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Dodatna subvencija 
za vrtce ostaja

Pritisk staršev je obrodil sadove in predlog, da bi 
del sredstev iz naslova t. i. jedrske rente namesto 
za dodatne subvencije staršem pri plačilu 
vrtcev namenili za investicije vanje, je kolegij 
občinskega sveta umaknil. A slej ko prej bo treba 
ugrizniti v to »kislo jabolko«.
 Stran 2

Čigav je vodovod?
Na Bizeljskem se prah glede vodovoda še vedno 
ni polegel. Zbor krajanov je postregel z vročo 
razpravo, ki ni prinesla zbližanj med obema 
stranema - občino, ki zagovarja, da je vodovod 
njena last in javno dobro, in krajani, ki želijo 
»svoj« vodovod obdržati, saj z njim, kot pravijo, 
upravljajo že 40 let.
 Stran 2

BREŽICE, MOJE MESTO – Prostor, kjer je nekdaj stala trgovska šola v Brežicah, je vse od njene rušitve 
sameval in bil bolj kot ne zaraščen. Pred nekaj tedni pa je prišlo na dan, da bo osrednje dogajanje 
letošnjega največjega posavskega festivala nikjer drugje kot na prej omenjeni lokaciji, ki je v neposredni 
bližini simbola mesta – vodovodnega stolpa. Tako se je prva julijska dneva pod njim zgrinjalo toliko 
ljudi kot še nikoli do sedaj. Še posebej v soboto je bil pogled na prizorišče in veliko število obiskovalcev 
od blizu in daleč fascinanten. Na eni strani odrsko dogajanje, vmes nepregledna množica ljudi vseh 
generacij, na drugi pa na novo osvetljeni vodovodni stolp. Foto utrinke letos kar desetdnevnega 
festivala, razpotegnjenega čez dva vikenda, si lahko pogledate na strani 16.  Foto: Rok Retelj
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povedali so - o brexitu

Martin Marko, Kladje nad Blanco: Tudi mi 
smo odšli iz Jugoslavije, ker smo želeli spre-
membe. Če se ne vidiš več v določeni skupnos-
ti, pač greš, to je povsem normalno. Posledice 
takšnih odločitev bodo vedno. Zna se zgodi-
ti, da bo prišlo do domino efekta in bodo še 
nekatere druge države želele izstopiti. Tudi v 

Sloveniji je podoben scenarij možen, vendar nam trenutno še 
kar prija, da smo del EU, evropskega denarja dobimo dovolj.  

Dušan Berkovič, Dekmanca: Izstop Veli-
ke Britanije iz EU ne pomeni njenega konca, 
kvečjemu preoblikovanje. Potrebna bodo po-
gajanja med VB in EU, Britanci si bodo mora-
li ugodnosti izboriti. Še sami ne vedo, kaj bi 
radi, ne nazadnje tisti, ki so najbolj zagovar-
jali izstop, en za drugim odstopajo. Kaže, da 

niso bili pripravljeni na to. V prihodnje ne bi smelo biti več te-
ženj po izstopu, saj lahko vidimo, kaj vse to potegne za sabo.

Robert Pustavrh, Leskovec pri Krškem: 
Menim, da je to korak nazaj in da je bilo s stra-
ni vodij držav premalo narejenega pri osve-
ščanju državljanov, kaj to pomeni in kaj po-
meni velika Evropa v smislu tega, kaj skupaj 
zmoremo. Nismo vsi poljedelci, nismo vsi in-
dustrialci, zato več kot nas je, lažje delamo. 

Kaj to pomeni za naše podjetje, si v tem trenutku še ne znam 
predstavljati, saj Velika Britanija zaenkrat ni naše tržišče.

Že na dveh izmed lanskoletnih 
sej je svetnica Olivera Mirko-
vić podala pobudo, da bi bilo 
smotrno sredstva iz naslo-
va nadomestila omejene rabe 
prostora (NORP), ki se v delu 
namenjajo za dodatne subven-
cije staršem pri plačilu pro-
gramov vrtcev, preusmeriti v 
investicije obnove, opremlja-
nja vrtcev in izobraževanje 
kadrov. Kot sta Mirkovićeva 
in Tamara Vonta izpostavili 
tudi na tokratni seji, bi morali 
razdeljevanje sredstev NORP 
prevetriti z več vidikov, saj 
so slednja namenjena vsem 
občanom občine za dvig ka-
kovosti življenja, medtem ko 
gre v tem primeru za izplači-
lo individualnih subvencij. Ob 
tem je potrebno upoštevati, 
da imajo starši, katerih otro-
ci so vključeni v enega izmed 
vrtcev v krški občini, prizna-
ni dve olajšavi, in sicer, da jim 
je ne glede na to, katero eno-
to vrtca obiskujejo, osnova za 
plačilo najnižja cena istovr-
stnega programa vrtca na ob-
močju občine, poleg navedene 
olajšave pa so deležni še doda-
tne subvencije, v šolskem letu 
2015/16 je ta znašala 30 %. 
Zato je bil s strani Mirkoviće-
ve tudi podan predlog, da se 
prvo subvencijo staršem priz-
na tudi v bodoče, medtem ko 
naj bi 30 % subvencijo name-
nili za obnove in novogradnje 
vrtcev, nabavo igral in izobra-
ževanje kadra. Največ staršev 
je uvrščenih v 5. dohodkovni 
razred, kar pomeni, da krije-
jo zgolj 35 % cene programov 
vrtec, razliko pa pokrije obči-
na. Staršem v najnižjem plačil-
nem razredu bi se v primeru 
ukinitvi ene izmed subvencij 
mesečno podržala plačila vrt-
ca za 15 evrov, občutneje pa bi 
cene poskočile za starše v naj-
višjem dohodkovnem razredu, 
v povprečju za 90 evrov, a sle-
dnjih je na območju občine 
manj kot 50. 

VONTA: VSEM OTROKOM 
ZAGOTOVITI ENAKE 
POGOJE

In če so vsi starši deležni ena-
kih subvencij, bi morali biti 
tudi otroci, je opozorila svetni-
ca Vonta, ne glede na kraj ali 
enoto vrtca, ki ga obiskujejo, 
deležni enakih ali pa vsaj pri-
merljivih pogojev bivanja v 
njih. A temu še zdaleč ni tako, 
saj so nekateri vrtci, med ka-
terimi izstopajo Veliki Pod-
log, Brestanica, Koprivnica, 

Zbor krajanov na temo vodo-
vodnega sistema Bizeljsko se 
je začel s skoraj enourno za-
mudo, saj so se morali zaradi 
ugotavljanja sklepčnosti vsi, 
ki so prišli na zbor, na vhodu z 
osebnim dokumentom eviden-
tirati, kar je že takoj sprožilo 
burne odzive nekaterih. Zbor 
krajanov je sklicala civilna ini-
ciativa (CI) na čelu s prvopod-
pisanim Milkom Veršcem. Kot 
je medijem dejal še pred začet-
kom zbora, bizeljski vodovod 
že 40 let obratuje v upravlja-
nju KS Bizeljsko, in to brez 
kakršnih koli problemov gle-
de kvalitete oz. zagotavljanja 
pitne vode v vse domove. »V 
teh letih so ljudje sami delali, 
plačevali material in si izplače-
vali tudi delo, kar kažejo doku-
menti, ki jih tudi posedujemo. 
Prav je, da vodovod še naprej 
ostane v upravljanju krajanov, 
čeprav se bo sedaj to imeno-
valo vodovodna zadruga. Ta 
bo v lasti vsakega posamezni-
ka, tako da ni bojazni, da gre 
za kakršno koli privatizacijo,« 
je razložil. Spomnimo, da je 
nedavno odstopil celoten svet 
KS Bizeljsko na čelu s predse-
dnikom Francem Kelherjem 
in tajnico Silvo Šekoranja, in 
sicer zaradi domnevnih priti-
skov s strani določenih posa-
meznikov, naj sprejmejo sklep 
o predaji vodovoda novousta-
novljeni Vodovodni zadrugi Bi-
zeljsko z.o.o.

Kot je uvodoma poudaril žu-
pan Ivan Molan, ki je zbor 
tudi vodil, morajo biti vodo-
vodna omrežja javno dobro in 
njihov upravljavec pooblaščen, 
tako da KS ne smejo več uprav-
ljati z vodovodi. »Bizeljski vo-
dovod je zagotovo javno dobro, 
ne glede na to, da so ga kraja-
ni sami gradili in financirali. 
Nihče od vas ga ni takrat gra-
dil, da bo sedaj rekel, da je nje-
gova osebna last. CI je prišla s 
pobudo, da bi se vodovod up-
ravljal preko zadruge. Občin-
ske službe so pridobile pravna 

Starši zaenkrat preglasili razum Na Bizeljskem vroče zaradi vode
KRŠKO - 15. redna seja krškega občinskega sveta je 23. junija potekala pred-
vsem v znamenju posnetka stanja in predstavitve potrebnih vlaganj v vrtce po 
občini, a je zaradi zbiranja podpisov staršev proti napovedani podražitvi pred-
šolske vzgoje kolegij občinskega sveta sklep umaknil z dnevnega reda.

BIZELJSKO - V telovadnici OŠ Bizeljsko je 30. junija potekal več kot tri ure traja-
joči zbor krajanov. Pričakovanja o burni razpravi, kjer ne bo manjkalo obtožb 
predvsem na račun brežiške občinske uprave in komunale, so se uresničila. Ob 
koncu sprejeta sklepa po županovih besedah nimata pravne podlage.

Podbočje in Leskovec, zaradi 
dejanskega stanja in inšpek-
cijskih odločb zgolj na spo-
dnji skrajni meji dovoljenja 
za obratovanje. Samo za iz-
vedbo najnujnejših del v njih 
bi morala občina v letošnjem 
letu vložiti 270.000 evrov, na 
razpolago jih ima zgolj okoli 
100.000, s tem da na letni rav-
ni za predšolsko vzgojo name-
ni okoli 5 mio evrov, kar je tudi 
po enkrat več kot po nekaterih 
občinah znašajo celotni občin-
ski proračuni. Zato bi bila ned-
vomno smotrna ukinitev 30 % 

subvencije, saj bi ta v številkah 
pomenila prek 44.000 evrov 
na mesec oziroma bi lahko ob-
čina na ta račun s privarčeva-
nimi sredstvi zagotovila v le-
tošnjem letu lastna sredstva 
za dozidavo in rekonstrukci-
jo vrtca v Leskovcu, za kar bo 
koristila kredit, v prihodnjem 
letu pa za nadomestno gradnjo 
vrtca pri OŠ Brestanica. Nave-
deni investiciji bi po izračunih 
lahko v celoti zaprla v obdobju 
petih let. Občina je bila v pre-
teklih letih uspešna na razpi-
sih za evropska sredstva in iz 
tega naslova obnovila večje 
število zavodov in ustanov, žal 
pa teh v novi finančni perspek-
tivi ni, zato bi se morali v širše 
javno dobro in dobro bodočih 
generacij tega dejstva zavedati 
tudi starši otrok med 1. in 5. le-
tom starosti. Bodejo v oči tudi 
podpisniki peticije, saj je med 
njimi lepo število takšnih, ki 
sploh nimajo prebivališča na 
območju občine, še bolj pa iz-
stopa dejstvo, da pretežni de-
lež otrok staršev, ki so naspro-
tovali ukinitvi subvencije in se 
dokaj glasno izpostavljali v jav-
nosti in preko socialnih omre-
žij, tudi z žalitvami omenjenih 
svetnic, obiskuje predšolske 
programe v vrtcih, ki so že ob-
novljeni. Četudi je kolegij ob-
činskega sveta tokrat umaknil 

predlog o ukinitvi 30 % sub-
vencije in ostaja ta (zaenkrat) 
v veljavi, pa se bodo s slednjim 
predlogom morali slej kot prej 
spet soočiti, saj ima vsaka vre-
ča dno, ne nazadnje pa v ob-
čini živi skupno okoli 26.000 
občanov.

POTRDILI IMENOVANJE 
PLANINČEVE ZA 
DIREKTORICO KD KRŠKO

Na seji so se svetnice in sve-
tniki seznanili tudi s širitvijo 
trakta kapucinskega samosta-

na in njegovo dograditvijo za 
potrebe Valvasorjeve knjižni-
ce. Odkup dela samostana in 
zemljišča ob njem (brez stano-
vanjskega prostora in cerkve) 
je ocenjen na 300.000 evrov, 
skupna predvidena investici-
ja, ki je razdeljena v dve izved-
beni fazi, pa na 2,5 mio evrov. 
Po dinamiki del naj bi bila v le-
tih 2017-2018 izvedena novo-
gradnja objekta na območju, 
kjer se sedaj nahajajo vrtovi 
(občanom, ki te obdelujejo, bo 
občina zagotovila obdelovalne 
površine na drugi lokaciji), do 
konca leta 2019 pa je za potre-
be širitve knjižnice predvide-
na še rekonstrukcija obstoje-
čega samostana. Med drugim 
je večina prisotnih na seji, z 
21 glasovi za in dvema proti, 
podprla tudi predlog komisi-
je za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, da se za 
prihodnje petletno obdobje za 
direktorico Kulturnega doma 
Krško in njegovih enot ime-
nuje Darjo Planinc iz Kop-
rivnice, do sedaj zaposleno 
na Regionalni razvojni agen-
ciji Posavje. Planinčeva bo na 
mestu direktorice zamenja-
la Katjo Ceglar, ki se ji drugi 
petletni mandat izteče sredi 
meseca avgusta.

 Bojana Mavsar

mnenja (o čemer je spregovo-
rila tudi Branka Moldovan 
Matjašič z oddelka za prav-
ne in splošne zadeve, op. a.) in 
ugotovile, da je na tem podro-
čju še veliko nedorečenega. V 
tem času, dokler se ta problem 
ne razreši, je bila edina pravna 
možnost, da pooblastimo jav-
no podjetje Komunala Brežice 
d.o.o., da prevzame upravlja-
nje bizeljskega vodovoda,« je 
pojasnil Molan in dodal, da so 
naredili tudi analizo finanč-
nega stanja bizeljskega vodo-
voda. Bizeljsko zaradi tega že 

nekaj let stagnira, »saj del stro-
škov zaradi vodovoda že pokri-
vate s sredstvi, ki jih dobite za 
urejanje cest, društva in delo-
vanje KS, kar pomeni, da so na 
račun vodovoda investicije in 
društva na Bizeljskem prikraj-
šani«.

DVOMIJO O ANALIZI VODE

Nato je do besede prišel tudi 
Veršec, ki je med drugim ome-
nil, da dvomijo o načinu odvze-
ma vzorcev vode, ki ni mikro-
biološko ustrezna in jo je treba 
že nekaj dni prekuhavati. Po 
njegovem mnenju objava izi-
dov analize že po 24 urah od 
odvzema vzorca ni skladna z 
zakonodajo. »Žalostno je to, da 
je bilo na na silo prevzetem vo-
dovodu šele prvič v treh letih 
ugotovljeno, da je voda opo-
rečna, in to samo dva dneva 
pred zborom krajanov, zara-
di česar se upravičeno pojav-
ljajo takšna in drugačna vpra-
šanja,« je pojasnil in dodal, da 
večina Bizeljancev oporeč-
nosti vode ne verjame. Veršec 
je še dejal, da so tudi oni sami 
poslali vodo v analizo, pri če-
mer so prvi rezultati pokaza-
li, da voda ne presega dovolje-
nih vrednosti. V nadaljevanju 
je predstavil finančni del po-
slovnega načrta vodovodne 

zadruge. Za leto 2017 načrtu-
jejo, da bodo stroški vzdrževa-
nja vodovoda približno 17.000 
evrov, kar so predstavniki ob-
čine in komunale označili za 
nemogoče, saj je, kot je dejal 
direktor komunale Aleksan-
der Zupančič, s samo toliko 
denarja nemogoče upravlja-
ti 77 kilometrov vodovodne-
ga omrežja, kolikor ga imajo 
v KS Bizeljsko. Molan je pri-
pomnil: »Ali boste delali vse 
zastonj? Če boste tako poceni 
upravljali z vodo, v redu, am-
pak ko bo treba plačati račune, 

sem prepričan, da ne bo nih-
če delal zastonj. Ni mogoče, da 
boste imeli na Bizeljskem niž-
je stroške upravljanja vodovo-
da, kot jih imajo drugod po ob-
čini.« Zupančič je še omenil, da 
po njihovih ugotovitvah na Bi-
zeljskem dve tretjini vode teče 
mimo oz. sploh ni izmerjena 
in da več kot tretjina uporab-
nikov sploh ni priklopljena na 
bizeljski vodovod.

KRAJANI SPREJELI SKLEPA

Sledila je razprava, v kateri so 
se določeni krajani mešano od-
zvali, še vedno pa so prevlado-
vali tisti, ki se strinjajo, da naj 
za vodo še naprej skrbijo kra-
jani sami in ne komunala. Ver-
šec je prebral tudi dva sklepa, 
ki jih je predlagala CI. Prvi se 
je glasil, da se upravljanje bi-
zeljskega vodovoda iz KS pre-
nese na Vodovodno zadrugo 
Bizeljsko z.o.o., katere predse-
dnik bo Rok Kržan, v drugem 
pa je zbor krajanov predlagal 
občinskemu svetu, da popravi 
odlok o pitni vodi in ga uskladi 
z grafičnim delom, ki ga je pri-
kazal Veršec, ter upošteva želje 
krajanov Bizeljskega. Krajani 
so v večini oba sklepa izglaso-
vali, nekaj med njimi se je gla-
sovanja tudi vzdržalo.
 Rok Retelj

Občinski svet občine Krško med 15. redno sejo Polna telovadnica OŠ Bizeljsko

Včeraj, 6. julija, je gradbišče in-
frastrukturnih ureditev v okvi-
ru gradnje HE Brežice obiskala 
ministrica za okolje in pros-
tor Irena Majcen. Ogledala 
si je potek izgradnje akumu-
lacijskega bazena HE Breži-
ce vključno s protipoplavnimi 
ureditvami. Več naslednjič.

Ministrica Majcnova 
na gradbišču
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Številne zbrane so nagovori-
li predsednica Društva 1824 
Mojca Strašek Dodig, brežiški 
župnik Milan Kšela in brežiški 
župan Ivan Molan. Predsedni-
ca Društva 1824, ki je program 
pripravilo v sodelovanju z Žu-
pnijo Brežice in Občino Bre-
žice, je dejala, da je temeljno 
poslanstvo društva obnoviti 
Slomškov dom v Brežicah ter 
pod njegovim okriljem zdru-
žiti ljudi vseh starosti pri kul-
turnih dejavnostih in drugih 
dogodkih. Na prostoru pred 
cerkvijo svetega Roka so pred 
25 leti blagoslovili lipo kot 
simbol slovenske državnosti. 
»Prav je, da se tega spominja-
mo ter damo tej lipi poseben 
prostor in pomen kot simbo-
lu naše enotnosti,« je poja-
snila. Brežiški župnik je strnil 
nekaj misli o domovini blaže-
nega Antona Martina Slomška, 
ki govori o treh domovinah – 
materni deželi, domači cerkvi 
in nebesih. »Zavedajmo se, da 
je naša prihodnost in priho-
dnost naše domovine odvisna 
od tega, koliko bomo ohranja-

SEVNICA - Občinski odbor NSi Sevnica je v sodelovanju z Župni-
jo Sevnica organiziral slovesnost ob dnevu državnosti in 25-le-
tnici Slovenije. S sveto mašo v podružnični cerkvi sv. Roka, ki jo 
je daroval sevniški župnik Vinko Štrucl, smo se zahvalili Bogu 
za našo domovino Slovenijo, po maši pa smo v cerkvi prisluhnili 
recitalu v čast rojstnemu dnevu naše slavljenke Slovenije. Recital 
je bil sestavljen iz poročila o osamosvojitvi Slovenije ter domo-
ljubnih pesmi in besedila, ki so jih brali Mojca Sešlar, Ivi in Ma-
teja Traven ter Robert Kaše. Vsebino smo povezovali s skupnim 
petjem, ki ga je na harmoniko spremljal Brane Žibert. Po doga-
janju v cerkvi se je veselo druženje nadaljevalo še pred cerkvijo 
ob pogostitvi in seveda harmoniki. Za največje presenečenje ve-
čera je poskrbel Lojze Peterle, predsednik prve osamosvojitve-
ne vlade in evropski poslanec, ki se nam je pridružil na družab-
nem delu ter nas nagovoril, za zaključek pa še mojstrsko zaigral 
na orglice.  R. Kaše

ŠENTVID - Na predvečer dneva državnosti so KS Čatež ob Savi, 
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi in VTKD Cerklje ob Krki pri cerkvi 
svetega Vida nad Čatežem ob Savi organizirali praznovanje 25-le-
tnice samostojnosti Slovenije. Na Čatežu so se zbrali pohodniki, 
ki so se podali na pot proti Svetemu Vidu, z mislimi in v spomin 
na prvo žrtev slovenske osamosvojitvene vojne Jerneja Molana. 
Po maši za domovino, ki jo je daroval čateški župnik Jože Pacek, 
je sledil kulturni program. Navzoče je pozdravil podžupan obči-
ne Brežice Jure Pezdirc, spregovoril je tudi predsednik KS Ča-
tež ob Savi Franc Les, v imenu PVD Sever in OZVVS pa je o po-
membnosti dogodkov izpred 25 let spregovoril Roman Kržan. 
V nadaljevanju je misli o domovini in domoljubju povezovala pe-
sem MePZ Anton Kreč Čatež in skupine Trta, vse skupaj pa se je 
zaključilo s kresovanjem in druženjem. 
 K. Sedeljšak, foto: M. Tokić

Po 25 letih so se spet zbrali pod lipo
BREŽICE - 25 let samostojne Slovenije so v Brežicah počastili s sveto mašo za domovino v cerkvi svetega 
Roka, ki jo je daroval znani slovenski teolog Ivan Štuhec, ter programom pri simbolu slovenstva – lipi, ki so 
jo pred 25 leti blagoslovili na prostoru pred Rokovo cerkvijo. 

li ljubezen do jezika, domovi-
ne, vere in našega naroda,« je 
sklenil Kšela. 

Župan Molan je izpostavil, da 
je bil pred 25 leti slovenski 
narod enoten, da državo pot-
rebujemo in jo je tudi izglaso-
val. Desetdnevna vojna je bila 
po njegovem potrebna za oh-
ranitev suverene države, žal 
tudi za ceno življenj. »Sloven-
ke in Slovenci smo s trdno vo-
ljo, hrabrostjo in oboroženim 
bojem presenetili in ustavili 

okupatorja. Za 150 ranjenih in 
23 padlih pripadnikov TO, po-
licistov in civilistov je bila voj-
na žal predolga. Zato je naša 
dolžnost, da ohranimo spo-
min na padle, ki so tako moč-
no verjeli v samostojno državo, 
da so jo branili za ceno lastnih 
življenj. Med njimi je bil tudi 
naš občan Jernej Molan,« je 
dejal in poudaril, da je bila od-
ločitev za lastno državo pravil-
na pot, saj »nas je vodila želja 
po boljšem življenju za nas in 
prihodnje rodove. Želeli smo 

svobodo v državi, kjer je slo-
venščina uradni jezik in v de-
mokratičnih procesih odloča-
mo o svoji usodi«. Dodal je, da 
se v zadnjih osmih letih v naši 
državi vrtimo v krogu. Žalos-
ti ga, da se zaradi razmer, ki so 
posledica nemoči politike, pri 
vprašanju, kako naprej, slišijo 
pomisleki o tem, ali je bila od-
ločitev za samostojnost pravil-
na. »Večkrat ko bomo upošte-
vali zdrav razum, ki se je razvil 
iz kmečke pameti naših pred-
nikov, hitreje bomo prišli iz 
kroga, v katerem se vrtimo,« 
je še povedal. Pod lipo je na 
dan državnosti zazvenela tudi 
slovenska pesem v izvedbi Me-
šanega pevskega zbora Bistri-
ca ob Sotli, ki je najprej zapel 
pesem o lipi, za zaključek pa 
še slovensko himno. Program 
je povezoval David Križman. 
Po zaključku so se navzoči še 
nekaj časa zadržali na prosto-
ru pred Rokovo cerkvijo ter se 
ob domačih dobrotah povese-
lili in nazdravili domovini.

 Rok Retelj

Župan Molan in člani MePZ Bistrica ob Sotli

Dan državnosti na Šentvidu

Zbrane je uvodoma pozdravil brežiški podžupan Jure Pezdirc.

Shod za domovino na Sv. Roku 

RIGONCE - S spominsko slovesnostjo in polaganjem venca 
so 27. junija pri spomeniku na Rigoncah obudili spomin na 
prvo bitko pripadnikov Intervencijskega voda TO Brežice z 
enotami JLA, v kateri je padel borec Jernej Molan, čigar svoj-
ci se vsako leto udeležijo slovesnosti.

Venec sta položili delegaciji Občine Brežice in veteranskih orga-
nizacij v Posavju, svojemu soborcu pa so se poklonili tudi pripa-
dniki Intervencijskega voda TO Brežice pod vodstvom nekdanje-
ga poveljnika Antona Marolta. Brežiški župan Ivan Molan je 
navedel nekaj podatkov o prvi vojaški žrtvi v času osamosvojit-
vene vojne. Jernej Molan se je rodil 22. oktobra 1951. Že v osnov-
ni šoli je izkazal svojo športno nadarjenost kot dober orodni telo-
vadec. Športnik po duši je prosti čas preživljal v vodi, na smučeh, 
nogometnem in teniškem igrišču. V spominu vseh, ki so ga poz-
nali, bo za vedno ostal isti - družaben mož, dober oče, iskren pri-
jatelj, ponosen vinogradnik, nogometni navijač, prostovoljni ga-
silec, sosed, soborec, čigar praznina še vedno skeli, tudi po 25 
letih, je povedal Molan. Zaključil je, da je bil Jernej Molan med 
tistimi, ki so s svojimi življenji ubranili Slovenijo in nam omogo-
čili življenje v svobodi, zato so se z minuto molka poklonili nje-
govemu spominu.

Spominsko slovesnost je povezoval Darko Ferlan, kulturni pro-
gram pa so oblikovali Gasilski pihalni orkester Loče pod vod-
stvom Daniela Ivše, Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Do-
bova pod vodstvom zborovodje Aljaža Božiča, učenka OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova Lucija Ogorevc ter osnovnošolci, zma-
govalci literarnega natečaja Posavskega slavističnega društva 
»Domovina je tam, kjer je srce«, Stella Resnik (OŠ Adama Bo-
horiča Brestanica), Maj Verstovšek Tanšek (OŠ Artiče) in Lana 
Pirc (OŠ Raka). 
 R. Retelj

Poklonili so se Jerneju Molanu

Delegacija Občine Brežice med položitvijo venca pri spome-
niku padlemu Jerneju Molanu na Rigoncah

KRŠKO - Tedanja predsednik Izvršnega sveta (IS) Občine 
Krško Franc Černelič in poveljnik Teritorialne obrambe 
(TO) Krško Ernest Breznikar sta 29. junija v dvorani v par-
ku podelila zahvale osmim družinam, ki so leta 1990 pre-
vzele in hranile večjo količino orožja TO.

Kot je povedal Franc Černelič, je bilo treba pred 26 leti zara-
di nevarnosti vdora JLA umakniti orožje TO iz skladišča Krško. 
»Iskanje zanesljivih in za čas razumevajočih ljudi, ki bi bili prip-
ravljeni kršiti takratno zakonodajo in sprejeti tveganje sankcij 
ob razkritju, je potekalo v strogi tajnosti. Organiziran je bil tudi 
prevoz orožja iz Kočevske Reke in razmestitev po terenu. O ak-
ciji se je smelo zelo malo vedeti celo v najožjih krogih organiza-
torjev,« je opisal akcijo, o kateri je tudi sam vedel le najnujnejše 
in ki se je, kot je potrdil tudi Ernest Breznikar, izšla po načrtih 
in brez izdaje katere od lokacij.

Člani Izvršnega sveta so se po osamosvojitvi želeli zahvaliti prev-
zemnikom orožja, a je bilo še vedno nevarno razkriti njihove na-
slove. »Vem, da so se vam stanovski kolegi in organizacije že zah-
valili in postavili tudi obeležja na lokacijah shranjevanja orožja. 
Politična struktura, ki jo na lokalni ravni predstavlja Občina Kr-
ško, se vam, kolikor je meni znano, doslej ni nikoli zahvalila,« 
je pojasnil Černelič. Skupaj z Breznikarjem sta podelila zahvale 
družinam Derganc iz Krškega, Županc iz Stranj, Šribar z Gole-
ka, Molan z Rake, Šturbej s Senovega in Breznikar z Dovškega, 
zaradi prezgodnjih smrti pa bodo zahvali družinama Jevnik iz 
Kostanjevice na Krki in Mavsar iz Vrhulj poskušali izročiti nju-
nemu sorodstvu. »Zahvala, ki sva jo za vsako družino pripravila 
z Ernestom Breznikarjem, sicer nima pečata Občine Krško. Ima 
najin podpis kot odgovornih oseb tistega časa v znak hvaležno-
sti. Vas in vaše naslednike naj spominja na vaše veliko domoljub-
no dejanje,« je zaključil. Slovesnost je z nekaj skladbami polep-
šal mladi pianist iz Brežic Vito An Krošelj.  P. Pavlovič

Zahvala, ker so hranili orožje

Predstavniki družin z Breznikarjem in Černeličem

JEVŠA - KO Zveze borcev za vrednote NOB Senovo je 2. julija v 
sodelovanju z OO ZB za vrednote NOB Krško pripravila spomin-
sko svečanost na Jevši. Bogat kulturni program so pod vodstvom 
Simone Šoštar sooblikovali učenci OŠ XIV. divizije, recitatorji 
DKD Svoboda Senovo, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo ter 
Mešani pevski zbor DU Senovo pod vodstvom Toneta Gorenca. 
Slovesnosti je dodaten pomen dala tudi častna straža Slovenske 
vojske. Recitatorji in slavnostni govornik Lojze Štih so obudi-
li spomin na strašen dogodek, ki se je zgodil na Jevši 22. marca 
1944. V obeh hišah Šušterič je prenočeval II. bataljon Kozjanske-
ga odreda z novinci. Bataljon je imel nalogo spremljati minerski 
vod proti Zidanemu Mostu in minirati progo. Našel se je izdaja-
lec, ki je do Jevše pripeljal Nemce in izdal bataljon. Nemci so ob-
kolili že skoraj ves bataljon, ko jih je opazil stražar. Ta je s stre-
lom opozoril borce. Nemci so začeli s srditim napadom. Padlo je 
23 borcev. Vsi so bili pokopani v brezno nad Belim, po osvobo-
ditvi pa so bili prekopani in njihovi ostanki preneseni v skupno 
grobnico na Senovem. Misel na to, naj se kaj podobnega ne po-
novi ter želja po večjem sodelovanju in enotnosti med Slovenci, 
je bila prisotna tudi v družabnem tovariškem srečanju. 
Za pozitiven odnos do tega dela naše zgodovine, za skrb za spo-
minsko obeležje ter za pomoč pri izvedbi spominskih srečanj na 
Jevši je KO Zveze borcev za vrednote NOB Senovo sprejela sklep 
o podelitvi bronaste plakete, ki jo bosta družini Šušterič prejeli 
ob prvi primerni priložnosti. Vir: KO ZZB Senovo

Spominska slovesnost na Jevši

Slovesnost je potekala pri spomeniku padlim borcem.
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TUJEC Z NOŽEM ZADAL POLICISTU SMRTNO RANO - 29. 
6. je za posledicami vbodne rane izgubil življenje policist Da-
mir Golobič. 30-letni Golobič, doma iz bližnjih Globočic, je bil 
v patrulji, ki se je odzvala na klic krajanov Žejnega, da se po 
vasi potika bosonog mlad moški, ki po hišah sprašuje za delo. 
Po prvem klicu patrulja moškega ni izsledila, druga patrulja, 
ki se je napotila v Žejno okoli 12. ure, pa ga je opazila v napol 
sedečem položaju ob cesti. V trenutku, ko je z namenom, da 
ga legitimira, k njemu pristopil Golobič, je moški zamahnil in 
z nožem zabodel Golobiča v predel prsi. Kljub takojšnji po-
moči kolegov in posredovanju reševalcev ter nadaljnji oskrbi 
v brežiški bolnišnici je dobro uro po dogodku Golobič premi-
nil. Tujec je pobegnil in si okoli 100 metrov od kraja dogodka 
z nožem sodil sam. Kakor se je izkazalo po preverjanju polici-
je, je bil 22-letni državljan Nemčije kot potnik v avtobusu dan 
pred tem namenjen na Hrvaško, a mu zaradi neustreznih do-
kumentov vstopa v sosednjo državo niso dovolili, zaradi česar 
se je očitno nekontrolirano potikal po okoliških krajih. Kot so 
sporočili policistom nemški kolegi, naj bi bil tujec duševni bol-
nik, odvisen od drog in nagnjen k samomoru, v preteklosti pa 
je že večkrat nenapovedano odšel od doma. 

OPITI VOZNIKI, REKORDERKA ŽENSKA - V noči na 29. 6. so 
brežiški policisti obravnavali nesrečo pri Trebežu. Povzroči-
la jo je 55-letna voznica osebnega vozila, ki je zaradi vožnje 
preblizu roba vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v 
most. V litru izdihanega zraka je imela kar 0,99 mg alkohola 
ali 2,06 promila. Sicer pa je policija med minulim vikendom 
imela precej opravka z opitimi voznicami in vozniki, kontroli-
rali so tudi dva kolesarja. Prvi, ki so ga zaradi nezanesljive vo-
žnje ustavili na Malem Obrežu, je napihal 0,52 mg alkohola, 
drugi, ki so ga zaustavili v nočnih urah v Brežicah, pa je pih-
nil kar 0,93 mg/l alkohola. Voznik neregistriranega mopeda 
je v Bojsnem napihal 0,51 mg/l alkohola, traktorist, katerega 
je policistom uspelo v Podvinju z rotacijskimi lučmi in vklo-
pljeno sireno zaustaviti šele po več poskusih, pa je pihnil 2,5 
promila. Še huje opita od slednjega je bila voznica, ki so jo za-
ustavili na Bizeljskem in je imela 1,26 mg/l alkohola v izdiha-
nem zraku. Kršiteljev je bilo še več, med njimi tudi voznik, ki je 
s prazno pnevmatiko vijugal po avtocesti iz smeri Brežic pro-
ti Krškemu, preizkus alkoholiziranosti je rezultiral 0,86 mg/l 
alkohola v izdihanem zraku.
 Zbrala: B. M.

Marko Prah, Trebež: Nekako imam res obču-
tek, da je tovrstnih pojavov vse več, in če je res 
tako, smo verjetno krivi kar sami. Seveda se teh 
vremenskih pojavov ne bojim, vseeno pa me-
nim, da je logično, da se z močnega naliva umak-
nemo v zavetje. Kar pa se tiče zaščite stvari in 
premoženja, že od nekdaj pred nevihto izklopim 

električne naprave, avto umaknem pod streho itd.

Ana Kalin, Brežice: To, da so poleti neurja, se 
mi zdi povsem normalno, včasih jih je bilo mor-
da še več. Elektrike takrat ne izklapljamo, ker se 
nam ob grmenju izklopi avtomatsko, blizu ima-
mo tudi daljnovod, ki 'pobere' morebitne strele. 
Iz otroštva se spominjam, da je strela udarila v 
sušilnico hmelja, zato mi je od takrat najbrž os-

talo nekaj strahu pred strelami.

Patricija Hostar, Trebež: Letos je prestopno 
leto, pa je tudi vreme bolj posebno. Mogoče so 
vzrok klimatske spremembe in bo v prihodnje 
prav tako. Ob neurjih me ni strah, le če močno 
grmi ali se zabliska kje v bližini, potem mi ni rav-
no prijetno. Nimam navade, da bi kaj izklopila, 
ko pa slišim, da kje v bližini trešči, potem vsaj 

računalnik ali mobitel, če se ravno polni. 

Klemen Lisec, Žurkov Dol: Uživam, kadar je 
takšno vreme, ker se s tem pokaže mogočnost 
narave in naša, človeška krhkost. Nemalokrat 
grem celo ven, na dež, včasih pa skušam v fo-
tografski objektiv ujeti katerega izmed mogoč-
nih naravnih pojavov, kot so svetle strele na 
temnem nebu. Nikoli ne občutim strahu, ker 

smo vsi del narave, ki ima, tako kot človek, svetlo in temno plat.

Začetek poletja je zaznamovalo kar nekaj močnih neviht 
oz. neurij in čeprav to v tem obdobju ni nič nenavadnega, 
marsikdo pravi, da jih je letos še posebej veliko. Se tudi 
vam zdi tako, se teh pojavov bojite in kako se pred njimi 
zavarujete, smo vprašali tokratne sogovornike.

anketa

Je neviht letos res več?

Imate nenavaden priimek, 
ste kdaj raziskovali njegov 
izvor?
Sama nikoli, je pa pred leti ne-
kaj sokrajanov s podobnim ita-
lijanskim priimkom (Culetto, 
Bobbera, Lendaro) razisko-
vanje pripeljalo v Furlanijo, v 
Udine. Od tam naj bi naši pred-
niki prišli v 19. stoletju k nam 
gradit železnico. Prihod ’žele-
zne ceste’ je poleg drugih go-
spodarskih sprememb vplival 
na obubožanje tukajšnjih kme-
tov, ki so zemljo prodajali Fur-
lanom, in ti so se potem nase-
lili v naših krajih.

Radi brskate po preteklosti?
Moram reči, da me je za zgodo-
vino in predmete, katerih rok 
uporabe je potekel, od malega 
navduševal oče. Z veseljem se 
spominjam tudi šolskih ur pri 
zgodovini, kjer me je učiteljica 
Vesna Butkovič spodbudila za 
izdelavo raziskovalne naloge 
z naslovom Stare razglednice: 
pozdrav iz Loke. Naloge sem 
se lotila z veliko zavzetostjo 
in ob tem spoznavala zanimi-
vo preteklost kraja, o kateri do 
takrat nisem toliko razmišlja-
la. To me je vodilo dalje in čez 
nekaj let, ko sem že obiskova-
la fakulteto v Ljubljani, sem so-
delovala pri postavitvi razstave 
z naslovom ’Železničar - pok-
lic, vreden svojega zavetnika’. 
Nastala je ob prvi maši za že-
lezničarje, katere pobudnik je 
bil župnik Janez Furman, ki je 
kmalu potem, ko je prišel služ-
bovat v naš kraj, spoznal, da 
ima skoraj vsaka hiša nekoga, 
ki je zaposlen na železnici in 
da je beseda železničar v naših 
koncih zelo spoštovana. Oče, ki 
je zaposlen pri Slovenskih že-
leznicah, je imel doma zbirko 
predmetov in tako sem se lo-
tila postavitve svoje prve sa-
mostojne razstave. Bila je za-
nimiva izkušnja in skoraj vsak 
razstavljen predmet ima svojo 
zgodbo, kot je denimo ta o le-
senem čevlju. Okoli leta 1840 
je prišel peš iz Furlanije eden 
izmed Italijanov, da bi pomagal 
pri gradnji železnice - in potem 
sta ostala v Loki njegov lesen 
čevelj in on sam. Razstava je še 
vedno na ogled v posebnih pro-
storih sevniške železniške po-
staje, kamor smo jo prestavili 
po letu dni iz prostorov loške 
postaje. 

