
Časopis za pokrajino Posavje, leto XVII, št. 12, četrtek, 6. junij 2013

 IZ VSEBINE

2  Z inovativnostjo 
nad črnogledost

4  Nujno je boljše 
povezovanje

9  Tretji 
Ekopraznik v 
Brežicah

10  70 let 
 TE Brestanica
14  Športno Posavje
17  Kam v Posavju
20  Nagradna 

križanka
23  Mali oglasi

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

PRAZNIK KS TRŽIŠČE FINANČNA 
PERSPEKTIVA 
2014-2020

Iz naših krajev, 
str. 6

Gospodarstvo, 
str. 8

Župan napovedal 
gradnjo nove šole

Sredstva predvsem 
za gospodarstvo

PRAZNIK 
KS LESKOVEC

Iz naših krajev, 
str. 5

Zlato priznanje 
domači šoli

Naslednja številka bo izšla 
20. junija 2013!

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

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

Naš pogovor, 
str. 3

TOMISLAV MALGAJ, 
direktor TE 
Brestanica:

Elektrarna je del 
identitete kraja

Se
CO

M 
d.o

.o.
, V

rb
ina

 12
, K

ršk
o

SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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KRŠKO – Z jutrišnjim dnem bo letošnje krško občinsko pra-
znovanje doživelo vrhunec. Ob 12. uri bo namreč na plo-
ščadi hidroelektrarne Krško otvoritev tretjega člena v ve-
rigi spodnjesavskih hidroelektrarn in nove krške obvoznice, 
ki se je bo udeležila tudi predsednica Vlade RS mag. Alen-
ka Bratušek. Ob 17. uri bo v Kulturnem domu Krško še slav-
nostna akademija v počastitev občinskega praznika s pode-
litvijo občinskih priznanj, kot je že v navadi, pa bo sledilo 
druženje občank in občanov na ploščadi pred kulturnim do-
mom, ki ga bo popestrila skupina Čuki. P. P.

Jutri otvoritev HE in akademija

*Akcija velja za gotovinsko plačilo pri nakupu bele 
tehnike nad 400 EUR in ne velja za artikle v akciji.

Akcija velja do 21. 6. 2013.

MEGADOM KRŠKO tel.: 07/48 81 200
www.megadom.si

BELA TEHNIKA
-10 % popust*

+
SUBSTRAT za vrt 40 l, 

samo 1 EUR.

AKCIJA

Po besedah predsednika upra-
ve NEK Staneta Rožmana sta 
na njihovo opredelitev petle-
tnega razvojnega načrta do 
leta 2016 na področju teh-
nološke nadgradnje vpliva-
la predvsem dva dogodka, in 
sicer še pred načrtovanim ro-
kom končan postopek za po-
daljšano obratovanje NEK in 
naravna katastrofa v japonski 
Fukušimi leta 2011. Dinami-
ka tehnološke nadgradnje je 
po Rožmanovih besedah mor-
da celo najvišja v dosedanjem 
obratovalnem obdobju. Z iz-
boljšanjem varnosti želijo NEK 
pripeljati v stanje, da bo zgled 
vsem ostalim in bo imela za-
gotovljene vse rešitve v skladu 
s standardi, ki se pričakujejo 
tako doma kot v svetu. Kot je 

Z mobilno strategijo varnosti
zaključili kot prvi v Evropi
VRBINA – V Nuklearni elektrarni Krško so 30. maja na novinarski konferenci 
najprej predstavili in kasneje novinarjem tudi pokazali opravljene izboljšave 
varnosti nuklearke, beseda pa je tekla tudi o načrtovanem programu varno-
stnih sistemov v naslednjih letih. 

še dejal, so lani v NEK kot prvi 
v Evropi popolnoma zaključi-
li z mobilno strategijo zago-
tavljanja varnostnih ukrepov. 

Pojasnil je, da mobilna stra-
tegija pomeni strategijo var-
nostnih rešitev in opreme za 

nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2

Predsednik uprave NEK Stane Rožman in direktor inže-
niringa v NEK Božidar Krajnc na novinarski konferenci

KRŠKO – Na sedežu krškega podjetja Kostak je 3. junija 
potekala novinarska konferenca, na kateri je bilo predsta-
vljeno poslovanje omenjenega podjetja v letu 2012, prav 
tako pa so nekaj besed namenili prihajajoči komunaliadi, 
ki bo v Krškem potekala jutri in v soboto.

Anica Topolovšek, direktorica finančno-računovodskega sek-
torja in informatike pri Kostaku, je najprej predstavila po-
slovanje skupine Kostak in družbe Kostak d.d. v lanskem letu 
ter načrte za leto 2013. Kot je dejala, se trenutno soočajo z 
zahtevnimi makroekonomskimi razmerami, saj so padajoče 
bonitetne ocene Slovenije povzročile višje stroške in otežen 
dostop do virov financiranja. Prav tako je bil padec dodane 
vrednosti v gradbeništvu že četrto leto zapored večji od de-
set odstotkov. Kljub temu pa je skupina Kostak leto 2012 za-
ključila v skladu z načrti in v celem letu ustvarila dobrih 34,1 

Ponosni na izgradnjo sortirnice

Anica Topolovšek in Miljenko Muha, v ozadju Jože Leskovar

Dejan Pavletič s.p., Elektrarniška cesta 11, Brestanica

www.keramika1a.si
Imitacija kamna in lesa, 
stenske in talne ploščice 

primerne za kuhinje, kopalnice, 
hodnike, dnevne prostore, 

skladišča, terase, bazene ...

VEČ KOT 400 RAZLIČNIH 
ARTIKLOV!

040/838-320

KRŠKO – Posavska območna gospodarska zbornica je že desetič pripravila natečaj za 
izbor najboljših inovacij v regiji v minulem letu, inovatorjem pa so na ponedeljkovi 
slovesnosti v Kulturnem domu Krško podelili priznanja. Zlato priznanje so si prislužili 
v podjetju Kovis d.o.o., srebrni v podjetjih Armat d.o.o. in TPV d.d., PE Brežice, bro-
nasti pa v podjetjih Elmont d.o.o. in Stadler d.o.o. Več o prireditvi, katere osrednji 
gost je bil poleg nagrajencev predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo 
Hribar Milič, pa na strani 2. P. P.

KRŠKO - Na povabilo poslanca v DZ in predsednika stranke 
SLS Franca Bogoviča je 4. junija Krško obiskal minister za 
kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Ob tej priložnosti 
je opravil delovni sestanek v podjetju Infra, si ogledal za-
ključek projekta komasacije in agromelioracije na obmo-
čju Viher, se sestal z vodstvom sadjarske družbe Evrosad, 
si ogledal sortirnico odpadkov družbe Kostak v Spodnjem 
Starem Gradu in zaključil obisk v Termoelektrarni Bresta-
nica.  nadaljevanje na str. 4

Minister na ogledu dobrih praks 

Ob obisku v podjetju Infra (z leve) direktor mag. Vojko 
Sotošek, državni sekretar na kmetijskem in okoljskem mi-
nistrstvu Branko Ravnik, poslanec Franc Bogovič in mini-
ster mag. Dejan Židan 
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svet je na 20. 
redni seji 30. maja potrdil odlok o občinskem prostorskem 
načrtu, katerega postopek priprave je potekal kar pet let.

