Prvič sem jav-
no zapela leta 2002 v Termah 
Čatež na maturantskem plesu. 
Takrat so maturanti za zahva-
lo in za darilo na ta način po-
častili svojo razredničarko Sa-
vino Rožman. Zapela sem ji 
La vie en rose (Rožnato življe-
nje). Dijaki so vedeli, kaj nji-
hova razredničarka obožuje. 
Pred dvema letoma je Lučka 
Černelič pričela vztrajati, da je 
že čas za samostojni koncert. 
Pa se do letos nekako ni izšlo. 
Leta 2013 je Agencija Imperi-
al, s katero je Viva šla na Taj-
sko, pripeljala v Brežice deset 
francoskih in švicarskih novi-
narjev, ki so bili na vsesloven-

ski turneji. V Viteški dvorani 
sva z Urošem Polancem od-
pela Sous le ciel de Paris (Pod 
pariškim nebom). Uroš s spre-
mljavo na harmoniki in jaz se-
veda z vokalom. Z Urošem je 
bil to najin prvi skupni nastop 
in sva se čudovito ujela, Uroš je 
tudi čudovit človek.«

MOJA SOGOVORNICA 
NIČESAR NE OBŽALUJE
Če se vrnem na začetek najine-
ga pogovora, je dejala, da je v 
življenju treba sprejeti vse, kar 
ti življenje prinese. Ljubo in 
neljubo, dobro in slabo, in se je 
iz vsega, zlasti tistega manj le-
pega, treba naučiti dobrih poti 
za naprej, ker je treba iti da-
lje, ko še povzame: »Asterix je 
moje podjetje in petje je čude-
žni napoj, ki vsakokrat sproti 
oživi to življenjsko energijo in 
je potem vse lažje. Nekaj poč-
neš za denar, nekaj pa moraš 
početi za dušo. Če oboje poč-
neš s srcem, je uspeh zagoto-
vljen.« In ne pozabi poudariti, 
da šansone Edith Piaf pojejo 
mnoge in mnogi, odmevni pa 
bodo njeni šansoni zlasti letos, 
ko se bo svet spominjal 100-le-
tnice njenega rojstva.

 Natja Jenko Sunčič

Pevka šansonov Irena Hribar: 

»Početi nekaj z dušo pomeni uspeti!«
BREŽICE - Poletno zgodnje popoldne se je bohotilo v vsej svoji magičnosti, ko sva se dogovorili za spoznavanje ob kavi in limonadi. Pa ne da bi naše sogovornice 
ne poznali s koncertnih prireditev. Ob pohvalah za izvrstne izvedbe je te vedno sprejela tako preprosto iskreno, da bi bil skoraj greh, če jih ne bi izrekli. Je pevka 
Vive, tudi kot solistka. Nostalgičen uvod v letošnje poletje pa je bil Irenin prvi samostojni koncert, ko se je širnega občinstva močno dotaknila s šansoni Edith Piaf.

Irena Hribar

Program za julij - avgust
Ponedeljek, 3.8.2015, od 7.00 do 13.00
Krvodajalska akcija

Vsak ponedeljek ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 18.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

RAZSTAVA MAŠE LANCNER  ‘’MED SVETOVOMA’’