Kako se je razvila ideja in kaj 
je rdeča nit dogodka, ki ste 
ga poimenovali Vencember? 
Ideja je očetova, saj ima poleg 
starin rad tudi naravo, zelišča 
in ljudske običaje. To smo po-
tem skupaj razvijali v doma-
čem turističnem društvu, v ka-
terem sodelujeta tako oče kot 
mati. Za ime dogodka smo upo-
rabili skovanko iz besed venček 
in december, iz česar je nastal 
Vencember. Prvo leto smo imeli 
samo razstavo adventnih venč-
kov, v lanskem letu smo dodali 
še različne druge vsebine - de-

lavnice, predavanje, koncer-
te in družabne večere. Rdeča 
nit dogodka pa je in bo ostala 
razstava adventnih venčkov na 
prostem, na ograji tukajšnjega 
sadovnjaka ob Savi, ki je na 
ogled cel praznični mesec de-
cember. Moram še poveda-
ti, da me veseli, da je Vencem-
ber povezal delujoča društva v 
krajevni skupnosti, krajane in 
krajanke ter tudi obe ustanovi, 
šolo in Trubarjev dom upoko-
jencev. V prihodnje si želim, da 
bi se nam pridružila vsa turi-

stična društva v občini in mor-
da tudi sosednja. Z dogodkom, 
v katerega je vloženih kar pre-
cej ur prostovoljnega dela, že-
limo bogatiti življenje v ožji in 
širši skupnosti. 

Kje še vidite možnosti turi-
stičnega razvoja in aktivnega 
preživljanja prostega časa?
Gradovi v Posavju si gotovo za-
služijo posebno pozornost, saj 
jih je na relativno majhni raz-
dalji veliko in imajo zanimivo 
zgodovino. Sicer se je na tem že 
veliko naredilo in se še dela, je 
pa mogoče še marsikaj dode-
lati in nadgraditi. Ljudje imajo 
radi zgodbe, skrivnosti, ljud-
ske vraže in tako dalje. Skrat-
ka, Posavje bi lahko promovi-
rali tudi kot pokrajino gradov.
Sama vidim priložnost pred-
vsem v preprostih, nam vsak-
danjih stvareh, ki obiskovalce, 
predvsem tujce, navdušujejo - 
na primer kos domačega kruha 
z ocvirki in kozarec jabolčni-
ka. Pomembna je interpretaci-
ja. Tudi reka Sava nudi tisoč in 
eno priložnost.

Ali to pomeni, da potencial 
reke Save še ni dovolj izko-
riščen?
Tako je, ta vodni potencial je 
trenutno premalo izkoriščen, 
čeprav se je zelo lepo razvi-

lo ribištvo z urejenimi ribiški-
mi trasami. Tudi sprehajalcev 
in tekačev je vedno več zara-
di urejenih nasipov, ampak 
ob poti manjka kakšna pri-
jetna restavracija. Verjetno 
bi bilo, vsaj na nekaterih de-
lih, še vedno možno kopanje 
v Savi, razvijati bi bilo mogoče 
čolnarjenje, splavarjenje, tudi 
brodarstvo. Sava je prava pri-
ložnost za aktivno preživljanje 
prostega časa, tako kot so os-
tale evropske reke, ki so veliko 
bolj onesnažene kot naša lepo-

tica. Se pa ob tem pojavljajo te-
žave z lastništvom zemlje, saj je 
ob reki veliko njiv, travnikov in 
sadovnjakov. Kmet in turistični 
delavec pa žal največkrat nima-
ta enakih interesov. Vsekakor 
bi bilo na tem področju mogo-
če narediti še veliko, a vse je 
povezano tudi s financami, in 
kako je s tem, vemo.   

Kakšno je sodelovanje med 
turističnimi društvi v občini 
in izven nje? 
V naši občini imamo zelo aktiv-
na društva, a še vedno čutim, 
da bi se lahko in bi se morali 
bolj povezovati. Lahko rečem, 
da še nismo povsem ponotra-
njili, da se je treba podpira-
ti, sodelovati, pomagati drug 
drugemu, saj bo le to prines-
lo neke dolgoročne in vidnej-
še rezultate. 

Kako ocenjujete vključeva-
nje mlajše generacije v do-
gajanja v društvih, so dovolj 
aktivni?
V društvih mladih primanjku-
je, težko jih je pridobiti, da bi 
bili dejavni v društvu. V Loki 
smo začeli z otroškimi delav-
nicami, da bi že mlajše navadi-
li na delovanje v širši skupnos-
ti, v kateri bi lahko uresničevali 
svoje ideje. Za vsakim organi-
ziranim dogodkom namreč 

stojijo posamezniki, ki si želi-
jo, da bi bila prireditev dobro 
obiskana in da bi na njej imeli 
tudi pomoč sokrajank in sok-
rajanov. Lepa promocija sode-
lovanja je bil letošnji dan od-
prtih vrat na družinski kmetiji 
Kosem v Radežu, kamor se je 
podala skupina pohodnikov 
iz Loke na pobudo našega tu-
rističnega društva. Med njimi 
so bili tudi mlajši, ki so uživa-
li. Zdi pa se mi, da je v manjših 
skupnostih mlade lažje priteg-
niti k sodelovanju, če so v ka-
tero izmed društev vključe-
ni že njihovi starši. Razloge za 
vse težje vključevanje mladih v 
različna dogajanja v okolju vi-
dim v uporabi ’pametnih tele-
fonov’ in v večurnem sedenju 
pred računalnikom ter v misel-
nosti: saj nam starejši ne bodo 
dali prav, pri čemer bi morali 
popustiti vsi – starejši bi mo-
rali dati mlajšim priložnost, da 
se dokažejo, mlajši pa bi mora-
li upoštevati kakšen nasvet bolj 
izkušenih. Po mojem mnenju je 
pasivnost največja bolezen za 
društveno dejavnost v sodob-
ni družbi. 

Ali se morda obetajo kakšne 
spremembe pri vodenju sev-
niške turistične zveze?
Vodenje sem prevzela v leto-
šnjem marcu in zaenkrat več-
jih sprememb ne bo, kajti bi-
vša predsednica in sedanja 
podpredsednica Cveta Jazbec 
je dobro tlakovala pot na po-
dročju turizma. Tako smo v le-
tošnjem letu začeli z zasaditvi-
jo sevniške voščenke namesto 
občinske lipe, nadaljevali bomo 
z ocenjevanjem najbolj ureje-
nih krajev v občini in ob sve-
tovnem dnevu turizma odpi-
rali gozdna okna. Za prihodnje 
leto si želimo vključevanje tudi 
v kakšne večje projekte, ki bi 
bili financirani s strani Evrop-
ske unije. 

Pred vami so zagotovo še šte-
vilni izzivi, nam morda zau-
pate katere izmed njih?
Prvi, vendar ne edini, je uspe-
šen zaključek študija - jese-
ni želim diplomirati. Še naprej 
bom aktivna v domačem dru-
štvu, v katerem v sodelovanju 
s preostalimi društvi in krajev-
no skupnostjo, šolo in občinsko 
turistično zvezo v mesecu av-
gustu, v času poletnih počitnic, 
pripravljamo tridnevne anima-
cije za otroke pod imenom Po-
letna sreča na vrvici. Potem se 
bo treba počasi pripraviti že na 
tretjo izvedbo decembrskega 
dogodka in prireditev, ki bodo 
takrat potekale z željo, da jih 
obišče čim več ljudi.   

Vaša najljubša destinacija  …
Loka, grad Sevnica in regija 
Posavje, saj je povsod mogoče 
najti veliko zanimivih in edin-
stvenih stvari ter neverjetnih 
zgodb, s katerimi se preteklost 
povezuje s sedanjostjo. 
 Smilja Radi

Annemarie Culetto, predsednica Turistične zveze občine Sevnica:

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU -  V letošnjem marcu je na čelo Turistične zveze občine Sevnica (TZOS) stopila 
24-letna študentka kulturne antropologije in etnologije Annemarie Culetto, ki je tudi članica domačega tu-
rističnega društva. Predstavila nam je vizijo razvoja in povezovanja na področju turizma. 

Sava nudi tisoč in eno priložnost

Annemarie Culetto
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OBREŽJE – Med gostilno Kalin in nekdanjo tovarno Šavrić na 
Obrežju je 1. julija, ko je Hrvaška obeležila tretjo obletnico 
vstopa v EU, potekalo že tretje tradicionalno srečanje med 
občinama Brežice in Samobor. 

Druženje se je začelo pri Kalinu, kjer so predstavniki KS Jesenice 
na Dolenjskem pripravili pogostitev. Nato so se preko začasne-
ga mejnega prehoda pri Kalinu odpravili na hrvaško stran, kjer 
so pripravili kulturni program. Goste sta uvodoma pozdravila 
predstavnika Občine Brežice in Grada Samobor Jure Pezdirc 
in Željko Stanec. Podžupan Pezdirc je poudaril, da so Breži-
čani zelo povezani s Samoborčani in Hrvaško. Prav tako je de-
jal, da je treba čim prej vzpostaviti ponovno sodelovanje med 
občinama, predvsem na področju gospodarstva, kar bo vzpod-
budilo tudi sodelovanje na športnem in kulturnem področju. 
Namestnik župana Stanec je dejal, da je tako druženje najbolj-
ši dokaz, da tudi meja in žica ne moreta razdružiti dveh naro-
dov. Srečanja sta se udeležila tudi pooblaščeni minister sloven-
skega veleposlaništva v Zagrebu Primož Koštrica in poslanec 
v DZ Igor Zorčič. Za kulturni program so poskrbeli KUD Licitar 
Bregana, KUD Slavček Velika Dolina, Krajnski muzikanti, Udru-
ga Etno-fletno, KUD Oštrc, Folklorna skupina KUD Oton Župan-
čič Artiče in drugi. Po kulturnem programu je sledila zabava, ki 
je trajala pozno v noč. Srečanje so organizirali MO Bregana, MO 
Grdanjci, MO Podvrh, KUD Licitar, KS Jesenice na Dolenjskem in 
TD Jesenice na Dolenjskem. 
 A. Novoselič 

Občina Bistrica ob Sotli svoj 
praznik obeležuje na Petrovo, 
29. junija. Letošnji prejemniki 
priznanja Občine Bistrica ob 
Sotli so Boris Vahtarić, Franc 
Lupšina in Mirela Kunst, pla-
keta je šla v roke Mariji Bav-
dek, Mešani pevski zbor Bi-
strica ob Sotli pa si je prislužil 
denarno nagrado. Vse o leto-
šnjih nagrajencih si lahko pre-
berete v prejšnji številki Po-
savskega obzornika na strani 
12. V imenu nagrajencev se je 
zahvalila Bavdekova, Lupšina 
pa je občini ob tej priložnosti 
podaril izvirno oblikovan stol. 
Kot je v nagovoru med drugim 
omenil župan Franjo Debe-
lak, so leto 2015 v občini kljub 
slabim napovedim zaključili še 
kar dobro. Izvedli so investici-
je v višini 250.000 evrov, kar 
predstavlja 20 % celotnega 
proračuna. Pri tem izstopajo 
sanacije plazov in urejanje vo-
dovodov, uspešno so zaključi-
li projekt »Ne pozabimo vasi«, 
izvedli so še ogromno manj-
ših del na lokalnih cestah in 
javnih poteh. Brez zmanjše-
vanja sredstev so uspeli pod-
preti delovanje društev, šole 
in vrtca, pomagali so tudi žu-
pniji pri zamenjavi dotrajane 
strehe na župnišču in sode-
lovali pri vseh večjih priredi-
tvah v občini. Lani so postali 
tudi ena izmed občin, ki obča-
nom nudi storitev pošte, kar se 

Slavnostno v »kraljevski« občini
BISTRICA OB SOTLI - Na predvečer dneva državnosti je v dvorani Kulturnega doma Bistrica ob Sotli pote-
kala slavnostna seja občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli, na kateri je župan Franjo Debelak podelil tri 
priznanja, plaketo in denarno nagrado občine.

je na koncu izkazalo za odlič-
no potezo, je dejal Debelak, saj 
imajo sedaj občani veliko bolj-
še storitve pošte in primer-
nejše prostore (nahajajo se v 
občinski stavbi). Bistriški žu-
pan je v nadaljevanju pouda-
ril, da so v dobri finančni kon-
diciji, niso prezadolženi – dolg 
na prebivalca znaša manj kot 
80 evrov, kar je daleč pod slo-
venskim povprečjem. »Dela-
mo torej skromno in v okviru 
zmožnosti, pa kljub temu do-
segamo večje uspehe, saj bi-
lanca zadnjih petih let kaže 
blizu 40 kilometrov obnovlje-
nih cest, obnovljene ali vsaj na 
novo pokrite občinske stavbe. 
/.../ Ravno v tem času prekri-
vamo še zadnjo občinsko stav-
bo – staro ambulanto, kjer se 

nahajajo tudi tri stanovanja,« 
je povedal.

Tudi v bistriški občini je lansko 
leto zaznamovala begunska 
kriza, mejni prehod v Bistri-
ci ob Sotli je postal ena izmed 
vstopnih točk za begunce, do-
živeli so žico na meji, za kate-
ro si želijo, da bi bila čim prej 
odstranjena. Župan je vesel in 
ponosen, da so se na begunsko 
krizo dobro odzvali in pokazali, 
da znajo pomagati, ko je to pot-
rebno. V letošnje leto so zako-
rakali kraljevsko, saj je njihova 
občanka Sara Stadler postala 
vinska kraljica Slovenije. Župan 
je zanjo dejal, da je vsestranska 
in tudi odlična voditeljica pri-
reditev. Vodila je tudi letošnjo 
slavnostno sejo in pela kot čla-

nica MePZ Bistrica ob Sotli. V 
letu 2016 bodo dali pouda-
rek pripravi projektne in osta-
le dokumentacije za področje 
urejanja in varstva okolja, vo-
dooskrbe in vsebinskega dela 
obstoječih obnovljenih objek-
tov, kar so delali že lani, pove-
zavam z drugimi partnerji (npr. 
projekt »Eco genij« v sodelova-
nju s Srbijo in Hrvaško, projekt 
širokopasovnih povezav v so-
delovanju s konzorcijem ob-
čin), kolesarskim potem in sa-
naciji plazov. Poskrbeli bodo 
tudi za to, da bo leto še naprej 
»kraljevsko« in veliko pozor-
nosti posvetili promociji pode-
želja, lokalno pridelane hrane, 
odličnega vina itd. Občina bo 
zagotavljala sredstva za inter-
vencije v kmetijstvu in gozdar-
stvu, novogradnjo manjkajočih 
cestnih odsekov, preprečevanje 
propadanja cest, izboljšanje 
prometne varnosti, spodbuja-
la razvoj turizma, obujanje po-
deželja itd. V imenu sosednjih 
občin in tistih, s katerimi sode-
luje bistriška občina, je spre-
govorila županja občine Koz-
je Milenca Krajnc, zbrane pa 
sta pozdravila in občini česti-
tala ob prazniku tudi načelni-
ka hrvaških občin Kumrovec 
in Bošnjaci. V kulturnem delu 
programa je nastopil MePZ Bi-
strica ob Sotli, ki letos obeležu-
je 35-letnico delovanja
. Rok Retelj

Letošnji občinski nagrajenci v Bistrici ob Sotli z županom 
(manjka zborovodkinja MePZ Bistrica ob Sotli Špela Drašler)

PGD Bistrica ob Sotli, šes-
to najstarejše društvo v okvi-
ru Gasilske zveze Šmarje pri 
Jelšah, je pričelo delovati leta 
1896 kot Požarna bramba pri 
Svetem Petru pod Svetimi go-
rami. Skozi zgodovino je pri 
svojem delu doživljajo inten-
zivnejša in skromnejša obdob-
ja, vendar, kot je na slavnostni 
seji poudaril predsednik Vin-
ko Cvetanovič, v svojih vrstah 
vedno uspelo obdržati ljudi, ki 
so društvo vodili v razvoj, vsa-
ka generacija gasilcev pa je 
pustila močan pečat pri grad-
nji trdnih temeljev gasilstva v 
kraju. V novejših časih si dru-
štvo ob osnovnem gasilskem 
poslanstvu varovanja obča-
nov pred požari in v narav-
nih nesrečah prizadeva gasil-
sko dejavnost bogatiti z novo 
tehnologijo, primerno uspo-
sobljenostjo gasilcev za posre-
dovanje ob nesrečah, krepitvijo 
korenin gasilstva in zagotavlja-
njem prihodnosti gasilske or-
ganizacije. Med vidnejšimi do-
sežki društva je omenil redno 
posodabljanje voznega parka 
in zaščitne opreme ter poso-
dobitev gasilskega doma, ki je 
v jubilejnem letu pridobil nov 
prizidek z ureditvijo stopnišča. 

120-letna tradicija gasilstva v Šempetru
BISTRICA OB SOTLI – S slavnostno sejo in svečanim prevzemom novega gasilskega vozila so gasilci PGD Bi-
strica ob Sotli 25. junija obeležili 120-letno tradicijo gasilstva v Šempetru. Ob tem so podpisali tudi listino 
o pobratenju z DVD Fažana iz sosednje Hrvaške.

Predsednik Gasilske zveze 
Šmarje pri Jelšah Erih Stra-
šek je ob visokem jubileju bi-
striških gasilcev izpostavil, da 
je bilo društvo vedno vodeno z 
občutkom narodne in kultur-
ne zavesti ter v svoji zgodovini 
vselej dosegalo dobre rezulta-
te. Tudi župan Franjo Debelak 
je namenil zahvalo dolgoletne-
mu delu gasilcev: »Zmorete to, 
kar ne zmore nihče drug. Za lo-
kalne skupnosti ste prvi, ki vas 
potrebujemo, ko pride do na-
ravnih nesreč. Tudi danes, ko 
nas je zajelo neurje, ste mo-

rali že intervenirati … To nam 
dokazuje, da morate biti prip-
ravljeni na pomoč ob vsakem 
času.« V imenu Gasilske zveze 
Slovenije je gasilce nagovoril 
član upravnega odbora Stanko 
Jalovec, ki je opisal čas formi-
ranja gasilstva na Slovenskem 
vse do današnjih dni, ko ga-
silci ne le premagujejo poža-
re, pač pa so prvi posredovalci 
tako ob hujših naravnih nesre-
čah kot ob povsem vsakdanjih 
pripetljajih. 

PGD Bistrica ob Sotli je ob ju-

bileju prejelo srebrno plaketo 
GZS, najaktivnejši posamezni-
ki pa visoka odlikovanja: odli-
kovanje II. stopnje GZS so pre-
jeli Zinka Cvetanovič, Marko 
Stadler, Marjan Uršič in Ivan 
Ulčnik ter odlikovanje I. stop-
nje Janez Vuk. S spominskimi 
darili so društveno obletnico 
počastili tudi predstavniki ga-
silskih društev iz Obsotelja in 
Kozjanskega, pobratenih dru-
štev DVD Brioni, PGD Smol-
nik, PGD Bistrica ob Dravi 

ter predstavniki ostalih prija-
teljskih društev iz Slovenije in 
preko njenih meja, med njimi 
tudi DVD Fažana, s katerim so 
bistriški gasilci dolgoletno pri-
jateljstvo ovekovečili s podpi-
som listine o pobratenju. 

Na popoldanski slovesnosti so 
gasilci prevzeli novo kombi-
nirano vozilo WW Transpor-
ter GVM – 1, nakup katerega 
je ob sponzorjih in donator-
jih finančno podprla Občina 
Bistrica ob Sotli. Ključe vozi-
la je predsedniku Cvetanoviču 
predal podžupan Dušan Ber-
kovič, poveljnik Bojan Domi-

trovič pa jih je predal vozniku 
Jožetu Sredniku. Blagoslov je 
opravil župnik Damjan Kej-
žar. Slavnostno sejo sta z glas-
bo popestrili flavtistka Lana 
Lesjak in klarinetistka Karla 
Žmavc, prevzem novega vo-
zila je pospremila Godba Or-
lica, prireditev pa povezovala 
Suzana Moškon. V večernem 
delu praznovanja so načrtova-
li še veselico, a jo je prepreči-
lo hudo deževje. Le-to ni bilo 
prizanesljivo ne gasilcem ne 
občanom, saj so gasilci v času 
popoldanskih svečanosti pre-
jeli kar tri pozive »Na pomoč!«. 
 Emilija Šterlek

PGD Bistrica ob Sotli 1: Predsednik PGD Bistrica ob Sotli Vin-
ko Cvetanovič in poveljnik DVD Fažana Milan Tadić ob pod-
pisu listine o pobratenju društev

Na tretjem srečanju pri Kalinu 
utrjevali čezmejno sodelovanje

Predstavniki lokalne skupnosti z obeh stani meje (foto: KS Je-
senice na Dolenjskem)
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V teh dneh oziroma tednih se vsak dan 
zgodi kakšna vladna afera – marsikate-
ra je povezana z (nerazumnim) kadrova-
njem, a dovolite, da kot predsednik Odbo-
ra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v DZ RS opozorim na »napad« na sloven-
skega kmeta preko Zakona o ugotavljan-
ju katastrskega dohodka, ki bo sprejet na 
julijski seji. In bo imel po letu 2018 uniču-
joče posledice za slovenskega kmeta – še 

posebej ob napovedanem davku na nepremičnine in nepredvidlji-
vimi posledicami glede kmetijske politike po letu 2020. Zato ob-
javljam (skrajšan) magnetogram moje razprave v DZ glede kata-
strskega dohodka.

»TOMAŽ LISEC (SP SDS): Bom nadaljeval tam, kjer je predhodnik 
iz DeSUS končal. »Kaj vse je bilo narobe v zadnjih petih letih,« je 
dejal, ampak teh pet let ima eno stalnico, gospoda Dejana Žida-
na. Razen enega leta je bil vseskozi zraven, tako da njemu napiši-
te pismo o tem, zakaj je bilo vse narobe. Če pogledamo finančne 
posledice, pa citiram besedilo zakona oziroma uvod: »Skupno bo 
v letu 2020 katastrski dohodek več kot enkrat višji«. Ampak za-
radi prehodnega obdobja v 2017 in 2018 spominja na izrek »ubij 
me nežno«. Vlada napiše, citiram: »Okoli tretjini kmečkih gospo-
dinjstev v obdavčitvi se bo katastrski dohodek ob upoštevanju nove 
lestvice ob koncu prehodnega obdobja povečal za 50 % ali v pov-
prečju nekaj čez 60 evrov letno, pri približno polovici med 50 in 
300 % ali v povprečju do približno 140 evrov letno. Približno dese-
tim procentom se bo katastrski dohodek povečal za več kot 3-krat 
ali v povprečju za nekaj več kot 200 evrov letno. Okoli 10 % pa se 
bo malenkost znižal, s 160 na 120 evrov letno«. 

Skratka, ta zakon je napisan samo zato, da bo jutri v vseh sloven-
skih medijih, kako bo v letu 2017 katastrski dohodek manjši, ker 
bo prehodno obdobje. 2018 bo isto, kot je sedaj, potem pa te Vla-
de itak ne bo več, potem pa "užgi brigu na veselje", pa naj se na-
slednja Vlada ukvarja s slovenskimi kmeti, pa naj bodo to čebe-
larji, vinogradniki, oljkarji, lastniki gozdov in vsi ostali. Stanje bo 
še slabše, ker že danes govorite, da v letu 2019 pride davek na ne-
premičnine. Minister Židan je tiho. Verjetno mu je zelo všeč, da je 
Ministrstvo za finance tisto, ki je danes na tnalu. On je tudi davč-
ne blagajne zagovarjal kot super ukrep. Edini pogoj, da bi se v SDS 
vsaj deloma še strinjali s tem zakonom, je to, da v členu, ki govori 
o prehodnih določbah, kjer piše: "V letu 2017 se katastrski doho-
dek in pa pavšalna ocena pripišeta vrednosti 40, v letu 2018 pa 
vrednosti 55 %", naredi pika in napiše stavek: "In to velja tudi do 
nadaljnjega." Torej, da katastrski dohodek ostane na sedanji rav-
ni. Že itak ima kmet probleme z naravnimi nesrečami in nizkimi 
cenami. Ampak ta vlada za čas svojega mandata populistično še 
omejuje višino katastrskega dohodka, po letu 2020 pa bo ta več 
kot enkrat večji. Pa še davek na nepremičnine. Pa če še evropska 
perspektiva po letu 2020 ne bo tako dobra do slovenskega kme-
tijstva, bomo sploh še imeli slovenskega kmeta? Ne, ampak vam v 
SMC, SD in DeSUS je važno, da preživite leto 2017. Ampak dejstvo 
je, kar tudi sami zapišete, da imate še vedno odprte fronte z oljka-
rji, vinarji, čebelarji, lastniki gozdov, ki sicer so si že nekaj izborili 
z določenimi členi, ki tukaj govorijo o tem, da je pa 80 ali 90 % tr-
žne vrednosti, ampak zakaj niste potem počakali s tem zakonom 
še nekaj časa pa se z njimi uskladili. Jaz ponavadi pričakujem od 
Vlade, da se predhodno uskladi z vsemi tistimi deležniki, ki se jih 
zakon dotika, potem pa pridemo sem v DZ. In potem boste zgro-
ženi, če bo prišlo na sejo Odbora za finance 10 različnih združenj. 
Sindikat ta, sindikat drugi, zadruga ena in gor pa dol, pa bodo rek-
li, mi še vedno mislimo, da zakon ni dober. Pa boste še vedno govo-
rili, da se bomo še pogovarjali. Slej ko prej bomo morali pritisniti 
tipko. In seveda koalicijski poslanci bodo z veseljem pritisnili tip-
ko za, kajti v letu 2017 se boste pohvalili, kako bo manjši katastr-
ski dohodek, v letu 2018 bo približno tako, kot je sedaj - kar smo 
tudi mi predlagali pred enim mesecem, da vsaj za eno leto osta-
ne isto, pa ste bili zgroženi, kakšen populizem se gremo. Skrat-
ka, še enkrat, v Poslanski skupini SDS podpremo izključno besedi-
lo člena, da se katastrski dohodek ne poveča. Vsi vemo, kakšno je 
stanje v slovenskem kmetijstvu, vi pa ga boste s tem zakonom po 
letu 2018, ko te vlade ne bo več, dejansko ubili, tako kmetijstvo kot 
verjetno tudi kakšnega kmeta. Če je to kmetijska politika te vlade, 
potem si jo sami izglasujte. V Poslanski skupini SDS bomo proti.«

Naj bo poletje umirjeno. Vsaj tisto izven območja politike.

Bodo po letu 2018 obstali le še 
veliki in sedanjemu ministru 
naklonjeni kmetje?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Letos so obeležili 25. obletnico 
napada enote TO na letališče 
JLA, 25. obletnico delovanja 
Slovenske vojske v cerkljan-
ski vojašnici in 73. obletni-
co napada borcev Cankarjeve 
brigade na nemško letališče. 
Ravno na ta dan leta 1991 
je skupina pilotov ob pomo-
či upokojenega pilota Jožeta 
Butare in kuharice na letali-
šču Vere Škulj zapustila eno-
te JLA. Tekom dneva so po dva 
ali posamično zapuščali leta-
lišče skozi glavni vhod z raz-
ličnimi izgovori. Sedmim pilo-
tom jugoslovanskega vojnega 
letalstva so se nato na Upravi 
za notranje zadeve (UNZ) Kr-
ško pridružili še trije, od kate-
rih je devet ostalo v organih za 
notranje zadeve. Ocenjevali so, 
da bodo varnostni organi JLA 
iskali pobegle pilote, zato so 
storili vse potrebno za njiho-
vo varnost in varnost njihovih 
družinskih članov. Ves čas voj-
ne in nato vse do odhoda zad-
njega vojaka JLA iz Slovenije so 
opravljali naloge kot rezervni 
miličniki. V prvih dneh osamo-
svojitvene vojne je 82. letal-
sko brigado, najmočnejšo viš-
jo taktično enoto na teritoriju 

Pobegli piloti dobili obeležje
CERKLJE OB KRKI - 28. junija je pred vhodom v Vojašnico Jerneja Molana potekala slovesnost, na kateri so 
se spomnili treh obletnic iz zgodovine ter ob tej priložnosti odkrili spominsko ploščo, posvečeno presto-
pom skupine pilotov in drugega osebja v vrste organov za notranje zadeve in TO leta 1991.

Slovenije, zapustilo skupno 
12 izkušenih pilotov (posluš-
nost jih je odpovedalo 13), kar 
je imelo za posledico nadaljnji 
odliv letalskega in tehničnega 
kadra. Za vsemi, ki so zapustili 
enote JLA, so razpisali tiralico 
in jih je iskala vojaška polici-
ja, da jih privede pred vojaško 
sodišče. Zoper vse so vodili po-
stopke, v katerih so jim odvzeli 
čine. Dobršen del je bil v povoj-
nem obdobju razvoja sloven-
ske vojske odrinjen na stranski 
tir in bil prisiljen svoje ustavno 
zagotovljene pravice uveljav-
ljati po sodni poti. »Vera, Jože, 

Martin, oba Marjana, Vinko, 
Džino, Janez, Rudi, Josip, Du-
šan, Miran, Vlado in Zlatko. 
Hvala vam za vaš pogum, za 
vse, kar ste storili za samos-
tojno Slovenijo,« je dejal pove-
zovalec Robert Perc. 

Slavnostni govornik na slove-
snosti je bil generalni direk-
tor policije Marjan Fank. Po-
udaril je, da se je v tistih dneh 
pred 25 leti pokazala enotnost 
vseh ljudi, ne gre pa spregleda-
ti tudi njihove požrtvovalnos-
ti za dosego največjega cilja - 
samostojne države, kljub temu 

da so se Slovenci soočili z ve-
liko močnejšo, bolje opremlje-
no in številčnejšo silo, ki jim je 
stala nasproti. Spominsko obe-
ležje sta odkrila nekdanji pilot 
in veteran slovenske osamo-
svojitve Jože Butara ter nek-
danji poveljnik posebne enote 
PEM UNZ Krško Andrej Bo-
bek. Zbrane na slovesnosti so 
nagovorili tudi namestnik po-
veljnika Vojašnice Jerneja Mo-
lana podpolkovnik Mojmir 
Lipar, ki je ob tej priložnosti 
Združenju borcev za vrednote 
NOB Brežice podelil priznanje 
vojašnice, in župan občine Bre-
žice Ivan Molan. Vsem borcem 
narodnoosvobodilne vojne ter 
pripadnikom TO in policije, ki 
so padli v bojih za samostojno 
Slovenijo, so se poklonili z mi-
nuto molka. Predstavniki bor-
cev Cankarjeve brigade, ZB za 
vrednote NOB Brežice in Te-
ritorialne obrambe so k spo-
minskim ploščam položili ven-
ce. Program so oblikovali štirje 
člani orkestra Slovenske poli-
cije ter učenke in učenci OŠ 
Cerklje ob Krki pod mentor-
stvom Sandre Glogovšek in 
Jasmine Vučič.
 Rok Retelj

Butara in Bobek med odkritjem spominske plošče

Dekan fakultete izr. prof. dr. 
Bojan Štumberger je v na-
govoru izpostavil uspešno za-
ključeno drugo fazo projekta 
izgradnje Inštituta za energe-
tiko v Vrbini, s katerim je fakul-
teta po njegovem pridobila iz-
redne pogoje za raziskovanje 
in zelo ustrezne pogoje za iz-
vajanje študijske dejavnosti ter 
priložnost za še boljše sodelo-
vanje z lokalno skupnostjo, 
predvsem na gospodarskem 
področju. Kot je še dodal, bodo 
v naslednjih letih več energije 
vložili v razvoj dislocirane eno-
te v Velenju. 

Dekan je podelil priznanje naj-
uspešnejšim študentom: Uro-
šu Purkartu, ki je visokošolski 
strokovni program 1. stopnje 
Energetika zaključil s povpreč-
no oceno 8,19, Maticu Lebar-
ju, ki je univerzitetni študijski 
program 1. stopnje Energeti-
ka zaključil s povprečjem 8,9, 
in Jožetu Jazbecu, ki je ma-
gistrski študijski program 2. 
stopnje Energetika zaključil 
s povprečjem 9,35. Prvič so 
razglasili tudi najbolje oce-
njenega visokošolskega učite-
lja, asistenta ter raziskovalca v 
obdobju zadnjih dveh let. An-
keta študentov o pedagoškem 
delu izvajalcev študijskih pro-
gramov je pokazala, da so bili 
v študijskem letu 2014/2015 
zaposleni na Fakulteti za ener-
getiko uvrščeni kot tretji naj-

Priznanja študentom in učiteljem
KRŠKO - Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru s sedežem v Krškem in dislocirano enoto v Velenju je 
22. junija svojo deveto obletnico ustanovitve obeležila s tradicionalnim dnevom fakultete. Ob tej priložnos-
ti so podelili priznanja najboljšim študentom, ki so študij zaključili v letu 2015.

boljši na celotni Univerzi v 
Mariboru. Priznanje za naj-
bolje ocenjenega visokošol-
skega učitelja na Fakulteti za 
energetiko je prejel izr. prof. 
dr. Peter Virtič, priznanje za 
najbolje ocenjenega visoko-
šolskega sodelavca Iztok Bri-
novar, priznanje za najboljše 
raziskovalne dosežke na fakul-
teti pa je šlo v roke red. prof. 
dr. Juriju Avscu. Fakulteta se 
je zahvalila tudi podjetju GEN 
energija, ki je s svojim finanč-
nim in materialnim prispev-
kom pomembno prispevalo k 
njenemu uspešnemu delova-
nju. Študentski svet Fakulte-
te za energetiko - dekanu se je 
pri podelitvi pridružil prode-
kan za študentske zadeve Alen 
Krošelj - se je za uspešno so-
delovanje v preteklem letu 
zahvalil družbama Žarn Kr-

ško d.o.o. in Gradnje d.o.o. Bo-
štanj ter Kmečki zadrugi Krško 
z.o.o. Krški fakulteti so zažele-
li veliko uspeha v prihodno-
sti tudi prorektorica za razvoj 
kakovosti na Univerzi v Mari-
boru izr. prof. dr. Lučka Lor-
ber, fakultetni profesor in po-
džupan Mestne občine Velenje 
dr. Franc Žerdin in krški žu-
pan mag. Miran Stanko. V kul-
turnem programu so nastopili 

Klara Kukovičič ob klavirski 
spremljavi Estere Cetin, kvin-
tet trobil Glasbene šole Krško 
in študent fakultete, harmoni-
kar Matic Zakšek.

Naslednji dan je v veliki dvo-
rani Univerze v Mariboru po-
tekala promocija doktorjev 
znanosti, v okviru katere je bil 
promoviran tudi prvi dokto-
rand Fakultete za energetiko 
Dušan Strušnik. V študijskem 
letu 2012/13 je bil na doktor-
ski študijski program tretje 
stopnje Energetika vpisan v 
prvi generaciji doktorskih štu-
dentov fakultete. Pod mentor-
stvom red. prof. dr. Jurija Avsca 
in somentorstvom izr. prof. dr. 
Marjana Goloba je v februarju 
2016 uspešno zagovarjal dok-
torsko disertacijo z naslovom 
Termodinamična minimizacija 
generiranja entropije odjemne 
parne kondenzacijske turbine 
v toplarnah in predlogi izbolj-
šav v procesu.
 Rok Retelj

Prejemniki priznanj in zahval z dekanom

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

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
cena 17,50 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
tel.: 040 302 809

zalozba@posavje.info
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Predsednik sveta KS Podbočje 
Janez Barbič je v uvodnem go-
voru kot največje dosežke mi-
nulega obdobja izpostavil pred 
kratkim odprta Spominski 
park Podbočje in cesto Šutna 
- Trebelnik ter že lani preda-
no namenu II. fazo namakal-
nega sistema Kalce-Naklo, KS 
pa je v sodelovanju z občinsko 
upravo uredila še nekaj manj-
ših zadev. V prihodnosti bo tre-
ba rešiti še nekatere probleme 
na področju komunale in cest, 
dokončati projekt optičnega 
omrežja, v nekaterih vaseh še 
javno razsvetljavo, prioriteta 
pa bo tudi energetska sanaci-
ja osnovne šole. »Dana je bila 
že marsikatera obljuba, zato 
načrtujmo, vztrajajmo in zah-
tevajmo, da se bo to tudi ures-
ničilo,« je dodal Barbič. Župan 
mag. Miran Stanko je v svo-
jem nagovoru poudaril, da je 
bilo v štirih letih, odkar je na-
stopil župansko funkcijo, v teh 
krajih rešenih kar nekaj pro-
blemov, ter krajanom čestital 
ob prazniku. 

Barbič je poudaril še pomen 
prostovoljcev v društvih na 

humanitarnem, športnem, kul-
turnem, družabnem in drugih 
področjih. »Brez društvenih 
dejavnosti bi bili vsi skupaj 
ena sama puščoba, neprijaz-
na in odtujena skupnost. Ve-
liko je tudi takšnih, ki vidijo 
samo do meje svojega dvori-
šča, ne vidijo sosedov, sova-
ščanov in živijo v svojem sve-
tu,« je dejal, v nadaljevanju pa 
podelil letošnja krajevna pri-
znanja. Znak KS je za dolgo-
letno delo in prispevek kraju 
prejel znani podboški gostilni-

čar Jože Kerin, priznanja pa še 
trije Podbočjani: Janez Hribar 
za trud, pomoč sokrajanom in 
prispevek kraju, Majda Gramc 
za dosežke, trud in delo v kraju 
ter Branko Štefanič za 28-le-
tno skrb in urejanje pokopali-
šča. Priznanje mladi up je na 
predlog OŠ Podbočje prejela 
Zala Jurečič iz Malega Mra-
ševega. Priznanje KS in Turi-
stičnega društva Podbočje sta 
Barbič in predsednik društva 
Matjaž Jurečič podelila Vino-
gradniškemu društvu Podbo-

čje (sprejel ga je predsednik 
Franci Grubič) za promocijo 
kraja po vsej Sloveniji.