„To je mejnik, ki daje občini nove možnosti razvoja za na-
slednjih deset let,“ je pred sprejetjem dokumenta, ki ga iz-
delalo podjetje Savaprojekt Krško, dejal Stanislav Rostohar 
iz občinske uprave. Po njegovih besedah v postopku pripra-
ve OPN sicer niso dosegli vseh zastavljenih ciljev in da bodo 
določeni občani zagotovo nezadovoljni, ker njihove pobude 
niso bile (morda tudi neupravičeno) upoštevane, vendar pa 
bodo tudi še v bodoče možne spremembe tega dokumenta. 
Kot najpomembnejše točke novega prostorskega načrta je 
izpostavil umestitev lokacije za izkoriščanje vrelca termal-
ne vode oz. za t. i. zdraviliško vas v Sajevcah in ostale pred-
videne lokacije za razvoj turizma (turistična naselja v Karl-
čah, Oštrcu, Globočicah in Vrtači, vzletišče in pristajališče 
za balone ter čolnarna v Kostanjevici, konjeniški turizem v 
Dobah, smučišče Polom itd.), zagotovitev območij za obrt in 
gospodarstvo (v obstoječi obrtni coni ter na Dolnji Prekopi) 
ter za stanovanjsko gradnjo, ki je omogočena v vseh naseljih, 
največ pa v Sajevcah, Kostanjevici na Krki, Gornji Prekopi in 
Dobah. V razpravi so svetniki opozorili na nujnost izselitve 
klavnice in kmetijske trgovine z otoka, saj ti dve dejavnosti 
nista skladni s turističnim razvojem tega območja, vendar, 
kot smo slišali, občina več kot omogočiti možnosti preselitve 
obema zasebnima lastnikoma ne more storiti.

Občinski svet je potrdil tudi manjši rebalans letošnjega pro-
računa, Karla Gašpar iz občinske uprave pa je ob tem po-
vedala, da bo zaradi gradnje novega vrtca in rekonstrukcije 
ceste skozi Prekopo kmalu potreben večji rebalans, vključ-
no z najemom dolgoročnega posojila. Sprejeli so tudi odlok 
o predkupni pravici občine, ki ji bo omogočil aktivno vlogo 
na trgu z nepremičninami, seveda ob pogoju, da bo imela za 
to tudi potrebna finančna sredstva.
 P. Pavlovič

Prostorski načrt za nov razvoj

malo verjetne dogodke, ki pa 
imajo lahko velike posledi-
ce – potrese, poplave in dru-
ge izredne dogodke, kot je na 
primer padec komercialnega 
letala. „Mobilna strategija kot 
prvo pomeni rešitve, da lahko 
v vsakem trenutku, ne glede 
na zunanjo situacijo, zagota-
vljamo vire električne energi-
je, ki so pogoj za delovanje 
varnostnih funkcij. Druga re-
šitev je ta, da moramo imeti 
v vsakem primeru na razpola-
go hladilni medij. Za nas je to 
voda. Tretja stvar, ki je nuj-
na, pa so ostali pogonski me-
diji, kot je komprimiran zrak. 
Potrebujemo torej tri stvari, 
da zagotovimo hlajenje reak-
torske sredice oz. integrite-
to sistema in s tem tudi var-
nost v okolju,“ je mobilno 
strategijo, ki je bila oblikova-
na v ameriškem okolju, nje-
na prednost pa je predvsem 
fleksibilnost oz. prilagodlji-
vost razmeram, podrobneje 
opisal Rožman. Ob tem je še 
dejal, da je vsa oprema sicer 
skladiščena v posebni zgradbi 
na platoju elektrarne. V lan-

Z mobilno strategijo varnosti
zaključili kot prvi v Evropi

skem letu so v NEK poskrbeli 
tudi za dodatno poplavno za-
ščito z dvigom nasipov na le-
vem bregu Save in Potočnice 
ter za dodaten vir električne-
ga napajanja ali tretji dizel 
generator. 

Predsednik uprave NEK je 
v nadaljevanju spregovo-
ril tudi o načrtovani nadalj-
nji izboljšavi nuklearke, v ka-
tero je vključen nov obsežen 
program varnostnih sistemov 
za obdobje 2012–2016. Reši-
tve spet posegajo na podro-
čje zanesljivosti električne-
ga napajanja, zagotavljanja 
hladilnih virov, integritete 
reaktorske sredice in zadrže-
valnega hrama ter na odziv-
ne centre za primer izrednih 
dogodkov, pri čemer bosta v 
ta namen zgrajena alternativ-
na kontrolna soba in tehnič-
ni podporni center. Kot je za-
trdil Rožman, so zagotovljeni 
vsi pogoji, da ta program re-
alizirajo v naslednjih petih le-
tih in zadostijo vsem mogo-
čim standardom. V naslednjih 
petih letih imajo v načrtu še 
druge posodobitve za stabilno 

delovanje NEK, med drugim 
rešitve za zagotavljanje pri-
mernega skladiščenja NSRAO. 
O problemu slednjega Ro-
žman ugotavlja, da projekt 
na pristojnem ministrstvu 
brez večjih premikov stoji že 
dve leti, saj ima vsaka vla-
dna garnitura svoje razloge, 
zakaj ne gre naprej. Rožman 
je predstavnikom medijev za-
upal tudi finančni vidik vseh 
opisanih izboljšav. Tako pro-
gram varnostnih sistemov za 
petletno obdobje znaša 200 
milijonov, mobilna strategi-
ja je okvirno stala deset mi-
lijonov, tretji dizel generator 
pa 30 milijonov evrov. Po no-
vinarski konferenci so pred-
stavnike medijev popeljali še 
po platoju elektrarne, kjer so 
si lahko ogledali vso mobilno 
opremo.
 Rok Retelj, 
 foto: M. Mavsar

nadaljevanje s str. 1

nadaljevanje s str. 1

Ponosni na izgradnjo sortirnice
milijonov evrov prihodkov, kar je za 4,4 odstotke več kot leto 
prej. Vrednost investicij v osnovna sredstva ter vlaganja v 
raziskave in razvoj skupine Kostak je bila lani dobrih 2,6 mi-
lijona evrov, kar je največ v 60-letni zgodovini podjetja, pri 
čemer so najbolj ponosni na največjo investicijo v zgodovi-
ni – sortirnico za mehansko obdelavo odpadkov v Spodnjem 
Starem Gradu, katere vrednost je znašala več kot 2,2 milijo-
na evrov. Za letošnje leto sicer načrtujejo investicije v viši-
ni lastnih virov financiranja, kar v številkah pomeni 782.000 
evrov. V Kostaku ugotavljajo, da je kljub racionalizaciji po-
slovanja lanski poslovni izid nekoliko pod načrtovanim. Tako 
so ustvarili 267.000 evrov čistega dobička, ki pa je glede na 
leto 2011 višji za 6,4 odstotkov. Letos načrtujejo še večji do-
biček. Kljub splošni nelikvidnosti in kreditnemu krču so v Ko-
staku pravočasno poravnali vse obveznosti tako do države in 
dobaviteljev kot tudi zaposlenih, je še omenila Topolovškova. 

Direktor podjetja Miljenko Muha je pristavil: »V letu 2011 
nas je kriza vse skupaj streznila, zato smo pričeli vse inve-
sticije vlagati v dejavnost oz. to, kar prinaša denar. Šli smo 
v investicijo sortirne linije, na katero smo zelo ponosni, saj 
smo verjetno edini v Sloveniji, ki smo v zelo kratkem času 
vzpostavili sistem obdelave odpadkov. Usmerjen je v tisto, 
kar od nas Evropa tudi zahteva – kot prvo iz odpadkov izločiti 
čim več koristnih stvari, nato pa jih tudi čim manj odložiti.« 
Povedal je še, da so lani za humanitarne, športne in kulturne 
namene vložili 130.000 evrov ter s tem pomagali društvom, 
klubom in vsem ostalim, ki jim je podjetje Kostak sponzor. 
Prav tako lani v podjetju ni bilo neposrednega zmanjševanja 
plač, zaposlenih je bilo deset več kot leta 2011, zaposlili so 
tudi skoraj vse svoje štipendiste. Trenutno imajo v podjetju 
kar 15 inženirjev gradbeništva (leta 2001 samo dva), kar po 
njegovem pomeni, da namesto v stroje vlagajo v znanje, lju-
di in s tem skrbijo za prihodnost podjetja. Med omenjenimi 
projekti podjetja Kostak v letošnjem letu so med drugim ure-
ditev Dalmatinove ulice, CKŽ in Zatona, projekt hidravlične 
izboljšave vodovodnega sistema ter nadkritje kompostarne 
v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad, s čimer bodo prepreči-
li smrad, nad katerim se pritožujejo okoliški prebivalci. Kot 
je dodal Jože Leskovar, direktor Sektorja komunale pri Ko-
staku, je njihova želja tudi, da se reši energetska izraba al-
ternativnih virov energije – goriva, ki nastane s pridelavo od-
padkov v sortirnici. 

V nadaljevanju je bilo govora še o 29. srečanju delavcev ko-
munalnega gospodarstva Slovenije oz. Komunaliadi 2013, ki 
jo po 15 letih spet organizira družba Kostak d.d. in na kate-
ro je prijavljenih približno 2.500 udeležencev iz 66 komu-
nalnih podjetij po Sloveniji. Več o omenjeni prireditvi  lah-
ko preberete na strani 15.
 Rok Retelj

Kot je povedal predsednik 
komisije za ocenjevanje ino-
vacij na posavski gospodar-
ski zbornici doc. dr. Tomaž 
Žagar, je na razpis tokrat si-
cer prispelo le osem prijav, 
ki pa so bile po strukturi zelo 
pestre in kvalitetne, zato je 
imela komisija zahtevno delo 
in je med prispelimi prijava-
mi pozitivno ocenila pet ino-
vacij. Zlato priznanje, ki 
sta ga podelila predsednik 
upravnega odbora posavske 
zbornice Martin Novšak in 
predsednik GZS mag. Samo 
Hribar Milič, si je za inova-
cijo kolesnega zavornega di-
ska (tip Z) brez vijačne pri-
trditve prislužil Ivan Smolej 
iz podjetja Kovis d.o.o. Ino-
vacija rešuje težavo nedo-
voljenih površinskih razpok 
na kolesnih zavornih diskih. 
„Seveda smo zopet naredi-
li ‚bum‘ na tržišču, rezulta-
ti pa bodo vidni šele čez dve 
do tri leta, saj pri železni-
cah gre vse bolj počasi,“ je 
ob tem dejal direktor podje-
tja Kovis Alen Šinko.

Srebrni priznanji, ki sta jih 
podeljevala Žagar in direk-
tor območne zbornice Dar-
ko Gorišek, so dobili Andrej 
Lovšin, Igor Križman in Bo-
ris Lavrič iz podjetja Armat 
d.o.o. za fasadni sistem Art-
Design ter Miran Ferenčak, 
Silvo Šneberger, Matjaž So-
tler, Boštjan Vučajnk, Da-
rio Novak, Emir Šoštarec in 

Z inovativnostjo nad črnogledost
KRŠKO – „Verjamem, da imamo še vedno v številnih podjetjih klimo in odnose, ki spodbujajo posame-
znike in skupine, da iščejo vedno nove in nove rešitve,“ je 3. junija na podelitvi priznanj najboljšim 
inovatorjem v Posavju za leto 2012 poudaril prvi mož GZS mag. Samo Hribar Milič. Gospodarska zborni-
ca Slovenije – Območna zbornica Posavje, Krško je omenjeno podelitev pripravila že desetič.

PC Strojegradnja Brežice iz 
podjetja TPV d.d., PE Breži-
ce za rezalno gubalno linijo 
IBK 18 in rezalno gubalno li-
nijo 35. „Končni cilj te inova-
cije je fasada, ki bo ogreva-
la stavbo s pomočjo sončne 
energije, se pravi, da je na-
menjena nizkoenergetskim 
in pasivnim hišam. Ta prvi 
sklop pa je bolj oblikovnega 
značaja, saj omogoča obli-
kovalcu oz. arhitektu pisa-
nje vzorcev po pločevini,“ 
je pojasnil Andrej Lovšin iz 
podjetja Armat. „Inovativna 
rešitev je bila ta, da smo v 
eni liniji združili proces re-
zanja in gubanja cevi, s či-
mer smo prihranili predvsem 
pri stroških logistike in opti-

mizacije proizvodnega pro-
cesa,“ pa je pojasnil direk-
tor TPV d.d., PE Brežice Emir 
Šoštarec. Bronasti priznanji 
so dobili Klemen Grozina in 
Franjo Boh iz podjetja El-
mont d.o.o. za programsko 
opremo za vodenje delovnih 
skupin ter Srečko Novak in 
Miha Vuk iz podjetja Stadler 
d.o.o. za sistem daljinskega 
upravljanja strojev preko t.i. 
ProfiBus protokola. Inovacije 
podjetij Kovis, Armat in TPV 
bodo Posavje zastopale še na 
nacionalnem ocenjevanju.

Kot je v svojem govoru de-
jal predsednik GZS mag. 
Samo Hribar Milič, je Slove-
nija glede inovacij še vedno 

nad evropskim povprečjem, 
saj v številnih podjetij veli-
ko vlagajo v konkurenčnost, 
tako na tehnološkem podro-
čju kot tudi v t. i. mehkih de-
javnostih. Izpostavil je po-
men projekta spodbujanja 
inovacij gospodarske zborni-
ce: „S to pozornostjo skušamo 
ne samo nam samim dati več 
poguma in samozavesti, am-
pak tudi ustvarjati v Sloveniji 
bolj pozitivno klimo. Ta nega-
tivizem, črnogledost, obupa-
nost, ki vodijo v premajhno 
podjetnost in ambicioznost, 
so neupravičeno preveč raz-
širjeni.“ Kot je še dodal, go-
spodarstvo pričakuje od drža-
ve, da bo boljša, odločnejša 
in bo razumela, da je le kon-
kurenčno gospodarstvo tisto, 
ki zagotavlja stabilnost, soci-
alno varnost in mirno priho-
dnost. „Vsak dan več pravic, 
vsak dan več davkov, troša-
rin in drugih obveznosti za 
gospodarstvo prav gotovo ni 
odgovor na to, kar potrebu-
jejo, to je ravno v nasprotni 
smeri, kar moramo dobiti,“ je 
bil kritičen, a je hkrati izrazil 
prepričanje, da bo Slovenija 
kmalu spet postala „evropski 
razvojni in gospodarski tiger“. 