Prireditev je spremljal pester 
kulturni program, v katerem 
so sodelovali: Špela Baškovec 
z zapeto himno, vokalna sku-
pina Mavrice, recitatorji Uroš 
Kerin, Jasmina Koretič, Go-
ran Miljanovič in Alja Ba-
škovec, novomeški slikar Se-
bastjan Šeremet pa je kar v 
teku prireditve na odru ustva-
ril sliko podboškega kamnite-
ga leva. Dogodek je povezova-
la Monika Gabrič.

Sledilo je še tradicionalno dru-
žabno srečanje krajanov, t. i. 
podboška noč, zaradi slabe-
ga vremena zopet v šolski te-
lovadnici, kjer so spominske 
srebrnike podelili kar 29 lan-
skim novorojenčkom v kra-
jevni skupnosti. V minulih te-
dnih je ob krajevnem prazniku 
potekala še vrsta drugih špor-
tnih, kulturnih in družabnih 
dogodkov, ki dokazujejo pe-
stro društveno aktivnost v teh 
krajih.
 Peter Pavlovič 

Oskrbovana najemna stanovanja 
Brežice, Litija in Izola

Nepremičninski sklad gradi objekt z 12 oskrbovanimi 
najemnimi stanovanji ob Domu upokojencev Brežice. 
Stanovanja velikosti 48-62 m2 bodo imela predprostor, 
kuhinjo z dnevno sobo, spalnico, kopalnico, balkon ali 
teraso in shrambo. Opremljeni bosta kuhinja (leseni del, 
hladilnik z zamrzovalnikom, električna kuhalna plošča) 
in kopalnica (arhitekturno prilagojena, s prho in držali). V 
pritličju bo skupni prostor za druženje stanovalcev. Pred 
objektom bo 14 parkirnih mest, od katerih bosta 2 za 
invalide. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma spomladi 
2017 in se bodo oddajala z razpisom.
Jeseni bo predvidoma v uporabo danih 17 oskrbovanih 
stanovanj v Litiji ter jeseni naslednje leto 60 oskrbovanih 
stanovanj v Izoli.

Vabimo vas, da sporočite svoje podatke 
in ob izidu razpisa vas bomo obvestili. 

Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., 

Mala ulica 5, Ljubljana 
01 300 88 11, info@ns-piz.si, www.ns-piz.si

Brez društev bi bili puščoba
PODBOČJE - V krajevni skupnosti Podbočje so letošnji krajevni praznik, posvečen vrnitvi izgnancev na svo-
je domove po 2. svetovni vojni, obeležili s kar 12 prireditvami. Osrednja je bila na dan državnosti v kultur-
nem domu - svečana seja sveta KS s kulturnim programom in podelitvijo krajevnih priznanj.

Zgoraj (z leve): predsednik Barbič, Hribar in Grubič, spodaj: 
Štefanič, Kerin, Gramčeva in Jurečičeva

Franc Lekše, ki vodi svet KS 
Veliki Trn že 29 let, pravi, da 
vsekakor na bolje, saj so v tem 
obdobju uspeli z dokaj skrom-
nim krajevnim proračunom in 
ob pomoči občine marsikaj po-
storiti na območju skupno 21 
naselij, v katerih je na prvi dan 
letošnjega leta prebivalo 673 
krajank in krajanov. Ob letoš-
njem prazniku slavnostne seje 
sveta KS sicer niso izvedli, saj 
jo praviloma združijo z večji-
mi dosežki posameznikov ali 
jubileji, ob katerih podelijo 
tudi priznanja, zato je bil 24. 
junija osrednji dogodek Pra-
znik cvička, katerega nosilec 
je Društvo vinogradnikov Ve-
liki Trn v sodelovanju s KS, 
Društvom za ohranitev pode-
želja ter prostovoljnim gasil-
skim in športnim društvom. 
Med investicijami, izvedeni-

Praznik cvička na Velikem Trnu 
VELIKI TRN - 25. junija pred 25 leti so na Velikem Trnu krajani v bližini tamkajšnjega kulturnega doma kot 
simbol slovenstva in državnosti zasadili lipo, dan pa vzeli za krajevni praznik. Po četrt stoletja sega lipa že 
nekaj metrov v višino, v tem času pa se je dodobra spremenila tudi podoba kraja.

mi v obdobju od lanskega do 
letošnjega praznika, je Lekše 
za Posavski obzornik izposta-
vil etapno urejanje najbolj po-
škodovanih odsekov cest, 400 
m dolgega odseka ceste Veli-

ki Trn - Lomno, še v letošnjem 
letu pa naj bi Občina Krško v 
sklopu občinskega programa 
rekonstrukcije cestnih odse-
kov in na podlagi pridoblje-
nih soglasij lastnikov zemljišč 
pričela z obnovo odseka ceste 
skozi  naselje Veliki Trn v dol-
žini 900 m. V Novi Gori so iz-
vedli sanacijo plazu, v sode-
lovanju KS, župnije in občine 
pa temeljito uredili okolico in 
parkirišče pri župnijski cerkvi 
sv. Duha. 

V Društvu vinogradnikov Ve-
liki Trn, najštevilčnejšem dru-
štvu v kraju, predstavlja, kot 
nam je povedal njegov pred-
sednik Jernej Žaren, Praznik 
cvička ob redni društveni de-
javnosti, izobraževanju čla-
nov, strokovnih ekskurzijah, 
organizaciji ocenjevanja vin 

in sodelovanju na stanovskih 
in drugih prireditvah največjo 
in najpomembnejšo prireditev. 
Število članov v društvu sicer 
zadnja leta variira, saj so v naj-
boljših letih šteli prek 300 čla-
nov, v zadnjih letih pa med 250 
in 270, predvsem na račun sta-
rostnega zviševanja članstva, 
saj starejši vinogradniki pos-
topoma opuščajo dejavnost, 
mlajši pa se z njo povečini in-
tenzivneje ne ukvarjajo. Sicer 
društvo deluje 28 let in izvr-
šuje svoje poslanstvo - pove-
zuje ljudi tako po strokovni 
kot družabni plati. Kot še do-
daja Žaren, pa jim gre pri tem 
vse prej kot na roko država z 
raznimi ukrepi in zakonoda-
jo, saj jim ta ne glede na to, da 
društveno delo temelji na pro-
stovoljnem delu, nalaga vse 
višje stroške in obveznosti. 
Ker pa Svetoduhčani, kot si po 
nekdanjem Svetem Duhu, leta 
1952 preimenovanem v Veli-
ki Trn, pravijo domačini, velja-
jo ne le za pridne, temveč tudi 
iznajdljive ljudi, si zadnja leta 
stroške prireditve uspejo zni-
žati tudi na račun zelo velike-
ga obiska na Prazniku cvička, 
saj za zabavo angažirajo v šir-
šem slovenskem prostoru pre-
poznavne in uveljavljene glas-
bene zasedbe. Letos je tako za 
dobro razpoloženje poskrbela 
zasedba Čuki, ki je zbrane za-
bavala vse do zgodnjih jutra-
njih ur.
 Bojana Mavsar

Prvo uro prireditve je skupina Čuki k petju in plesu pritegni-
la najmlajše obiskovalce.
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• DNEVNO SVEŽE MALICE
 IN KOSILA
• PIZZE
• NEDELJSKA KOSILA
• MEHIŠKA KUHINJA
• CATERING IN 
 DOSTAVA HRANE

VABLJENI NA LETNO TERASO, 
SLADOLED IN ŠPORTNA IGRIŠČA!

GOSTILNA SENICA

KRŠKO – Letošnji Trubarjev dan, 8. junij, so v naravoslovni učilnici 
OŠ Jurija Dalmatina obeležili 9. junija s tradicionalno prireditvijo 
»Ura slovenščine«, prvo v okviru krških »Poletnih večerov v par-
ku«. Ob pripravi dogodka sta se organizatorjem poletnih večerov 
Valvasorjevi knjižnici Krško, JSKD OI Krško in KS mesta Krško pri-
družila tudi tokratna gostiteljica, OŠ Jurija Dalmatina, in Sloven-
sko protestantsko društvo Primož Trubar – podružnica Posavje.

V uvodu sta zbrane pozdravili direktorica knjižnice Urška Lob-
nikar Paunović in ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina Krško Va-
lentina Gerjevič, ki sta spregovorili tudi o pomenu ohranjanja 
dediščine velikih mož protestantizma. V nadaljevanju so kultur-
ni program oblikovali učenci 9. razreda pod vodstvom učiteljice 
slovenščine Irene Hictaler Simončič, ki skuša učence spodbuditi 
k ustvarjalnosti in razmišljanju o lokalni dediščini. Tokratni pro-
gram je bil zasnovan nekoliko drugačen, saj so kot osnovno izho-
dišče vzeli izbrane tekste, s katerimi so tedanje devetošolke Ana 
Pirc, Maša Suša in Barbara Unetič sodelovale na lanskoletnem 
natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu. Doživeto so ob kitarski 
spremljavi Petra Andrejaša besedila interpretirali devetošol-
ci Barbara Unetič, Martina Gramc, Davor Sternad, Špela An-
čimer, Neža Uršič in Sabrina Keranović. Program so popestri-
li s posnetkom, ki  so ga oblikovale sedmošolki Eva Prša in Živa 
Mlakar ter osmošolke Klara Kranjc, Lara Koprivnik Volčan-
šek in Vesna Retelj v okviru izbirnega predmeta gledališki klub. 
Zbrane pa je najbolj presenetil zaključni skeč, v katerem so se v 
vlogi treh velikih protestantov Primoža Trubarja, Jurija Dalmati-
na in Adama Bohoriča izvirno predstavili devetošolci David Ro-
žac, Matic Žnidaršič in Gregor Glas. Besedilo, ki je bilo napisa-
no v tipičnem mladostniškem jeziku, je pripravila Irena Hictaler 
Simončič. Da je prireditev bila tudi tehnično dobro izvedena, je 
pomagal Konstantin Kuzmanović.  P. Brenčič

Praznovali z »Uro slovenščine«
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»V izredno čast mi je, da lah-
ko sodelujem na današnji slo-
vesnosti ob dnevu državnosti, 
ko obeležujemo spomin na 25. 
junij 1991. Na ta dan je Sloveni-
ja formalno postala neodvisna, 
saj je bila sprejeta Deklaracija 
o neodvisnosti Slovenije in Te-
meljna ustavna listina o samo-
stojnosti in neodvisnosti Slove-
nije,« je dejala v uvodu svojega 
slavnostnega govora Marjeta 
Lipec in nadaljevala z razmi-
šljanjem, kaj je domovina, ki jo 
je predstavila kot zavetje in mi-
ren pristan, v katerem ima po-
sebno mesto domači kraj. Ob 
tem se je tudi spraševala: »Smo 
opravili naše poslanstvo, smo 
uspešno naredili domačo nalo-
go in otrokom vkoreninili zave-
danje o pripadnosti, da nikoli 
ne pozabijo, od kod prihajajo, 
da ne pozabijo naše male do-
movine, da so Radečani, znot-
raj naše domovine Slovenije? 
So spoznali tudi pomen vred-
note domoljubja, ki v osnovi 
pomeni ljubiti svoj dom, šir-
še pa svojo domovino, celoten 
planet in vse človeštvo?« 

V nadaljevanju dogodka je 
predsednik Policijskega vete-
ranskega društva Sever za celj-
sko območje Ivan Ržen pode-
lil častna zaslužna priznanja. 
Bronasti znak so prejeli po-

»Letos moramo največ pozor-
nosti nameniti 25. obletnici 
osamosvojitvene vojne, kjer 
je padlo 19 pripadnikov teri-
torialne obrambe, policije in 
drugih. V tej vojni pa niso so-
delovali samo pripadniki te-
ritorialne obrambe in polici-
je, temveč tudi mnogi drugi v 
različnih vlogah ter državljan-
ke in državljani Slovenije. V 
zadnjem času nekateri zelo po-
udarjajo zasluge posameznih 
osamosvojiteljev. Osamosvoji-
telj je tisti, kdor pripomore k 
samostojnosti in neodvisno-
sti države. Osamosvojitev to-
rej ni delo le neke peščice ljudi 
in nekaterih takratnih minis-
trov, ampak gre za delo vrste 
intelektualcev, takratnih po-
slancev, policistov, teritori-
alcev, pripadnikov narodne 
zaščite, civilne zaščite, gasil-
cev, zdravnikov, državljank in 
državljanov oziroma večjega 
dela slovenskega naroda. In 
danes nekatere razglašati za 
najpomembnejše osamosvoji-
telje brez vseh pravih in v zgo-
dovini zapisanih argumentov 
je tvegano, v nasprotju z zgo-
dovinsko resnico in nepošte-
no. Vojno za Slovenijo v letu 
1991 smo dobili vsi,« je dejal 
dr. Tomaž Čas ter spregovoril 
tudi o akciji »Sever«, ki je leta 

Čas: Obudimo, kar nas povezuje
SEVNICA - V atriju sevniškega gradu se je na predvečer praznika dneva državnosti odvijal tradicionalni 
koncert Godbe Sevnica. Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever 
dr. Tomaž Čas, ki je spomnil na dogodke v času osamosvojitvene vojne.

1989 preprečila t. i. miting res-
nice. »Če bi 'miting resnice' us-
pel, ne bi bilo prvih svobodnih 
volitev in vsega drugega, pove-
zanega s tem. Z akcijo 'Sever' 
je bil preprečen poskus, da bi 
slovensko vodstvo na zrežira-
nih mitingih zamenjevale na-
hujskane množice iz drugih 
republik. Slovenska milica je 
dokazala, da v Sloveniji velja 
red in zakon in da demokrati-
zacija poteka organizirano, do-
govorno, s postopnim spreje-
manjem zakonodaje in njenim 
spoštovanjem ter s spoštova-

njem legalnih institucij,« je 
dejal in ob tem izpostavil tudi 
pomembno vlogo krške Upra-
ve za notranje zadeve ter Po-
licijske postaje Sevnica, ki je 
s svojimi miličniki in okrepit-
vami iz nekaterih drugih de-
lov Slovenije veliko prispeva-
la k zapori vstopa mitingašev v 
Slovenijo. »Taka dejavnost mi-
lice se je nadaljevala v poznej-
ši osamosvojitveni vojni, ko je 
milica tudi skupaj s teritorial-
no obrambo izvajala v Posav-
ju zelo pomembne akcije,« je 
nizal misli slavnostni govor-

nik ter zaključil, da naj poza-
bimo na tisto, kar nas razdvaja, 
in obudimo tisto, kar nas po-
vezuje.

Zbrane na dogodku, med ka-
terimi je bil tudi krški župan 
mag. Miran Stanko s sopro-
go, je nagovoril tudi sevniški 
župan Srečko Ocvirk. »Spre-
membe so stalnica in danes 
včasih začudeno poslušam, 
kako različno vrednotimo čas 
pred petindvajsetimi leti. To 
je veliki izziv za nas v lokalni 
skupnosti, kako entuziazem 
in zanos tistega časa prenes-
ti v današnji čas,« je razmišljal 
ter ob tem zaželel enotnosti 
in povezanosti za vsa prihod-
nja leta. 

Glasbeni del programa so ob-
likovali članice in člani God-
be Sevnica pod vodstvom diri-
genta Matica Nejca Kreče, kot 
posebna gostja pa je nastopila 
violinistka Ana Močnik. Mla-
di glasbeni up, učenka Glas-
bene šole Sevnica, je zaigrala 
dve skladbi, eno ob spremlja-
vi Uroša Polanca na harmoni-
ki in eno ob spremljavi godbe. 
Prireditev je povezovala Tanja 
Žibert.

 Smilja Radi

Na predvečer praznika državnosti je potekal v atriju sevniš-
kega gradu slavnostni koncert Godbe Sevnica, ki so se ga ude-
ležili tudi ugledni gostje.

O domovini in njenih vrednotah
RADEČE - 23. junija je v Domu kulture potekala slovenost, s katero so v občini Radeče obeležili dan držav-
nosti in 25-letnico osamosvojitve Slovenije. Slavnostna govornica je bila radeška občinska svetnica Marjeta 
Lipec, podelili pa so tudi priznanja policijskim veteranom ter knjižne nagrade devetošolcem.

licijski veterani, ki so s svo-
jim dolgoletnim prizadevnim 
in požrtvovalnim delom ter s 
svojo pripadnostjo pomembno 
prispevali pri uresničevanju ci-
ljev društva, nezanemarljiva pa 
je tudi njihova vloga v času osa-
mosvojitvenih procesov pred 
četrt stoletja. Znake so prejeli 
Marko Česnik, Janez Knez in 
Damjan Stopar.

Srebrni znak je prejela Obči-
na Radeče za prispevek k bolj-
ši organiziranosti in ugledu 
delovanja društva ter za ohra-
njanje vrednot, ki so bile prido-
bljene v času osamosvojitvenih 
procesov. Sekretar Območne-
ga združenja slovenskih ča-
stnikov Laško-Radeče Konrad 
Zemljič pa je podelil bronasto 

medaljo Ludviku Knapu, ki se 
je zahvalil z besedami: »Država 
smo ljudje, zato izberimo pra-
vo pot.«

V zaključnem delu prireditve je 
nato najuspešnejšim učencem 

in učenkam radeške osnov-
ne šole, ki zaključujejo šola-
nje v domačem kraju, župan 
Tomaž Režun podelil knji-
žno nagrado ter vsakemu po-
sebej zaželel svetlo in uspeš-
no prihodnost z željo, da bi se 
radi vračali v rodne Radeče. 
Prejemniki so Žan Baumgar-
tner, Luka Hrovat, Sebastjan 
Kmetič, Eva Nograšek, Mar-
ko Pepelnak, Gaja Dornik, 
Zala Gračnar, Maja Iršič, Re-
beka Jahn, Anja Kerkoč, Ma-
tija Rizmal in Matej Strniša.

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali članice in 
člani Gledališkega društva Ra-
deče, skupina Skuliranci, ter 
učenke in učenci GŠ Laško-Ra-
deče. Prireditev je povezovala 
Katja Čeč.  Smilja Radi

Prejemniki knjižnih nagrad z županom in povezovalko slove-
snosti ob dnevu državnosti v radeškem domu kulture

VABLJENI NA BAZEN ...
Letos mineva natanko 60 let od otvoritve bazena na Njivicah. Gre za 
bazen, ki je sprva služil kot zajetje požarne vode za radeško papirni-
co, nato pa generacijam domačinov in domačink predstavljal pros-
tor za kvalitetno preživljanje prostega časa, spoznavanje z vodo in 
plavanjem ter rojevanje poletnih romanc. Bazen, ki sprejme največ 
250 obiskovalcev naenkrat, je vse te funkcije obdržal do danes in 
čeprav je celoten kopališki kompleks že potreben temeljite, celostne 
in kakovostne prenove, njegovo izjemnost, opisano tudi kot »radi-
kalno drugačen objekt«, še danes prepoznavajo arhitekti, območje 
pa je zanimivo tudi arheologom. Če k temu zanimivemu objektu 
arhitekturne dediščine dodamo še fantastično zeleno lokacijo s ču-
dovitimi razgledi na okoliško hribovje, ne preseneča, da zdaj že več 
kot polovica obiskovalcev bazena prihaja iz sosednjih regij, saj so 
očitno prepoznali naš bazen kot turistično atrakcijo, vredno obiska.

Kopališka sezona se je letos sicer že pričela, bazen pa je odprt vsak 
dan med 9. in 19. uro za kopanje in uživanje v in ob vodi, med 19. in 
21. uro za rekreacijsko plavanje, ter ob torkih in petkih med 21. in 
23. uro za nočno plavanje. V času obratovanja pa je na bazenu v so-
delovanju s Knjižnico Radeče možna tudi brezplačna izposoja knjig.  

... NA TENIS ...
Mesec maj je prinesel 
tudi zaključek zimske 
teniške sezone in se-
litev tenisačev iz špor-
tne dvorane na zuna-
nji peščeni igrišči v 
Radečah. Pod okriljem 
Krosmintonskega klu-
ba Radeče, ki upravlja 
z igriščema, bodo tudi 

letos organizirani teniški tečaji in vrtci za igralke in igralce vseh sta-
rosti, odigrani pa bosta tudi liga posameznikov in liga dvojic. Igra-
nje je mogoče tako v dopoldanskih kot popoldanskih in večernih 
urah, za informacije in rezervacije pa pokličite na teniški telefon 
070/661-513.

... IN V KNJIŽNICO
V času šolskih počitnic pa bo poskrbljeno tudi za knjižne molje, ki 
tudi med počitnicami ne morejo brez knjig. V knjižnici v Radečah 
si je namreč tudi v času počitnic moč redno izposojati knjige in os-
tale publikacije, možna je tudi izposoja naključnih knjig skozi pro-
jekt »maček v žaklju«, v mesecu avgustu pa bodo sledile še poči-
tniške delavnice. Knjižnica je v času počitnic odprta ob ponedeljkih 
med 12. in 19. uro, ob četrtkih med 8. in 15. uro ter ob petkih med 
12. in 18. uro. 

Poletne aktivnosti 
v občini Radeče

Obvestilo glede uporabe šolskega igrišča
Že od aprila naprej pa je vsem uporabnikom dnevno med približ-
no 16. in 21. uro za igro na voljo šolsko igrišče med osnovno šolo 
in vrtcem. Tako bo tudi v času menjave strešne kritine na starem 
delu šole, uporabnike – ki lahko ves čas nemoteno uporablja-
jo tudi igrišče pri papirnici – pa ob morebitnem gibanju v okolici 
gradbišča prosimo za previdnost. 

LISCA - Na družabnem srečanju na Lisci so se srečali esperan-
tisti iz celotne Slovenije. Tema srečanja je bila vloga Herte Haas, 
ki je prihajala iz esperantske družine kot hči Priske in Henrika 
Haasa. Hertino življenje, ki je pred 2. svet. vojno prihajala kot ku-
rirka iz Maribora na Lisco na srečevanja s Titom, s katerim se je 
kasneje poročila, je predstavil raziskovalec zgodb iz preteklosti 
Vinko Zalezina. Na sestanku izvršnega odbora Zveze esperan-
tistov Slovenije so pripravili dopis za Zavod za šolstvo, v kate-
rem predlagajo uvedbo esperanta kot enega od obveznih izbir-
nih predmetov v šolah in načrtovanje predstavitve esperanta v 
okviru tedna medgeneracijskega učenja.  S. R.

Srečanje slovenskih esperantistov
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Krajevna skupnost Senuše je 
najmanjša krajevna skupnosti 
v občini Krško. V šestih naseljih 
- Senuše, Brezovska Gora, Dre-
novec, Brezje, Straža pri Raki in 
Dedni Vrh - je v začetku letoš-
njega leta živelo 512 krajank 
in krajanov. Za krajevno skup-
nost velja, da je resda majhna 
po površini in številu kraja-
nov, a velika po njihovi srčno-
sti, ki jo ob prazniku namenja-
jo in izkazujejo tudi jeseni leta 
1941 množično izseljenemu 
prebivalstvu in njegovi vrnitvi 
na domove. V sklopu letošnjih 
prazničnih dni so se krajani 
razveselili tudi dveh večjih in-
frastrukturnih pridobitev, in si-
cer zaključka sanacije tamkaj-
šnjega plazu na in ob cestnem 
odseku Ladna - Kurja vas, ki je 

Kot je povedala predsednica 
sveta KS Veliki Podlog Karoli-
na Cizerle, so svoje, krajevne 
projekte več ali manj uspešno 
izpeljali: dodelali smo igrišča 
po krajevni skupnosti, uredi-
li nekaj cest ter pomagali ga-
silcem in ostalim zelo aktiv-
nim društvom. Že dlje časa pa 
jih 'žulijo' trije večji projekti: 
ureditev krožišča pri Velikem 
Podlogu na cesti Križaj - Dr-
novo, kjer kljub opozorilne-
mu sistemu še vedno pogosto 
prihaja do nesreč, izgradnja 
vrtca in ureditev kanalizacije 
po vaseh v krajevni skupnosti, 
za katere še niso dobili zelene 
luči oz. zanje niso zagotovlje-
na finančna sredstva. »Obljub-
ljeno nam je, da naj bi se letos 
jeseni začela izgradnja kana-
lizacije na Jelšah in Gorici, v 
pripravi je tudi dokumentacija 
za Veliki Podlog in Pristavo, za 
Mali Podlog in Gržečo vas pa je 
treba še zagnati aktivnosti,« je 
pojasnila Cizerletova. »Hkrati 
nas pa žalosti zadnja seja ob-
činskega sveta, kjer je bil tudi 
na našo pobudo predlog, da bi 
del sredstev iz naslova NORP 
namesto za dodatno subven-
cioniranje plačila staršev za 
vrtce namenili za sanacijo 

Praznovali z grenkim priokusom
GORICA - V krajevni skupnosti Veliki Podlog so letošnji krajevni praznik, za katerega so si lani po desetle-
tju premora izbrali 25. junij, obeležili s celodnevnim športnim in družabnim dogajanjem ter osrednjo pri-
reditvijo v športnem parku na Gorici.

vrtcev in šol, ki so tega nujno 
potrebni. Na žalost to ni bilo 
izglasovano, tako da smo v 
naši krajevni skupnosti zopet 
manj vredni kot npr. v Krškem, 
kjer so vrtce že obnovili,« je še 
povedala predsednica. KS Ve-
liki Podlog je sicer ena redkih 
v krški občini, kjer število pre-
bivalcev narašča, saj imajo ve-
liko mladih družin. V tamkaj-
šnji podružnični osnovni šoli 
imajo poleg prvih štirih razre-
dov devetletke še tri oddelke 
vrtca, od katerih eden gostu-
je v prostorih bližnje gostilne. 
Da jih pesti prostorska stiska 

in da so igralnice neprimerne, 
so ugotovili že tudi inšpektor-
ji, pravi Cizerletova in z ob-
žalovanjem ugotavlja: »Upali 
smo, da bo ta predlog sprejet 
in da bomo prišli na vrsto prej, 
kot bomo verjetno sedaj.« Šte-
vilnim krajankam in krajanom 
je ob prazniku čestital tudi žu-
pan mag. Miran Stanko ter 
zagotovil, da bodo v nasled-
njih dveh letih realizirani tudi 
omenjeni projekti.

Krajevno praznovanje je sicer 
potekalo že od jutra, ko se je 
na ribniku Rapača v Velikem 

Podlogu pričelo tekmovanje v 
športnem ribolovu, kjer je med 
starejšimi ribiči zmagal Denis 
Stritar, med mlajšimi pa Anže 
Koretič. Malo kasneje so se na 
igriščih na Gorici pričele špor-
tne igre med šestimi vasmi v 
krajevni skupnosti: Velikim in 
Malim Podlogom, Gržečo vas-
jo, Pristavo, Jelšami in Gorico. 
V nogometu so bili najboljši 
domačini z Gorice, v odbojki 
na mivki sosedje z Jelš, v vle-
čenju vrvi pa ekipa Velikega 
Podloga. Zaključek športnih 
iger so popestrile še pionirke 
PGD Veliki Podlog pod men-
torstvom Nine Baznik, ki so 
na junijskem državnem gasil-
skem tekmovanju v Kopru os-
vojile izjemno tretje mesto. Na 
popoldanski prireditvi, ki so 
jo z nekaj nastopi popestrili 
učenci tamkajšnje podružnič-
ne šole, so podelili priznanja 
najboljšim v športnih igrah, pa 
tudi vinogradnikom, ki so do-
bili najvišje ocene na majskem 
lokalnem ocenjevanju vin. Naj-
višji oceni za cviček sta si pri-
služila Tomaž Koretič z Gori-
ce in Martin Žibert iz Malega 
Podloga, zato so njuno točili v 
družabnem delu praznovanja. 
 Peter Pavlovič

Zbrani so navdušeno zaploskali pionirski ekipi PGD Veliki 
Podlog, ki je prikazala vajo, s katero je na državnem tekmo-
vanju osvojila tretje mesto.

Na Senušah nagradili gasilce
SENUŠE - Prostovoljno gasilsko društvo Senuše je ob 60-letnici delovanja prejelo priznanje Krajevne skup-
nosti Senuše. Jubilej bodo v društvu slavnostno obeležili 20. avgusta, priznanje pa je predsednik PGD Jože 
Tomažin prevzel 18. junija na osrednji krajevni slovesnosti v počastitev senuškega praznika.

bila do sanacijskih posegov le 
delno prevozna, in obnovljene 
ceste Senuše - Križe v dolžini 
dobrih 1,1 km. Občina Krško 
je s sanacijo plazu, ko je neurje 

odneslo del pobočja 
in cestišča na odseku 
Ladna - Kurja vas, pri-
čela v minulem letu in 
v sklopu del izvedla 
odvodnjavanje, dre-
nažo in gradnjo 40 m 
opornega zidu, zatem 
pa še preplastila ces-
tišče v navedeni dol-
žini. Investicija je zna-
šala 60.000 evrov. Za 
krajane pa je vital-
nega pomena tudi 
obnova dober kilo-
meter dolgega odse-
ka cestne povezave 

Senuše - Križe, ki je bil zgra-
jen oz. asfaltiran, kot je pove-
dal predsednik sveta KS Se-
nuše Damjan Mežič, pred 25 
leti, od tedaj do konca minule-
ga leta, ko je občina pristopila 
k njegovi obnovi, pa ni bila de-
ležna obnovitvenih posegov, 
četudi je število vozil in pro-
metna obremenitev skozi leta 
naraščala in se posledično od-
ražala tudi na stanju cestišča 
in varnosti v prometu. Kar ne-
kaj del in dogodkov pa so uspe-
li s skromnim krajevnim pro-
računom realizirati tudi sami. 
Poleg organizacije krajevne-
ga praznika, obdarovanja sta-
rejših krajanov, Valentinovega 
pohoda, materinskega dne, či-
stilne akcije in zimske službe 
so vlagali veliko truda tudi na 
ostala področja. Tako so v lan-

skem letu asfaltirali cesto pro-
ti Učanjšku v Dolenje ter v Bre-
zovski Gori proti Ajdovski jami, 
kjer so postavili tudi nov infor-
mativni kozolček, na Senušah 
pa novo informativno tablo z 
novimi vsebinami. Letos na-
meravajo sanirati še posame-
zne odseke poškodovanih ma-
kadamskih cest, nekatere tudi 
z asfaltom, sicer pa še vedno iš-
čejo, kot je povedal zbranim na 
krajevni slovesnosti Mežič, re-
šitve za čiščenje vodotokov po-
tokov Senuša in Smolinšek, ki 
ob zvišanju vodostajev vedno 
znova povzročata škodo na in-
frastrukturi.

Krajevno slovesnost sta z za-
bavnim in glasbenim nasto-
pom popestrila igralska za-
sedba Kulturnega društva 
Leskovec pri Krškem s skeči 
in pevskim nastopom Boštjan 
Dirnbek, čemur je sledilo dru-
ženje krajanov ob pogostitvi. 
V sklopu prazničnih dni se je 
4. junija zvrstilo tudi 16. po-
kalno gasilsko tekmovanje za 
prehodni pokal PGD Senuše 
in KS Senuše, ki je letos po pe-
tih zmagah prešel v trajno last 
PGD Leskovec, v dopoldanskih 
urah na dan krajevne slovesno-
sti pa se je zvrstil tudi tradicio-
nalni nogometni turnir, na ka-
terem si je zmagovalno žogo 
priigrala ekipa zaselka Križe.
 Bojana Mavsar  

Jože Tomažin s priznanjem in predse-
dnik sveta KS Senuše Damjan Mežič

MRTVICE - Na dan državnosti so na prenovljenem igrišču na 
Mrtvicah pripravili nogometni turnir med vasmi KS Krško 
polje (Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre), s čimer so obeležili 
letošnji krajevni praznik.

»Nogomet se je sicer na tem prostoru, ki mu domačini pravimo 
Gmajna, igral že pred več desetletji. V lanskem letu smo postavi-
li zaščitne mreže in uredili nogometne gole ter nekaj klopic, v le-
tošnjem letu pa nam je uspelo pridobiti nekaj kamionov dodatne 
zemlje, jo splanirati in posejati travo, primerno za igrišča. S skup-
nimi močmi in ob pomoči nekaterih sponzorjev smo kljub skro-
mnemu proračunu društva ob igrišču postavili tudi preprost le-
sen objekt, ki še ni dokončan v celoti, vendar nam je že v soboto 
služil za druženje,« je ob tem povedal predsednik leta 2013 usta-
novljenega Športnega društva Mrtvice Jože Hočevar in dodal, da 
je bilo v našteto vloženih ogromno ur prostovoljnega dela najbolj 
zavzetih članov društva. »Naš cilj za vnaprej je dokončanje lese-
nega objekta in ureditev odbojkarskega igrišča na mivki. K špor-
tnim dejavnostim želimo v prihodnje pritegniti predvsem mlajše, 
organizirati razne turnirje in se pridružiti medobčinski nogome-
tni ligi,« še pravi Hočevar. Na otvoritveni dan so uspešno zaklju-
čili turnir mladincev in delno tudi članov, zaradi muhastega vre-
mena pa žal turnirja med veterani niso izvedli. Kljub temu jim ni 
zmanjkalo volje za druženje in zabavo, za katero je poskrbel lo-
kalni ansambel Favoriti. 
Kot je ob tem dodal predsednik sveta KS Krško polje Franc Ži-
bert, se bo še letos začela gradnja večnamenskega doma na Mrtvi-
cah, tako da bodo vse vasi imele tovrstne objekte. Ob krajevnem 
prazniku so pripravili še tradicionalni blagoslov konj pred cerkvi-
jo sv. Janeza Krstnika na Drnovem, rekreativno kolesarjenje in 
praznovanje urhovega v cerkvi na Vihrah.
 P. Pavlovič

Na Mrtvicah prenovili igrišče

Člani ŠD Mrtvice na prenovljenem igrišču

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

KK: 07/49-21-536 BR: 07/49-90-780 

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg v Brestanici bodo danes, 7. 
julija, odprli novo stalno muzejsko razstavo Muzeja novejše zgo-
dovine Slovenije o kazenskih ustanovah na gradu Rajhenburg 
v letih 1948-1966, ko so tam delovali: Kazensko poboljševalni 
dom (KPD) za ženske v letih 1948-1956, KPD odprtega tipa za 
moške obsojence in delovno naselje KPD Dob z režimom od-
prtega tipa v letih 1956-1963, taborišče za madžarske begun-
ce, ki so po revoluciji oktobra 1956 bežali iz Madžarske, v letu 
1957, nato pa še Sprejemna postaja Brestanica za sprejem tis-
tih, ki so bili prijeti ob poskusu ilegalnega prehoda čez zahodno 
mejo, in Zvezni zbirni center MNZ FLRJ za obdelavo prebežni-
kov iz drugih republik FLRJ, ki je deloval do konca aprila 1966. 
Zbirko bodo dopolnjevala pričevanja političnih zapornic, ki so 
bile obdolžene različnih političnih deliktov, in zapornika, ki je 
skušal pobegniti preko meje. Na ogled bodo tudi originalni do-
kumenti in predmeti, ob odprtju razstave pa bo izšel tudi kata-
log o delovanju kazenskih ustanov na gradu v tem obdobju. Av-
torica razstave in kataloga bo kustosinja muzeja Irena Fürst. 
 P. P.

Razstava o kazenskih ustanovah
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PROIZVODNJA – JUNIJ 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB4 KOEL 2 - 73 400 4 100 0 2

PB5 ZP 4 - 92 300 2 100 - -

PB5 KOEL 6 - 99 400 1 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
1.121.301 26 15

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Nova pridobitev podjetja, ki se 
nahaja na novi lokaciji v nepo-
sredni bližini tovarne, se raz-
teza na 700 kvadratnih metrih 

Podjetje, ki raste s časom
SEVNICA - 11. junija so v sevniškem podjetju Tanin pripravili dan odprtih vrat, namenu predali nov obrat 
za prozvodnjo specialnih produktov in izdali posebno predstavitveno brošuro Tako rastemo s časom. 

površine. Za prostor in notra-
njo opremo so odšteli 400.000 
evrov, zaposlitev pa je dobilo 
šest novih delavk oz. delav-
cev. Podjetje, ki je v lanskem 
letu ustvarilo za 18,3 milijo-
na evrov prihodkov in imelo 
približno štiri milijone evrov 
dobička, v razvoj pa vsako leto 
vloži do pet odstotkov prihod-
ka, se zaradi krize v usnjarstvu 
vse bolj usmerja v  proizvo-
dnjo taninov za prehranske 
dodatke za živali in veterinar-
ske izdelke. Trenutno imajo na 
trgu 16 blagovnih znamk, ek-
strakte iz lesa kostanjevih in 

hrastovih dreves pa proizva-
jajo z odgovornostjo do na-
rave in okolja, v katerem de-
lujejo. Med drugim v manjši 
količini poizvajajo tudi ele-
ktrično energijo iz ekološko 
obnovljivih virov (biomase) 
ter s tem prispevajo k zmanj-
ševanju izpustov toplogrednih 
plinov v ozračje. Večino elek-
trične energije podjetje pora-
bi za svoje potrebe, del pa jo 
tudi proda. Odgovorno izvaja-
nje vseh poslovnih dejavnosti 
in odličnost poslovanja doka-
zuje pridobljen certifikat ISO 
9001.

Direktor in solastnik podjetja 
Ivan Mirt je na dnevu odpr-
tih vrat predstavil tudi delček 
vizije, brez katere tovarne, ki 
zaposluje 120 ljudi, mogoče v 
kraju danes ne bi bilo več. »Ve-
deti moramo, kje bomo čez de-
set let, in zaposlovati ustrezen 
kader ter investirati v opre-
mo,« je dejal med drugim in 
dodal, da je Tanin Sevnica vo-
dilno podjetje v svetu med 
proizvajalci taninov za pre-
hransko rabo - s svojimi izdel-
ki so prisotni na vseh celinah, 
sedež podjetja in proizvodnje 
pa ohranjajo v mestu ob Savi, 
kjer se je pred več kot devetimi 
desetletji začel razvoj tovarne 
in nato še mesta okoli nje.

Čestitke in pohvalne besede 
ob novi pridobitvi ter za ra-
zvojno naravnane programe 
sta ob otvoritvi novega obra-
ta izrekla sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk in predsednik po-
savske gospodarske zbornice 
Martin Novšak, ki je pove-
dal, da je gospodarstvo temelj 
vsake družbe. »Tanin ima ne-
kaj pomembnih elementov v 
mednarodni konkurenčnosti, 
ki bodo v bodočnosti prinašali 
dodano vrednost,« je še ocenil 
stanje Novšak ter zaželel veli-
ko uspeha in volje za nadalje-
vanje dela. 
 Smilja Radi

Direktor podjetja Tanin d. d. Ivan Mirt (v sredini) je z župa-
nom Srečkom Ocvirkom in predsednikom posavske gospo-
darske zbornice Martinom Novšakom s prerezom traku pre-
dal namenu nov obrat.

KRŠKO - V sklopu študijskega obiska v Bruslju in Sloveniji je 
evropski poslanec Franc Bogovič 23. junija v sodelovanju z 
Združenjem Manager Srbije v Krškem gostil skupino mladih iz 
Srbije in Slovenije. Mladi podjetniki in študenti poslovnih ter 
tehničnih ved iz Srbije in Slovenije so se na Centru za ravnanje z 
odpadki Spodnji Stari Grad seznanili z najsodobnejšimi postop-
ki ravnanja z odpadki. Na tem področju so številne možnosti za 
prenos dobrih praks v tujino in krepitev medsebojnega sode-
lovanja v prihodnje. Pred obiskom Krškega se je skupina mla-
dih v Bruslju udeležila konference »Boljša prihodnost za mlade 
z zahodnega Balkana«, ogledali so si tudi Evropski parlament. V 
okviru obiska v Sloveniji so se na Občini Krško seznanili s pro-
jekti, financiranimi z evropskimi sredstvi, in obiskali družbo GEN 
energija. Po ogledu Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari 
Grad je sledil ogled Ljubljane in sprejem pri ljubljanskem župa-
nu.  Vir: Kostak d.d.  

Mladi podjetniki in študenti na 
CRO Spodnji Stari Grad

Podjetje Grieshaber Logisti-
ka d.o.o. je bilo kot hčerinsko 
podjetje nemške družbe Grie-
shaber Logistic Group AG, s se-
dežem v nemškem Ravensbur-
gu, ustanovljeno v letu 2005, v 
začetku leta 2006 pa so v no-
vozgrajenih poslovnem objek-
tu, proizvodnih in skladiščnih 
halah v Veliki vasi že pričeli z 
dejavnostjo, specializirano za 
izvajanje logističnih storitev, 
od organizacije transporta, 
carinjenja, prevzema blaga in 
skladiščenja do odpreme. Te-
daj so pričeli z izvajanjem 12 
različnih delovnih procesov, 
danes jih obvladujejo že več 
kot 30, pri čemer več kot polo-
vica od dobrih 140 zaposlenih 
izvaja ročno in strojno pakira-
nje orodja. Dnevno zapakirajo 
dobrih 350.000 kosov orod-
ja in v skladišču razpolagajo s 
3.700 paletnimi in 13.500 re-
galnimi mesti za skladiščenje 
25.000 različnih orodij. V mi-
nulem letu je šlo skozi roke 
zaposlenih 46.088.290 kosov 
orodij, izdelkov podjetja Bos-
ch, s katerim na področju lo-
gistike pakiranja Grieshaber 
uspešno sodeluje že 20 let, 
od tega so desetletje pred 
odprtjem obrata v Krškem za 
Bosch Powertools izpolnjeva-
li naročila za konfekcioniranje 

Kositrna obletnica Grieshaberja
BRESTANICA - V družbi Grieshaber Logistika, ki domuje v Veliki vasi od leta 2006, so zadnjega junijskega 
dne na gradu Rajhenburg slavnostno obeležili desetletje uspešnega delovanja podjetja, ob jubileju pa na-
menili donaciji podloškemu vrtcu za igrala in otrokom zaposlenih v podjetju za šolanje.

izdelkov v nemškem Weingar-
tnu in naročniku dokazali, da 
so zaupanja vreden in zanes-
ljiv poslovni partner.  

Za kar se je izkazala tudi Ob-
čina Krško, kot je v nagovoru 
zbranim na jubilejni slovesno-
sti dejal lastnik podjetja Hei-
nrich Grieshaber, ki si je s 
soprogo Gabriele, sicer pro-
kuristko matične družbe v 
Nemčiji, med več možnimi lo-
kacijami po evropskih državah 
in Sloveniji kot najprimernejšo 
izbral lokacijo v občini Krško, 
njej v prid pa so tedaj govorile 
novozgrajena  avtocestna po-
vezava, bližina Hrvaške, za ka-
tero je bilo pričakovati, da bo 

ob širitvi EU postala pridru-
žena članica, in vodstvo ob-
čine na čelu s tedanjim župa-
nom Francem Bogovičem, ki 
je bilo naklonjeno tujim vlaga-
njem in zagotovilo pogoje, da 
je lahko v novoustanovljenem 
podjetju steklo delo v manj kot 
letu dni. V prvi vrsti pa so ključ 
do uspeha podjetja Grieshaber 
Logistika, ki ga vse od njegovih 
začetkov v Krškem vodi proku-
ristka Silva Žvar, kot je še med 
drugim poudaril lastnik pod-
jetja, medsebojno spoštova-
nje, spoštovanje poslovnih in 
etičnih načel, delovna učinko-
vitost, zadovoljstvo zaposle-
nih in upoštevanje družinskih 
vrednot.

V letu 2008 so v podjetju pri-
dobili certifikat ISO 9001:2008 
in pozitivno opravili vse zuna-
nje presoje, tri leta kasneje cer-
tifikat Družini prijazno podje-
tje, ki so ga v minulem letu s 
ciljem izboljšanja počutja za-
poslenih še nadgradili, s pri-
dobitvijo potrdila AEO in s tem 
statusa pooblaščenega gospo-
darskega subjekta s področ-
ja carinske zakonodaje s stra-
ni Finančne uprave RS, ki ga je 
podjetje leta 2011 prejelo kot 
prvo v Posavju, pa dokazali, da 
so zaupanja vreden poslovni 
partner s kakovostnimi stori-
tvami. Junija letos je podjetju 
kot uspešnemu modelu tuje 
investicije ob občinskem pra-
zniku priznanje podelila tudi 
Občina Krško. Pozornost do 
zaposlenih in okolja, v katerem 
delajo, so na jubilejni slovesno-
sti, ki jo je povezovala Bernar-
da Žarn, s pesmimi pa zbrane 
navdušila Nuša Derenda ob 
spremljavi pianista Blaža Jur-
jevčiča, izkazali še z dvema do-
nacijama, ki ju je Gabriele Gri-
eshaber v višini 3.000 evrov 
izročila vrtcu v Velikem Pod-
logu za nakup igralne hišice, v 
znesku 7.000 evrov pa enole-
tnemu štipendiranju otrok za-
poslenih v podjetju.
 Bojana Mavsar

Nekdanji župan Franc Bogovič, prokuristka Silva Žvar ter la-
stnika podjetja Gabriele in Heinrich Grieshaber

SPODNJI STARI GRAD - V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad je včeraj, 6. julija, družba Kostak odprla novo proizvo-
dno linijo za alternativna goriva. Na liniji bodo izdelovali goriva 
iz delov nenevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče ponovno upora-
biti ali reciklirati. Glavni uporabniki trdnih alternativnih goriv 
so cementarne, Kostak pa bo oskrboval cementarne v širši re-
giji (Slovenija, Avstrija, Madžarska, Slovaška in Hrvaška). Proi-
zvodnja in poraba trdnih alternativnih goriv je pomembna za do-
seganje okoljevarstvenih standardov, predvsem zmanjševanja 
deleža odloženih odpadkov. Uporaba trdnih alternativnih goriv 
je neposredno regulirana s predpisi in standardi EU, ki zagota-
vljajo, da pri uporabi ne prihaja do negativnih vplivov na okolje. 
Ti standardi so neprimerno strožji kot standardi pri uporabi pre-
moga in petrol koksa, kjer so dovoljeni izpusti neželenih emisij 
v okolje za večkratni faktor višji. Gre za najsodobnejšo tehnolo-
gijo predelave odpadkov v trdna goriva. 

Kostak pričenja s proizvodnjo 
alternativnih goriv 

Bogovič z direktorjem Sektorja komunala v Kostaku Jožetom 
Leskovarjem in predsednikom Združenja Manager Srbije Mi-
lanom Petrovićem
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Po besedah lastnika podjetja Heinricha Grieshaberja se je kljub 
dobri zmogljivosti in stroškovni strukturi v Weingartnu v Nemči-
ji izkazalo, da ne morejo več izpolnjevati novih globalnih zahtev 
njihovega naročnika, podjetja Bosch. Zato so že leta 2004 izved-
li intenzivno analizo in iskali primerno lokacijo, pri čemer je bilo 
pomembno, da je v Evropi. V številnih delovnih razgovorih so 

proučevali številne možne lokacije in po prvem krogu so od de-
setih držav v igri ostale tri: Slovenija, Hrvaška in Slovaška. V dru-
gem krogu so na podlagi ocenjevanja kriterijev, kot so razvoj trga 
dela, podatki o oddaljenosti dobaviteljev, carinske zadeve, mož-
ne prometne obremenitve, kultura in jezik ter možnosti dostopa 
do pristanišča, izbrali Slovenijo. Nadalje so prišli v analizo mikro 
dejavniki, med drugim področja, kot so razpoložljiva in kvalifici-
rana delovna sila, razpoložljive zazidalne  površine, ki omogoča-
jo tudi širitev, in v prihodnost usmerjena uprava. Na osnovi teh 
dejavnikov je relativno hitro padla odločitev za lokacijo v Krškem. 

V KRŠKEM NAŠLI, KAR SO ISKALI
Krško je najbolje izpolnjevalo vse zahteve: bližina pristanišča Ko-
per, bližina Hrvaške, (načrtovana) avtocestna povezava, bližina po-
membnih železniških povezav, dober potencial za zaposlovanje, 
primerna oddaljenost od dobaviteljev, razpoložljive zazidalne po-
vršine in zelo dinamična uprava, ki se je izkazala za prilagodljivo 
in partnersko. Že od samega začetka vodi obrat v Krškem Silva 
Žvar, ki se spominja leta 2005, ko so se udeležili usposabljanja 

v podjetju Grieshaber v Nemčiji. »Zbrali smo se in delali  skupaj 
z našo visoko motivirano ekipo štirinajstih sodelavcev ter inten-
zivno pridobivali naše znanje. Potem smo se vrnili v Slovenijo in 
smo s pomočjo nemških kolegov seznanili nove sodelavke in so-
delavce s procesi ter vsakodnevno delali na delovnih postopkih. 
Naš cilj je bil vodstvu podjetja Grieshaber in našemu - za nas no-
vemu - kupcu dokazati, da smo dorasli izzivom,« pove Žvarjeva. 
Trdno je prepričana, da je uspešnost podjetja prav v izjemno za-
vzetih ljudeh, ki so usmerjeni k postavljenim ciljem, ki sami stre-
mijo k visoko kvalitetnemu delu in izpolnjevanju dobavnih rokov 
in ki jim nikoli ne predstavlja problem kakršno koli dodatno delo. 
Nenehno učenje in usposabljanje, zavedanje, da zmorejo več, je 
pripeljalo do uspešnih rezultatov poslovanja. 

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
Podjetje Grieshaber Logistika ima tudi certifikat Družini prijazno 
podjetje, s katerim poudarjajo, da so pričarali številne zadovoljne 
obraze zaposlenih. »Vsakodnevno se pogovarjamo z našimi sode-
lavkami in sodelavci in jih motiviramo za uspešno delo, ki vsem  
prinaša veliko veselja. S tem smo pripravljeni tudi za prevzem no-
vih nalog in poslov. V zadnjih desetih letih smo pridobili veliko 
novih projektov, na kar smo zelo ponosni,« še dodaja Žvarjeva. V 
središču pa še vedno ostaja zadovoljstvo njihovega kupca, pod-

jetja Bosch. Odlikuje jih logistični menedžment, podprt še s cer-
tifikatoma DIN EN ISO 9001:2008 Menedžment kakovosti in AEO/F- 
Authorised Economic Operator, ter priznanje Občine Krško, ki so 
ga prejeli ob letošnjem občinskem prazniku.

PRED DESETIMI LETI IN DANES
Prvotne delovne naloge obrata v Krškem so bile: laserske obde-
lave, graviranja, tiskanja, konfekcioniranja, sestavljanja komple-
tov, polnjenja in s tem povezani delovni procesi, kot so na primer: 
ročno pakiranje, vhodna kontrola blaga, odpreme na vmesnih 
lokacijah in skladiščenje, predstavljajo danes zelo kompleksno 
področje nalog. Fleksibilna in pravočasna izvedba naročil zahte-
va tudi vključevanje podizvajalcev. Konfekcioniranje brusnih ma-
terialov za avtomobilsko, lesno in kovinarsko industrijo ter indus-

trijo sestavljenih materialov je že nekaj let sestavni del nalog, ki 
zaznamuje ECF (Evropski pakirni center Krško). »Pozitiven razvoj 
lahko najbolj nazorno prikažemo, če primerjamo število procesov, 
pomembnih za delo, v letu 2006 z letom 2016. Na začetku je bilo 
potrebno koordinirati in izvajati 12 različnih delovnih procesov. 
Danes jih je že 30,« poudarja Silva Žvar. S tem povezana bistveno 
večja kompleksnost zahteva, poleg obvladovanja sistemsko podpr-
tega orodja za načrtovanje, predvsem izrazito in profesionalno ko-
munikacijsko in menedžment kulturo.  Da bi zadostili vsem zahte-
vam, izvajajo  delo po metodoloških postopkih, kot so Jour Fixe, 
Process-Confirmation, Point CIP …

»Izjemni in impresivni so bili tudi slovenski sodelavci, ki so se 
hitro in intenzivno usposobili za nove naloge, njihova motivacija 
in storilnost pa sta do danes ostali vzorni,« v svojem razmišljanju 
zaključuje prokuristka podjetja Silva Žvar in se jim zahvaljuje za 
podjetniški pogum v povezavi z visoko angažiranostjo zaposlenih 
in sodelujočih v projektu. »Zahvalo v veliki meri zasluži tudi naš 
kupec, podjetje Bosch, in sicer za izkazano zaupanje ter podpo-
ro pri vsakodnevnem izvajanju najboljših logističnih storitev.« Vi-
zija podjetja Grieshaber Logistika, ki v središče postavlja človeka 
kot celoto, je postati trden povezovalni člen na področju logisti-
ke orodja za kupca Bosch, s širitvijo programov in dejavnosti pa 
dolgoročno zagotoviti poslovanje na sedanji lokaciji ter se z le-
tom 2020 uvrstiti med največje logistične centre v Evropi z do-
datnimi programi oz. produkti.

Družinski dan podjetja Grieshaber Logistika d.o.o.
Podjetje Grieshaber Logisti-
ka d.o.o., ki trenutno zaposlu-
je 104 ljudi, je v novembru 2011 
prejelo certifikat Družini prijaz-
no podjetje. Za pridobitev cer-
tifikata je v skladu s pravili in 
postopki podjetje sprejelo 12 
ukrepov za lažje usklajevanje 
dela in družine zaposlenih. Vse 
ukrepe je podjetje implementi-
ralo in v letu 2015 prejelo polni 
certifikat družini prijazno pod-
jetje. Cilj vključitve je maksi-
malna učinkovitost, povezana z 
dobrim počutjem na delovnem 
mestu. Osnovni namen je izbolj-
šati počutje zaposlenih. 

Da bi se zaposleni resnično počutili dobro in da bi jih njihovi 
najbljižji razumeli in bili hkrati povezani s podjetjem, smo 1. ju-

lija organizirali drugi družinski 
dan podjetja, ki se ga je udeleži-
lo prek 200 odraslih družinskih 
članov in 85 otrok ter najviš-
je vodstvo podjetja Grieshaber 
iz Nemčije. Prisotni so bili tudi 
zaposleni in njihovi sorodniki iz 
podjetja Robert Bosch, ki deluje 
na naši lokaciji. 

Obiskovalce smo sprejeli v avli 
podjetja, nato so si pod skrbnim 
vodstvom predstavnikov pod-
jetja ogledali skladiščne in pro-
izvodne prostore. Po ogledu smo 
jih povabili na pripravljen pros-

tor za pogostitev, kjer so se okrepčali s hrano in pijačo. Tudi za 
glasbo je bilo poskrbljeno. Še posebej so bili veseli otroci, saj jih 
je v jedilnici podjetja zabaval čarodej Jole Cole, zunaj pa so se 
spuščali po napihljivih igralih.  Silva Žvar, prokuristka 

Deset let angažiranja, dela, strasti, 
partnerstva in pozitivne energije

V podjetju Grieshaber Logistik AG so v sodelovanju s podjetjem Bosch pred dvanajstimi leti začeli s postopki izbire in pridobivanja lokacije Krškem, 
kar se je izkazalo za dobro poslovno potezo. Hčerinsko podjetje Grieshaber Logistika d.o.o. namreč letos izkazuje dobre rezultate, ki se kažejo tako 
v zadovoljstvu njihovih kupcev/naročnikov kot tudi pri zaposlenih v podjetju.

Deset let podjetja Grieshaber Logistika 
Slovenija zame osebno pomeni ...

…  potrditev pravilnosti odločitve, da sem zbrala pogum za prevzem 
tako pomembne in zahtevne naloge vodenja podjetja.

…  priložnost, da sem lahko skupaj s sodelavci upravičila zaupanje, ki 
mi je bilo dano od lastnika. 

…  ponos in veliko zadovoljstvo, da tako dolgo obdobje z nami živi in 
zadovoljuje eksistenčne potrebe povprečno več kot 120 družin. 

…  srečo, da vidim zadovoljne obraze, ki sledijo načrtom, se veselijo 
uspehov in vsakodnevno potrjujejo, da znamo in zmoremo več.

 Silva Žvar

…  da smo s sodelavci in vodstvom dokazali, da znamo in zmoremo 
slediti zastavljenim ciljem.

…  da se z dobrim medsebojnim sodelovanjem lahko daleč pride.
…  da smo z znanjem, ki smo ga pridobili v zadnjem desetletju, posta-

li zrelejši, močnejši in samozavestnejši, da lahko sledimo zahtevam 
lastnika in kupca.   

 Miha Gabrič

…  mejnik, kjer se s ponosom obrnem nazaj in z veseljem ozrem na-
prej k izzivom v naslednji desetletnici.

…  da je vez, ki se je stkala med sodelavci, močna in trdna, da premo-
remo kljubovati vsem izzivom, ki so bili in nas še čakajo.

…  potrditev, da so odločitve, ki jih sprejemamo, pravilne.
…  da sem v času obstoja podjetja doživel vse najlepše in najtežje tre-

nutke v življenju vsakega posameznika (ljubezen, rojstvo, smrt  …).
 Tomaž Mlakar

Zaposleni in njihovi družinski člani na družinskem dnevu

Heinrich in Gabriele Grieshaber

Silva Žvar

Vodilni slovenski tim
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BREŽICE - V Javnem podjetju Komunala Brežice veliko pozor-
nosti namenjajo okoljskemu ozaveščanju predšolskih in osnov-
nošolskih otrok. Tudi letos so pripravili ekološki projekt Ohra-
nimo čisto okolje, ki so ga sicer prvič izvedli v lanskem šolskem 
letu. Projekt se je zaključil z eko kvizom za 6. in 7. razrede v šes-
tih brežiških osnovnih šolah – zmagovalna razreda sta postala 
6. a OŠ Cerklje ob Krki (na fotografiji) in 7. a OŠ dr. Jožeta Topori-

šiča Dobova, ki za nagrado prejmeta celodnevno vstopnico za ba-
zen in pico za vse tekmovalce. »V okviru projekta smo letos obi-
skali vseh devet osnovnih šol in vrtcev ter 58 oddelkov v občini 
Brežice. Rezultati vseh aktivnosti kažejo, da smo več kot uspeš-
ni, saj vsako leto sodeluje več otrok – letos že več kot 3.000,« je 
povedal direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič. Ot-
roci se na delavnicah in predavanjih seznanjajo z različnimi vr-
stami odpadkov in njihovo potjo od nastanka do odpada, o po-
menu kompostiranja, pitne vode in ponovne uporabe stvari. V 
Komunali Brežice so se prvi med komunalnimi podjetji sistema-
tično in sistemsko vključili v učni proces – vse aktivnosti so ob-
likovali pedagoško, jih vključili v letni učni načrt in poskrbeli za 
izdelavo učnega gradiva ter uvedbo letnega preizkusa znanja na 
ravni vseh šol v občini. Med aktivnostmi, ki so jih izvedli v okviru 
projekta, je Zupančič izpostavil še okrasitev novoletne smreke z 
recikliranimi okraski, pri kateri so sodelovali vsi vrtci in osnov-
ne šole v občini, izdajo eko ugank in obdaritev vseh predšolskih 
otrok v občini Brežice, natečaj Življenje brez vode, v katerem je 
sodelovalo 110 otrok, in vrsto aktivnosti ob svetovnih dnevih 
voda in Zemlje.  Vir: Komunala Brežice 

Tudi letos osveščali otroke

V sklopu izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim raz-
bremenilnikom za HE Brežice bodo izvedli tudi sanacijo sredin-
skega mostnega opornika obstoječega železnega mostu v Breži-
cah. Trenutno so že vzpostavili dostopno pot z leve brežine Save 
do samega opornika in uredili delovni plato, ki je namenjen po-
stavitvi vrtalnega stroja za izvedbo pilotov. Ob oporniku bodo v 
mesecu juliju izvrtali 58 pilotov dolžine šest metrov, ki segajo pod 
nivo temelja opornika in so potrebni za stabilizacijo le-tega, saj ga 
Sava s svojim tokom nenehno izpodjeda. 

V zadnjem obdobju so na mostu izvajali monitoring (meritve vi-
bracij in pomikov ob različnih obremenitvah mostu ter meritve 
tresljajev ob izvedbi gradbenih del pod mostom). V tem obdobju 
je bil most odprt za pešce in kolesarje, sedaj pa je zaradi varnos-

ti zaprt za ves promet. V nadaljevanju pričenjajo tudi z izvedbo 
pilotov, ki bo končana predvidoma do konca julija, v tem času pa 
bo preprečen vsakršen dostop na železni most. Po končanem pi-
lotiranju bodo nad piloti izvedli še vezno gredo, dela pa se bodo 
zaključila z odstranitvijo delovnega platoja in dostopne ceste ter 
bodo v celoti zaključena predvidoma do sredine avgusta. Brežiški 
most s sanacijo mostnega opornika sicer ne bo v celoti saniran.

Na gradbišču HE Brežice v tem času poteka faza montaže hidro-
mehanske opreme na visokovodnem razbremenilniku. Ostala dela 
potekajo v skladu s terminskim planom, tako da se ob ugodnih 
vremenskih razmerah dvig vode do zgornje kote in polnitev baze-
na predvidevata do konca tega leta. Sproti se izvajajo tudi vsi pot-
rebni omilitveni ukrepi in monitoring (meritve hrupa, prahu, viši-

ne vode …). Infra hkrati opozarja, 
da je na gradbišču HE Brežice za 
vse občane gibanje omejeno, 
zato naj ti upoštevajo opozoril-
ne table. 

Občinski svet občine Brežice je 
na nedavni izredni seji potrdil 
enovito tehnično rešitev izgra-
dnje protipoplavno-varnostnih 
ureditev (poglobitev Save, razši-
ritev Krke, izgradnja zidov z na-
sipi). Ureditve so bile predsta-
vljene tako krajanom Krške vasi 
in Velikih Malenc kot brežiškemu 
občinskemu svetu. Del investicij 
v sklopu gradnje protipoplavne 
zaščite je vezan na pridobitev 
okoljevarstvenega soglasja za 
HE Mokrice. 

Na cesti Videm-Sotelsko bodo vsa dela predvidoma končali v tem 
mesecu, ko bo tudi otvoritev ceste. Obenem bo nastalo novo 
gradbišče v Rožnem in brestaniškem Kantalonu zaradi izgradnje 
kanalizacije. V teku pa je tudi postopek končanja protipoplavnih 
ureditev zaščite starega mestnega jedra Krškega, še pravijo na 
Infri.
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Začetek sanacije opornika 
železnega mostu v Brežicah

Javno podjetje Infra d.o.o. se trenutno loteva sanacije mostnega opornika starega železnega mostu v Brežicah, zaradi česar je most zaprt za ves promet. Poleg tega dela na 
gradbišču HE Brežice potekajo nemoteno dalje, zaključujejo pa se tudi sanacija ceste Videm-Sotelsko in ureditve protipoplavne zaščite starega mestnega jedra Krškega.

Visokovodni razbremenilnik

Urejanje brežin ob HE Brežice

V strojnici potekajo pleskarska in keramičarska dela, vgradnja vrat, 
montaža strojnih in elektro instalacij ter kovinskih konstrukcij, 
dela potekajo tudi na zunanjosti objekta.

Vse radialne zapornice so dokončane ter zavešene v zgornjem po-
ložaju. V teku je montaža hidravlične napeljave in elektro instala-
cij do radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice se zaključuje 
montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih re-
šetk. Pretočni trakti strojnice so zaprti z zapornicami in tako prip-
ravljeni za »poplavitev« gradbene jame.

Pričelo se je rušenje dolvodne pregrade gradbene jame, material 
iz nje pa se uporablja za zasip na desnem bregu ob prelivnih poljih. 
Na dolvodnem delu gradbene jame se je prenehalo s črpanjem, 
tako da podtalnica že zaliva iztočni del elektrarne. 

Vgradnja turbinske opreme poteka na dveh agregatih. Prvi agre-
gat je pripravljen za vgradnjo vbetoniranih delov nosilne zvezde 
generatorskega vodilnega ležaja, na gradbišče je bil pripeljan prvi 
stator generatorja. Na drugem agregatu se izvaja betoniranje go-
nilnikovega obroča. 

Poteka tudi montaža elektro opreme in omar, vgrajen je diesel 
električni agregat, GIS stikališče ter mrežni transformator. Vzbu-
jalni sistemi generatorjev so pripravljeni za priključitev na osta-
le sisteme elektrarne.

Uspešno so bili izvedeni prvi zagonski preizkusi opreme drenaže 
pretočnih traktov, 20 kV stikališča, transformatorja lastne pora-
be 20/0,4 kV in diesel električnega agregata. 

Intenzivno potekajo dela tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih iz-
vaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopov in na-
sipov ter kamnitih zložb. 

Termin planirane preusmeritve reke Save čez prelivna polja je 
predviden v poletnih mesecih letošnjega leta, dvig vode v akumu-
lacijskem bazenu novembra 2016, jeseni 2017 pa tehnični pregled 
in začetek poskusnega obratovanja.

Nadaljevanje del 
na izgradnji HE Brežice

Na jezovni zgradbi HE Brežice so zaključena vsa večja betonska dela z vgrajenimi deli hidromehanske opreme. Na zu-
nanjih platojih elektrarne je narejena kabelska in meteorna kanalizacija z jaški ter komunalnimi priključki, gorvodni 
plato je pripravljen za asfaltiranje.

Turbina 1. agregata

Spuščanje tretjink statorja 1. agregata
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DOBOVA - Mažoretke Dobo-
va, sekcija KD Gasilski pihal-
ni orkester Loče, so 18. junija 
na igrišču v Dobovi pripravi-
le že tradicionalno zaključno 
prireditev, tokrat z naslovom 
»S palico v poletje«. Program 
je bil zanimiv in pester, saj je 
svoje talente predstavilo vseh 
sedem mažoretnih skupin in 
skupaj 61 mažoretk Dobove, 

od tega dve skupini delujeta 
na OŠ Brežice. Dobovske ma-
žoretke, ki bodo letos obele-
žile 16 let delovanja, trenirajo 
pod skrbnim vodstvom tre-
nerk Laure Pavlović (mento-
rica mažoretne skupine Dobo-
va), Loriane Bogovič, Lucije 
Kelhar in Larise Matijevič. 
Prireditev so obogatili tudi 
Gasilski pihalni orkester Loče 

in Mažoretni klub Baton Kr-
ško. Organizatorke so organi-
zirale starše, ki so z veseljem 
priskočili na pomoč, in prire-
ditev obogatili s srečelovom, 
peko palačink in kokic ter z 
ustvarjalnimi delavnicami. Na 
koncu je sledilo še tekmova-
nje v prvem koraku in pode-
litev priznanj.
 B. K.

Mažoretke »S palico v poletje«

Skupinska fotografija nastopajočih mažoretk (foto: Franc Šavrič)

OBISKALI DEŽELO SUHE ROBE - Člani Turistično-hortikulturnega društva Zdole, ki so za lan-
sko 20-letnico delovanja ob letošnjem prazniku občine Krško prejeli tudi jubilejno priznanje, 
so se v prvo nedeljo v juniju odpravili na strokovno ekskurzijo v Ribnico. V Posavju in tudi širše 
po Sloveniji so znani predvsem po  vsakoletni pripravi etnološko obarvane prireditve Jurjeva-
nje, na kateri so letos gostili tudi predsednika države Boruta Pahorja. V Ribnici so si ogledali 
rokodelski center, kjer so jim v živo predstavili suhorobarske veščine, radovedne Zdolane pa 
je pot vodila še na ogled lepo obnovljene domačije znanega slovenskega jezikoslovca Stani-
slava Škrabca (1844-1918) v Hrovači, kjer so tudi spoznavali čebelarsko prakso in preizkuša-
li različne izdelke iz medu. Strokovni del potovanja so zaključili z ogledom znamenite romar-
ske cerkve Marijinega vnebovzetja v Novi Štifti, kjer je nastal tudi zgornji posnetek. P. Brenčič

BRESTANICA, VELENJE - V Ter-
moelektrarni Brestanica d.o.o. 
(TEB) se ob svoji osnovni vlogi 
rezervne havarijske elektrar-
ne  elektroenergetskega sis-
tema Slovenije zavedamo tudi 
stopnje požarne ogroženosti 
tehnoloških objektov elektrar-
ne in svoje družbene odgovor-
nosti s področja varstva pred 
požarom. Ravno slednje je bil 
motiv zaposlenih, da sta se dve 
ekipi Prostovoljnega industrij-
skega gasilskega društva TEB 
vestno pripravljali in udeležili 
tekmovanja gasilskih enot ru-
dnikov in energetike Slovenije 
- GERES, ki je bilo v soboto, 25. 
junija, na Mestnem stadionu v 
Velenju. Sodelovali sta moška 
ekipa, ki je na tekmovanju po-
novno zmagala in v TEB pri-

Prostovoljno industrijsko gasilsko 
društvo TEB na GERES-u

Ekipa PIGD TEB z ministrico za obrambo Andrejo Katič
nesla prehodni pokal, ter me-
šana ekipa, ki je tokrat prvič 
sodelovala na tovrstnem tek-
movanju in vajo izvedla uspeš-
no. Obe ekipi sta pokazali veli-

ko strokovnost, pripravljenost 
za sodelovanje, zagnanost, an-
gažiranost, hitro odzivnost in 
visok nivo usposobljenosti ter 
požrtvovalnosti.  Vir: TEB

Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko in predsednik Sve-
ta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Kr-
ško Davorin Naglič sta čes-
titala domačim udeležencem 
in mentorjem 25. državne-
ga tekmovanja Kaj veš o pro-
metu. Med motoristi sta Anže 
Rabzelj in Tilen Zakovšek 
iz SŠC Krško-Sevnica zasedla 
prvi dve mesti, med kolesar-
ji pa je barve občine Krško za-
stopal učenec OŠ Jurija Dalma-
tina Krško Rožle Kukovičič. 

Župan čestital učencem in dijakom

DOLENJSKE TOPLICE - Članice in 
člani invalidskega društva Ilco 
Posavje so 19. maja obiskali kme-
tijo Plavica v Dolenjskih Toplicah, 
kjer jih je sprejel gospodar kmeti-
je Jože Majes in njegova pomočnica 
Tjaša. Za dobrodošlico sta postreg-
la z zeliščnim čajem in s kruhki s 
čemaževim namazom, nato je sle-
dila predstavitev kmetije ter zdra-
vilnih rastlin. V popoldanski delav-
nici je sledila priprava mazila iz 
rumene lakote, stiskanje olja krva-
vega mlečnika in izdelava tinktu-
re iz črne mete ter priprava obloge 
iz sive gline. S. R./vir: Ilco Posavje 

Poletna zabava 
v Termah Šmarješke Toplice 

• nov vodni tobogan 
• Body zorbing
• vodene igre za najmlajše 
• Medo Tedo

T: 08/ 20 50 310 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.si

Sobota, 

9. julij

Zabava z DJ Dadyjem
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SEVNICA - 10. junija je PD Lisca Sevnica pri planinskem zave-
tišču Pod Svetim Rokom obeležilo petdeset let izvajanja pla-
ninskih taborov v organizaciji društva. Tabori so vsako leto 
dobro obiskani in so ena najbolj priljubljenih metod dela z 
mladimi v planinstvu. Zgodovino taborov je v sliki in bese-
di prikazal dolgoletni član sevniškega planinskega društva, 
pohodnik in ljubiteljski fotograf Vinko Šeško. Srečanje je obo-
gatila pesem planinske pevske skupine Encijan in družabno 
srečanje, ki je bilo namenjeno obujanju neštetih planinskih 
spominov.  S. R., foto: L. M.

Po besedah Darka Petelinca 
je LD Dobova z velikim spošto-
vanjem in ljubeznijo do narave 
in divjadi, lovskim tovarištvom 
ter sodelovanjem z ostalimi 
društvi in krajani Dobove pri-
dobila ugled v tem kraju in ga 
tudi vseskozi nadgrajuje. Vse 
se je začelo konec leta 1945, ko 
so se prijatelji lova začeli zbi-
rati v gostilni Krulc na Mostecu 
in se dogovorili o ustanovitvi 
lovske družine na dobovskem 
območju. Prvi starešina je bil 
Franc Curhalek z Mosteca. Po-
tem ko je LD Dobova dobila v 
zakup lovišče, je bila z dopi-
som okrajnega lovskega odbo-
ra Krško 3. oktobra 1946 pos-
tavljena uradna meja lovišča 
med Sotlo, Kapelami in Globo-
kim. Skupna površina lovišča 
je 2258 hektarjev. Leta 1964 je 
LD dobila svoj prvi prapor, leta 

Starešina LD Globoko Franc 
Kranjc je v nagovoru dejal, da 
je bil ustanovni zbor LD 10. 
maja 1946 v prostorih takra-
tnega Krajevnega ljudskega 
odbora Globoko. Lovišče je po-
leg površine izpred vojne do-
bilo še rajon Dobrava, kjer so 
pred vojno lovili državniki gro-
fa Attemsa. Leta 1958 so orga-
nizirali prve tekme v streljanju 
na glinaste golobe. Leta 1968 
je ekipa LD Globoko zastopa-
la Zvezo LD Posavja na držav-
nem prvenstvu v streljanju na 
glinaste golobe. Globoški lovci 
- strelci tudi danes vsako leto 
dopolnijo bogato zbirko po-
kalov. Kranjc je omenil, da je s 
časom dozorela ideja o lastnih 
prostorih. V 60-ih letih so ku-
pili zemljišče na današnji loka-
ciji na Piršenbregu in z lastni-
mi sredstvi zgradili najprej 
strelišče, takoj zatem pa še lo-
vski dom. Leta 1971 je dozore-
la ideja o ustanovitvi Lovske-
ga pevskega zbora in 12 članov 
je pod vodstvom zborovodje 
Mihe Halerja pričelo z javni-
mi nastopi. Leta 1976 so slav-
nostno odprli lovski dom in 
razvili prapor. »Pred leti smo 

HUDO BREZJE - 12. junija je Društvo konjerejcev in konjenikov 
Sevnica na turistični kmetiji Antona Žnidaršiča v Hudem Brez-
ju pri Studencu organiziralo prve konjeniške igre. S trtami po-
raščen hribček je nudil lepo zavetje okoli travnika, na katerem 
se je odvijalo konjeniško tekmovanje v spretnostni in hitrostni 
preizkušnji. 16 konjenikov iz Sevnice, Brestanice, Zabukovja in 
okolice Škocjana ter z Blance se je nato pomerilo še v t. i. alki. 
V spretnostni preizkušnji je zasedel prvo mesto Jernej Žagar, 
drugo Anton Žagar in tretje Aleksander Blas.V »alki« je po na-
pornem boju osvojil prvo mesto Jernej Žagar, drugo Aleksander 
Blas in tretje Anton Žagar. 
Podelitev medalj je potekala v zidanici družine Žnidaršič, kjer so 
se zbrani zadržali še v prijetnem nedeljskem druženju.
  S. R./T. K.

Zanje lov ni samo hobi
PIRŠENBREG - Pri lovskem domu na Piršenbregu je 18. junija Lovska družina Globoko s prireditvijo po-
častila 70 let svojega delovanja. Ob visokem jubileju so stari prapor, ki je svojemu namenu služil 40 let, 
pospravili, boter Vinko Kranjčič pa je razvil novega in ga predal praporščaku Dominiku Kosiju.

bili prav lovci pobudniki čis-
tilnih akcij in smo iz narave 
izvzeli na tone odpadkov. Tak-
rat smo bili začetniki ozavešča-
nja pomena varstva narave in 
pobudniki trajne sanacije div-
jih odlagališč. Z zavedanjem, 
da smo del okolja, s katerim 
živimo, in poslanstvom traj-
ne rabe naravnih virov, ohra-
njanja življenjskih okolij in s 
tem pogojev za življenje div-
jadi lov in lovsko udejstvova-
nje ni več šport ali hobi, am-
pak je odgovorno, družbeno 

koristno udejstvovanje, kar 
potrjuje tudi pridobljen status 
nevladne organizacije, ki de-
luje v javnem interesu,« je iz-
postavil Kranjc in še navedel, 
da LD Globoko šteje 47 članov, 
njihova povprečna starost je 
visoka, zato si prizadevajo pri-
dobiti lovski podmladek.

Posameznim članom LD Glo-
boko sta starešina Kranjc in 
predstavnik Zveze lovskih dru-
žin Posavja Robi Deržič pode-
lila odlikovanja. Znak za lovske 

zasluge so prejeli Dominik 
Kosi, Vinko Krajnčič, Stanko 
Radivojević, Slavko Slak in 
Jože Zorko. Zlati znak za lo-
vske zasluge je šel v roke Iva-
nu Hriberšku, Jožetu Kocja-
nu in Stanku Krošlju. Lovska 
zveza Slovenije je z redom za 
lovske zasluge II. stopnje odli-
kovala Marjana Maričiča. LD 
Globoko se je zahvalila vsem, 
ki so prispevali donacije za nov 
prapor. LD Globoko so ob jubi-
leju čestitali tudi predstavniki 
sosednjih lovskih družin. Pro-
gram, ki ga je povezoval član 
LD Globoko Dušan Lepšina, 
so s pesmijo popestrili člani 
Lovskega pevskega zbora Glo-
boko pod vodstvom Franca 
Keneta; učenke OŠ Globoko 
so pod mentorstvom Nataše 
Plevnik in Andreje Šiško od-
igrale prizor o tem, kako je, če 
moraš za nalogo v šoli napisa-
ti nekaj o lovcih, in imaš očeta, 
ki je lovec; na rogove so zatro-
bili Dobovski rogisti, kot gostje 
pa so nastopili rogisti LD Selca, 
s katero globoški lovci že leta 
uspešno sodelujejo, in mlada 
pevka Blažka Pogačnik.
 Rok Retelj

Starešina LD Globoko Franc Kranjc (levo) in predstavnik ZLD 
Posavja Robi Deržič

Že 70 let ohranjajo lovski duh
SELA PRI DOBOVI - Pri lovski koči na Pustačah je bilo 4. junija slovesno, saj je Lovska družina Dobova obe-
ležila 70 let svojega delovanja. Kot je dejal starešina Darko Petelinc, 47 dobovskih lovcev, med katerimi je 
tudi nekaj lovk, ohranja in razvija lovski duh.