Podelitev priznanj inovator-
jem je z glasbenim nastopom 
polepšal tamburaški orkester 
Glasbene šole Krško, slove-
snost pa je povezovala Petra 
Rep Bunetič.
 Peter Pavlovič

Z leve: povezovalka Petra Rep Bunetič, predsednik GZS 
mag. Samo Hribar Milič, direktor podjetja Kovis Alen Šin-
ko, inovator Ivan Smolej in predsednik upravnega odbo-
ra posavske zbornice Martin Novšak

Predstavili bodo 
delitev tablet 
kalijevega jodida
KRŠKO – Uprava RS za za-
ščito in reševanje bo sku-
paj z Ministrstvom za 
zdravje in Upravo za jedr-
sko varnost v ponedeljek, 
10. junija, na novinarski 
konferenci v Kulturnem 
domu Krško predstavila 
ukrep zaužitja tablet kali-
jevega jodida, t. i. jodno 
profilakso, ki je predvide-
na za zaščito prebivalcev 
v primeru izpusta radioak-
tivnih snovi v ozračje. V 
Sloveniji smo namreč ob-
novili zaloge tablet kalije-
vega jodida in po novem 
bodo ljudje, ki prebiva-
jo v neposredni bližini Nu-
klearne elektrarne Krško, 
tablete lahko brezplačno 
prevzeli v lekarnah in jih 
imeli shranjene doma. Za 
večino se tablete hranijo v 
19 slovenskih bolnišnicah. 

 P. P. 
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Anica Frece, Krško: Kot upokojenka se me-
stnega avtobusa zelo veliko poslužujem, naj-
manj enkrat tedensko, predvsem na relaci-
ji Videm – zdravstveni dom – Leskovec, tako 
zaradi nakupov, zdravstvenih storitev kot za-
sebnih obiskov. Morali bi se ga več posluže-
vati, je cenovno ugoden, na ta način bi raz-

bremenili tudi siceršnji promet, osebno pa pogrešam več 
dnevnih linij javnega prevoza do Novega mesta.

Boštjan Janežič, Sevnica: V Sevnici je za 
javni prevoz slabo poskrbljeno, pa še cena 
se mi zdi previsoka. Poslužujejo se ga sta-
rejši ljudje, mlajši se raje vozijo z lastnimi 
prevoznimi sredstvi. Dopoldan je tako v me-
stu povečini gneča. Če pa primerjam mestni 
prevoz v Krškem, imam občutek, da ga lju-

dje več uporabljajo. Do šole grem ponavadi peš, se pa pe-
ljem tudi z avtobusom, saj je brezplačen. 

Janko Lužar, Veliki Kamen: Skozi moj kraj 
vsakodnevno vozijo avtobusi, na katerih so 
predvsem šolarji. Avtobusne postaje nima-
mo urejene, zato šoferji ustavljajo na ne-
varnem mestu. Če odštejemo šolarje, so av-
tobusi bolj kot ne prazni. Tudi ukinili so jih 
že nekaj. Sam se sicer vozim z avtom, ker ni 

take povezave, ki bi mi ustrezala. Ljudje bi pogosteje upo-
rabljali javni prevoz, če bi bile nižje cene. 

Cveta Jazbec, Šentjanž: Preveč imamo par-
kirišč in asfaltiranih cest ter premalo kolesar-
skih stez, javnih koles pa sploh še ni zasle-
diti. Sodobni trendi v Posavju bi morali biti 
usmerjeni v izposojo koles, parkirišča bi mo-
rala biti samo pred vstopom v mesto, od ko-
der bi bilo poskrbljeno za vožnjo z javnim mi-

nibusom. Sama veliko hodim in zame gibanje pomeni zdravje, 
v mestih pa se poslužujem javnega prevoza.

Že mnogokrat smo slišali, da bi prometno gnečo v mestih 
lahko precej zmanjšali z uporabo javnih prevoznih sred-
stev. Zato nas je zanimalo, kako je za javni prevoz po-
skrbljeno v vašem kraju in ali se ga poslužujete ter kaj 
bi morali storiti, da bi več ljudi uporabljalo javni prevoz?

anketa

Zakaj (ne) javni prevoz?

V pogovoru kmalu po pre-
vzemu direktorske funkcije 
v TEB ste dejali, da je vaša 
osrednja naloga projekt za-
menjave starih plinskih blo-
kov (1-3) in da se bo pričel 
leta 2013. Kako kaže zdaj?
Pri omenjenem projektu ima-
mo 100-odstotno podporo na-
šega lastnika, GEN energije, in 
dejansko smo bili že pred pod-
pisom desetletne pogodbe z 
ELES-om za zagotavljanje sis-
temskih storitev terciarne re-
gulacije, ki bi bila vir za finan-
ciranje projekta. Žal je ravno 
takrat na ELES-u prišlo do za-
menjave vodstva, ki je ime-
lo drugačen pogled na zakup 
potrebnih kapacitet terciarne 
regulacije v smislu večletnega 
zakupa, zato smo zopet na za-
četku, pri razgovorih, prepri-
čevanjih, usklajevanjih, čas 
pa beži. 
Na drugi strani pa moram po-
udariti, da so naši upravni po-
stopki na takšni točki, da pri-
čakujemo, da bomo nekje do 
oktobra pridobili gradbeno do-
voljenje. Potekajo tudi razgo-
vori z Evropsko investicijsko 
banko, na katero smo že od-
dali t. i. first application, torej 
prijavo projekta. Sam projekt 
je s strani banke umeščen v ka-
tegorijo projektov, ki so zani-
mivi za njihov portfelj financi-
ranja, tako da imamo v juliju 
z njihove strani že najavljen t. 
i. audit, na katerem se bodo 
podrobno seznanili s poslova-
njem Termoelektrarne Bresta-
nica kot GEN energijo. Sicer pa 
ima tudi GEN energija v svojih 
strateških načrtih projekt po-
trjen s strani nadzornega sve-
ta, tako da stvari gredo v pra-
vo smer.

Kot drugi cilj vašega manda-
ta ste navedli, da mora TEB 
ostati vodilni ponudnik stori-
tev terciarne regulacije, kar 
pa je najbrž odvisno ravno od 
izpolnitve prvega cilja …
Točno tako. Novi bloki, ki jih 
načrtujemo, bodo izpolnjeva-
li tehnične zahteve terciar-
ne regulacije, to je 15-minu-
tni odzivni čas do polne moči 
ter hkrati možnost t. i. temne-
ga zagona, kar pomeni, da ob 
sistemski elektrarni ostajamo 
tudi v vlogi neodvisnega zuna-
njega vira napajanja nujne la-
stne rabe Nuklearne elektrar-
ne Krško. Upoštevati moramo 
tudi dejstvo, da v letu 2016 v 
elektroenergetski sistem vsto-
pa TEŠ 6, kar je povezano z do-
datnimi potrebami po terciarni 
regulaciji, za zagotovitev kate-
rih je zadolžen ravno ELES kot 
sistemski operater prenosnega 
sistema.