1982 pa so slavnostno prere-
zali trak ob otvoritvi lovskega 
doma, v katerega je bilo vlože-
nih več kot 8000 prostovoljnih 
delovnih ur. V naslednjih letih 

so zgradili strelišče, do doma 
pripeljali asfaltno cesto, ure-
jena je bila centralna kurjava, 
zgrajen kozolec, ki ga upora-
bljajo za razna druženja in lo-
vska srečanja. Ob 65-letnici LD 
so razvili nov prapor. Ker so z 
ministrstvom podpisali konce-
sijsko pogodbo za upravljanje 
lovišča za obdobje 20 let, je bil 
pogoj, da zgradijo tudi valilni-
co, letos pa so uspešno konča-
li tudi novo strelišče za malo-
kalibrsko puško in prostor za 
čiščenje divjadi. 

»Največja odlika slovenskega 
lovstva je prostovoljno delo. 
Družba lovce večkrat prika-
že kot nebodigatreba, hkrati 
pa nalaga naloge, ki jih od lov-
cev pričakuje širša slovenska 
skupnost. Tako se tudi števi-

lo članstva močno spreminja. 
V LD nas je bilo včlanjenih že 
65, danes družina šteje 47 lov-
cev in lovk. Prihodnost naše 
LD želimo nadaljevati z boga-
to tradicijo, ohranjanjem go-
jenja divjadi ter tudi v bodo-
če ohranjati in razvijati lovski 
duh znotraj družine,« je še po-
vedal Petelinc, ki mu je v na-
daljevanju župan Ivan Molan 
podelil tudi plaketo Občine 
Brežice kot zahvalo za delo in 
spodbudo za naprej. Molan je 
ob tem dejal, da so lovci danes 
varuhi narave in ne več samo 
tisti, ki lovijo in pobijajo živa-
li, kot je bilo slišati v preteklo-
sti. LD Dobova sta ob jubile-
ju čestitala tudi predstavnik 
Lovske zveze Slovenije Franc 
Zorko in predsednik Lovske-
ga kinološkega društva Posav-
ja, Krško Ivan Šepec, ki sta s 
pomočjo starešine Petelinca 
podelila tudi odlikovanja. LD 
Dobova je podelila tudi šte-
vilne zahvale posameznikom, 
sosednjim lovskim družinam, 
društvom in organizacijam, 
s katerimi uspešno sodeluje. 
Kulturno so slovesnost oboga-
tili Dobovski rogisti in Lovski 
pevski zbor Globoko pod vod-
stvom Franca Keneta, prire-
ditev je povezovala Ana Malo-
vrh. Nekaj članov LD Dobova 
je ob koncu prikazalo strelja-
nje na glinaste golobe, seveda 
pa ni šlo brez lov skega golaža.

 Rok Retelj

Starešina LD Dobova Darko Petelinc (levo) in predstavnik Lo-
vske zveze Slovenije Franc Zorko

Konjeniške igre v Hudem Brezju

V Hudem Brezju so imeli konjeniki svoj dan.

POSAVJE - V ZLD Posavja so tudi v letošnjem letu uspešno pri-
peljali novo generacijo lovskih pripravnikov do opravljanja 
teoretičnega dela lovskega izpita, na katerem je bilo 27 pri-
pravnikov uspešnih (od tega so bile kar tri predstavnice než-
nega spola) in so tako postali mladi lovci in lovke, dvema pa 
se je zalomilo in bosta morala še enkrat na izpit. Povprečna 
ocena vseh preverjanj je bila dobra štirica, Ana Malovrh in Sa-
šo Mastikosa pa sta imela povprečje kar 4,96, je sporočil vod-
ja tečaja Dušan Lepšina. Izobraževanje so zaključili z obiskom 
lovskega muzeja v Zagrebu, ogledali pa so si tudi zbirko tro-
fej in preparatov živali v Muzeju Polovič. Tam sta spričevala 
ter knjižna darila najboljšim podelila predsednik izpitne ko-
misije Miha Molan in predsednik ZLD Posavja Niko Marn ml. 

KOPER, CERINA - 12. junija so se pionirji PGD Cerina (na fo-
tografiji) udeležili državnega gasilskega tekmovanja v Ko-
pru. Med 55 udeleženimi ekipami so zasedli odlično 12. mesto. 
Skupaj z mentorjema Aleksandrom Brataničem in Brankom 
Račičem so se intenzivno pripravljali na tekmovanje skoraj 
tri mesece. Pred tem so zmagali na občinskem tekmovanju in 
dosegli drugo mesto na regijskem tekmovanju. K odličnemu 
rezultatu so pripomogli izjemni cerinski navijači, ki so s srč-
nim in glasnim navijanjem popestrili dogajanje ob samem 
tekmovališču. Vir: PGD Cerina
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SROMLJE - V Domu krajanov 
Sromlje so 17. junija s slav-
nostno prireditvijo obele-
žili 40 let delovanja Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Sromlje. Neizbrisen pe-
čat društvu je pustil Anton 
Kocjan, ki je bil kar 27 let 
na čelu sromeljskih gasilcev.

Na Sromljah so 11. januar-
ja 1976 na pobudo Antona 
Kocjana ter še 30 ustanov-
nih članov in predstavnikov 
Občinske gasilske zveze Bre-
žice ponovno ustanovili gasil-
sko društvo, ki je delovalo že 
med letoma 1931 in 1941. Leta 
1978 so razvili gasilski prapor, 
leta 1996 pa so v samo enem 
mesecu s pomočjo vseh kraja-
nov zgradili gasilski dom. Leta 
2000 so se prvič v zgodovini 
društva z mladinsko in žensko 
desetino uvrstili na državna 
gasilska tekmovanja, nasled-
nje leto so mladinci osvojili 
naslov regijskega prvaka. Leta 
2003 je Kocjan po 27 letih vo-
denja društva predal funkci-
jo Branku Krošlju. Leta 2009 
je društvo z lastnimi sredstvi 
in pomočjo krajanov nabavilo 
novo gasilsko vozilo GVV-1. V 
društvu, v katerega sta včlanje-
na 102 gasilca, dajejo poseben 
poudarek izobraževanju, vsa-
ko četrto leto organizirajo po-
hod Po poteh Brežiške čete, 
ugotavljajo pa, da imajo iz leta 
v leto kljub velikim travnatim 
in gozdnim površinam manj 
požarov. 

Zaslužni za razvoj kraja

Predsednik PGD Sromlje 
Branko Krošelj je skupaj s 
predsednikom GZ Brežice 
Mihaelom Boraničem usta-
novnim članom društva pode-
lil zahvale. Prejeli so jih Anton 
Kocjan, Ivan Juratovec, Franc 
Kostanjšek, Ivan Bertole st., 
Anton Butkovič, Ivan Knez, 
Ivan Ban, Bojan Volčanjšek, 
Slavko Petan, Martin Suša, 
Branko Krošelj, Janko Petan 
in Stanislav Petan st. Pred-
sednik Krošelj in poveljnik 
društva Bojan Volčanjšek sta 
nato zahvale podelila še prija-
teljskim gasilskim društvom in 
društvom v KS Sromlje. Tajnik 
GZ Brežice Branko Proselc 
je jubilantom podelil prizna-
nje gasilske zveze. Podžupa-
nja Katja Čanžar je društvu 
ob jubileju izročila plaketo 

Občine Brežice. Predsednik 
sveta KS Sromlje Ferdo Pin-
terič, ki je društvu podelil pri-
znanje in zahvalo KS, je pove-
dal, da se je kraj razvijal prav 
zaradi društva, katerega inve-
sticije so spreminjale podobo 
Sromelj, ki je bila iz leta v leto 
lepša. Mladi sromeljski gasilci 
so pripravili skeč o tem, kako 
se da brez mentorja pripravi-
ti na gasilsko tekmovanje in 
osvojiti pokal. Zapeli so čla-
ni MoPZ Sromlje in KD Ljud-
ski pevci Sromlje. Slovesnost 
sta povezovali Vesna Kozo-
le in Vida Bratanič. Prazno-
vanje ob 40-letnici društva 
so na Sromljah nadaljevali še 
naslednji dan s srečanjem ga-
silskih veteranov in veselico z 
ansamblom Donačka.
 Rok Retelj

Anton Kocjan (desno) je pred 13 leti mesto predsednika PGD 
Sromlje prepustil Branku Krošlju (na sredini), poleg še pred-
sednik GZ Brežice Mihael Boranič.

LIBNA - Čebelarska zveza 
Slovenije je v sodelovanju 
z več kot 150 čebelarskimi 
društvi 17. junija že tradi-
cionalno organizirala dan 
odprtih vrat slovenskih če-
belarjev. Čebelarja Miho Pla-
ninca je na Libni v organiza-
ciji Čebelarskega društva 
Krško obiskal evropski po-
slanec Franc Bogovič z ženo 
Bojano. 

Poleg čebelarjev iz Čebelar-
skega društva Krško in pred-
sednika sveta KS Dolenja vas 
Gorana Udovča so evropske-
ga poslanca Franca Bogoviča 
v lepem petkovem popoldne-
vu pred čebelnjakom Mihe 
Planinca pričakale tudi učen-
ke OŠ Jurija Dalmatina Krško 
z mentorico Suzano Pacek, ki 
vodi čebelarski krožek. Uvo-
doma je dolgoletni predsednik 
društva Vojko Šiško, ki čebe-
lari že 56 let, predstavil čebe-
larsko dejavnost in povedal, da 
je v društvo vključenih 35 čla-
nov, ki imajo skupaj okoli 1000 
panjev čebel. Gostitelj Planinc, 
ki je z nekaj besedami opisal 
začetke svoje čebelarske poti, 
je dejal, da je v njegovem če-
belnjaku sedaj 25 čebeljih dru-
žin, ki pridelajo različne vrste 
medu. Seveda ima v domačem 
okolju pri točenju pomočni-
ke, to so otroci in že tudi vnu-
ki, čeprav letošnja bera po nje-
govih besedah ne bo dobra, saj 
so bile in so še vedno neugod-
ne vremenske razmere. 

Pri čebelarjih odprli vrata

Bogovič si je z ženo nato ogle-
dal tudi čebelnjak, v katerem 
je potekala zanimiva debata 
o medu, pa tudi o zdravilih, 
ki so dvignila precej prahu in 
naredila kar nekaj škode slo-
venskemu medu. Bogovič je 
ob tem dejal, da so imeli pred 
kratkim v evropskem parla-
mentu konferenco na temo 
čebelarstva z naslovom Teden 
čebel in opraševalcev, trudijo 
pa se tudi za uvedbo 20. maja 
kot svetovnega dneva čebel. 
Dogodka v Bruslju se je ude-
ležilo tudi nekaj slovenskih 
čebelarjev in po besedah Bo-
goviča je slovensko čebelar-
stvo ocenjeno kot najboljše v 
Evropi. Za čebelarstvo naj ne 
bi bila najbolj problematič-
na uporaba pesticidov, ampak 

intenzivnost kmetijstva, ki pri 
nas k sreči še ni tako visoka, 
zato imamo še dovolj neokr-
njeno naravo in veliko medo-
vitih rastlin. Izrazil je še vese-
lje, da se tudi na šolah ohranja 
ljubezen do čebel, Packova pa 
je ob tem povedala, da je v le-
tošnjem letu pri čebelarskem 
krožku v štirih skupinah 80 
učencev od 2. do 9. razreda in 
da so navdušeni nad spozna-
vanjem življenja čebel ter nad 
medenimi izdelki. Prisotni so 
med sproščenim pogovorom v 
nadaljevanju poskušali različ-
ne vrste medu, pa tudi pecivo 
iz meda, ki ga je nadvse oku-
sno pripravila domača gospo-
dinja Marjana Planinc.  

 Marija Hrvatin

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev so pripravili tudi pri 
Planinčevih na Libni.

Renault CAPTUR in KADJAR
Crossoverja Renault

Zapelji se v neznano. 
Poraba pri mešanem ciklu 3,7–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0144–0,0536 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00006–0,0024 
g/km. Število delcev (x1011): 0,02–39,79. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

renault.siRenault priporoča

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 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.
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V Posavskem muzeju Brežice so 25. junija pripravili šesto 
grajsko tržnico starin (na fotografiji muzejski sodelavec in 
koordinator tržnice Boštjan Kolar), na kateri je 24 zbirate-
ljev iz vse Slovenije na ogled in v prodajo ponudilo široko iz-
biro predmetov: ure, kipce, slike, ogledala, izrezljane lesene 
predmete, starinske likalnike na oglje, leseni tintnik, star de-
nar, fotoaparate, svečnike, uteži, gramofonske plošče in gra-
mofon, posodo, nakit, tehtnice, telefone … Pritegnila je tudi 
kulinarična ponudba Društva kmetic Brežice in Društva Re-
grat. V času tržnice je potekalo še strokovno predavanje Ale-
ša Veneta, vodje konservatorsko–restavratorske delavnice v 
muzeju, ob razstavi »Imago musicae – Glasba na baročnih po-
slikavah brežiškega gradu«. N. J. S. 

Brežice, moje mesto 2016

Nova lokacija in osvetlitev simbola mesta
BREŽICE - »Energija in raz-
sežnost nove lokacije, 10.000 
obiskovalcev, Aki, Alya, za piko 
na i pa še na novo razsvetljen 
brežiški vodovodni stolp; celo-
ta vsega naštetega je bila ned-
vomno dih jemajoča.« Izjava 
vodje festivala Brežice, moje 
mesto Anje Antončič dodob-
ra povzema letošnje dogajanje 
v Brežicah med 24. junijem in 
3. julijem, ki je svoj vrhunec 
doseglo na prvo julijsko sobo-
to, ko se je v mesto spet zgrni-
lo ogromno število obiskoval-
cev z vseh koncev Slovenije in 
tudi Hrvaške. Zavod za pod-

jetništvo, turizem in mladi-
no Brežice je kot organizator 
največjega posavskega festi-
vala zadel žebljico na glavico, 
ko je letošnje osrednje doga-
janje prestavil na novo lokaci-
jo - pri simbolu Brežic, vodo-
vodnem stolpu. Poleg tega, da 
so obiskovalci gledali njegovo 
novo osvetlitev, so lahko veliko 
udobneje spremljali dogajanje 
na odru kot v preteklih letih. 

Začetek festivala je minil v pri-
jetnem ambientu brežiške-
ga gradu, kjer so potekali dan 
kruha, vina in salam, grajska 

tržnica starin ter dan muzeja z 
odprtjem razstave o Toporiši-
ču in prvim letošnjim predva-
janjem kina na grajskem dvo-
rišču. V staro mestno jedro 
Brežic je obiskovalce privabi-
la pevka Ditka in tako odpr-
la ulično dogajanje. Še preden 
so prvega julija brežiški veli-
ki oder zavzele Nušine legen-
de in za njimi še hrvaška za-
sedba Jinx, je 100-kilometrsko 
pešačenje iz Ljubljane zaključi-
la osmerica junakov »Marša v 
Bresce«. V parku pri občini je 
dva dneva dišalo iz »Kuhne na 
ulci«, na kateri so se predstavi-

li lokalni in slovenski kuharski 
mojstri, kot je Janez Bratovž. 
Na svoj račun so prišli tudi ot-
roci, ki jih je v grajskem parku 
animiral Ribič Pepe, ter tekači, 
ki so po brežiških ulicah šestič 
tekli s Primožem Kozmusom, 
in poskrbeli za rekordne čase. 
Marsikateri udeleženec teka se 
je kasneje pridružil veliki mno-
žici, ki je uživala in prepevala 
ob nastopih energične Alye in 
legendarnega Parnega Valjka. 
Vtise desetdnevnega festivala 
so zbirali na zadnjem dejanju, 
zdaj že tradicionalnem Shoo-
der Jamu na Borštu. R. R.

Legendarna hrvaška zasedba je z nešteto hiti osvojila številčno brežiško publiko.Simbol Brežic po novem osvetljuje 32 varčnih svetilk. 

Na dnevu kruha, vina in salam so izbrali tri najboljše v peki 
kruha: drugo- in tretjeuvrščena Vero Krištof in Alojza Levi-
čarja ter zmagovalko Veroniko Fabinc, poleg še župan Ivan 
Molan in član komisije Franci Planinc.

Koncert Ditke pred brežiško Mestno hišo (foto: L. Rudman)

Brez burgerjev v »Kuhni na 
ulci« ni šlo.

Kozmus in župan sta podelila medalje in pokala najhitrejšim v teku na 10 km; pri moških so 
bili to Boštjan Vimpolšek, Jaroslav Kovačič in Dušan Krašovec, pri ženskah pa Maja Peperko, 
Petra Kavčič in Nika Bajc.

Nuša Derenda in legende: Eva Boto, Tomaž Domicelj in Moj-
mir Sepe

Osrednji gost Škratje čarov-
nije za otroke je bil Ribič Pe-
pe (foto: L. Rudman).Tekači so se uspešno spopadli s soparnimi temperaturami.

Vedno energična Alya med 
nastopomUdeležence »Marša v Bresce« je pozdravil tudi župan.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

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.

TIA (16222B) 
je odrasla psička, stara prib-
ližno 1 leto. Je srednje rasti s 
kratko črno dlako. Zelo rada je 
v družbi ljudi ter se že navaja 
na povodec. Išče aktivne in od-
govorne lastnike.

JAK (16175B) 
je odrasel mešanček, star 4 
leta, rjave barve, velike rasti ter 
čipiran. Po smrti lastnika je po-
novno pristal v zavetišču in si 
zasluži spet veselo tekati po 
domačem dvorišču. 

BRUT (16139B), 
odrasel, 1-2 leti star samec, 
nižje rasti, prijazen in lepo vo-
dljiv, že 2 meseca čaka na pos-
vojitev. Išče odgovornega in 
prijaznega lastnika.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni 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, 35/13 – skl. US, 
76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11,

ki bo potekala od 14. 7. 2016 do vključno 12. 8. 2016 v času ura-
dnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Kra-
jevne skupnosti Cerklje ob Krki.
Predmet akta je oblikovanje meril in pogojev za stanovanjsko 
gradnjo v naselju Župeča vas.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite v sredo, 20. 7. 2016, ob 16. uri v sejni sobi na Ob-
čini Brežice.
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnu-
tek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pi-
sno v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredu-
jejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice.

Ivan Molan, župan občine Brežice

1. Trditi, da občina jemlje vodo 
in vodovod krajanom, je neres-
nica in zavajanje.
Bizeljski vodovod ni bil nikoli v 
upravljanju vodovodnega odbo-
ra ali fizičnih oseb. Z vodovodom  
je vsa pretekla leta upravlja-
la Krajevna skupnost Bizeljsko, 
krajevna skupnost pa je sestav-
ni del oz. ožji del občine. Sedaj z 
javnim vodovodom upravlja jav-
no podjetje, ki je v 100 % lasti 
Občine Brežice, vodovod pa os-
taja v lasti občine. Ker je obči-
na lastnica vodovoda, to pome-
ni, da ostaja vodovod javni, vsi 
krajani imajo zagotovljen enak 
dostop do vodovoda in oskr-
be z vodo. Vodni vir ostaja isti, 
tako da stvari za krajane ostaja-
jo nespremenjene. 

2. Vodovod Bizeljsko ni zaseb-
na lastnina, je javna last, kar iz-
kazujejo dokumenti. 
Glede pogostega vprašanja pri-
vatizacije bizeljskega vodovoda. 
Vodovod Bizeljsko je bil zgrajen 
v sodelovanju med Občino Bre-
žice, tedanjim javnim podjetjem 
KOP, vodnim skladom ter vodo-
vodnim odborom, s svojim de-
lom, materialom in prispevki pa 
so sodelovali tudi krajani, tako 
kot je bilo to običajno pred de-
setletji po vsej državi. 
Vodovod na Bizeljskem je od 
izgradnje javno dobro (nekoč 

Zbor občanov KS Bizeljsko o vodovodu
BIZELJSKO – 30. junija je na željo iniciativnega odbora KS Bizeljsko potekal zbor občanov, ki je bil sklican v skladu s Sta-
tutom Občine Brežice. Na zboru je potekala razprava o tem, kdo in na kakšni podlagi sme upravljati z vodovodom na 
Bizeljskem. Namen zbora je bil obvestiti krajane ter opozoriti na številne neresnice in nepopolne informacije, ki vzne-
mirjajo ljudi. Med zborom se je izpostavilo kar nekaj vprašanj in trditev, na nekatera najpogostejša Občina Brežice od-
govarja in jih pojasnjuje še pisno. 

smo to imenovali splošno ljud-
sko premoženje), in ker je v jav-
ni lasti, je to edino zagotovilo na 
dolgi rok, da bo dostop do vo-
dovoda na voljo vsem krajanom 
Bizeljskega pod enakimi pogo-
ji in po enakih cenah, kot velja-
jo v ostalih krajih občine.  Zave-
dati se je treba, da je lastništvo 
vodovoda velika odgovornost 
in ne privilegij. Z vodovodom je 
potrebno prevzeti tudi vzdrže-
vanje in investicije, kar pri sko-
raj 80 km vodovodnega omrež-
ja predstavlja predvidoma velik 
vložek sredstev. Občina Brežice 
kot lastnica vodovoda jamči za 
vzdrževanje in investicije v vo-
dovodno omrežje ter zagota-
vljanje kakovostne pitne vode 
za vse. Predstavnik zadruge je 
celo dejal, da zadruga ne bo 
izpolnjevala vseh obvez, ki jih 
predpisuje zakonodaja, kar po-
meni, da bodo stroški zaradi kr-
šitev dodatno obremenili prora-
čun zadruge. Ali bo ta sredstva 
zagotovila zadruga z višjimi ce-
nami vode?

3. Poslovni načrt zadruge ni re-
alen.
Na zboru občanov je bil predsta-
vljen osnutek poslovnega načr-
ta zadruge, ki je nerealen, saj za 
v prihodnje načrtuje zmanjšanje 
sredstev za namen obnove in 
vzdrževanje vodovoda, ki je po 

več desetletjih uporabe dotra-
jan in bo potreboval obnovo ter 
investicijsko vzdrževalna dela.  

4. Glede pridobivanja evropskih 
sredstev za vzdrževanje vodo-
voda.
Občina Brežice ima dolgole-
tne izkušnje pri črpanju evrop-
skih sredstev za projekte – od iz-
boljšave vodovodov do gradnje 
kanalizacije in obnove večna-
menskih domov. Dejstvo je, da 
zasebniki, kot je zadruga, tež-
je uspejo na evropskih razpisih. 
Najprej je potrebna priprava ob-
sežne dokumentacije, ki pogos-
to stane do 10 % vrednosti ce-
lotnega projekta, za kar je treba 
zagotoviti denar brez garancije, 
da bodo sredstva iz EU res pri-
dobljena. Treba je tudi zagoto-
viti lasten delež pri investiciji. Tu 
smo takoj pri vprašanju, kdo bo 

zagotovil denar za izdelavo do-
kumentacije in lastnega deleža? 
Bo zadruga podražila vodo? Se 
bo zadruga zadolžila?

5. O obvestilu, da je potrebno 
vodo iz bizeljskega vodovoda 
prekuhavati.
Ljudje so bili zgroženi nad ob-
vestilom o potrebnem preku-
havanju pitne vode, saj je vzo-
rec vode pokazal mikrobiološko 
neskladnost (prisotnost bakte-
rij). Poudariti je potrebno, da 
je bil vzorec odvzet na vodo-
vodnem sistemu Bizeljsko in 
ne na izviru Duplo. Prav je, da 
se uporabniki vodovoda zave-
dajo, kakšno vodo iz kakšnega 
vodovoda pijejo. Upravljalec je 
na podlagi rezultatov analize v 
predpisani skrbi za uporabnike 
priporočil prekuhavanje vode, 
če pa se ljudje držijo navodil, 

pa je odvisno od vsakega posa-
meznika posebej. 

6. O upravljanju vodovoda lah-
ko odloča samo občinski svet 
občine Brežice.
Krajani so zavrnili tajno glaso-
vanje in se odločili za to, da bi z 
vodovodom upravljala zasebna 
družba, to je zadruga. V tem tre-
nutku ni nobene pravne podlage 
za neposreden prenos upravlja-
nja z vodovodom iz javnega pod-
jetja na zasebno zadrugo. Župan 
občine Brežice Ivan Molan je 
opozoril, da lahko o upravljalcu 
javnega vodovoda odloča samo 
občinski svet občine Brežice na 
podlagi veljavne zakonodaje. 
Samo občinski svet lahko sprej-
me sklep za izvedbo javnega raz-

pisa za upravljalca vodovoda, na 
katerega se lahko prijavijo tista 
podjetja in organizacije, ki izpol-
njujejo številne pogoje (usposo-
bljeni zaposleni, ustrezni certifi-
kati ipd.).  

7. Zakaj je cena vode iz vodovo-
da v upravljanju javnega podje-
tja cenejša?
Preprosto zato, ker se stro-
šek deli med več uporabnikov, 
ki so priključeni na vodovod-
no omrežje. Ker je več kot 90 % 
vodovodnega omrežja v brež-
iški občini v upravljanju javnega 
podjetja, se strošek vzdrževanja 
razdeli na število vseh priključk-
ov, zato so stroški nižji, posledič-
no je nižja tudi cena v primerjavi 
z vodovodom Bizeljsko.  

BREŽICE – 21. junija je župan ob-
čine Brežice Ivan Molan v Vite-
ški dvorani Posavskega muze-
ja Brežice sprejel najuspešnejše 
devetošolce in osnovnošolce, ki 
so se v šolskem letu 2015/2016 
še posebej odlikovali. Letos je 
osnovnošolsko izobraževanje z 
izjemnim učnim uspehom zak-
ljučilo 36 devetošolk in deve-
tošolcev iz osmih osnovnih šol. 
Posebno nagrado je kot najuspe-
šnejša osnovnošolka generacije 
2015/2016 prejela devetošolka 
Ana Urbanč iz OŠ Cerklje ob Krki. 

Devetošolke in devetošolci, ki 
so ves čas osnovnošolskega iz-
obraževanja dosegali izjemen 
učni uspeh in z njim zaključi-
li tudi šolsko leto 2015/16, so: 
iz OŠ Artiče - Tina Bogovič, Eva 
Černelič, Gašper Koritnik, Da-
vid Hode in Nika Omerzo; iz OŠ 
Globoko – Jakob Štarkl, Maru-
ša Rus in Gabrijela Ivančič; iz 
OŠ Cerklje ob Krki – Ema Ajster, 
Nika Srpčič, Tamara Zidar, Lovro 
Horžen, Andrej Kvartuh in Sara 
Racman; iz OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece – Marko Kostevc in Nik 
Narat; iz OŠ Velika Dolina – Saša 
Črpič in Lorena Šinko; iz OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova – Be-
njamin Bogovič, Max Davidovič, 
Miha Krivec in Maša Radano-

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce

vič, iz OŠ Brežice Vito An Kroš-
elj, Nika Cvetanovski, Ana Ma-
ria Fink, Lea Poslek Baršić, Nika 
Jovanović, Kristan Kek, Tjaša Zu-
panc, Mila Vasiljević, Manca Ko-
lić, Aneja Ljubić in Alja Poldan.

Poleg izjemnega učnega uspeha 
so učenke in učenci v šolskem 
letu 2015/2016 osvojili 18 zlatih 
priznanj in 16 prvih mest. Pod-
ročja, na katerih so posamezno 
blesteli osnovnošolci, so: glasba 
(klavir, harmonika), angleščina in 
slovenščina, logika, spomin, ma-
tematika in seveda šport (skok v 
višino, suvanje krogle, mala pro-

žna ponjava, športna gimna-
stika). Ekipno pa so učenke in 
učenci osvojili tri zlata priznanja 
(otroška folklorna skupina iz OŠ 
Artiče, otroška folklorna skupina 
Kresnice iz OŠ Brežice in otroška 
folklorna skupina Vesele šefle 
iz OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce). Na področju šolskih špor-
tnih tekmovanj na ravni države 
so bili osemkrat ekipno uspeš-
ni učenke in učenci – osvojili so 
prva mesta v mali odbojki (učen-
ke), v velikem kanuju (učenke in 
učenci), šahu (učenke), skokih z 
male prožne ponjave, pri akro-
batiki ter pri športni gimnastiki 

– orodja (učenci). 

Župan Ivan Molan je vsem pre-
jemnikom knjižnih nagrad in pri-
znanj čestital, jim zaželel uspeš-
no nadaljnjo učno pot in lepe 
počitnice. Kulturni program so 
s plesom in pesmijo oblikova-
li člani otroške folklorne skupi-
ne Kresnice iz OŠ Brežice (men-
torica Zdenka Dušič) in učenci 
OŠ Bizeljsko (Miha Zagmajster, 
Manca Mihelin, Vita Stermec-
ki, Bojana Lupšina, Pavla Malus 
in Karla Žmavc, njihov mentor je 
Vilko Urek). Program je povezo-
vala Bojana Zevnik. 
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S septembrom nove cene v vrtcih
V februarju 2016 je bil objavljen razpis za vpis otrok v vrtce občine Krško za šolsko leto 2015/16. Glede na prejete vlo-
ge so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij delovnih mest. Predloge je na 
junijski seji obravnaval in sprejel tudi Občinski svet Občine Krško. Tako bo v krških vrtcih s 1. septembrom 2016 po 
sprejetih sklepih oblikovanih 71 oddelkov, v katere bo vključenih 1219 otrok, kasneje skozi leto pa še dva oddelka ozi-
roma skupaj 1264 otrok. Svetnice in svetniki so sprejeli tudi predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine 
Krško, ki bo začel veljati s 1. septembrom. 

Glede na razpoložljive kapacite-
te in potrebe po varstvu otrok 
bosta med šolskim letom obliko-
vana dva oddelka v Vrtcu Krško, 
polovična oddelka v Podbočju in 
v Brestanici pa se bosta popol-
nila z otroki do polnega oddel-
ka, ravno tako se bodo med šol-
skim letom popolnile kapacitete 
v vrtcih, kjer bodo tekom šolske-
ga leta še prosta mesta. Na ta 
način bo v naše vrtce skozi leto 
sprejetih še 45 otrok, skupaj to-
rej 1264 otrok v 73 oddelkih.

Občinski svet Občine Krško je 
obravnaval predlog sklepa o do-
ločitvi cene programov v vrtcih 
občine Krško in sprejel predlaga-
ni sklep, na podlagi katerega so 
se cene programov v vrtcih naše 
občine v glavnem zvišale. Osno-
va za plačilo staršev se v oddel-
kih od enega do treh let zviša 
za 4,8 %, v kombiniranih oddel-
kih za 4,5 %, v oddelkih od treh 
do štirih let se osnova poviša za 
2,9 %, v oddelkih od treh do šest 
let pa se osnova za plačilo star-
šev zviša za 1,2 %. Sklep o določi-
tvi cene programov v vrtcih obči-
ne Krško bo objavljen v Uradnem 
listu RS. 

Na podlagi Pravilnika organi-

ziranju in plačevanju stroškov 
predšolske vzgoje v občini Kr-
ško je osnova za plačilo star-
šev s stalnim prebivališčem na 
območju občine Krško najnižja 
cena istovrstnega programa, 
v katerega je otrok vključen v 
javnem vrtcu v občini Krško. 
Občina Krško krije razliko med 
plačilom staršev in ceno isto-
vrstnega programa vrtca, v ka-
terega je otrok vključen. Od 1. 
9. 2010 dalje pa Občina Krško 
še dodatno sofinancira stroške 
predšolske vzgoje. Plačilo star-
šev za vse predšolske otroke 
občine Krško, ki so vključeni v 
vrtce na območju naše občine, 
je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
dodatno znižano za 30 % (sofi-

nanciranje je dodatno in ne iz-
niči že obstoječega občinskega 
sofinanciranja vrtcev na plačil-
ne razrede), tako kot v šolskem 
letu 2015/16. Dodatno zniža-
nje v višini 30 % se sofinancira 
iz sredstev, ki jih Občina Krško 
pridobiva z nadomestilom zara-
di omejene rabe prostora. 

Z razliko v ceni (razliko med pla-
čilom staršev za vrtce in občino) 
bo tako potrebno v letu 2016 iz 
občinskega proračuna nameniti 
približno 3,7 milijona evrov, od 
česar bo za dodatne olajšave 
plačil staršev in nadstandard, ki 
se zagotavljajo iz sredstev, ki jih 
Občina Krško pridobiva z nado-
mestilom zaradi omejene rabe 

Od 1. 9. 2016 osnove za plačilo 
staršev znašajo:

Starostna 
skupina

Cena za 
dnevni 

program  
(6 - 9 ur)

1 - 3 let 456,10 € 

3 - 4 let, 
kombinirani 
oddelek

359,78 € 
365,48 €

3 - 6 let 314,63 €

Razvojni 
oddelek 314,63 €

PROGRAM: 3 - 6 LET
VELJAVNA CENA v eur  310,87
PREDLOG CENE v eur  314,63

Dohodkovni
razred 

Odstotek 
plačila 

Plačilo 
staršev v eur 

Dvig glede na velj.cene Plačilo brez 30 % popusta

Plačilo v eur Dvig plačila
v %

Plačilo 
v eur

Dvig 
plačila v %

5. 35 % 76,2 77,08 1,2 110,1 44,6

Primer plačila: Če so starši uvrščeni v 5. dohodkovni razred, znaša plačilo staršev po sedaj veljavni 
ceni 76,2 evra. Od 1. septembra 2016  bo plačilo staršev v istem dohodkovnem razredu znašalo 77,08 
evra. V primeru, da plačila staršev ne bi bila dodatno znižana za 30 % (dodatni popust, ki ga občina 
zagotavlja za plačilo staršev iz naslova NORP), bi plačilo staršev v istem dohodkovnem razredu zna-
šalo 110,10 evra. Več informacij na spletni strani www.krsko.si.

UREDITEV SREMIŠKE ULICE V KRŠKEM - V letu 2015 so se začela 
dela izgradnje pločnikov in ostale infrastrukture na Sremiški ulici 
v Krškem, katerih vrednost znaša 361.000 evrov. Na Sremiški ulici 
je z zaključkom del zgrajen pločnik z začetkom 50 metrov nad prik-
ljučkom na regionalno cesto Krško – Zdole in zaključkom pri uvo-
zu na rekreacijsko pot na ribnik.  V sklopu tega projekta je Občina 
Krško na odseku uredila oporne zidove, obnovila vodovod, zgradi-
la meteorno in fekalno kanalizacijo, širokopasovno omrežje in jav-
no razsvetljavo. V tem letu pa smo pristopili tudi k izdelavi projek-
tne dokumentacije za ureditev križišča Zdolske in Sremiške ulice.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US 
RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta ob-
čine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 
57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stano-
vanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nek-
danjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031)

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste 
(območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031), 
ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v juniju 2016.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 15. julija do vključno 
26. avgusta 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, 8270 
Krško. Javna obravnava bo v torek, 19. julija 2016, ob 19.00 
uri, v sejni sobi »A« Občine Krško. 

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lah-
ko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« nave-
dejo ključne besede »OPPN ob Sremiški (območje nekdanje-
ga delavskega naselja)«. Ustno se lahko pripombe podajo na 
javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb 
in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih po-
datkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo 
objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej na-
vesti v pripombi.

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

Občina Krško pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev ob-
činskega prostorskega načrta (OPN) občine Krško (Ur. list RS št. 
61/15). OPN je temeljni prostorski akt, ki celovito obravnava pro-
storsko načrtovanje občine Krško. Je enovit dokument, ki vsebu-
je strateški in izvedbeni del ter je podlaga za pripravo občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

V okviru izdelave sprememb in dopolnitev OPN občine Krško bodo 
analizirane tudi pobude občanov ter lastnikov zemljišč, ki bodo 
na Občino Krško dostavljene do 1. septembra 2016. Obrazec po-
bude za spremembo OPN občine Krško je dostopen na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si (v rubriki »Obrazci«) ter na Ob-
čini Krško. Izpolnjeno pobudo s prilogami je potrebno poslati na-
tisnjeno in podpisano po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško ali skenirano na elektronski naslov obcina.krsko@kr-
sko.si. Prejeta pobuda bo obravnavana v postopku sprememb in 
dopolnitev OPN.

Občina Krško načrtuje spremembo prometnega režima na šir-
šem območju Hočevarjevega trga v starem mestnem jedru Kr-
škega ter ureditev površin za mestotvorne dejavnosti, pri čemer 
želimo pridobiti različne idejne rešitve. Zato k sodelovanju vabi-
mo vse, od različnih organizacij do posameznikov, da svoje ide-
je podajo do 1. septembra na naslov romana.pecnik@krsko.si.

Trenutno je izdelana prometna ureditev, Zavod za varstvo kul-
turne dediščine pa je podal strokovno stališče o preureditvi 
trga. Idejne rešitve za celovito ureditev tega območja, ki jih pri-
čakujemo do 1. septembra, bomo razstavili v času Evropskega 
tedna mobilnosti (od 16. do 22. septembra 2016), jih ocenili ter 
najboljše tri tudi nagradili. Vse dodatne informacije posreduje 
Romana Pečnik (romana.pecnik@krsko.si). 

Vabljeni k sodelovanju!

Tudi v občini Krško, predvsem spomla-
di in poleti, opažamo pojav nekaterih in-
vazivnih rastlinskih vrst, predvsem am-
brozije ali pelinolistne žvrklje, ki je zelo 
alergena rastlina in vpliva na zdravje lju-
di, predvsem tistih, ki imajo težave z di-
hanjem. Poleg te se pojavljajo še japon-
ski dresnik, žlezava nedotika ter kanadska 
in orjaška zlata rozga, ki imajo lahko ne-
gativen gospodarski vpliv (preraščanje 
domorodnih rastlin, kmetijskih kultur, 
poškodovanje stavb in utrjenih površin, 
kot so ceste ter parkirišča itd.). Z name-
nom preprečevanja širjenja te rastline v 
Sloveniji velja Odredba o ukrepih za zati-
ranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, 
ki lastnike zemljišč obvezuje, da ambrozijo 
odstranjujejo, kar na svojih zemljiščih iz-
vaja tudi občina. Odstranjevanje ambro-
zije poteka le na določenih območjih, ne 
pa na vseh. K zmanjševanju širjenja lah-
ko prispevamo tudi sami, in sicer tako, 
da vrt polepšamo z domorodnimi vrsta-
mi rastlin. V vrtovih ne gojimo morebitno 
invazivnih tujih rastlin ali vsaj preprečimo 
nastanek njihovih plodov. Ostankov z vrta 
ne odlagajmo v naravo. Če se po gradbe-
nih delih ali na ogolelih površinah pojavi-
jo invazivne tujerodne rastline, jih odstra-

nimo, saj hitro ukrepanje zmanjša stroške odstranjevanja. Ostanki 
dresnikov in semenečih tujerodnih vrst ne kompostiramo, ampak 
jih je potrebno sežgati.  

Spremembe in dopolnitve OPN občine Krško

Nagradni natečaj – idejne rešitve za širše 
območje Hočevarjevega trga

Preprečevanje širjenja škodljivih rastlin 

prostora, potrebno nameniti 
približno 900.000 evrov.

V obdobju pred cvete-
njem pelinolistno am-
brozijo prepoznamo po 
zelenih, dvakrat delje-
nih listih, cveti pa od 
konca julija do konca 
septembra.
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Košnja na tradicionalni način, tržnica domače obrti in lokalno pridelane hrane, kulturno-zabavni program
informacije: KŠTD Razbor pod Lisco (www.razbor.si; tel.: 041 254 217 - Matej)

Košnja na Lisci
sobota, 9. julij 2016, od 16. uri

Društvo izgnancev Slovenije je 
skupaj s krajevno organizacijo 
Bučka minulo soboto organizi-
ralo 12. pohod ob nemško-ita-
lijanski okupacijski meji 1941–
1945 od Telč do Bučke. Pričetek 
pohoda je bil pri gasilskem 
domu na Telčah, kjer je poho-
dnike pozdravil podžupan Obči-
ne Sevnica Janez Kukec. 

Zaključek pohoda s slovesnostjo 
je sledil pri Kulturnem domu na 
Bučki, kjer je bila slovesnost ob 
25. obletnici delovanja Društva 
izgnancev Slovenije in hkrati 
ustanovitve prve krajevne or-
ganizacije Društva izgnancev 
Slovenije, ki je bila oblikovana 
prav na Bučki. Ob tem so pripra-
vili kulturni program in družab-
no srečanje.

Socialno-varnostnemu sosvetu 
Občine Sevnica bronasti znak Policije
Na Muzejskih vrtovih v Novem mestu so 28. junija obeležili 25 let delovanja Policijske uprave Novo mesto, slovesnost 
pa povezali z dnevom državnosti, spominom na dan začetka osamosvojitvene vojne in dnevom slovenske policije, 27. 
junijem. 

Ena osrednjih programskih točk 
prireditve, ki sta se je udeležila 
tudi ministrica za notranje za-
deve mag. Vesna Györkös Žni-
dar in generalni direktor polici-
je Marjan Fank, je bila podelitev 
priznanj Policije za sodelovanje 
in pomoč posameznikom in or-
ganizacijam, s katerimi tesno so-
deluje pri svojem delu. Za sode-
lovanje pri krepitvi varnosti je 
Ministrstvo za notranje zade-
ve bronasti znak podelilo Soci-
alno-varnostnemu sosvetu Ob-
čine Sevnica.

Gre za sosvet predstavnikov in-
stitucij, ki na območju občine 
Sevnica vsaka na svojem podro-
čju izvajajo javne naloge in za-
dolžitve s področij lokalne in 
državne samouprave, sociale, 

zdravstva, javnega reda in var-
nosti, izobraževanja, zaposlo-
vanja, družbenih dejavnosti in 
drugih. Sosvet, ki ga letno skli-
cuje župan, je namenjen izme-
njavi informacij in poudarkov 
dela pristojnih javnih služb, kar 
pomembno pripomore k vzdrže-
vanju sodelovanja in s tem tudi 
nadgradnji kakovosti bivanja. 
Sosvet pomeni dodatno obli-
ko sodelovanja in povezovanja 
med javnimi službami, ki jim je 
skupna skrb za prijetno in var-
no bivanje v skupnosti. Prizna-
nje je bilo podeljeno na predlog 
Policijske postaje Sevnica, v ime-
nu Občine Sevnica pa ga je na 
slovesnosti sprejel podžupan Ja-
nez Kukec.

Ob tej priložnosti je bila v Do-

lenjskem muzeju odprta razsta-
va z naslovom »Četrt stoletja 
Policijske uprave Novo mesto, 
utrinki iz zgodovine policije na 
Dolenjskem, v Beli krajini in Po-

savju«, ki je nastala ob jubileju 
ter kot skupni projekt policijske 
uprave in Dolenjskega muzeja. 
Avtorica razstave je kustosinja 
muzeja Marjeta Bregar.

Skupinska fotografija prejemnikov priznanj z osrednjimi gosti in 
organizatorji dogodka

Podžupan Janez Kukec prejema priznanje iz rok ministrice in vod-
je novomeške policijske uprave

Kustosinja Marjeta Bregar

V dneh, ko republiki Slovenija in Hrvaška praznujeta dan držav-
nosti, se vsako leto, tokrat že 14. zapored, na pot od Vukovarja 
do Ljubljane odpravi kolesarska karavana pod imenom »Pot pri-
jateljstva«. 

Letošnje kolesarsko popotovanje v organizaciji Zveze hrvaških dru-
štev v Sloveniji se je pričelo 23. junija, kolesarji pa so se na tridnev-
ni poti srečevali s predstavniki mest in občin. Prav na dan praznika, 
25. junija, so se ustavili v Sevnici. V parku pred občino jih je sprejel 
podžupan Janez Kukec, spregovoril o pomenu negovanja tovrstne-
ga prijateljstva in sodelovanja, vsem čestital ob dnevu državnosti in 
gostom predstavil sevniško občino. S strani Zveze hrvaških društev 
v Sloveniji je pozdrave prenesel predsednik Petar Antunović in ob 
tej priložnosti podžupanu predal listino o sodelovanju.
Tega edinstvenega kolesarskega prijateljskega povezovanja se vsa-
ko leto redno udeležujejo tudi člani Kolesarskega društva Sevnica, ki 
so del poti po območju sevniške občine goste pospremili s kolesom.

Kolesarska pot prijateljstva

Na sprejemu v Sevnici

Petar Antunovič predaja listino podžupanu Janezu Kukcu

Tudi manjše ureditve lahko pripomorejo k prijetnejšemu bivanju. 
V kraju Zavratec v krajevni skupnosti Studenec je lokalna skupnost 
zamenjala prej dotrajano avtobusno postajališče in uredila novo, ki 
hkrati omogoča varnejše in udobnejše čakanje avtobusa, tako za šol-
ske otroke kot druge uporabnike. Krajani so novo pridobitev pospre-
mili z družabnim srečanjem.

Novo avtobusno postajališče v Zavratcu

Krajani Zavratca (Foto: Vita Simončič)

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
industrijske cone

Občina Sevnica obvešča o javni razgrnitvi in javni obravnavi do-
polnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica. Javna razgrni-
tev je odprta do 1. avgusta 2016 na Oddelku za okolje in prostor 
Občine Sevnica, gradivo pa je dotlej objavljeno tudi na spletnem 
portalu www.obcina-sevnica.si. Javna obravnava dopolnjenega 
osnutka bo 26. julija 2016 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevni-
ca. Do zaključka javne razgrnitve, 1. avgusta, lahko na dopolnje-
ni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, 
organizacije in posamezniki, in sicer pisno ali v ustni obliki, na jav-
ni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mes-
tu javne razgrnitve.

12. pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji

Pohodniki na poti

www.obcina-sevnica.si
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Kot sta povedali direktori-
ca muzeja Alenka Černelič 
Krošelj in kustosinja Vlasta 
Dejak, so v muzeju ravno 
pred letom dni na dan muze-
ja stalno zgodovinsko razsta-
vo »Pod devetimi zastavami: 
Posavje 1900–1990« dopol-
nili s portreti znamenitih 
Posavk in Posavcev iz bližnje 
preteklosti in sedanjosti, ki 
so pomembno zaznamovali 
drugo polovico 20. stoletja v 
Posavju in drugod. V sklopu 
stalne razstave so del pros-
tora namenili predstavitvi 
Posavskih obrazov (Franjo 
Stiplovšek, Iva Stiplovšek, 
Kamila Volčanšek, Primož 
Kozmus, Nuša Derenda, 
Franc Filipčič …) in med iz-

jemne Posavce uvrstili tudi 
akademika, jezikoslovca dr. 
Jožeta Toporišiča.

Z razstavo, ki je del aktivno-
sti Toporišičevega leta (11. 
10. 2015 – 11. 10. 2016), je v 
podrobni predstavitvi življenja 
in dela akademika Toporišiča 
povedala Vlasta Dejak, bodo v 
muzeju počastili spomin enega 
najpomembnejših in plodovi-
tih jezikoslovcev, ki je s svojim 
neutrudnim znanstveno-razi-
skovalnim in pedagoškim de-
lom pustil pomemben pečat v 
slovenskem knjižnem jeziku. 
Njegov bibliografski opus ob-
sega več kot 1200 znanstve-
nih in strokovnih prispevkov 
v domačih in tujih publikaci-
jah ter okoli 20 knjig in zajema 
vsa področja slovenskega je-
zika. Njegovo najpomembnej-
še delo je zagotovo Slovenska 
slovnica, je avtor Enciklope-
dije slovenskega jezika, sode-
loval je pri nastajanju Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika 
in Slovenskega pravopisa, pi-
sal je šolske učbenike in urejal 
strokovne revije. Bil je dobitnik 
več nagrad in priznanj, Zoiso-
ve nagrade, Občina Brežice mu 
je 2002 podelila naziv častnega 
občana, bil je pobudnik in or-
ganizator Pleteršnikovih sim-
pozijev v Pišecah. V svoj rod-
ni Mostec in med domačine se 
je vedno rad vračal, z njimi se 
je pogovarjal v domačem, mo-
šanskem narečju. Dejakova je 
zaključila z mislijo, ki jo je aka-
demik prof. Toporišič polagal 
v zavest vseh Slovencev: »Slo-
venščino je potrebno spoštova-
ti tako, kot svoj jezik spoštuje-
jo pripadniki velikih narodov.«

Dogodka sta se udeležila aka-
demikova sinova Tomaž in An-
drej Toporišič, slednji je tudi 
odprl razstavo. Da bi se še bolj 
odprli občinstvu je v znakov-
nem jeziku prevajala Vlasta 
Moškon iz Društva gluhih in 
naglušnih Posavja. Na citre, ki 
jih je prof. Toporišič zelo rad 
poslušal, sta zaigrali Anamari-
ja in Ema Agnič, učenki Anite 
Veršec iz Glasbene šole Breži-
ce. S filmom »Francoska suita« 
so ob zaključku dogodka odpr-
li letni kino na grajskem dvori-
šču, ki so ga obiskovalci priča-
kovali z veseljem.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: PMB

DOLENJA VAS – Ljudski pevci Ajda, ki delujejo v okviru Kultur-
nega društva Žarek Dolenja vas, so 14. maja v dvorani domačega 
večnamenskega doma pripravili srečanje ljudskih pevcev »Lepo 
je res na deželi«. Zbrane sta pozdravila predsednica društva Ma-
teja Jesenko in predsednik sveta KS Dolenja vas Goran Udovč. 
Poleg domačih pevcev in pevk so nastopili še Ljudski pevci z Bi-
zeljskega, Ljudski pevci Sromlje, Koledniki in harmonikarja MM 
iz Bušeče vasi ter Ljudski pevci Vaški zvon Prečna, ki so ob koncu 
zapeli še skupno pesem »Prav lepo je res na deželi«. Vodja sekci-
je Ajda Irena Stergar je obiskovalcem namenila nekaj prijetnih 
besed: »Sedemnajsto leto teče, odkar smo se ljudski pevci prvič 
sestali. Kot vidite, smo še vedno tu, še vedno z dobro voljo enkrat 
letno pripravljamo srečanje z vami in vas v tej urici poskušamo 
odvrniti od vašega vsakdana in vas okititi z lepim ljudskim izro-
čilom, s slovensko, domačo, ljudsko pesmijo, saj le-ta tako lepo 
izraža vse občutke, ki nas spremljajo skozi življenje.« Program 
je povezovala Vesna Kodrič, ki koncert v domačem okolju vodi 
že 15 let, z zanimivimi veznimi vložki in v posebej izbranih obla-
čilih pa ga je obogatila Vesnina devetletna hčerka Maruša Kod-
rič.  M. Hrvatin

TRŽIŠČE - Prvi petek v juniju je v Kulturnem domu Tržišče po-
tekal tradicionalni koncert pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž občine Sevnica pod skupnim naslovom »Skupaj se 
znajdemo mi«. »Ob poslušanju starih napevov se vedno znova za-
vemo naših korenin, spomnimo se naših staršev in starih staršev, 
ki so ob prepevanju ljudskih pesmi rastli in jo z velikim žarom 
predajali mlajšim rodovom,« je dejal v uvodu povezovalec pri-
jetnega srečanja Vili Zupančič. V nadaljevanju so se predstavili 
naslednji sestavi: Ljudske pevke s Telč, ki jih vodi Zvonka Mrgo-
le, Ljudski pevci z Blance pod vodstvom Anice Fakin, ženska 
pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, ki jo vodi Anica Kos, Ljud-
ske pevke Solzice iz Budne vasi pod vodstvom Magde Sigmund, 
pevska skupina Rosa iz Zabukovja pod vodstvom Mirice Kolarič 
Kink in Ljudski pevci z Vrhka pri Tržiču, ki jih vodi Cveto Aupič. 
Edini ljudski godec na srečanju je bil Janez Košar - Košarjev An-
zek. V zaključnem delu prireditve je vodja JSKD OI Sevnica Katja 
Pibernik podelila vodjem omenjenih skupin priznanja o sode-
lovanju. Srečanje je spremljala in nato podala svoje mnenje et-
nomuzikologinja dr. Mojca Kovačič.  S. R.

»Lepo je res na deželi«

Skupna pesem vseh nastopajočih

Ljudski pevci in en godec

Vodje skupin ljudskih pevk in pevcev ter godec

Dan muzeja posvetili Toporišiču
BREŽICE – 26. junija, na dan, ko je bil leta 1949 ustanovljen Posavski muzej Brežice, so zaposleni in obisko-
valci obeležili dan muzeja. Ob tem so odprli razstavo v razstavi »Posavski obrazi: jezikoslovec in akademik 
Jože Toporišič« ter novo sezono kina na grajskem dvorišču. 

Direktorica muzeja Černelič Krošljeva in kustosinja Dejakova 
s Toporišičevima sinovoma Tomažem in Andrejem

Proti razprodaji slovenskega jezika
Ob dogodku se je sestal Programski odbor Toporišičevo leto 
ter na predsednike države, parlamenta in vlade naslovil izja-
vo, v kateri opozarja na uvajanje angleščine v slovensko vi-
soko šolstvo. »Programski odbor Toporišičevo leto taki raz-
prodaji slovenskega jezika in slovenskega visokega šolstva 
odločno nasprotuje. Opozarjamo na pozitivno jezikovno de-
diščino akademika Toporišiča, ki je resnično skrbel za razvoj 
in uveljavljanje slovenskega jezika. Če bi rektorji slovenskih 
univerz hoteli slediti tej dediščini, potem se danes ne bi po-
govarjali o uvajanju angleških predavanj na slovenskih uni-
verzah,« so zapisali med drugim, predsednike pa pozvali, naj 
to v skladu s svojimi pristojnostmi preprečijo. Izjavo so vroči-
li prisotnemu poslancu DZ Igorju Zorčiču. Vabijo tudi k pod-
pisovanju peticije za vsestranski razvoj slovenskega jezika 
Slavističnega društva Slovenije, ki je dosegljiva na spletnem 
naslovu www.pravapeticija.com/za_vsestranski_razvoj_slo-
venskega_jezika. 

PODBOČJE - Pevska skupina Pevke izpod Bočja, ki deluje v 
okviru KD Stane Kerin Podbočje, je 17. junija v tamkajšnjem 
kulturnem domu pripravila letni koncert. Ducat pevk pod 
vodstvom Andreje Barič Kerin je domačemu občinstvu zape-
lo nekaj že znanih ter nekaj novih pesmi iz zakladnice sloven-
skih ljudskih pesmi, koncert pa so popestrili še pevci in pevke 
Mešanega pevskega zbora KD Franc Bogovič Dobova, ki prav 
tako pojejo pod taktirko Barič Kerinove. Za smeh v dvorani 
so poskrbele Krževske flavze v sestavi Ivanka Černelič Jurečič, 
Renata Jurečič in Metka Vrhovšek. P. P., foto: S. J. P.

Ob tej priložnosti so izdali tudi 
publikacijo, na prireditvi za-
služnim članom podelili pri-
znanja in zahvale, priznanje 
pa so ob svojem jubileju pre-
jeli tudi sami. V imenu Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti, 
Območne izpostave Krško jim 
ga je podelila  vodja izpostave 
Sonja Levičar, ki je zbranim 
namenila tudi nekaj besed. 

Društvo so v minulem obdob-
ju vodili Rudi Stopar, Blandi-
na Marković Randić, Simona 
Dular, Branka Pirc, Roman 
Blatnik in Branka Benje, ki 
je sicer postala predsednica v 

OKO že 20 let širi obzorja duha
KRŠKO – 27. junija so člani in članice Društva likovnikov Krško OKO povabi-
li v Galerijo Krško na odprtje jubilejne razstave svojih del, ki so jih pripravi-
li ob 20-letnici delovanja društva, obenem pa so v Mestnem muzeju Krško že 
tradicionalno obeležili dan odprtih vrat in t. i. Štovičkov dan. 

letošnjem letu. »Naše OKO že 
dolgih 20 let skozi likovni je-
zik nazorno beleži spremem-
be časa, ponotranja in odslika-
va intimne in javne prostore, 
interpretira in v formo spre-
minja posameznikove zazna-
ve, transformira podobe v 
občutja in občutja v podobe,« 
je dejala v nagovoru Benjeto-
va in dopolnila, »OKO širi ob-
zorja duha, nas združuje v le-
poti upodabljajoče umetnosti 
in nas druži v iskanju lepega.«

V 20-letnem ustvarjanju so 
krški likovniki postavili 76 
skupinskih in 59 samostojnih 

razstav, sodelovali so na 162 
raznih drugih razstavah, iz-
ven društva pa so posamezni-
ki razstavljali še 88-krat. Svoja 
likovna dela pogosto donira-
jo za dobrodelne namene, za 
dobrodelnost pa bodo skrbeli 
tudi v prihodnje. Tokratno raz-
stavo je z nekaj nagovornimi 
besedami odprla direktorica 
Občinske uprave Občine Krško 
Melita Čopar. Izjemen glasbe-
ni program sta pripravila Ire-
na Hribar, ki jo je s harmoniko 
spremljal Uroš Polanec. Prire-
ditev je prijetno vodila Klavdi-
ja Mirt. 
 Marija Hrvatin

Zbrani v Galeriji Krško ob obeležitvi dveh desetletij delovanja krških likovnikov

KRŠKO - V organizaciji KUD Li-
ber so 9. junija v Mencingerjevi 
hiši v Krškem odprli razstavo 
keramičnih skulptur z naslo-
vom PAR, eno od dveh selek-
cioniranih skupinskih razstav 
keramike v Sloveniji v letoš-

njem letu, kjer so ustvarjali te-
matsko. Na razpis je prispelo 
45 prijav, po izboru strokov-
ne žirije Društva keramikov 
in lončarjev Slovenije (pred-
sednica Miljanka Simšič, Na-
taša Sedej in Dani Žbontar) 
pa se je na razstavo uvrstilo 23 
izdelkov slovenskih ustvarjal-
cev, tudi pet iz Posavja: Marija 
Umek in Alenka Venišnik iz 
Brežic, Borut Cafuta in Bran-
ka Pirc iz Krškega ter Ivo Do-
linšek in Dušan Samotorčan 
iz Sevnice (v okviru zaposlit-
venih skupin DUO Impoljca). 
Prireditev je vodila Stanka 
Hrastelj, razstavo je odprla di-
rektorica krške občinske upra-
ve Melita Čopar, z glasbo pa 
sta dogodek popestrila učen-
ca Glasbene šole Krško, fago-
tistka Eva Fritz in klarinetist 
Jakob Ban, pod mentorstvom 
Roberta Pirca. 
 M. Hrvatin

Razstava PAR
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29. junija leta 1900 se je v francoskem Lyonu rodil 
pisatelj in letalec Antoine de Saint-Exupery, ki je 
leta 1943 napisal svojo najbolj znano novelo Le Petit 
Prince, Mali princ. Drobna knjižica, s petinosemde-
setimi stranmi, polnimi pisateljevih misli, namenje-
nih starim in mladim otrokom … Naj za ta trenutek, 
ki ga nekako živimo, izberem naslednje iz pisatelje-
ve knjižice: "ljudje imate radi številke" … "ceremoni-
je so potrebne" … "treba je gledati s srcem" …

Je že tako, da se ubadamo s številkami, radost pa je 
bolj vprašljive sorte. Je pa res, ljudje, ki se ukvarja-
jo z dobički, niso nikoli zadovoljni s številkami. Oni, 
ki imajo veliko, bi hoteli še več in niso nikoli siti šte-
vilk. Zaposleni z mesečno plačilno listo, upokojeni 
z listkom »penzije« v večini primerov uporabljajo 
možgansko telovadbo, kako preživeti do naslednje-
ga številčnega obroka. Ali molijo, da bi bil čimprej 
deseti oziroma petindvajseti v mesecu. In je v tem 
prestopnem tropskem letu popolnoma nehigienično 
omenjati vse one, ki sodijo v nikogaršnjo številčno 
kategorijo.

So pa številke tudi bolj vedre narave. Brežiški mu-
zealci so svoje prireditve množično napolnili. Kako-
pak številčno. V prelepi Viteški dvorani s koncerti še 
glasbena šola in pevski zbori. Tu je bojazen za pre-
malo številk (ljudi) odvečna. Blagor vsem, ki se tako 
močno številčno z muziciranjem in petjem ukvarja-
jo, imajo ljubo kulturo radi in so nam z njo tako šte-
vilčno napolnili rožnik! 

Ceremonije so potrebne, pravi Mali princ. Tudi pri 
ceremonijah so za merjenje njihovih uspehov zelo 
važne številke. Ceremonije ob večdnevnem breži-
škem festivalu so številčno presegle vse meje. Kar ne 
moreš verjeti v tako številčen odziv ljudstva, potreb-
nega ceremonij. Z njimi druženja, vsakršne glasbe, 
pitja, kulinarike. Ameriško pečenih dišečih kokic in 
balonov, skozi katere se je bilo z nosom in telesom 
težko prebiti. Da ne bi mislili, kako drugače, tudi 
okoli teh ceremonij so se vrtele – številke.

In prav zaradi številk je bilo tudi nekaj številčnežev, 
ki so trdno na tleh rekli, kaj da je treba tega cirku-
sa, teh ceremonij, ko bi bilo treba dati te številke dru-
gam. Če se ozreš po mestu in okoli njega, veš kam. 
Je že tako, da eni gledajo ceremonije s srcem in eni 
s srcem usmerjajo pogled v … Ampak ljudje imamo 
radi ceremonije.

Da smo v Brežicah »strašni«, mi je rekel kolega Mar-
tin Luzar, ko ne on ne jaz nisva mogla v popolnosti 
dojeti mnogoštevilnega odziva na letni koncert Mo-
škega pevskega zbora Kapele, ki je z Vokalno sku-
pino Aria v Viteški dvorani privabil z večerom dal-
matinske glasbe Da te mogu pismom zvati, mestno 
jedro zunaj in še kar naokoli njega pa je že itak ve-
selo vrelo. Vendar je petje pevcev iz Kapel vzvalova-
lo srca ljudi, ki gledajo (poslušajo) s srcem. Posebno 
valovanje se je prebudilo v drugem delu koncerta, ko 
so pevci, preoblečeni v mornarske modro-bele črtaste 
majice, in Niko Ogorevc še z mornarsko kapo kapi-
tana, v obliki, sliki in pesmi malodane pripeli vonj 
in radosti morja.

Je že tako, da vseobsegajoče nebo ne premore števi-
la besed in ne gledanj s srcem vseh, ki nam morske 
ceremonije polnijo duha in telesa. Četudi le za kak 
dan …

Je že tako …

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Četrtek, 7. 7.

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-
tje stalne razstave Muzeja 
novejše zgodovine Slovenije 
»Kazenske ustanove na gra-
du Rajhenburg 1948-1966«

• ob 17.00 v MT Raka: de-
kliški večer

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku - razstava grafik »Kam si 
se skril?« KUD Liber Krško

• ob 20.00 na bazenu Bresta-
nica: makedonsko-španski 
večer

Petek, 8. 7.

• ob 17.00 na Jeleniku 4 pri 
Raki: otvoritev razstave spo-
dnjega perila iz 19. in 20. 
stoletja (na ogled še v sobo-
to, 9. 7., in v nedeljo, 10. 7.)

• ob 17.00 v MT Senovo: 
vrtičkanje

• ob 18.00 pri spomeniku v 
Pišecah: prireditev ob pra-
zniku KS Pišece

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
koncert vokalnih skupin Vi-
linke in Triola z gosti 

• ob 20.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave inter-
medijske umetnice Ane Pe-
čar »Jasno in večglasno«

• ob 20.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Poletje 
na gradu Rajhenburg - kon-
cert in ples Flamenco trio

Sobota, 9. 7.

• ob 9.00 pri mlinu v Pišecah: 
start 9. tradicionalnega kole-
sarskega maratona po Piše-
cah, startnina 10 €

• od 10.30 do 12.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
sobotna grajska delavnica 
»Likovne sledi« - ustvarja-
nje ob razstavi akademske-
ga slikarja Rajka Čubra »Ora 
et labora«

• ob 15.00 na gradu Sevnica: 
2. grajski festival piva 

• ob 15.00 na košarkarskem 
igrišču na bazenu Bresta-
nica: Vanlov 3 on 3 - turnir 
trojk v košarki

• ob 16.00 na Lisci: 5. košnja 
na Lisci na tradicionalen na-
čin

• ob 19.00 na Felicijanovi do-
mačiji v Peklu: zaključek li-
kovne kolonije ArtEko Šen-
tjanž 2016  

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert skupine Pris-
mojeni profesorji bluesa

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino - Brooklyn

Nedelja, 10. 7.

• ob 10.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: javno 
vodstvo po razstavi »Kazen-
ske ustanove na gradu Raj-
henburg 1948-1966« (obve-
zne so predhodne prijave na 
recepciji gradu Rajhenburg)

• ob 16.00 na Telčah: Telška 
žetev, srečanje pevskih sku-
pin

Ponedeljek, 11. 7.

• ob 20.00 na bazenu Bresta-
nica: After matura party + 
nočno kopanje

Torek, 12. 7.

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču - etnološka 
igrana filma »Pšečka trga-
tev v letu 1960« (Vinogra-
dniško društvo Pišece) in 
»Od pera do vajkoža« (Sek-
cija za ohranitev dediščine 
pri Kulturnem društvu Ka-
pele), vstop prost

Sreda, 13. 7.

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
koncert pihalnega orkestra 
GŠ Sevnica

Četrtek, 14. 7.

• ob 17.00 v delavnicah nek-
danje tehnične šole Krško: 
šiviljsko-krojaška delavnica 
v organizaciji Zavoda Tris-
megistus »Prekrojimo in re-
ciklirajmo svojo staro garde-
robo«

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
koncert komorne glasbe 
Sonc festival 

• ob 20.00 na bazenu Bre-
stanica: bolgarsko-italijan-
ski večer

kam v posavju
Petek, 15. 7.

• ob 17.00 v delavnicah nek-
danje tehnične šole Krško: 
šiviljsko-krojaška delavnica 
v organizaciji Zavoda Tris-
megistus »Prekrojimo in re-
ciklirajmo svojo staro garde-
robo«

• ob 19.00 v mestnem jedru 
v Brežicah: Mestna prome-
nada Brežice - animacija za 
otroke »Gvidove dogodivšči-
ne«, ob 21.00: koncert Adi-
ja Smolarja

• ob 20.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Pole-
tje na gradu Rajhenburg - 
koncert Slovenskega okteta

Sobota, 16. 7.

• ob 15.00 na otroškem igri-
šču v Trnju: krajevni praznik 
KS Zakot - Bukošek - Trnje: 
nogometni turnir, otroška 
olimpijada, neobičajne igre, 
kino pod zvezdami

• ob 16.00 na Lisci: košnja na 
Lisci

• ob 18.00 v mestnem jedru v 
Brežicah: Mestna promena-
da Brežice - otroški stand up 
»Princeska Jokica«

• ob 20.00 v cerkvi sv. Petra v 
Radečah: koncert komorne 
glasbe Sonc festival 

• ob 21.00 na gradu Sevnica: 
muzikal Veronika Deseniška

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino - V žarišču

Ponedeljek, 18. 7.

• ob 21.00 v mestnem jedru 
v Brežicah: Mestna prome-
nada Brežice - salsa večer 
Salson

Torek, 19. 7.

• od 9.00 do 13.00 v učilnici 
2 MC Brežice: poletne video-
delavnice zavoda Magičnost 
gibanja (do 22. 7., obvezne 
prijave)

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču

Sreda, 20. 7.

• ob 17.00 na ribniku Resa: 
športne igre za vse genera-
cije

• ob 19.00 v mestnem jedru 
v Brežicah: Mestna prome-
nada Brežice - animacija za 
otroke »Gvidove dogodivšči-
ne«, ob 21.00: tamburaški 
koncert »Tamburaši: u laga-
nom ritmu«

FLAMENCO TRIO
koncert in ples
petek, 8.7., ob 20.30 uri
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana KDK v primeru dežja)

SLOVENSKI OKTET
koncert
petek, 15.7., ob 20.30 uri
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana gradu v primeru dežja)

LETNI KINO    - program na www.gradrajhenburg.si 
Prodaja vstopnic: recepcija gradu, blagajna KDK, Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
T: (07) 620 42 16 / www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si 

DOBOVA – Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova je 12. 
junija v dobovskem Kulturnem domu proslavilo 55 let de-
lovanja, delovanje pa so člani poimenovali »Naših 55 let«. 

Sicer pa ima kultura v Dobovi 
resnično dolgoletno tradicijo, 
ki jo lahko označimo z bese-
dami moderatorke programa 
Špele Ravnikar: »Kultura je 
najmočnejša takrat, ko je 
najtežje«. To pomeni, da so 
jo krajani z okoliškimi vas-
mi uspeli vse do današnjih 
dni negovati in ohranjati v 
najtežjih zgodovinskih tre-
nutkih.
55. jubilej so proslavili s kon-
certom Mešanega pevske-

ga zbora Franc Bogovič, ki ga vodi Andreja Barič Kerin. Slav-
nost so s programom dopolnile in popestrile sekcije, ki tvorijo 
raznolik šopek delovanja pod okriljem društva: Dobovski rogi-
sti pod mentorstvom Roberta Deržiča, Dobovski pevci z men-
torjem Slavkom Požarjem, Mariachi la Paloma in mentor Jože 
Lepšina, Literarna sekcija Beseda, ki jo od letos vodi Rudi Sto-
par, Folkorna skupina, ki jo vodi Jožica Povh, s spremljavo har-

monikarja Mirka Hribarja ter 
Likovna družina s predsednico 
Vesno Davidović.
Simona Rožman Strnad in 
Irena Hribar sta v imenu 
JSKD plesalkam folklorne sku-
pine podelili Maroltove znač-
ke in pevcem zbora Gallusove 
značke. Posameznim prizadev-
nim članom je društvena pri-
znanja in zahvale podelil pred-
sednik društva Drago Iljaš, ki 
je zahtevno vodenje že pred 
časom prevzel od dolgoletne-
ga predsednika društva Bran-
ka Bogoviča. Vesna Davidović 
je Iljašu v imenu vseh sekcij v 
zahvalo podelila skulpturo, ki 
jo je oblikoval Andrej Pinte-
rič. Slavnostni dogodek so po-
pestrili člani likovne družine s 
priložnostno razstavo »Naših 
55 let«. 
 N. J. S., foto: Rudi Mlinar   

55-letnica dobovskih kulturnikov

Drago Iljaš podeljuje priznanje 
Branku Bogoviču

BREŽICE –Društvo upokojencev Brežice je organiziralo regij-
sko tekmovanje s kroglo na vrvici. Tekmovanja se je udeležilo 
deset ekip društev upokojencev iz Posavja - štiri ženske ekipe 
(DU Brežice, Tržišče, Raka in Dobova-Kapele) ter šest moških 
ekip (DU Brežice, Krško, Tržišče, Dobova-Kapele, Raka in Seno-
vo). Pri ženskah je zmagala ekipa Brežic pred Tržiščem in ekipo 
Dobova-Kapele, med posameznicami pa je zmagala Gabi Ger-
jevič iz DU Brežice. Pri moških so prav tako zmagali Brežičani 
pred Krčani in Dobovčani-Kapelci, med posamezniki pa Roman 
Verstovšek iz DU Brežice. 
 N. J. S.

Tekmovali so s kroglo na vrvici
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Sodelovanje športnih društev 
občine Krško se je pričelo šti-
ri leta nazaj na pobudo Mir-
sada Mujakića, ki je z ekipa-
mi Nogometne šole NK Krško 
kot trener že leta poprej sode-
loval na omenjenih igrah. K so-
delovanju mu je uspelo priva-
biti Občino Krško in Športno 
zvezo Krško ter številna špor-
tna društva, ki so s tem uspe-
la ponuditi svojim športnikom 
nagrado ob zaključku napor-
nih sezon.  Vodja »krške od-
prave«, priljubljeni Mirsad, 
je ob povratku povedal: »Zah-
valjujem se vsem trenerjem 
za odlično izpeljane igre. Od 
samega začetka organizacije 
smo delali skupno in v dobro-
bit naših športnikov. Na koncu 
je najbolj pomemben nasmeh 
otrok, ko pridejo domov po 
čudovito preživetih dnevih.«

Na »Svetovne igre mladih 
2016« je mlade Krčane in Kr-
čanke z nagovorom pred od-
hodom pospremil tudi žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko. Letos je občina pre-
jela laskavi naziv »Krško – 
Evropsko mesto športa 2016«, 
odhod na igre pa je le ena iz-
med aktivnosti, ki jo občina 
nudi svojim mladim športni-
kom. Na igre se je odpravilo 
sedem društev z več kot 160 
mladimi športniki iz občin Kr-
ško in Kostanjevica na Krki. 

Nogometna šola nogome-
tnega kluba Krško se je iger 
udeležila že sedmo leto zapo-
red s kar petimi ekipami in 64 
igralci.  V kategoriji do 15 let 
sta ekipi osvojili 3. in 5. mes-
to, ekipa do 13 let si je izborila 
3. mesto, ekipa do 11 let pa si-
jajni 2. in 5. mesto. Na poti do 
finala so premagali tudi Bra-
zilce, na koncu pa je za zma-
goslavje zmanjkalo sreče, z 
rezultatom 1:0 je bila v finalu 
boljša italijanska ekipa. 

Košarkarski klub Posavje 
Krško je sodeloval na turnir-
ju z dvema selekcijama in bil 
med moštvenimi športi naj-
uspešnejši iz krške karava-
ne. Kadetska ekipa je tekmo-
vanje končala zmagovito! Pod 
vodstvom Veliborja Simića 
so v skupini premagali moč-
no reprezentanco Mongolije 
ter ekipi iz Italije in ZDA. Tur-
nir so zmagoslavno zaključi-
li z zmago s 75:53 proti ekipi 
Stuttgart Eagles. Na tribunah 
se je znašlo lepo število krških 
športnikov, ki so po tekmi v ra-
janju slavili skupaj z ekipo kar 
na igrišču! V kategoriji pionir-
jev so Krčani po dobrih igrah v 
predtekmovanju v četrtfinalu 
po preobratu izgubili proti eki-
pi Slovana iz Ljubljane in osvo-
jili končno 5. mesto. 

ŽKK Podbočje je sodeloval na 
igrah v kategoriji deklet U-19 
v košarki, kjer so nastopale po 
večini ekipe iz ZDA. Motivaci-
ja za igro in borbenost je bila 
tako na vrhuncu. Na koncu so 
dekleta ob številnih pozitivnih 
izkušnjah v tekmi za 7. mes-
to premagala ekipo Heritage 
School iz ZDA. 

Po uspešni in dolgi odbojkar-
ski sezoni so se deklice POK 
Krško že četrto sezono za-

pored udeležile iger, tokrat v 
dveh starostnih kategorijah. 
Za njimi je nepozabna izkuš-
nja »športne evforije«, ki jo je 
zaznamovalo veliko novih pri-
jateljskih vezi. Starejše deklice 
so na turnirju med 24 ekipami 
iz desetih držav osvojile odlič-
no 5. mesto. Med kadetinjami 
je igralo rekordnih 28 ekip iz 
enajstih držav, Krčanke pa so 
v razigravanju za mesta osvo-
jile končno 11. mesto. 

Dekleta iz OK Kostanjevica 
na Krki so v svoji tretji ude-
ležbi prišla do najboljše uvr-
stitve do sedaj - odličnega 5. 
mesta v konkurenci starejših 
deklic. Kot najboljša drugouvr-
ščena ekipa so se v četrtfinalu 
spopadle z borbenimi Čehinja-
mi,  katerim so morale priznati 
premoč. Do konca iger so uži-
vale v kopanju in navijanju ter 
se pripravljale na nove zmage 
ob igranju odbojke na mivki. 

Ekipa kadetinj OD Brestanica 
se je prav tako tretjič odpravi-
la na turnir UWG v Celovec. V 
skupini so se pomerile z eki-

pami iz Nemčije, Poljske in Av-
strije, po dobri igri, a s porazi, 
so nadaljevale tekme v razigra-
vanju za mesta z ekipo iz Ame-
rike. Punce so prvič igrale na 
centralnem igrišču glavnega 
stadiona in v norem navija-
škem vzdušju gladko premaga-
le Američanke, nato še Turki-
nje, po porazu z Nizozemkami 
pa osvojile končno 18. mesto. 
 