Se pravi, da računate na to, 
da bi to storitev lahko opra-
vljali tudi za TEŠ 6?
To je sistemska storitev. ELES 
mora zagotoviti nemoteno de-
lovanje sistema v primeru ha-
varijskega stanja delujočih 
agregatov, pa naj si gre za izpa-
de bodisi bloka 6 bodisi nukle-
arke. Ta storitev je namenjena 
celotnemu energetskemu sis-
temu, ne pa za konkretno elek-
trarno. Trenutno veljavna pra-
vila so takšna, da moraš imeti 
toliko sistemske rezerve, koli-

Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica:

Elektrarna je del identitete kraja
BRESTANICA – Za Tomislava Malgaja, ki je ravno zakorakal v drugo polovico petletnega mandata na čelu 
Termoelektrarne Brestanica, je letošnje leto jubilejno tako po službeni kot osebni plati – elektrarna bo 
namreč obeležila 70-letnico delovanja, sam pa se bo kmalu srečal tako z Abrahamom kot tudi s 25-le-
tnico delovne dobe, ki jo je z izjemo treh let v GEN energiji v celoti preživel v brestaniški elektrarni. 
Jubilej elektrarne, ki ga bodo slovesno obeležili 18. junija, bo minil zlasti v pričakovanju velike inve-
sticije, zamenjave dotrajanih plinskih blokov 1-3, s katero si elektrarna zagotavlja prihodnost za nasle-
dnjih nekaj desetletij. Seveda sva pogovor začela ravno s tem projektom. 

kšen je največji delujoči blok. 
Trenutno je to slovenska polo-
vica NEK (348 MW), po vstopu 
TEŠ 6 pa se bodo potrebe pove-
čale na 545 megavatov, zato bo 
tudi naš sistem potreboval do-
datne količine rezervne moči.

V javnosti sicer pogosto za-
sledimo prepričanje, da je 
TEB rezerva zgolj za izpad 
NEK …
Ne, TEB ni samo v vlogi rezer-
ve NEK-u. Res je, da smo oboji 
v portfelju GEN energije in bi 
se TEB lahko koristila kot nado-
mestni vir energije v primeru 
izpada NEK, ni pa strogo tako, 
saj se v takšni situaciji išče 
možnost nakupa nadomestne 
energije na dnevnem trgu ele-
ktrične energije. Kot rečeno, 
pa bi imela TEB s svojimi plin-
skimi bloki 3 x 23 MW povsem 
drugo vlogo v primeru razpa-
da elektroenergetskega siste-
ma, saj bi tedaj nastopila kot 
neodvisen zunanji vir napaja-
nja nujne lastne rabe. Ta vlo-
ga se tudi redno testira v času 
rednega remonta jedrske elek-
trarne, ko se vzpostavi direk-
tna napetostna povezava med 
TEB in porabniki v NEK. Ravno 
zaradi te varnostne vloge je še 
toliko bolj pomembno realizi-
rati načrtovano investicijo za-
menjave blokov, saj je zaradi 
starosti opreme (iz leta 1974) 
njihovo nadaljnje zanesljivo 
obratovanje pod vprašanjem.
Naj dodam še, da na podla-
gi pogodbe opravljamo tudi 
vzdrževanje na novozgrajenih 
hidroelektrarnah na spodnji 
Savi, od Boštanja do Krškega. 
To nam predstavlja zunanji vir 
prihodka in glede na razgovo-
re z vodilnimi v HESS bomo to 
pogodbo podaljšali tudi v letu 
2014. Hočem poudariti, da ne 
stojimo in čakamo, ampak sku-

šamo najti tudi kakšen doda-
ten vir prihodka izven naše 
osnovne dejavnosti.

Kakšno je sicer po vašem 
mnenju zavedanje o pome-
nu TEB v slovenskem elek-
tro-energetskem sistemu?
V strokovnih krogih se prav 
gotovo vsi zavedajo pomena 
elektrarne, pomena takšne-
ga objekta, ker še vedno ve-
lja stališče, da je najdražja 
tista energija, ki je ni. Če ne 
bi imeli takšnega rezervnega 
vira napajanja, bi lahko prišlo 
v najslabšem scenariju tudi do 
razpada elektroenergetskega 
sistema. Slednji je živ organi-
zem, ki se nenehno spreminja, 
ob tem pa mora proizvodnja 
slediti porabi oziroma druga-
če povedano, morata biti ne-
prestano uravnoteženi, sicer 
pride do razpada. V prvem 
trenutku havarijskega stanja 
sistema naša elektrarna pred-
stavlja podporno točko, da za-
držimo sistem pred razpadom, 
nato pa se potrebna energija 
zakupi na »spot« trgu. 

Kako je z ekonomiko vaše 
proizvodnje v primerjavi z 
drugimi viri?
Tukaj ne moremo govoriti iz-
ključno o ekonomiki, ampak 
o ekonomiki v povezavi z var-
nostjo in zanesljivostjo doba-
ve električne energije uporab-
nikom. Poudariti je potrebno, 
da TEB ne prodaja KWh, torej 
proizvodnje električne energi-
je, temveč nudi zakup moči iz 
plinskih blokov v višini 297 MW. 
Storitev, ki jo ponuja TE Bre-
stanica, je ključnega pomena 
in mora biti sestavni del ele-
ktroenergetskega sistema, da 
slednji normalno funkcionira. 
Pogosto nujnost naših kapaci-
tet ponazorimo s prispodobo o 

rezervnem kolesu v avtu ozi-
roma ali si upamo na pot brez 
le-te.

Kot ste dejali ob nastopu 
mandata, se s tem projektom 
elektrarni zagotavlja priho-
dnost za naslednjih 30 let …
Tako je, dejansko bo z rea-
lizacijo tega projekta elek-
trarni omogočena dolgoročna 
poslovna stabilnost in konku-
renčna prednost, zaposlenim 
in njihovim družinam pa soci-
alna varnost. To bo najsodob-
nejša tehnologija, tako kar se 
tiče ekoloških kot tehničnih 
standardov, nenazadnje bodo 
imeli izkoristek 40 odstotkov 
in več. V določenih momentih 
bo elektrarna zanimiva celo za 
ekonomsko obratovanje.
Ob nastopu mandata sem si za-
stavil tudi cilj, da nadgradimo 
že obstoječe standarde kako-
vosti in ravno v času te obletni-
ce bomo pridobili še certifikat 
za družini prijazno podjetje. 
Torej delamo tudi na tem po-
dročju, da smo v okolju prepo-
znani kot podjetje, ki ni zapr-
to samo vase, ampak diha tako 
z zaposlenimi kot lokalno sku-
pnostjo.

Ravno sem vas želel vprašati 
o povezanosti z lokalno sku-
pnostjo – krajem, občino in 
regijo, kako jo zagotavljate 
in vzdržujete?
V TEB se zavedamo pome-
na korektnega sodelovanja z 
lokalno skupnostjo, zato se 
bomo tako kot v preteklosti ve-
dno pravočasno in s korektnimi 
informacijami obračali nanjo, 
saj se zavedamo, da le pošten 
odnos do lokalne skupnosti 
lahko obrodi sadove. Pri tem 
bi izpostavil, da nas je ob raz-
grnitvi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za potre-
be zamenjave plinskih blokov 
podprla tako lokalna skupnost 
na nivoju krajevne skupnosti 
kot občina, zaradi česar sma-
tram, da dobro delamo z lokal-
no skupnostjo, da je tudi ona 
v nas prepoznala resnega par-
tnerja, s katerim lahko najde 
neke skupne interese. Mislim, 
da je to dokaz, da smo na pra-
vi poti. Termoelektrarna je del 
identitete Brestanice in zane-
sljivo lahko trdim, da je bila 
elektrarna vse od leta 1943 
vpeta v razvoj našega kraja in 
širše regije. Nenazadnje je za-
poslovala že mnogo generacij 
pridnih ljudi s tega območja. 

Že 25 let ste zaposleni v 
energetiki, zato dobro pozna-
te panogo. Kakšen je vaš po-
gled na njen pomen v regiji?
Če se ozrem najprej na na-
cionalni nivo, menim, da je 
energetika gonilna sila razvo-
ja in da le s pametno preudar-

no strategijo bomo zagotovi-
li blagostanje vseh državljank 
in državljanov ter njihovo so-
cialno varnost. Če pa gledamo 
na Posavje, pa je to naš para-
dni konj, energetika predsta-
vlja 80 odstotkov vseh finanč-
nih tokov v regiji.

To je vsekakor pozitivno, a je 
po drugi strani negativno sta-
nje gospodarstva brez ener-
getike. Kaj je po vašem mne-
nju razlog za to?
V prvi vrsti to, kar dnevno po-
slušamo: neprijazna zakonoda-
ja tako na strani delodajalcev 
kot na strani delojemalcev. To 
zakonodajo moramo prilago-
diti našim, slovenskim razme-
ram, ne odkrivati tople vode, 
ampak uporabiti nek mo-
del, ki je v svetu uveljavljen 
in kaže dobre rezultate. Me-
nim, da moramo industriji, ki 
je še preživela, zagotoviti vi-
zijo nadaljnjega razvoja, sicer 
pa vidimo, da se tudi pojavlja-
jo ideje, npr. na področju tu-
rizma, kjer je zagotovo tržna 
niša. V Brestanici imamo grad, 
zelo lep objekt, za katerega 
imamo v elektrarni posluh in 
interes, da zaživi. 

Ko govorimo o energetiki v 
Posavju, se večkrat poudarja, 
kako pomembno je, da zara-
di zaupanja javnosti te objek-
te vodijo ljudje iz lokalnega 
okolja.

Mislim, da je to pomemben 
moment. Če povem samo pri-
mer: ko smo imeli že omenje-
no javno razgrnitev, sem pou-
daril, da sam živim v tem kraju 
in sem najmanj zainteresiran, 
da bi vanj pripeljal neko teh-
nologijo, zaradi katere bi me 
bilo sram, ko ne bom več na 
tej pozicijo, in da bi degradiral 
našo čudovito okolico. Zagoto-
vo imajo v tem primeru ljudje 
drugačen pristop, kot če bi pri-
šel nekdo iz Ljubljane in bi mu 
rekli: ti kar govori, jutri te ne 
bo, nam bo pa to ostalo tukaj.

Živimo v težkih gospodarskih 
razmerah, ki jih zaznamujejo 
varčevalni ukrepi. Kaj lahko v 
tej luči pričakujemo v Posav-
ju glede investicij v energeti-
ki, saj stvari ne gredo naprej, 
kot so šle pred leti?
Dejstvo je, da se tudi v energe-
tiki pozna gospodarska kriza in 
da tudi tukaj zategujemo pas 
in pazimo, da je poslovanje ra-
cionalno. Vsi bomo morali pre-
vzeti del bremena, da Sloveni-
jo porinemo naprej. Prepričan 
sem, da se bo gradnja hidroe-
lektrarn na spodnji Savi nada-
ljevala in dokončala, in trdno 
verjamem, da moramo, če že-
limo ponuditi industriji konku-
renčno ceno električne ener-
gije, še naprej podpirati tudi 
projekt JEK 2.
 Peter Pavlovič,
 foto: Boštjan Colarič

Tomislav Malgaj, letnik 1963, je po osnovni šoli v domači 
Brestanici in srednji tehnični šoli v Krškem zaključil študij 
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Leta 1988 se je zapo-
slil v Termoelektrarni Brestanica v službi strojnega vzdrževa-
nja, julija 1998 je napredoval na delovno mesto vodje služ-
be obratovanja. S septembrom 2007 se je zaposlil v podjetju 
GEN energija, d.o.o. na delovno mesto vodja sektorja proi-
zvodnje, kjer je organizacijsko in tehnično vzpostavil delo-
vanje centra vodenja bilančne skupine. 6. oktobra 2010 ga je 
nadzorni svet Termoelektrarne Brestanica imenoval za direk-
torja družbe, petletni mandat pa je nastopil s 1. novembrom 
istega leta. V prostem času rad igra košarko in hodi v hribe.

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 10 | info@avtoline-krsko.si

www.avtoline.si

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA
-  Tehnični pregledi -  Avtoličarstvo
- Registracija vozil -  Avtooptika
-  Zavarovanje vozil -  Vulkanizerstvo
-  Avtovleka - Ročna pralnica
-  Avtokleparstvo -  Avtošola
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www.roletarstvo-bayer.si
OKNA ZA VEC GENERACIJ!

TEL: 07 30 80 210
Košenice 34, 8000 Novo mesto
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Vabimo vas na pohod po 
»Ostrovrharjevi« vinski poti 

v Zagradu, 
dne 15. 6. 2013 ob 18. uri.

Zagrad je na relaciji Radeče - Sopota.

Ob zaključku pohoda vas bo zabaval 
ansambel Dolenjska naveza.

Vabijo vas
Vinogradniki Zagrada

VABILO

informacije na: 041 629 912

SEVNICA - Zadnjo soboto v mesecu maju je pripravilo sev-
niško podjetje Tanin dan odprtih vrat in ob tej priložno-
sti uradno predalo namenu nov obrat za mikrokapsulira-
nje naravnih ekstraktov. 

»Z dnevom odprtih vrat smo pričeli v lanskem letu, ker smo 
v središču mesta in občane zanima, kaj se ‚kuha‘ v Taninu, 
zato je najbolje odpreti vrata, da se vidijo procesi,« je uvo-
doma dejal direktor podjetja Ivan Mirt. V podjetju, ki letos 
obeležuje 90-letnico delovanja, nenehno vlagajo v razvoj in 
raziskave, tako da so v samem svetovnem vrhu na področju 
prehranskih dopolnil živalim, želijo pa ustvarjati tudi pre-
hranska dopolnila za ljudi. »Nove produkte želimo delati iz 
surovin, ki jih najdemo v našem okolju. Ustvariti zeleno pri-
hodnost je naš slogan,« je v nadaljevanju  tekla razlaga ob 
predstavitvenem filmu, iz katerega je bilo med drugim razvi-
dno, da prodaja na svetovnem trgu raste. Težki časi za pod-
jetje so bili sicer v letih 1994, 1995 in 1996, ko so beležili 
izgubo, a uspelo jim je s posebnimi ukrepi obstati in danes 
je Tanin eno najuspešnejših sevniških podjetij z vizijo, ki jo 
razvija tudi s pomočjo 10 % zaposlenih v razvoju.
 S. Radi

Nov obrat v sevniškem Taninu

Direktor sevniškega podjetja Tanin je na dnevu odprtih 
vrat predstavil nov obrat za mikrokapsuliranje narav-
nih ekstraktov.

V konferenčni dvorani na sev-
niškem gradu je nato potekal 
delovni posvet. Na njem je 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
predstavil stanje in pogled na 
razvoj kmetijstva v sevniški 
občini in zaključil, da je v 
sevniški občini še kar nekaj 
priložnosti za razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeže-
lja. Direktorica Direktora-
ta za kmetijstvo dr. Martina 
Bavec je predstavila nekate-
re novosti skupne kmetijske 
politike do leta 2020, ki pred-
vsem spodbuja inovativnosti 
na kmetijah, širjenje znanja 
ter razvoj srednje in malih 
podjetij. Opozorila je še na 
zelo nizko samooskrbo. »Vsak 

V kmetijstvu rabimo več povezovanja
SEVNICA – Zadnji petek v maju se je na delovnem obisku v sevniški občini mudila generalna direktori-
ca Direktorata za kmetijstvo dr. Martina Bavec s sodelavcem Darkom Simončičem iz Sektorja za ureja-
nje kmetijskega prostora in zemljiške operacije na omenjenem direktoratu. Gosta sta si najprej ogleda-
la Sadjarstvo Blanca, kjer jima je podjetje in projekt namakanja predstavil direktor Jože Ratajc. 

dan pripeljemo iz tujine za 
200 tisoč evrov zelenjave, ki 
bi jo lahko nadomestili z do-
mačo pridelavo, če bi se zna-
li organizirati,« je bila jasna 
in dodala, da je nujno pove-
zovanje – horizontalno in ver-
tikalno.