Atletska šola HOP² je na sve-
tovnih igrah nastopila prvič in 
dosegla kar 15 uvrstitev na sto-
pničke. Tekmovali so v šprintu, 
teku na 600 in 1000 m, skoku 
v daljino in višino, metu vor-
texa ter štafetah. Vodja poskoč-
ne atletske ekipe Zvonimir 
Lorenci je ob zaključku iger 
povedal: »Šele sedaj, ko sem 
sodeloval v tej zadevi, sem uvi-
del, koliko malenkosti je pot-
rebnih, da se celotna stvar iz-
vede. Na igrah sem bil prvič 
in že na začetku sem si zadal 
cilj, da se bom postavil v vlogo 
opazovalca ... No, vsakič se pač 
ni dalo ... Moji otroci so navdu-
šeni in bi še šli.«
 Luka Šebek 

NOVO MESTO, SEVNICA - V Novem mestu je 25. in 26. junija po-
tekalo odprto državno prvenstvo za veterane Slovenije na stezi, 
ki so se ga udeležili tudi atleti iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije in 
Madžarske. Barve AK Sevnica so zastopali Robert Lendaro, Ma-
teja Jazbec in Vanja Lendaro. Robert si je pritekel dva naslova 
državnega prvaka v kategoriji M 45-49, in sicer na 1.500 in 800 
m. Dvakratna državna prvakinja je postala tudi Mateja Jazbec v 
kategoriji Ž 35-39 na 1.500 in 800 m. Vanja Lendaro si je pritek-
la naslov državne prvakinje v kategoriji Ž 40-44 na razdalji 5.000 
m, drugi mesti pa je osvojila na 1.500 m in 400 m.
  Vir: AK Sevnica

KOPER, KRŠKO - 8. junija je v Ko-
pru potekalo državno tekmova-
nje v atletiki za osnovne šole. 
Učenec OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško Gregor Glas je s preskoče-
nimi 183 cm postal državni pr-
vak v skoku v višino. Bil je tudi 
del štafete 4x100 m (ob njem še 
Igor Zoran Dular, Peter Šiško 
in Gal Lupšina), ki je osvojila 
tretje mesto. Gregor je bil tudi v 
ekipi šole, ki je zmagala na eki-
pnem državnem tekmovanju v 
atletiki. Svojo vsestranskost je 
dokazal tudi kot najboljši alpski 
smučar v Posavju in član ekipe 
osnovne šole, ki je na državnem 
tekmovanju v kanuju za nekategorizirane tekmovalce osvojila 1. 
mesto. Bil je tudi najzaslužnejši, da je šolska ekipa v košarki, ki jo 
zelo zavzeto trenira, po lanskem 3. mestu v državnem finalu le-
tos osvojila 5. mesto. »Kot njegov učitelj športne vzgoje bi se mu 
zahvalil za uspešno sodelovanje in mu zaželel še veliko vrhun-
skih dosežkov. Verjamem, da jih bo dosegel!« je ob tem zapisal 
športni pedagog Anton Zakšek.  A. Z./P. P.

RIBNICA, KRŠKO - Konec maja je v Ribnici potekal finalni tur-
nir za državnega prvaka v kategoriji starejših dečkov A. Na tur-
nir so se uvrstile štiri najboljše ekipe: RD Riko Ribnica, RK Sviš 
Ivančna Gorica, RD Urbanscape Loka in ekipa SDA Rokometne-
ga kluba Krško. Prvi dan so imeli Krčani na sporedu dve srečanji, 
najprej z ekipo RD Sviš Ivančna Gorica, kateri so morali priznati 
premoč z rezultatom 14:18, proti domači ekipi RD Riko Ribnica 
pa so zmagali s 27:16. Drugi dan so se fantje pomerili še z ekipo 
RD Urbanscape Loka in izgubili z 20:22. Peter Šiško, Luka Po-
žeg, Jan Mladkovič, Marko Resnik, Gal Lupšina, Jure Švalj, 
Luka Golob, Vito Arh, Jan Škrabar, Urban Levičar, Aljaž Arh 
in Žiga Cvar so pod taktirko trenerja Daniela Pfajfarja na par-
ketu pokazali borbeno igro, srčnost in povezanost ekipe, ki jih je 
pripeljala do končnega rezultata – 3. mesta v državi. Na zaključ-
nem turnirju je kapetan krške ekipe Peter Šiško prejel nagrado 
za najboljšega strelca turnirja in bil izbran tudi v najboljšo sed-
merico turnirja. Seveda gre posebna pohvala zvestim navijačem, 
ki so v velikem številu fantom stali ob strani in jih spodbujali do 
zaključnega piska turnirja.
 Natalija Arh, foto: Boštjan Golob  

LJUBLJANA, KRŠKO - Na letošnjem 35. kolesarskem maratonu 
Franja, ki se ga je udeležilo več kot 2300 kolesarjev iz 15 držav, 
je posebno pozornost zbujala vztrajna trinajsterica, ki je že od 
samega začetka zvesta tej prireditvi. V tej legendarni druščini ko-
lesarjev iz cele Slovenije, kjer najstarejši šteje 73 let in najmlaj-
ši 61 let, je tudi športnik iz Krškega Roman Blatnik. Javnosti je 
znan po mnogih uspešnih udeležbah v različnih športnih tekmo-
valnih panogah. Za to posebno priložnost so si jubilanti skreirali 
opazne rumene majice z napisom "Prevozil sem 35 maratonov 
Franja". Na sklepni podelitvi so jim poleg daril izročili še poseb-
ne pokale v obliki kolesarja.  J. L., foto: D. A.

Trije Sevničani veteranski prvaki

Robert in Vanja Lendaro ter Mateja Jazbec

Vsestranski športnik Gregor Glas

Gregor Glas

Starejši dečki tretji v državi

Blatnik 35-krat na Franji

Roman Blatnik (desno) ob prihodu skozi cilj letošnjega ma-
ratona Franja (foto: prijavim.se)

BREŽICE - Telovadno društvo Sokol Brežice in Zavod za šport 
Brežice sta gostila mlade perspektivne telovadce, njihovega tre-
nerja Olega in starše iz najuspešnejšega gimnastičnega kluba 
na Švedskem, Brommagymnasterna iz Stockholma. Dobrodošli-
co sta jim izrekli trenerka TD Sokol Brežice Zdenka Senica-Gru-
bič in direktorica Zavoda za šport Brežice Simona Zupančič, ki 
jih je nagovorila v švedščini. Švedski telovadci so imeli skupaj 
z domačimi intenzivne treninge v gimnastični dvorani Športne 
dvorane Brežice. Intenzivno je bilo tudi slovensko-švedsko dru-
ženje zunaj gimnastične dvorane, saj so gostom predstavili le-
pote Posavja in širše Slovenije, oboji pa so se učili tudi tujega je-
zika. Ob slovesu so nasmehe prekrili žalostni izrazi, saj so oboji 
od srečanja odnesli ne le trdo delo na treningih, ampak tudi nova 
prijateljstva. Padla pa je tudi obljuba: na svidenje na Švedskem!
 Vir: Zavod za šport Brežice 
 in Telovadno društvo Sokol Brežice 

Sokoli gostili švedske vrstnike

Domači in švedski telovadci s spremstvom

Mladi športniki na svetovnih igrah
CELOVEC, KRŠKO - Svetovne igre mladih, ki potekajo v okolici Celovca v Avstriji, že od leta 2004 privlačijo 
mlade z vseh kontinentov. Letos so ponovno privabile okoli 12.000 mladih iz več kot 50 držav, med njimi so 
bili tudi mladi športniki iz Krškega in Kostanjevice na Krki.

Krški in kostanjeviški športniki pred odhodom na igre
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Električna kolesa so bila še pred nekaj leti tarča posmehljivih 
pogledov, saj smo jih dojemali kot pripomoček za gibanje os-
tarelih ali gibalno omejenih ljudi, v zadnjem času pa so pos-
tala gonilo razvoja kolesarske industrije. 

V Nemčiji jih bodo samo 
letos prodali že več kot 
500.000, kar predstavlja 
približno deset odstotkov 
tamkajšnjega kolesarske-
ga trga. Napovedujejo pa, 
da bo v nekaj letih trg elek-
tričnih koles dosegal preko 
30 odstotkov vseh proda-
nih koles. Kupci jih namreč 
v vse večjem številu prepo-
znavajo kot idealno sred-
stvo za mestno mobilnost, pa tudi za športno udejstvovanje.

V kolesarskem centru v Sevnici in v Krškem vam v izposojo in na-
kup ponujamo najnaprednejši sistem »pedelec« električnih koles 
nemške znamke Bosch, ki se vgrajujejo v mestna in gorska kole-
sa. Omogočajo lažje premagovanje dolgočasnih klancev, ki tako 
postanejo »mala malica« tudi za povsem povprečnega uporab-
nika koles. Zaradi čedalje zmogljivejših baterij je s takšnim ko-
lesom mogoče načrtovati tudi daljše ture.  

Evropska direktiva električna kolesa v prometu enači z običajni-
mi kolesi, dokler je asistenca omejena na hitrost do 25 km/h in 
moč motorja na 250W.  

BOSCHEV SISTEM NYON 

Pa poglejmo, kaj vse nam omogoča Boschev sistem Nyon – prvi 
računalnik za električno kolo:

Poleg merjenja hitrosti, kadence in razdalj omogoča 4 stopnje 
pomoči pri pedaliranju – ECO, TOUR, SPORT in TURBO. Hkra-
ti vam računalnik glede na napolnjenost baterije preračunava 
doseg v kilometrih. 

Ima GPS navigacijo z 2D in 
3D kolesarsko kartografi-
jo. Vedno vam predlaga op-
timalno pot glede na vrsto 
kolesa, na katerem je sis-
tem nameščen (mestno ali 
gorsko kolo). Beleži poda-
tek o nadmorski višini. Če 
želite, vam Nyon na karti pokaže tudi, v kakšnem krogu je trenu-
tno doseg vašega kolesa glede na napolnjenost baterije. 

Omogoča WiFi povezavo z vašim računalnikom in Blueto-
oth povezavo z vašim pametnim telefonom, na katerem ima-
te nameščeno programsko 
opremo eBike-Connect. Če 
želite, se na zaslonu Nyon-
-a izpiše tudi opozorilo, da 
ste prejeli SMS sporočilo. 
Pregledate ga seveda lah-
ko šele, ko prenehate s ko-
lesarjenjem. Vaša varnost je 
na prvem mestu.

Bosch Nyon je tudi vaš fitnes trener. Na podlagi vnesenih po-
datkov o teži, višini, starosti izračunava tudi podatke o količini 
porabljenih kalorij, pas za srčni utrip je mogoče povezati preko 
Bluetootha. Seveda se vaš trening beleži in ga lahko preko pro-
gramske opreme, nameščene na telefonu ali računalniku, deli-
te s prijatelji. 

Nyon sam zazna količino svetlobe in v mraku samodejno osvetli 
zaslon. Če želite, lahko nastavite, da se vsi podatki o vaši vožnji 

vsak dan samodejno izbrišejo. Sami lahko nastavljate podatke, 
ki naj se prikazujejo na vašem zaslonu. 

Izračunava tudi, koliko izpusta CO₂ ste prihranili z vašo vožnjo 
s kolesom in koliko dreves ne bodo požagali, ker za prevoz upo-
rabljate kolo in ne avtomobila. 

Nyon bo pripravljen tudi, da ga lahko uporabljate kot predva-
jalnik glasbe.

Kaj si še lahko želite? Prava igračka za vse kolesarske navdušen-
ce. Sami se lahko odločite ali se boste na kolesu potili ali ne. 

V Kolesarskem centru Sevnica in Krško vam svetujemo, da se bo-
ste pravilno odločili pri nakupu klasičnega ali električnega kole-
sa. Poseben poudarek dajemo kvalitetnemu servisu koles in v 
zimskem času tudi servisu smuči.

Obiščite nas in ne bo vam žal. Mi smo z vami.

WWW.KOLESARSKI.COM

Električna kolesa – ne boste jim ubežali

BREŽICE - Ljubitelji plesa 
smo spodbujali tekmovalce 
na skupnem državnem pr-
venstvu vseh sekcij Plesne 
zveze Slovenije, ki je pote-
kalo od 18. do 26. junija v 
Medvodah, na katerem se 
je v vseh plesno-tekmoval-
nih zvrsteh in disciplinah 
zvrstilo prek 2.500 tekmo-
valcev iz 60 slovenskih klu-
bov/društev.

26 tekmovalcev PD Imani Bre-
žice je z željo, da odplešejo po 
svojih najboljših močeh in do-
sežejo čim boljše rezultate, 
spremljalo in spodbujalo ve-
liko staršev in ostalih članov 
družin. V dveh disciplinah so 
se uvrstili v finale državnega 
prvenstva: v disciplini hip hop 
duo mladinci sta Tjaša Oš-
tir in Tjaša Zupanc pod tre-
nerskim vodstvom Jerneje 
Rožman v hudi konkurenci 40 
parov osvojili 6. mesto (Ama-
dea Konc in Hana Vrhovšek 
sta bili 30.), plesalci hip hop 
formacije mladinci pod tre-
nerskim vodstvom Sama Ma-
rinča pa so osvojili 7. mesto. V 
formaciji je plesalo 24 plesal-
cev: Ema Arnšek, Nana Be-
dek, Ana Bucalo, Tara Do-
minika Les, Deja Gabron, 
Nika Jerončič, Amadea Konc, 
Tinkara Kozole, Hana Lopa-
tič, Paula Malus, Vanja Mau-
rano, Lea Motoh, Tjaša Oštir, 
Ula Oštir, Lana Pezdirc, Alja 
Poldan, Laura Pucelj, Zala 
Roguljič, Živa Strgar, Karin 

Šuler, Hana Urek, Lita Ana 
Uršič, Hana Vrhovšek in Tja-
ša Zupanc. V hudi konkurenci 
80 plesalk sta v disciplini hip 
hop solo mladinke Tjaša Zu-
panc in Tjaša Oštir pod vod-
stvom Rožmanove osvojili 19. 
mesto in 22. mesto, v disciplini 
hip hop duo člani pa sta si Si-
mona Bortek in Mojca Sve-
tina priplesali 22. mesto. V 
disciplini hip hop male skupi-
ne mladinci je skupina Urban 
chicks v sestavi Nane Bedek, 
Amadee Konc, Hane Lopatič, 
Vanje Maurano, Ule Oštir, Alje 
Poldan in Hane Vrhovšek pod 
vodstvom Sama Marinča osvo-
jila 13. mesto, mala skupina 7 
superstars (Ana Bucalo, Tara 
Dominika Les, Deja Gabron, 
Tinkara Kozole, Paula Malus, 
Karin Šuler in Lita Ana Uršič) 
pod trenerskim vodstvom Jer-
neje Rožman pa 22. mesto. 

Razveselila nas je še novica o 
uspehu naših plesalk in uči-
teljic iz sekcije sodobni ples. 
Državna selektorica Andre-
ja Kopač je za državno plesno 
revijo Pika miga 2016, mini 
festival otroških plesnih sku-
pin, ki bo oktobra 2016, iz-
brala miniaturo z naslovom 
Pozabljene lutke, ki jo pleše-
jo plesalke Sodobnega plesa 
1b v koreografiji in pod men-
torstvom Sare Levičar. Za dr-
žavno plesno srečanje, festival 
plesne ustvarjalnosti mladih 
Živa 2016 (november 2016) 
pa je izbrala miniaturo z nas-
lovom Neustavljivost, duet ple-
salk Veronike Strnad in Eme 
Zevnik pod mentorskim vod-
stvom Eni Vesović.  Z nastopi 
in tekmovanji smo v tem več 
kot uspešnem šolskem letu 
zaključili. 
 Vir: PD Imani Brežice 

KRŠKO - V tednu od 18. do 
26. junija se je odvijalo skup-
no državno prvenstvo za vse 
sekcije Plesne zveze Sloveni-
je. Na prvenstvu je nastopi-
lo tudi 32 plesalcev Plesnega 
kluba Lukec, ki so tekmovali 
v kategorijah hip hopa, stre-
et showa in stepa ter osvoji-
li šest naslovov novih držav-
nih prvakov.

Naslov državnih prvakov so si 
priplesali plesalci: Sanja Ur-
banč v kategoriji step solo ot-
roci, Lena Škoda v kategori-
ji step solo mladinke, Tomy 
Gaberšček Škoda med mla-
dinskimi solisti, mladinski trio 
Sound Warriors, Luka Vodlan 
in Brina Lukež med članskimi 
pari ter članska mala skupina 
Happy. Uspehe so z drugimi 
mesti dopolnili: Alen Halilovič 
med mladinskimi solisti, Luka 
Vodlan med članskimi solisti 
ter Sara Jurkas Omerzo med 
članskimi solistkami.

Krški plesalci so tekmovali 
tudi v uličnih plesih, in sicer je 
v kategoriji street male skupi-
ne člani nastopila skupina s ko-
reografijo Umetniki koreografa 
in trenerja Mihe Pozniča. V iz-
jemni konkurenci so si priple-
sali finale, kjer pa so na koncu 
osvojili 5. mesto. Z doseženim 
rezultatom so si priplesali tudi 
uvrstitev v reprezentanco Slo-
venije, ki nas bo zastopala na 
svetovnem prvenstvu v stre-
et plesih v mesecu septembru.

V zadnjih dneh prvenstva so 
potekala še tekmovanja v naj-
bolj množični plesni discipli-
ni – hip hopu. Med članskimi 
solistkami je nastopila Dea 
Micić, ki je uspešno presta-
la predtekmovanje in se uvr-
stila v četrtfinale, kjer pa se je 
morala zadovoljiti z 18. mes-
tom. Med članskimi solisti je 
nastopil Mark Gerjevič, ki je 
tekmovanje zaključil tik pred 
finalom na 8. mestu. Prav tako 
je malo športne sreče zmanj-
kalo mladinskim plesalcem, ki 
so tekmovali v kategoriji for-
macij in malih skupin. Mala 
skupina Madness je v izjem-
ni konkurenci 23 malih sku-
pin zaključila prvenstvo na 
8. mestu. Istoimenska forma-
cija si je prav tako priplesa-
la nehvaležno 8. mesto. Slo-
venski mladinski plesalci hip 
hopa sodijo v sam evropski in 
svetovni vrh in kar nekaj sku-

pin, ki so bili finalisti minule-
ga evropskega prvenstva, se 
je uvrstilo tik pred naše sku-
pine, zato smo lahko izjemno 
zadovoljni in ponosni na klub-
ski podmladek v kategoriji hip 
hopa.

Z doseženimi rezultati je Ple-
sni klub Lukec še enkrat do-
kazal, da je v kategoriji stepa 
najboljši klub v Sloveniji, prav 
tako pa se je še enkrat pokazal 
izjemen napredek tudi v kate-
gorijah uličnih plesov. Čestitke 
vsem plesalcem ter trenerje-
ma in koreografoma Sebasti-
janu Vodlanu in Mihi Pozni-
ču, ki odlično skrbita za razvoj 
in napredek plesalcev PK Lu-
kec. S tem je uradno zaključe-
na še ena plesna sezona, o ka-
teri lahko govorimo o samih 
presežkih. 

 Vir: PK Lukec Krško

Uspehi Imanijevih plesalcev Šest državnih naslovov za Lukce

Članski par Brina Lukež in Luka Vodlan
Hip hop formacija mladinci - 7. mesto na državnem prvenstvu
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na muhi ...

Zdaj že tradicionalne junijske ročne košnje t. i. Cavsarja pod 
raškim župniščem se je udeležil tudi krški župan mag. Miran 
Stanko, ki ima družinske korenine v teh krajih, z ženo Fani-
ko. Župan je kasneje tudi sam poprijel za koso, pred tem pa 
je kot 'mestni človek' očitno prisluhnil nekaj nasvetom raške-
ga župnika Francija Levičarja in predsednika tamkajšnjega 
Turističnega društva Lovrenc Alojza Kerina. (P. P., foto: A. H.) 

V Šolskem centru Krško-Sevnica so v začetku junija skupaj 
z dvema šolama na Portugalskem ter po eno s Češke in Bra-
zilije sodelovali pri podiranju rekorda za Guinessovo knjigo 
rekordov v množičnem simultanem sestavljanju papirnih le-
tal na več prizoriščih hkrati. Na krški šoli je papirnata letala 
sestavljalo 150 dijakov in učiteljev, ki so v 17 minutah sesta-
vili 962 papirnatih letal. Nenavaden podvig je pritegnil pre-
cej medijske pozornosti in skupina dijakov, ki sedaj že uživa 
v zasluženih počitnicah, je po uradno zaključenem dogodku 
papirnata letala skupaj z novinarjem POP TV Janezom Useni-
kom takole zalučala v zrak. (P. P., foto: P. Novšak)

Nogometni klub Brežice je imel na povratni tekmi za uvrsti-
tev v 2. SNL številčno podporo s tribun, še posebej pa je sled-
njo občutil kapetan Robert Drugovič, za katerega je navija-
la skupina njegovih sovaščanov s Skopic. Tudi zaradi tega je 
odigral dobro tekmo in uspešno poveljeval brežiški ekipi na 
igrišču. Kljub porazu niti on niti njegovi soigralci niti Robije-
vi najzvestejši navijači niso bili pretirano razočarani, saj so 
po tekmi bučno proslavili zgodovinsko uvrstitev v drugo ligo, 
svojega ljubljenca Robija so ponosno nosili na ramenih, za-
vedajoč se, da so tudi Skopice pristavile kamenček v mozaik 
uspeha brežiškega kluba. (R. R.)

Sevniški fotograf Ljubo Motore je eden tistih, ki s svojim foto-
grafijami ohranja spomine na preteklost. V beleženju zanimi-
vih dogodkov in portretov išče tudi dober položaj za uspešno 
fotografiranje, pri čemer gre včasih skoraj na kolena. (S. R.)

Program za julij
Četrtek, 7. 7. 2016, ob 20.00
MAKEDONSKO – ŠPANSKI VEČER NA BAZENU BRESTANICA
V primeru slabega vremena se dogajanje prestavi v MC Krško

Sobota, 9. 7. 2016, ob 15.00
VANLOV 3 ON 3 – TURNIR TROJK V KOŠARKI
Košarkaško igrišče na Bazenu Brestanica
Prijave in info na: www.facebook.com/vanlov3on3

Sobota, 9. 7. 2016, ob 21.00
KONCERT: PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA
Bazen Brestanica, vstop prost

Ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 20.00
AFTER MATURA PARTY + NOČNO KOPANJE
Zabava ob objavi rezultatov mature
Bazen Brestanica, karta za nočno kopanje: 2 eur

Četrtek, 14. 7. 2016, ob 20.00
BOLGARSKO – ITALIJANSKI VEČER NA BAZENU BRESTANICA
V primeru slabega vremena se dogajanje prestavi v MC Krško

Sreda, 20. 7. 2016, ob 17.00
ŠPORTNE IGRE ZA VSE GENERACIJE
Lokacija: Ribnik Resa

Četrtek, 21. 7. 2016, ob 20.00
STAND UP COMEDY NA BAZENU BRESTANICA
V primeru slabega vremena se dogajanje prestavi v MC Krško

Petek, 22. 7. 2016, ob 17.00
EVS IGRE MREZ MEJA + EVS POOL PARTY 
Bazen Brestanica

ŠPORTNE IGRE NA RIBNIKU RESA
V sproščujočem, naravnem okolju se bodo izvajale 
športne igre, ki jih bodo organizirali naši EVS 
prostovoljci iz sedmih držav. Lahko boste 
sodelovali in se preizkusili v jogi, pilatesu, plesu in 
drugih športnih igrah. Dobimo se v sredo, 20. 7. 
2016, na Ribniku Resa, ob 17.00 uri. S seboj prine-
site obilo dobre volje, za sprostitev, druženje in 
pester izbor športnih dejavnosti poskrbimo mi.

Ribnik Resa, Sreda, 20. 7. 2016, ob 17.00

Takole dobro 
razpoloženo smo 
na druženju po 
slovesnosti v po-
častitev prazni-
ka občine Krško 
zalotili Kosta-
njevičanko Dra-
gico Stanič (na 
sredini, v druž-
bi z direktorico 
CSD Krško Mari-

no Novak Rabzelj in krško občinsko svetnico Jožico Mikulanc).  
Občinski praznik je namreč potekal tudi v znamenju 40-let-
nega  sodelovanja občin Krško in srbske Bajine Bašte, ki sta 
v poznih 70., 80. in zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja us-
pešno sodelovali tudi na gospodarskem področju. Tako sta se 
po pobratenju leta 1975 povezali tudi tekstilni podjetji Labod 
Krško in Tarateks iz Bajine Bašte (slednje je šlo pred dobrimi 
desetimi leti v stečaj), ki je v zgornjem nadstropju videmske 
tržnice odprl tudi konfekcijsko prodajalno Taratekst, vodenje 
te pa je bilo tedaj zaupano Staničevi. (B. M.) 

Radečanov se v Krškem vselej razveselimo, vsaj tako lahko 
zatrdimo za vodstvo Občine Radeče, ki mu ne zmanjka delov-
nega zanosa, optimizma in dobre volje. Slednjo sta direktori-
ca radeške občinske uprave Brigita Stopar (levo) in župan To-
maž Režun (desno) na prireditvi v Krškem med drugim delila 
tudi s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom in Natašo Šter-
ban Bezjak iz Regionalne razvojne agencije Posavje.  (B. M.)  
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Irina Dobrita, Krško - 

deklico,
• Manuela Peterkovič, 

Gorica - deklico,
• Matejka Unetič, Vrhovska 

vas - dečka,
• Petra Zevnik, Dolenje 

Skopice - dečka,
• Judita Hvala, Dobrava ob 

Krki - deklico,
• Maja Kozole Popadić, 

Sevnica - dečka,
• Petra Jalovec, Sobenja vas 

- dečka,
• Marina Sintič, Jelše - 

deklico,
• Andreja Jalovec, Čretež pri 

Krškem - dečka,
• Petra Osojnik, Brežice - 

deklico,
• Kristina Gramc, Brežice - 

deklico,
• Nika Repše, Sevnica - 

dečka,
• Mateja Novak Škorc, 

Zgornji Obrež - dečka,
• Katarina Doberšek, 

Brežice - dečka,
• Anita Ban, Križe - dečka,
• Sherbije  Saramati, Krško 

- deklico,
• Barbara Srečković Žlak, 

Cundrovec - dečka,
• Tanja Urbančič, Veliki 

Cirnik - deklico,

rojstva

poroke

• Aleš Vukovič in Andreja 
Sadar, oba s Planine pri 
Raki,

• Andrej Urek iz Brežic in 
Katja Kostevc z Goleka,

• Damjan Golja in Polona 
Toplišek, oba z Anovca,

• Mitja Gubenšek iz Šutne in 
Špela Žugič s Črešnjic pri 
Cerkljah,

• Jure Skrinjar iz Dolenjega 
Boštanja in Janja Metelko 
iz Zavratca,

• Mladen Strniša z 
Jesenic na Dolenjskem in 
Aleksandra Blaževič iz 
Brežic,

• Marko Kranjc z Malega 
Kamna in Špela Ocepek iz 
Dramelj,     

• Primož Jaklič iz Podgozda 
in Jerneja Stopar iz 
Orehovca.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka naši bralci voščijo

naši bralci voščijo

Andrej Ban in Ksenija Jožef, oba iz Vrhja, 21. maj 2016, 
grad Brežice (foto: Foto Molan)

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbližjih 
in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v besedi in 
sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob rojstvu novega člana dru-
žine ali njegovem rojstnem dnevu, ob posebnih dogodkih, kot 
sta prvo obhajilo ali sveta birma, ob visokih življenjskih jubile-
jih, kot so zlata in biserna poroka, poroka ali obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob delovnih uspehih 
in dosežkih v šoli ali na raznih tekmovanjih - vse to bo zagotovo 
doseglo največ ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. 

Voščilo naročite tako, da nam prinesete ali pošljete besedilo in 
fotografijo (po želji), mi pa bomo naročeno objavo oblikovali 
v eni izmed petih velikosti, ki so vam na voljo v rubriki Naši 
bralci voščijo (Voščila). Cene za posamezno objavo se gibljejo 
od 15 do 45 evrov. Za več informacij in naročila pokličite na 
tel.: 07 49 05 780 ali nam pišite na marketing@posavje.info.

• Barbara Grilc, Senovo - 
deklico,

• Andreja Slakonja, Cerina 
- deklico,

• Maja Hović, Brežice - 
deklico,

• Katja Dumenčič, Volovnik 
- dečka.

ČESTITAMO!

Draga Ša�!
Vse najboljše 

ob vstopu 
v polnoletonost

Tvoje ANK

Vesela novica prišla je naokrog, 

da sinček se vama je rodil bosih nog, 

sedaj bosta videla, kaj je to pravo veselje,

ko malega dojenčka se v dom pripelje, 

ampak brez vseh pot�ebnih skrbi, 

vajin princ je navajen spati vse noči! 

ZATO ISKRENE ČESTITKE IZ SRCA, 

PA BODITA ČUDOVITA MU STARŠA OBA!

Ana z dr�žino

Aleksander

ARMEŠKO - 27. junija je častitljivi jubilej, 90 let, v krogu svojih 
najdražjih praznovala Alojzija Šerbec z Armeškega. Gospa je od-
raščala v kmečki družini na Malem Kamnu. Do tja ji segajo naj-
lepši spomini, ko so z očetom pod domačo lipo ob večerih peli 
pesmi, mama pa je med tem časom pripravljala večerjo. Alojzi-
ja se je poročila na Armeško. Z možem sta imela štiri otroke in v 
tistem času gradila dom ter skrbela za družino, kar je bilo zelo 
težko. Na svoji dolgi življenjski poti je izkusila veliko težkih tre-
nutkov ter seveda tudi mnogo lepega in veselega. Leta 2004 ji je 
umrl mož in od takrat živi sama. Zdaj je babica štirim vnukom, 
ima pa tudi že tri pravnuke. Vedno rada vidi, da se njeni vračajo, 
posebej se razveseli vnukov in pravnukov, da skupaj pokramlja-
jo o starih in novih časih.
Na njen rojstni dan smo jo z obiskom počastili v imenu Krajev-
ne skupnosti Brestanica Margareta Marjetič in v imenu Krajev-
ne organizacije Rdečega križa Brestanica Anica Samec, Štefka 
Vutkovič, Milena Požun in Dragica Kolan. Ob njenem pripo-
vedovanju smo začutili, da je gospa polna optimizma in humor-
ja. Prinesli smo ji dobre želje, da bi ji čas naklonil veliko prija-
znih trenutkov in zdravja še za mnogo let. 
 Vir: KO Rdečega križa Brestanica

90 let Alojzije Šerbec 

Slavljenka v krogu najdražjih

Za tvoj rojstni dan ti želimo
še mnogo lepih, srečnih let, 
naj ti zdravje dobro služi 
in naj ti vsak nov dan 
prinese novo veselje.

Draga naša mama 
in stara mama

Vsi tvoji, ki te imamo neizmerno radi!

Ko poklanjamo ti ta velik HVALA,
se zavedamo, kaj vse si nam dala.

Vse najboljše, Janez, 
ob srečanju z Abrahamom. Znanci in prijatelji 

Ob uspešno opravljeni 
poklicni maturi 

ti iskreno čestitamo
 in ti želimo 

veliko uspeha 
pri nadaljnjem
 izobraževanju!

Sorodniki P.

JERNEJ

KRŠKA VAS - 8. maja je v dvorani KS Krška vas Krajevna organiza-
cija Rdečega križa (KO RK) Krška vas pripravila srečanje krajanov, 
ki so dopolnili 70 in več let. Povabilu se je odzvalo 30 starejših, ki 
so jim prostovoljke RK pripravile priložnostni program, bogat sre-
čelov, jih pogostile in poskrbele, da so nekaj ur preživeli v prijet-
nem druženju. Na začetku so posebno pozornost namenili najsta-
rejšima krajanoma, 92-letni Angeli Slak in 87-letnemu Jožetu 
Prahu. Zbrane sta pozdravila predsednica Območnega združenja 

RK Brežice 
Antonija Za-
niuk in pred-
sednik sve-
ta KS Krška 
vas Stani-
slav Budič. 
Zaniukova je 
izrazila zado-
voljstvo, da 
so pred dve-
ma mesece-
ma ponovno 
obudili kr-
škovaško kra-
jevno organi-
zacijo RK, saj 

starejši vedno potrebujejo obiske in toplo besedo, s katerimi jih 
razveseljujejo marljive prostovoljke RK. Poleg tega je pozdravi-
la odločitev, da so srečanje pripravili ravno na prvi dan letošnje-
ga tedna RK (8. do 15. maj) in izrazila željo, da bi bilo tako tudi 
v prihodnje. Poudarila je še, da je načelo RK univerzalnost - po-
magati vsem tistim, ki so pomoči potrebni, ne glede na vero, raso, 
spol in drugo pripadnost. V kulturnem programu, ki sta ga pove-
zovala Stella Glogovšek in Andraž Lopatič, so nastopili oper-
na pevka Galina Tubeishat in člani harmonikarske skupine KD 
Ivan Kobal Krška vas pod vodstvom Roka Topliška. Kot nam je 
povedala tajnica KO RK Krška vas Vida Tomše, so organizacijo 
oživeli po šestih letih nedelovanja, največ zaslug za to pa gre de-
setim prostovoljkam iz Krške vasi. Pri organizaciji srečanja sta-
rejših krajanov sta veliko pripomogla tudi Stella in Andraž. V 
Krški vasi imajo sicer 88 krajanov, starejših od 70 let, nekate-
ri med njimi so tudi v brežiškem domu upokojencev, tako da jih 
bodo prostovoljke še obiskale, kot tudi ostale bolne, ki se sreča-
nja niso mogli udeležiti. V KO RK Krška vas so ne nazadnje tudi 
zelo veseli, da se je odzvalo veliko sponzorjev in donatorjev, ki 
so prispevali nagrade za srečelov. 
 R. Retelj

Srečanje starejših Krškovaščanov

Najstarejša Krškovaščana Angela Slak in Jo-
že Prah
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Festival za mlade ŠROT napolnil brestaniško plažo, 
Brigita Šuler združila moči s hollywoodskim zvezdni-
kom, predstavljamo skupino Jarica. Tokrat preberite:

Festival za mlade ŠROT je 24. junija že 17. leto zapored 
privabil mlade in mlade po srcu iz celega Posavja. Tudi le-
tos se je dogodek, ki ga organizira Klub posavskih študen-
tov (KPŠ), odvijal na bazenu Brestanica, udeležila pa se ga 
je več kot 1500-glava množica zabave željnih mladih. Obi-

skovalce sta najprej ogreli skupini Liquf in Carpe Diem, 
vmes sta za zabavo poskrbela plesna skupina Intact in be-
atboxer AirBag, vrhunec večera pa sta seveda predsta-
vljala nastopa skupin Tabu in Leteći odred. »Menim, da 
je bil festival izjemno uspešno izveden, saj so bili tako na-
stopajoči kot tudi obiskovalci po pričevanjih zelo zado-
voljni. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, ki je več mesecev 
pridno delala, da je ŠROT uspel tako, kot je. Zagotovo v Po-
savju manjka podobnih dogodkov za mlade, zato sem ve-
sel, da smo lahko na brestaniški plaži sprejeli tako veliko 
množico ljudi,« nam je zaupal vodja festivala Jan Glas, ki 
je vajeti dogodka prevzel že lansko leto. Tudi predsednik 
Kluba posavskih študentov Lucijan Troha je bil podobne-
ga mnenja: »Glede na odziv obiskovalcev je bil izbor na-
stopajočih na mestu, končno pa nam je služilo tudi vreme. 
Zelo sem zadovoljen, da se je ŠROT-a udeležilo tako veliko 
število dijakov in študentov in tudi v prihodnje se bomo s 
klubom trudili, da jim ponudimo kar največ aktivnosti in 
podobnih dogodkov. Želel bi se zahvaliti našim sponzor-
jem in partnerjem, ki so nam pomagali omogočiti izvedbo 
festivala, prav tako pa tudi ekipi aktivistov, ki je s trudom 
in vztrajnim delom poskrbela, da je potekal brez napak.« 
Tako je festival za mlade ŠROT predstavljal popoln polet v 
poletje, organizatorji pa se že ozirajo k juniju 2017!

Ste vedeli, da je Brigita Šuler (na fotografiji), ki sicer pri-
haja iz Kapel, združila moči s hollywoodskim zvezdni-
kom Kevinom Baconom? No, skorajda! Brigita namreč 
po daljši bolezni predstavlja nov poletni hit za stare in 
mlade s pomenljivim nas-
lovom Mi smo najboljši le-
tniki. Glasbo in aranžma je 
napisal uspešen hrvaški av-
tor Goran Topolovac, be-
sedilo pa Brigita sama. V vi-
deospotu omenjene pesmi 
boste videli tudi Baconove 
plesne veščine, ki jih je zaplesal v kultnem filmu Footloo-
se. Kot še pravi Brigita, je filmski zvezdnik 'zaplesal' z raz-
logom, da bo Slovencem razkril najbolj varovano skriv-
nost - da so druženje, ples in zabava na prvem mestu po 
pomembnosti opravil. Skratka, pesem združuje vse: naj-
boljše sošolce, najboljše prijateljice, najboljše sodelavce, 
sorodnike ter vse, ki so na isti valovni dolžini, zabave želj-
ne dobre družbe. Pozitiva, ni kaj!

Narodno-zabavni ansambel Jarica (na fotografiji) priha-
ja iz Posavja in predstavlja prvo avtorsko skladbo Lju-
bica moja.  Skupino sestavlja šest mladih fantov, ki so si 
ime nadeli po roži jarici, ki ima naravno rastišče na juž-

nem pobočju Bohor-
ja: Roman Strlekar 
(diatonična harmo-
nika), Pavel Gračner 
(ritem kitara), Dejan 
Drstvenšek (bas ki-
tara, bariton, vokal), 
Matej Horjak (vo-
kal), Jure Skrinjar 
(vokal) in Tomaž Če-
pin (vokal). Začetki 

skupine segajo v leto 2013, ko so pevskemu kvartetu do-
dali še inštrumente. Melodijo za omenjeno polko je ustva-
ril harmonikar Roman Strlekar, besedilo je napisala Majda 
Rebernik, za aranžma, snemanje in produkcijo pa je pos-
krbel Miro Klinc. Kot še dodajajo fantje, je njihov cilj oh-
ranjati in preigravati pristno slovensko narodnozabavno 
glasbo, kot so jo igrali nekoč.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

1. nagrada:  4 x pizza + 4 x sladoled po izbiri
2. nagrada:  3 x pizza + 3 x sladoled po izbiri
3. nagrada:  2 x pizza + 2x sladoled po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 14. julija, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali do-
bitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

BUBKA BAR
DEČNO SELO 32, 8253 ARTIČE

Geslo 12/2016 številke: 

POLETJE NA BAZENU BRESTANICA
Nagrade, ki jih podarja Bazen Brestanica (MC Krško), 
prejmejo:

1. nagrada:  sezonska karta; 
 Manja Medvešček, Brežice
2. nagrada:  6x celodnevna vstopnica; 
 Klemen Fuks, Libna
3. nagrada: 3x celodnevna vstopnica: 
 Eva Kink Žerjav, Mali Kamen

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Meliti Bratinščak Slapnik, Nunska 
Graba 21, 9240 Ljutomer. 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. ANO UR'CO AL'PEJ DVEJ - Adijo, Marička
 2. (8.) Ans. ZADETEK - Tisti večer
 3. (10.) Ans. SLOVENSKI MUZIKANTJE - Muzika ti krila da
 4. (9.) Ans. RAVBARJI - Čez polanske griče
 5. (3.) Ans. LISJAKI z BARBARO in NELI - Kdr bwš rat'la 
   mama
 6. (1.) Skupina GADI - A si kej nora name
 7. (4.) FRANC POTOČAR S PRIJATELJI - Najini vnučki
 8. (5.) FANTJE IZPOD LISCE - Če bi me zapustila
 9. (7.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Bi b'la moja 
  10. (-.) Ans. NAVIHANI MUZIKANTI - Zgodnja pomlad 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ansambel Murni - Super kmjet

 
Kupon št. 318

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, 9. julij, ob 17. uri
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»Praznični dan je bil sinoči navdahnjen z motivacijskim go-
vorom predsednika države, ki so ga odnesle nočne sapice. 
Današnje praznično jutro kaže sliko zanemarjene resnično-
sti obeležja na Prilipah, kjer se je 24 pripadnikov TO iz 110. 
Jurišnega odreda spopadlo z oklepno mehaniziranim bata-
ljonom, ki sta jih podpirali v prodiranju in spopadu še dve le-
tali,« je ob zgornjih fotografijah zapisal Janez Ivšič, takratni 
pomočnik komandanta 110. JOd in poveljujoči na Prilipah. 
»To je bilo dejanje pripadnikov TO, ki zasluži vsaj vzdrževa-
no obeležje. Država se je skupini oddolžila s podelitvijo štirih 
odlikovanj in potem še z obeležjem, ki ga sedaj OZVVS Brežice 
navkljub financiranju ne vzdržuje,« je še dodal ogorčeni Ivšič. 