Vodja tehnične pisarne Lokal-
ne akcijske skupine Posavje 
Darja Planinc je povedala, 
da so prejeli 1,6 milijonov 
evropskih sredstev iz progra-
ma LEADER, ki so jih opleme-
nitili ter z njimi ohranili tudi 
nekaj delovnih mest. »Išče-
mo nove, inovativne pro-
dajne poti in kulturna dedi-
ščina je nova tržna pot,« je 

med drugim še povedala Pla-
ninčeva in kot primer nave-
dla, da bodo začeli z obuja-
njem dediščine trapistov, ki 
so bili zelo napredni in inova-
tivni tudi na področju kme-
tijstva. O zaščitenih kmeti-
jah je kritično spregovoril 
Tine Zupančič, ki je me-
nil, da zakon, sprejet leta 
1974, ne daje priložnosti za 
razvoj. »Delež ljudi, ki živi 
od kmetijstva, se je drastič-
no zmanjšal. Dogajajo se 
zaraščene površine in žalo-
stne zgodbe ostarelih ljudi. 
Potencialni kupci zaščite-
nih kmetij finančno niso do-
volj močni, zato so nujni novi 

predpisi,« je menil.  

Ostali razpravljavci so se v 
nadaljevanju dotaknili ra-
zvoja lokalno pridelane hra-
ne, varovanja kmetijskih ze-
mljišč in nove obdavčitve 
kmetov po katastrskem do-
hodku. V nadaljevanju de-
lovnega srečanja je sledila 
še zasaditev vrta pri enoti 
Kekec Vrtca Ciciban Sevni-
ca, ki je bil urejen na pobu-
do sveta staršev ter s podpo-
ro župana Srečka Ocvirka ter 
poslanca in nekdanjega mini-
stra za kmetijstvo in okolje 
Franca Bogoviča.
 Smilja Radi

Pri enoti Kekec Vrtca Ciciban Sevnica je župan Srečko 
Ocvirk skupaj z ravnateljico vrtca Vlasto Fele, general-
no direktorico Direktorata za kmetijstvo dr. Martino Ba-
vec in nekdanjim ministrom za kmetijstvo in okolje Fran-
cem Bogovičem pomagal pri zasaditvi vrta.

Sevniški župan Srečko Ocvirk, generalna direktorica Di-
rektorata za kmetijstvo dr. Martina Bavec s sodelavcem 
Darkom Simončičem

DOBOVA - Prvo junijsko soboto so v Dobovi v organizaci-
ji Društva upokojencev Dobova – Kapele pripravili med-
narodno srečanje upokojencev domačega društva in UU 
Brdovec. Udeležilo se ga je okrog 300 članov z obeh stra-
ni meje, ki so bili navdušeni nad bogatim kulturnim pro-
gramom.

Dobovsko srečanje upokojencev z obeh strani meje so s svojo 
prisotnostjo počastili še predstavniki krajevnih društev, po-
savskih upokojenskih društev, predsednik KS Dobova Mihael 
Boranič, brežiški župan Ivan Molan, predsednik čezmejne-
ga društva Josip Olovec in namestnik načelnika občine Brdo-
vec Stjepko Rukelj. Predsednik Društva upokojencev Dobo-
va – Kapele Slavko Bokor je v uvodu pozdravil vse prisotne 
in v pogovoru za naš časopis še dejal: „Srečanja smo priče-
li pred štirimi leti, enkrat gostujemo v Brdovcu, nato pa se 
srečamo spet pri nas. To je posebno druženje, kjer dajemo 
velik poudarek obmejnemu prijateljstvu. Prebivalci ob meji 
smo med seboj izredno povezani na vseh področjih od me-
šanih zakonov do nepremičnin, zato med sabo gojimo prija-
teljske vezi.“ 
V kulturnem programu, ki ga je povezoval Aljaž Božič, so na-
stopili skupina Mariachi la Paloma, KUD Mihovil Krušlin, duet 
Elizabeta in Dragutin Križanić, dramska skupina Cigani in 
skupina Žene iz Brdovca. V sproščenem nadaljevanju pa je 
za plesne ritme poskrbel ansambel Ples. 
 M. Hrvatin

Četrtič utrjevali prijateljske vezi

Na srečanju se je zbralo kar 300 upokojencev z obeh stra-
ni meje. 

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

Kot je dejal poslanec Franc Bogovič, je bil namen tokratnega 
obiska predvsem predstavitev dobrih praks na območju občine 
Krško, pri katerem je znaten delež sredstev prispevalo tudi mi-
nistrstvo za kmetijstvo in okolje. V zadnjih letih je bilo namreč 
izvedenih več komasacij ali so te v zaključni fazi, poleg Viher 
še na Mrtvicah, Bregah in Pijavškem polju. Pri tem je izpostavil, 
da je v novi perspektivi potencial teh območij v možnosti nama-
kanja zemljišč ob spodnjem toku reke Save, za kar je na občin-
skem nivoju že izdelanih nekaj strokovnih podlag.

Navezujoč se na okoljsko in kmetijsko področje je mag. De-
jan Židan navedene primere dobre prakse ocenil kot vzoren 
primer dobrega dela  in sodelovanja lokalne skupnosti in mini-
strstva, med drugim pa tudi izpostavil, da bo Slovenija v drugi 
polovici leta prevzela triletno predsedovanje Savski komisiji, 
ki ga od leta 2006 tvorijo sopodpisnice Savskega sporazuma, 
to so poleg Slovenije še Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Sr-
bija. Z navedenim sporazumom so se države zavezale, da jim 
bo reka Sava skupna skrb, tako z vidika njenega energetskega 
izkoriščanja, plovne poti, protipoplavne zaščite, pa tudi vira 
pitne vode. Kot je dejal, bo na tem področju načrtovanih več 
večjih projektov, v izvedbo katerih pa se bo lahko Slovenija 
aktivno vključila s svojim strokovnim znanjem, pri čemer bo 
lahko imela pomembno vlogo tudi družba Infra.
Njen direktor mag. Vojko Sotošek pa je ob ministrovem obi-
sku izpostavil izvedeno infrastrukturno ureditev pri HE Krško v 
vrednosti 43 milijonov evrov, od tega so jo do sedaj realizira-
li v višini 67 odstotkov. Pri izgradnji HE Brežice, ki naj bi bila 
dokončana leta 2016, je delež infrastrukturnih del Infre oce-
njen na 156 milijonov evrov, sredstva pa bodo zagotovljena na 
podlagi vsakoletnega poslovnega načrta iz različnih virov finan-
ciranja, v glavnini iz vodnega sklada, pa tudi najema posoji-
la v višini 70 milijonov evrov pri Evropski investicijski banki. 
Naslednja v nizu, HE Mokrice, naj bi bila po terminskem pla-
nu zgrajena v letu 2018. 
 Bojana Mavsar

Minister na ogledu dobrih praks 
nadaljevanje s str. 1

Minister Židan in poslanec Bogovič sta sodelovala še na 
zaključku komasacije na Vihrah.
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V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se v 
avgustu zaključuje gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega Doma sta-
rejših občanov.