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

BREŽICE – V mestu, kjer je imela trgovska šola spoštovano tra-
dicijo, se je v začetku junija zbralo 38 bivših trgovcev iz tedanjih 
štirih oddelkov ter proslavilo 55 let od opravljene mature. To je 
bila generacija mladih iz obdobja od 1959 do 1961, ki so se obrti 
prodajalca oziroma trgovca učili iz Zasavja, Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja. Pred petimi leti se jih je za 50-letnico zbralo 58, 
osip dvajsetih manj pa je ali življenjski davek ali pa še vedno ob-
veznosti, ki jih vitalni še zmorejo. Prisotni so dobro seznanjeni 
s sodobno Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, vendar si stav-
be svoje stare šole niso mogli več ogledati, so pa v spominih po-
leg šole oživeli njeno prijazno okolje z razkošnimi divjimi kosta-
nji, ki so tvorili drevored, kjer je živela brežiška tržnica. Njihov 
učni čas je nalagal polletno teorijo iz knjig in zapiskov ter pol-
letno prakso v trgovinah, ki je zahtevala dnevnik opravljenega 
dela. V praktično delo so jih uvajali prodajalci z »dušo« v proda-
jalnah, v učno pa Božena Gorišek, Lojze Škrabl, Maks Toplišek, 
Ivan Preskar, Jože Podgoršek, g. Šepec, Elizabeta Ošina (tudi rav-
nateljica šole) ter vzgojiteljica in učiteljica Iva de Costa v inter-
natu, ki je bil v poslopju za Savo, kasneje pa tudi v šoli. V njiho-
vem delovnem obdobju je bil poklic trgovke/trgovca spoštovanja 
vreden, pa tudi kupec je imel svojo visoko vrednost. N. J. S.

Po petinpetdesetih letih …

Spominska fotografija pred bivšo Blagovnico Brežice, katere 
neslavni propad močno obžalujejoBREŽICE – … na istem mestu, pri Restavraciji Štefanič. Generacija 

gimnazijcev, ki je v Gimnaziji Brežice maturirala leta 1964, je to-
rej 50 let zrelostnega izpita obeležila pred dvema letoma. Že ob 
srečanju na 45-letnici so se dogovorili, da bodo srečanje obno-
vili oziroma ga organizirali vsako leto, vsako prvo soboto v juni-
ju. Pravzaprav ne gre za klasično organizirano srečanje, temveč 
za srečanje, ki si ga najbrž ni težko zapisati v spomin, dobrodo-
šel bo vsak, ki mu bodo čas, zdravje ali nepredvideni dogodki to 
dopuščali, so sklenili. Gre za dijake A in B razreda ter razredni-
kov prof. Miroslava Iskre in prof. Marije Čurin. Sklep, željo in na-
mero so uresničili letošnjo prvo junijsko soboto, spominski za-
pis s fotografijo pa naj velja za prihodnost kot opomnik, da leta 
gredo ter da je želje in hotenja dobro uresničiti - dokler je še kaj 
časa na voljo. N. J. S. 

Vsako prvo soboto v juniju …

Zbrani na letošnjem srečanju

BRESTANICA - V juniju smo praznovali 55. obletnico mature prve 
generacije strojnih tehnikov TSŠ v Krškem. Srečanje sta organi-
zirala Jože Žabkar in Cvetka Pustavrh. Na gradu Rajhenburg 
se nas je zbralo 16 maturantov. S prijetno vodičko ter njeno stro-
kovno in zanimivo razlago smo si ogledali muzeje, se sprehodili 
po prenovljenem gradu in pred odhodom okrepčali v lepo ure-
jeni grajski kavarni. Srečanje smo nadaljevali v gostišču Ribnik. 
Tam se nam je na naše veliko veselje pridružil naš cenjeni profe-
sor slovenščine gospod Janez Plestenjak. Že malo srebrnih glav 
smo obujali dogodke iz šolskih dni. Spominjali smo se  vseh vra-
golij, ki smo jih uprizorili sebi in profesorjem, nekatere smo sli-
šali prvič, si pripovedovali različne dogodivščine iz  obdobja živ-
ljenja in o otrocih. Velika zahvala vsem profesorjem, ki so z nami 
orali ledino začetka TSŠ Krško. Zahvala tudi naši mlajši genera-
ciji, ki je nadaljevala pot svojih staršev, za pogostitev v gostišču 
Ribnik, Petru Žabkarju s.p. Krško in podjetju TIPS d.o.o Leskovec 
pri Krškem. Z eno samo mislijo in željo, da se v naslednjem letu 
v takem številu, tako iskrivi, polni energije in nasmeškov dobi-
mo ob velikem jubileju - praznovanju 60-letnice ustanovitve TSŠ 
Krško, sedanjega Šolskega centra Krško - Sevnica, smo se poslo-
vili.  Cvetka Pustavrh

KRŠKO - Na LU Krško je v decembru 2015 začel delovati folklor-
ni krožek, ki ga obiskuje 10 članic. Mentorica je Tatjana Uduč, 
dobitnica priznanja KS Senovo za leto 2015 za delo v folklorni 
dejavnosti, naše folklorne nastope pa spremlja harmonikar prof. 
Stane Cetin. Krožek se je predstavil z venčkom izvirnih, starih, 
slovenskih folklornih plesov, ki so značilni za štajersko in koz-
jansko področje. Našo Slovenijo oblikujejo raznolike pokrajine, 
zato so raznolike tudi narodne noše ter enako ljudski in folklor-
ni plesi. Zato s ponosom in veseljem plešimo slovenske, folklor-
ne plese! Na LU Krško se trudimo, da bi obudili najstarejše ljud-
ske folklorne plese in le-te prenašali na naš mladi rod. 
 Zora Pevec

Srečanje prvih strojnih tehnikov

Zbrani na obletnici mature

Folklorni plesi na LU Krško

KRŠKO - 11. junija smo se srečali maturanti elektro smeri TSŠ Kr-
ško. Pred našo nekdanjo šolo se nas je zbralo 22. Ogledali smo si 
prenovljene prostore sedanje Fakultete za energetiko, kjer smo 
včasih sedeli mi, in obujali prijetne spomine. Po ogledu smo se 
odpeljali na kosilo in nadaljevali s prijetnim druženjem. Za or-
ganizacijo se zahvaljujemo Nadi Luštek in se veselimo nasled-
njega srečanja. Anica Požun

50-letnica maturantov TSŠ Krško

BREŽICE - 11. junija so se srečali bivši sošolci, ki so pred 50 leti, 
to je v šolskem letu 1965/66, končali osnovno šolanje v Brežicah. 
Zbrali so se pri cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah, kjer so si ob vode-
nju dekana Milana Kšele ogledali svojo staro šolo, ki je zdaj lepo 
obnovljena v Slomškov dom, kjer so končali prvi razred. Nato so 
si ogledali še prostore gimnazije, v kateri so nadaljevali šolanje, 
in tudi tu jih je pričakala lepo obnovljena in dograjena zgradba, 
po kateri jih je vodila ravnateljeva pomočnica Zlata Hribernik. 
Pravo razočaranje pa jih je čakalo na njihovi naslednji postaji, 
saj nekdanje meščanske in kasneje trgovske šole sredi mesta ni 
več. Kljub obljubam, da bo stavba obnovljena, na mestu, kjer so 
si nabirali znanje ter krepili telo v telovadnici Partizana, zdaj zija 
praznina. Na družabnem srečanju v gostišču Racman so obujali 
mnoge spomine, med drugim, kako so pobirali korenine v Vrbini 
ali ob motelu na Čatežu mahali tedanjemu predsedniku, ko se je s 
spremstvom peljal mimo po avtocesti. Na sliki (od leve): Marija 
Herakovič Bambič, Marija Lah, Vinko Štangelj, Milka Berlan 
Čerin, Irena Kolan Plazar, Erna Strgar Gradišek, Vlado Vese-
lič, Marjan Špiler, Anton Hribernik, Alojz Dimič, Vilibald Der-
nikovič, Vladimir Sunčič in Dragotin Kovačič. 
 A. H., foto: Molan, Brežice

Srečali so se po pol stoletja

BLANCA - 4. junija je v orga-
nizaciji tamkajšnje krajevne 
organizacije Rdečega križa 
potekalo srečanje starostni-
kov KS Blanca. Predsednica 
KO RK Blanca Cvetka Požun 
je v pozdravnem nagovoru 
predstavila delo prostovoljk, 
ki skušajo vse leto aktivno po-
magati ostarelim, osamljenim, 
družinam v stiski in onemog-
lim. Sekretarka OZRK Sevni-
ca Mojca Pinterič Krajnc je 
s priložnostnim darilom ob-
darila najstarejšo udeleženko, 

Srečanje starejših krajanov na Blanci
87-letno Cilko 
Sovdat z Blan-
ce, ki živi v Tru-
barjevem domu v 
Loki pri Zidanem 
Mostu in je že vso 
pomlad spraše-
vala, kdaj bo sre-
čanje, ki se ga je 
z veseljem ude-
ležila. Priložno-
stno darilo je pre-
jel tudi 86-letni 
Alojz Baškovč iz 
Kladja nad Blan-

co. V prisrčnem programu so 
nastopile mažoretke Društva 
Trg Sevnica, Ljudski pevci 
z Blance in učenci OŠ Blan-
ca pod mentorstvom Ksenije 
Juh in Majde Stopar. Prisotne 
so pozdravili še župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk, pred-
sednik KS Blanca Marjan Lo-
čičnik, podpredsednica OO 
RK Sevnica Dragica Hostnik 
in predsednica KUD Blanca To-
nika Mirt. 
 S. R./A. M., 
 foto: P. Novšak

Predsednica KO RK Blanca Cvetka Požun (v 
sredini) na srečanju s starejšimi krajanka-
mi in krajani KS Blanca
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo 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

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.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih borcev 20a, 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

CIRIL (LJUBI) VIDMAR

SPOMIN

Žalujoča žena (Ljubi)

21. junija so minila tri žalostna leta,
odkar si me zapustil

Hvala prijateljem, ki se ga še vedno radi spominjate.

Tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja še živi,

povsod te čutim,
v mojem srcu živiš.

TADEJA KRMELJA

ZAHVALA

Vsem sorodnikom in znancem, sosedom in prijateljem, ki ste 
nam v teh izjemno težkih trenutkih stali ob strani, nas podpirali 
in tolažili, izrekli sožalja, finančno pomagali in nas ne zapustili, se 
iskreno zahvaljujemo. Hvala vsem, ki ste našega Tadeja pospremili k 
zadnjemu počitku in bili kakor koli del njegovega kratkega življenja.

Izgubili smo dragega sina,
starejšega brata in dobrega prijatelja

Usoda tvoja tragična
nas je pretresla v dno srca.

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

Oče Boštjan z družino

STANISLAV JUREČIČ
iz Velikega Mraševega.

SPOMIN

15. junija je minilo eno leto, 
odkar nas je zapustil

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižgete svečo ter se ga spomnite v molitvi.

Vsi njegovi

MATEJ HORŽEN

SPOMIN

8. julija bo minilo žalostnih 10 let,
odkar te ni več med nami, dragi

Vsakdanji spomin nate je boleč, a vsi tisti lepi, srečni trenutki, ki si 
nam jih podaril v življenju, nam pomagajo živeti brez tebe naprej. 

V večnem spominu nam boš. Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem 
spominu in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

Vsi tvoji

Tudi tistim, ki jih imaš najraje, 
moraš znati pustiti,

da odidejo.      

 

JANEZ KRAJNC
iz Dobove.

SPOMIN

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustil 
naš nenadomestljivi

Nisi odšel, ker ne bi rad živel, odšel si, da ne bi več trpel.
Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu.

Tvoji: žena Elica, sin Alan z Lučko ter vnuka Leo in Aleks

BORISA CHROMŠČIKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega najdražjega moža, 
očeta, dedka in tasta

se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem in znancem za besede 
tolažbe, podarjeno cvetje in sveče kakor tudi za sv. mašo. Hvala Vsem 
in Vsakemu posebej. 

Žalujoči: žena Darja in hčerka Darja z družino 

iz Brežic

MARGARETE SUŠIN

ZAHVALA

se najprej iz srca zahvaljujem moji družini, ki mi je nesebično stala 
ob strani, me v mesecu dni vsak dan spremljalja v Ljubljano, kjer 
smo mamo Greto bodrili, ji s skupnimi močni osebja hematološkega 
oddelka UKC Ljubljana in Infekcijske klinike Ljubljana poskušali 
lajšati bolečine te krute, zahrbtne bolezni. Hvala vam.

Posebna zahvala gre družini Skendrovič iz Čateža in družini Cizel iz 
Blatnega, ki sta mi ob najtežjih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujem 
se g. Marku Žičkarju za neprecenljivo pomoč pri organizaciji pogreba, 
g. župniku Vladu za lepo opravljen obred, g. Ivanu Ureku iz Kapel za 
lep govor ob slovesu ter pevcem z Bizeljskega za zapete žalostinke 
ob odprtem grobu. Iskrena hvala prav vsem, ki ste darovali cvetje 
in sveče, se poslovili od mame ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hčerka Renata 

Ob boleči izgubi moje drage mame

Zame, mama, nisi zares odšla, 
le daleč, daleč ...

stran si šla, 
kjer ni trpljenja ne gorja. 

iz Stare vasi na Bizeljskem

SIMONA OMAHNA

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi
dragega sina, brata, strica,

nečaka, vnuka, bratranca in prijatelja

Žalujoči: domači

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga pospremili na zadnji poti in 
nam stali ob strani. Hvala prijateljem za lepe misli in Mojci, ki jih je 
prebrala, posebej pa bi se zahvalili Bojani Salmič.

Kako bi dihal rad, poslušal, gledal, 
sedel med vami, katero vmes povedal, 

pa me tišči teptan nad mano grob preran.

s Senovega, Tomšičeva cesta 23,

VLADIMIRJA DEBELAKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, bivšim sodelavcem, sodelavcem vrtca Krško in Zdravstve-
nega doma Brežice za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno 
pomoč.
Zahvaljujemo se tudi LD Artiče in pogrebni službi Kostak za lepo 
opravljen obred, pevcem Moškega pevskega zbora Raka, gospodu ka-
planu Urbanu in prijatelju Blažu Sotošku za ganljive besede. Hvala tudi 
vsem, ki jih nismo posebej imenovali, pa so nam kakor koli pomagali.

iz Sp. Starega Grada

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo,

odšel si sam na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečin,

za tabo ostal je le boleč spomin.

Žalujoči: vsi njegovi

ANE KORENE

ZAHVALA
Ob boleči izgubi mame, babice in sestre

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti. Hvala CSD za pomoč na domu, gospodu 
župniku, govorniku, kvartetu Trobil, kolektivu Šumi in pogrebni 
službi Kostak.

Žalujoči: vsi njeni

z Libne

MARTINA VODOPIVCA 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
vaščanom za nesebično pomoč in znancem za izrečena ustna ter 
pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala 
gasilskemu društvu Veliki Podlog, hvala pevcem KUD Čatež ob Savi 
za zapete žalostinke, gospodu župniku za pogrebni obred s sveto 
mašo in pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 
brata, strica in tasta

V topli junijski noči
odšel za vedno sem od vas,

brez slovesa, brez pozdrava
prehitro ustavil se je čas,

a ne jokajte za mano,
ker tudi mene to boli,

spomnite se me z nasmehom,
z besedo toplo, brez skrbi.

iz Gržeče vasi



Posavski obzornik - leto XX, številka 14, četrtek, 7. 7. 201630 OBVESTILA

Prodam cirkular štucar, 9-me-
trski žajmer, kosilnico BCS, ne-
rabljeno klimo, gumi voz 15 
col, 2 komata 23 col. Možna 
menjava za govedo. 
Tel.: 040 540 355

Prodam kosilnico BCS 602, 
motor Tomos APN 6, traktor 
Tomo Vinkovič 521 transpor-
ter, motokultivator Honda 
F600. Tel.: 051 496 012

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam drva (bukev, gaber, 
hrast), možna dostava, ter 
traktorski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, cepljena 
na meter. Možen razrez in do-
stava. Tel.: 031 895 748, 031 
251 558

Prodamo naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Tel.: 07 49 67 656   

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 051 361 635  

Prodam ajdo, ječmen in ječ-
menovo slamo. Po žetvi pro-
dam pšenico in tritikal. Pro-
dam prašiča (230 kg). Tel.: 07 
49 63 058

Prodam ječmenovo slamo v 
kockah, rdeče vino in kosilnico 
IMT 407 LS I. Tel.: 031 312 627

Prodam koruzo v zrnju - na-
ravno sušeno, zajce in zajklje 
ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam rdeče vino, cena 1,20 
€/l. Večja količina 1 €/l, okoli-
ca Sevnice. Možna tudi dosta-
va. Tel.: 041 643 972 

Prodam vino cviček in svinj-
sko mast. Tel.: 031 813 735

Prodam rdeče vino (600 l), le-
tnik 2015, stiskalnico, pecljal-
nik, cisterne za vino (1 x 1000 
l, 3 x 300 l, 1 x 380 l), PVC kadi 
in trosilnik. Tel.: 040 957 067

Prodam rdeče vino (žametna 
črnina), gorice Ostrovrharjev. 
Tel.: 051 442 915

Prodam vino cviček in beli pi-
not, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 794 497 

Prodam breskve, dobrega 
okusa, primerne za vlaganje. 
Cena ugodna. Tel.: 031 570 494

mali oglasi

- 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

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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 PULTI

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam kravo simentalko, 
brejo 8 mesecev. 
Tel.: 041 203 239

Prodam kravo z drugim te-
letom in telico, obe breji po 8 
mesecev. Tel.: 040 611 272

Prodam prašičke, težke 50-60 
kg. Okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam prašiče, težke od 35 
do 45 kg. Okolica Dobove. 
Tel: 041 725 752

Prodam prašiče, težke 40 do 
50 kg. Okolica Blance. 
Tel.: 031 369 773

Prodam prašiče, težke od 45 
do 55 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 041 828 097

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 30-40 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam dva prašiča, 70-90 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, okoli 30-40 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 589 273

Prodam odojke, krmljene z 
domačo hrano (primerni za 
rejo ali zakol), brejo svinjo 
(imela dvakrat mlade) in mla-
do svinjo za pripust ali rejo. 
Tel.: 041 928 581

Prodam 4 mesece staro telič-
ko LS/LIM in garažna vrata 3 x 
2,40 m. Tel.: 031 302 355

Prodam teličko rjavko, staro 8 
mesecev (pašna). 
Tel.: 041 806 472

Prodam teličko limuzin, staro 
10 tednov. Tel.: 07 49 56 236 
ali 041 380 075

Prodam kozličke za zakol. 
Tel.: 041 265 440

Prodamo 2 kozici slovenske 
sanjske pasme. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 701 748

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Ugodno prodam kompletno 
otroško sobo Mali princ in ku-
hinjo Svea z vsemi gospodinj-
skimi aparati ali brez. 
Tel.: 040 461 313 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

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

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in se priporočamo še naprej!

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

GOTOVINSKI 
POPUSTI 

na sončna očala
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PREGLED VIDA Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 070 660 660

KOPALNI AVTOBUS MALINSKA

avto.prah@siol.net

ODHODI:
5.7., 9.7.,

14.7., 19.7.,
23.7., 28.7., 

2.8., 6.8., 11.8.,
16.8., 20.8.,
25.8., 30.8.,

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Clio 1.2 16V avtoma-
tik, letnik 2004, reg. do nov. 
2016, vinjeta, prvi lastnik. 
Tel.: 041 436 437

KMETIJSTVO
Kupim traktor, lahko slabše 
ohranjen, tip in znamka nista 
pomembna. Tel.: 070 219 341

Kupim pajek SIP, širine 3,60 
m. Tel.: 040 577 552

Prodam Fiat goseničar 455C 
in Mercedes 808 kiper. 
Tel.: 031 371 734

NEPREMIČNINE
V Sevnici (Naselje heroja Maro-
ka 10) oddam delno opremlje-
no garsonjero (28,88 m2), v 5. 
nadstropju. Tel.: 041 712 977

Prodam starejšo hišo s kmeti-
jo na lepi lokaciji. V hiši je ele-
ktrika, voda, optika, telefon, 
etažna centralna. EI: izdela-
na. Možen ogled. Tel.: 051 473 
901, 051 300 508

Prodam bivalno zidanico na 
lepi razgledni lokaciji (voda, 
elektrika, asfalt), 1000 trt vi-
nograda, starega 15 let, mo-
žna strojna obdelava. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam gradbeno parcelo v 
Koprivnici, blizu cerkve, 2.184 
m2. Tel.: 041 598 577

Oddam več apartmajev – 
Povljana, otok Pag, TV, kli-
ma, terase, parking, grill. Tel.: 
00385 916 527 804 ali cakar.
nena@gmail.com

Oddam v najem hišo z ga-
ražo (140 m2) v Brežicah 
(Trnje). Kličite po 17. uri. Tel.: 
0049 1771906940 ali 0049 
817127697
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smo jim predstavili tudi pre-
ko zbornikov in ostalih publi-
kacij, nekaj malega so lahko 
zaužili tudi naše etno kulina-
rike, projekt Moja hiša je tvoj 
dom pa že dobro poznajo in se 
tudi vanj vključujejo. Seveda 
so nam tudi oni pokazali svo-
je delo in zanimive kulturne in 
naravne lepote. 
Kljub temu da naši rojaki v Sr-
biji nimajo ravno idealnih po-
gojev za svoje delovanje, so 
vztrajni in ohranjajo sloven-
ščino tudi v tujini, za kar jim 
gre velika zahvala. Povsod, kjer 
smo bili, so nam rekli, da se vi-
dimo naslednje leto. Kdo ve? 
Mogoče pa res.
 Ivana Zupančič

so se nam na koncertu pridru-
žili učenci vseh starosti, ki so 
recitirali pesmi Toneta Pavč-
ka. V Nišu smo s pesmijo obi-
skali v domu za ostarele gos-
po Marijo, ki je po desetletjih, 
preživetih izven domovine, še 
vedno lahko za vzor, kako se 
ohrani domača beseda. Zak-
ljučni nastop v Nišu smo pev-
ci izvedli na sedežu Univerze 
v do zadnjega kotička napol-
njeni dvorani in poželi velik 
aplavz in zanimanje za sloven-
sko pesem. Vsi učenci se z ve-
liko ljubeznijo učijo slovenšči-
ne kot maternega jezika svojih 
prednikov in so presrečni, ko 
pridejo v stik z živo slovensko 
besedo in kulturo. Naše delo 

Pleteršnikovi pevci pred enim izmed nastopov v Srbiji

Podarimo 2500 kosov streš-
ne kritine Vesna, stare. Pogoj 
je lastno razkrivanje in odvoz. 
Tel.: 041 514 129

Podarim rabljen dvosed in 
dno za zakonsko posteljo. Pro-
dam nov tiskalnik za 15 €. 
Tel.: 031 552 797

Prodam divan, trosed, od tega 
dva sedeža, elek. relax. 
Tel.: 031 444 876

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

Prodam leseni hram (5,40 m 
x 3,2 m), kostanjeva bruna, de-
beline 7 cm. Tel.: 031 288 901

Prodam baterijski vrtalnik 
Makita v kompletu 12V 2Ah, 

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

47-letni, delaven moški želi 
vzpostaviti trajno razmerje z 
dekletom do svojih let. 
Tel.: 041 229 649, www.zau.si 

68-letnik z dežele išče žensko 
za skupno gospodinjstvo, staro 
od 50 let (lahko je lažja invalid-
ka). Tel.: 068 177 943

Vdovec, okoli 70 let, išče vdo-
vo ali ločenko do 60 let z voz-
niškim izpitom, za kuhanje in 
likanje, na voljo stanovanje in 
hrana. Tel.: 051 421 029

odlično ohranjen. Cena ugo-
dna. Tel.: 041 847 896

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

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

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.

 

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

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 

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 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 vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih 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: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (15/2016) bo izšla v 
četrtek, 21. julija 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 14. julij 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si
www.geodet-kralj.si 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da prodajamo rjave in 
grahaste jarkice v začetku 

nesnosti po ugodnih 
cenah. Enodnevne bele 

piščance si lahko 
priskrbite ob četrtkih.

Za naročilo pokličite
na tel. št. 07 49 73 190 

in 031 676 724

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice ter 
enoletne rjave kokoši nesnice 

vsak delavnik 
med 18. in 20. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo 

ali zakol.

Tel.: 041 716 154

SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani se je 26. maja odvijala 
prva revija predšolskih in mlajših šolskih otroških pevskih zbo-
rov občine Sevnica pod skupnim naslovom »Ringaraja«. V orga-
nizaciji sevniške izpostave JSKD, ki jo vodi Katja Pibernik, se 
je na »mavričnem« odru sevniške kulturne dvorane predstavilo 
pet pevskih sestavov: predšolski in mlajši pevski zbor OŠ Mila-
na Majcna Šentjanž, predšolski pevski zbor »Škratki« enote vrtca 
pri OŠ Blanca, otroški pevski zbor »Vokalčki« OŠ Boštanj, pred-
šolski in mlajši pevski zbor »Mali sončki« OŠ Krmelj in predšol-
ski pevski zbor »Ciciban« Vrtca Ciciban Sevnica. Prijeten pevski 
dogodek se je zaključil s skupnim pevskim nastopom.  S. R.

Sevniški pevski Ringaraja

PIŠECE - Društvo Pleteršniko-
va domačija je s predstavniki 
treh sekcij, v celoti pa s sekci-
jo Pleteršnikovi ljudski pevci 
na povabilo obiskalo sloven-
ska društva v Srbiji, in sicer 
društvo Emona v Rumi, Kre-
darica v Novem Sadu in na 
jugu Srbije Slovensko društvo 
France Prešeren v Nišu. Tokra-
tni obisk je bil še posebej na-
menjen učencem dopolnilnega 
pouka slovenščine in nasto-
pom Pleteršnikovih pevcev. Na 
pobudo učiteljic dopolnilnega 
pouka slovenščine v Vojvodini 
in ožji Srbiji, Rut Zlobec in Ta-
tjane Bukvič, smo Pleteršni-
kovi ljudski pevci v okviru sa-
mega pouka z učiteljicama in 
učenci na treh lokacijah izved-
li glasbeno delavnico, na kate-
ri so učenci osvojili vsebino in 
melodijo naše ljudske pesmi 
Prišla bo pomlad in jo pristno 
zapeli. V Rumi in Novem Sadu 

Pišečani gostovali v Srbiji
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Ustvarjalni vikend Petra Špi-
lerja, ki že vrsto let razvija svo-
jo etnološko-turistično zgod-
bo, prepleteno z umetnostjo 
in tudi kmetijsko dejavnostjo, 
se je začel že v soboto, 11. ju-
nija, ko so se pohodniki, med 
katerimi so bili tudi nekateri 
udeleženci 19. Slovenske turi-
stične borze, ki se je letos od-
vijala v Termah Čatež, odpra-
vili po Poti duš in prijateljstva, 
na krožno pot od vasi Kostanj-
ka do vodnega izvira v Porod-
niku. Kot je dejal Špiler, so 
tako predstavili nekaj poseb-
nega, nekaj novega. Kot simbol 
poti je Špiler postavil skulptu-
ro, ki skozi preplet dveh dreves 
kostanja iz Kostanjka in bora 
z Vetrnika predstavlja prija-

teljstvo. Ustvarjalno razvajanje 
se je nadaljevalo tudi v nedeljo, 
ko so se na kmetiji ob otvoritvi 
razstave avtorskih umetniških 
stolov, ki vsak nosi svojo zgod-
bo, zbrali številni ustvarjalci iz 
različnih delov Slovenije.
Špiler je idejo za pripravo raz-
stave umetniških stolov dobil 

že leta 1999 med obiskom ki-
parja Ivana Kožarića iz Zagre-
ba, ki je avtor rumenega stola 
s podpisom, ki ga Špiler še da-
nes hrani. Pri izvedbi projekta 
se mu je  spodbudno pridružila 
prizadevna likovna in literarna 
ustvarjalka Erna Ferjanič  iz 
Rogaške Slatine, ki je z obču-
dovanjem spregovorila tudi ob 
razstavi: »Ko sem prišla na to 
čudovito kmetijo, me je Kosta-

njek čisto prevzel s svojimi vi-
nogradi, prelepo okolico in 
razgledom. Ta prostor se me je 
še posebno dotaknil.« Skupaj s 
Petrom sta k sodelovanju po-
vabila različne umetnike, da bi 
vsak s svojo ustvarjalno moč-
jo oblikoval poseben lesen stol. 
V ustvarjalnem procesu so jih 
obdelali v različnih likovnih 
tehnikah, nekateri bolj slikar-
sko, drugi grafično, jih polepi-
li ali dodali še  kakšen kiparski 
element.  Vsak stol nosi tudi 
posebno ime, med njimi je stol 
neskončnosti, stol vinske trte, 
stol življenja, cvetlični stol in 
srčni stol, še posebno pa budi 
domišljijo tako imenovani se-
ksi stol, ki predstavlja žensko 
figuro. Le-ti sedaj s svojo bar-
vitostjo krasijo okolico ekolo-
ške kmetije. 

Med devetnajstimi ustvarjal-
ci stolov, ki so v sodelovanju 
pri projektu videli poseben iz-
ziv, so bili tudi posavski likov-
nik Alojz Konec, slikarka Vida 
Pfeifer, slikar Don Schwab, 
slikar in grafični oblikova-
lec  Rado Jerić, grafični obli-
kovalec in slikar Aleksander 
Brezlan, kipar  Vasko Četko-
vić, slovenska pisateljica Ifi-
genija Zagoričnik Simono-

vić in igralka v nadaljevanki 
Usodno vino Inja Zalta. Ene-
ga od stolov je prispevala tudi 
Fundacija Vincenca Draksler-
ja iz Tržiča, ki pomaga nekda-
njim odvisnikom pri vključeva-
nju v življenje in se ukvarjajo  
tudi z dejavnostjo ponovne 
rabe stvari. Kot predstavnica 
fundacije je zbranim sprego-
vorila tudi Lidija Pohar, ki je 
zelo doživeto povedala zgodbo 
o tem, kako ju je pot z možem 
zanesla v vasico Kostanjek in 

kako se je začelo prijateljstvo 
in sodelovanje s Petrom Špiler-
jem. Obiskovalci so se spreho-
dili med stoli, ki jih spremljajo 
tudi izvirno postavljena bar-
vita vrata, ki prinašajo vsaka 
svoj pomen. 

»To idejo, turizem, umetnost in 
kmetijstvo z roko v roki, raz-
vijam že več kot pet let in s 
tem bom nadaljeval tudi v pri-

hodnje, je pa težje v lokalnem 
okolju, saj kar delam, je nekaj 
drugačnega«, je zbranim med 
drugim dejal Špiler, ki je ved-
no poln zanimivih idej. Ena 
takšnih je gotovo tudi ogrom-
na lesena miza prijateljstva, ki 
je bila predstavljena ob tej pri-
ložnosti. Postavila sta jo sku-
paj s sosedom, gostincem Bog-
danom Dularjem, saj miza tudi 
stoji na zemljiščih obeh in jo 
bodo v prihodnosti namenili 
za prijateljska druženja.

O razstavi bodo izdali tudi pri-
ložnostni katalog in stoli bodo 
iz Kostanjka potovali tudi po 
Sloveniji, tako že načrtujejo 
razstavo na Gorenjskem in v 
Ljubljani. Z glasbeno spremlja-
vo na harmoniki je prireditev 
obogatila Mirica Rener. Obi-
skovalci pa so prijetno druže-
nje nadaljevali ob dobri kaplji-
ci, češnjah in domačih jedeh.
 Polona Brenčič

Etnoart Špiler razvija sožitje 
kmetijstva, turizma in umetnosti
KOSTANJEK – Na drugo junijsko nedeljo je Peter Špiler na svojem posestvu v Kostanjku ob cerkvici sv. Vida, 
kjer je še ohranjen košček neokrnjene narave, pripravil etnološko obarvano prireditev z naslovom Ume-
tniška razstava stolov ob Poti duš in prijateljstva, po kateri so se pohodniki sprehodili že v soboto.

 medijski sponzor

Nekateri izmed avtorjev, ki so umetniško obdelali stole za razstavo v Kostanjku

Izvirno obešeni stoli med vin-
skimi trtami

Stoli pred nekdanjim vinskim hramom, v katerem je Špiler-
jeva likovna galerija

Organizator razstave Peter Špiler, v ozadju cerkev svetega 
Vida

Skupina obiskovalcev pred sončnimi vrati, ki vodijo na Pot 
duš in prijateljstva

BRESTANICA - 19. Petrov sejem, ki se je v brestaniškem trškem 
jedru zvrstil 2. julija, je postregel z lovsko tematiko. Letos so na-
mreč na sramotilni pranger privezali krivolovca, ki so ga zaloti-
li z lisičjim ulovom, privedli pred sodnika, na koncu pa krstili in 
sprejeli v lovsko druščino, ki je obiskovalcem postregla z duho-
vitimi zgodbami in prigodami zelene bratovščine iz prve roke. 
Na prireditvi so namreč sodelovali »čisto pravi jagri« iz Lovske 

družine Brestanica, s čimer sta glavna organizatorja prireditve 
- Kulturno društvo Svoboda in Turistično društvo Brestanica - 
še enkrat izpostavila jubilej domače lovske družine, v kateri so 
pred slabim mesecem dni slavnostno obeležili 70 let delovanja. 
Poleg članov brestaniškega kulturnega in turističnega društva, 
ti že pripravljajo pester program tudi za srednjeveški dan, ki se 
bo na gradu zvrstil 20.  avgusta, so v programu sodelovali še Do-
bovski rogisti, Blanški vinogradniki, člani Rajhenburškega okte-
ta, Pišečka Mica, harmonikar Klemen ter Anja, Klara in Leon 
Drstvenšek z instrumentalno-pevskim nastopom. Zbrane, ki jih 
je bilo sicer spričo sobotne pripeke in drugih sočasnih priredi-
tev v primerjavi s preteklimi leti nekoliko manj, sta ob tej pri-
ložnosti nagovorila in jim zaželela dobro počutje tudi direktori-
ca krške občinske uprave Melita Čopar in podpredsednik sveta 
KS Brestanica Boštjan Železnik, na stojnicah pa so ponudniki 
razstavili in ponudili v nakup pestro paleto živilskih in drugih 
izdelkov ter uporabnih predmetov. 
 B. Mavsar 

19. rajhenburški Petrov sejem

Na pranger so privezali krivolovca.

BREŽICE - 16. junija je v dvorani MC Brežice Brežičanka Maj-
da Adamič predstavila svojo brošuro z naslovom To zmo-
rem tudi jaz. Gre za ponatis, ki so ga v štirih različnih jezi-
kih izdali kot zaključek projekta Šport za zdravo starost, 
katerega nosilec je bila Občina Brežice.

V projekt je bilo vključenih 
več kot 5000 posameznikov, 
samo v Brežicah je 500 sta-
rejših opravilo več kot 4000 
ur vadbe. Kot je dejala vod-
ja projekta Patricia Čular, 
je iskala nekoga, ki bi vse to, 
kar so v sklopu projekta va-
ditelji vadbe za starejše pri-
kazali, ubesedil, in je nalete-
la na Majdo Adamič, višjo 
fizioterapevtko. Slednja je 
imela omenjeno brošuro na-
pisano že prej, saj je nastala 
kot zaključek njenega 35-le-
tnega dela v fizioterapiji in 
kot del zbirke Pomagam si 
sam, sedaj ko to znam. Tako 

da so naredili ponatis ter jo izdali v slovenščini, angleščini, hr-
vaščini in srbščini. Brošura vsebuje osnovne napotke starejšim 
za izvajanje vadbe, zaključi pa jo deset zapovedi, ki naj bi se jih 
vsi držali. Adamičeva je poudarila, da je želela z brošuro vsakega 
spodbuditi, da nekaj naredi zase, tudi takrat, ko ni videti izhoda. 
Mišice lahko aktiviramo kjer koli in kadar koli, z malo spretnos-
ti in iznajdljivosti imamo lahko fitnes v vsaki sobi. »Ko obvladaš 
svoj razum, obvladaš tudi svoje telo,« se glasi bistvo vsega tega. 

V sklopu projekta Šport za zdravo starost so usposobili javno 
dostopne vadbene površine, in sicer poligon za ulično vadbo 
oz. streetworkout na ŠRC Grič ter fitnes naprave na prostem v 
grajskem parku pri MC Brežice. Na teh napravah je priporočljiva 
vadba dva- do trikrat na teden. Čularjeva se je ob koncu zahvali-
la vsem, ki so sodelovali pri izdaji brošure, od lektorice Jadran-
ke Roguljić, oblikovalca GLM-Lovše d.o.o., avtorjev fotografij 
Adamičeve, Luke Rudmana in Franca Šavriča do prevajalcev 
v tuje jezike, v angleščino je brošuro prevedla Damjana Šuli-
na Zorko. Po uradnem delu so za navzoče pripravili »športno« 
pogostitev z izdelki Sirarstva Kranjec in malinami Mile Levec. 
 R. Retelj

Majda Adamič: Bistvo je v razumu

Majda Adamič