Udobna, varna stanovanja v prelepem okolju so namenjena vsem tistim, ki se tudi v tretjem ži-
vljenjskem obdobju ne želijo odpovedati aktivnemu in samostojnemu slogu življenja. Ohranjajo se 
vse prednosti bivanja v lastnem domu, kot sta avtonomnost in zasebnost, hkrati pa nudijo var-
nost bivanja z možnostjo hitre pomoči v nujnih primerih.

12 novih oskrbovanih stanovanj se nahaja v neposredni bližini Doma starejših, kar je bistvenega 
pomena za kvalitetno življenje stanovalcev teh stanovanj.

Neposredna bližina Doma starejših namreč omogoča vrsto pomoči in uslug po meri vsakega po-
sameznika glede na njegove potrebe, nudi se na primer tako zdravstvena oskrba kot gospodinjska 
pomoč, med najpogostejše druge storitve v obliki ponudbe Doma starejših pa spadajo: 
 - dnevno prinašanje obrokov hrane, gospodinjska pomoč, čiščenje, pranje, likanje …
 - nudenje zdravstvene nege in storitev, 
 - klic v sili vseh 24 ur,
 - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Stanovanja so grajena tako, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, širši 
prehodi, prilagojena oprema).

V objektu se nahaja 12 stanovanj, namenjenih za prodajo, v velikosti od 52 do 58 m2, vključno z 
balkonom in shrambo. Vsakemu stanovanju pripada eno parkirno mesto.

Stanovanja so zgrajena po visokih standardih kakovosti, z upoštevanjem velike energetske varč-
nosti. Dobra razporeditev prostorov, veliko svetlobe in prekrasni pogledi na bližnjo okolico daje-
jo stanovanjem še dodatno vrednost, poleg že vseh naštetih, ki jih nudi neposredna bližina objek-
ta Doma starejših.

Na voljo je še nekaj stanovanj, za katera je možen ogled na samem objektu. Vabljeni!

Vse informacije o prodaji in podrobnejši opisi so na voljo na spletni strani: 
www.oskrbovanastanovanja.si ali tel. 041-667-234.

V avgustu bodo zgrajena nova 
OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH

Prodoma d.o.o. , Prečna pot 3, Brežice

Kot je dejal na svečani seji 
KS predsednik Bojan Me-
žič, so v minulem letu iz-
vedli več aktivnosti v zvezi 
z izgradnjo večnamenskega 
objekta v kraju, v sodelova-
nju z občinsko upravo javno 
obravnavo občinskega po-
drobnega prostorskega načr-
ta za staro jedro Leskovca, 
na stanovanjskem območju 
Črnile sprejeli nove prebi-
valce iz Vrbine, spremljali 
reševanje romske problema-
tike v predelu naselja Loke, 
pričeli z urejanjem zapušče-
nega avtobusnega postajali-
šča v Veliki vasi, urejanjem 
spominske sobe in vodnjaka v 
Gorenji vasi, pristopili k ob-
novi vaškega igrišča v Selcah 
in Žadovinku ter pričeli z mo-
dernizacijo odseka Tršljavec 
ceste na Osredku idr. Tudi 
to leto bo z aktivnostmi in v 
okviru zmožnosti krajevnega 
proračuna pestro, pri čemer 
je Mežič apeliral na občinske 
službe, da več pozornosti in 
sredstev pri pripravi proraču-
na namenijo vzdrževanju in 
obnovi prometne infrastruk-
ture ter da bi podaljšali tra-
so vožnje mestnega avtobu-
sa po območju KS, saj bi s 
tem predvsem starejšim kra-
janom približali storitve me-
stnega okolja. 

Ob pesmih, ki jih je zapel 
Pevski zbor Lovske družine 
Krško, in povezovalnem pro-
gramu moderatorke Jasmi-
ne Spahalić, je predsednik 

Zlato leskovško priznanje domači šoli
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V spomin na vrnitev izgnancev na svoje domove, kakor tudi ostale žrtve druge 
svetovne vojne, praznuje na prvi junijski dan praznik Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem. V ta na-
men so na predvečer krajevnega praznika pripravili osrednjo krajevno slovesnost s podelitvijo priznanj, 
več razstav, gledališko igro in pogostitev za krajane.

podelil krajevna priznanja. 
Bronasto priznanje je prejel 
Aktiv kmečkih žena Krško po-
lje, v njegovem imenu Sta-
nislava Pavkovič, za prispe-
vek k širši prepoznavnosti KS 
in bogate pogostitve ob raz-
ličnih prireditvah. S srebrnim 
priznanjem so nagradili Sta-
neta Pustavrha, ustanovite-
lja uspešnega družinskega 
podjetja TIPS, specializira-
nega za izdelavo opreme za 
letališča in opreme za pra-
šno barvanje. Pustavrh je vo-
dil podjetje od leta 1969 do 
upokojitve v letu 1995, na-
kar sta vodenje podjetja s 65 
zaposlenimi prevzela sinova 
Robert ter Andrej. Zlato pri-
znanje pa je za uspešno in 
tesno sodelovanje Svet KS 
namenil OŠ Leskovec pri Kr-
škem, v imenu katere je pri-
znanje prevzel ravnatelj An-
ton Bizjak.

Vsem nagrajencem je česti-
tal tudi župan mag. Miran 
Stanko, ki je obenem izrazil 
zadovoljstvo nad konstruk-
tivnim delom KS, hkrati pa 
izpostavil širše uveljavljeno 
in prepoznavno društveno 
delo KD Leskovec pri Krškem 
in znotraj njega delujočih 
sekcij. Po uradnem delu sve-
čane seje je predsednik kul-

turnega društva Janez Ke-
rin odprl razstavo vezenin 
članic sekcije za ohranjanje 
kulturne dediščine – skupi-
ne ročna dela, na ogled, pa 
tudi pokušino, so bogato pa-
leto izdelkov iz vzhajanega 
testa pripravile članice Ak-
tiva kmečkih žena Krško po-
lje, prvič pa se je domačemu 
občinstvu s suhomesnatimi 
izdelki predstavilo tudi novo 
ustanovljeno Društvo suho-
mesnate dobrote Leskovec 
pri Krškem, ki je na nedav-
nem finalu slovenskih sala-
mijad v Laškem že osvojilo 
2. mesto. Krajevni večer v 
Leskovcu so zaključili s po-
gostitvijo, še pred tem pa je 
domača gledališka skupina 
še zadnjič na odru uprizori-
la igro Zbudi se, Katka!, s ka-
tero je gostovala tako doma 
kot v tujini, za izvedbo pre-
jela več priznanj, predstave 
pa si je ogledalo prek 2.000 
obiskovalcev.
 Bojana Mavsar 

Z leve: mag. Miran Stanko, Stane Pustavrh, Stanislava 
Pavkovič, Anton Bizjak in Bojan Mežič

BRESTANICA - Na brestaniškem gradu so 1. junija pripravili re-
gijsko srečanje odraslih folklornih skupin Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja. Iz artiškega KUD Oton Župančič sta nastopi-
li Mladinska folklorna skupina in Folklorna skupina, iz FD Kres 
Novo mesto pa Starejša vodilna skupina in Veteranska skupina. 
Nastopile so še Folklorna skupina KUD Oton Župančič iz Vinice, 
Folklorna skupina Dragatuš, Folklorna skupina Klas Prosvetne-
ga društva Horjul in Folklorna skupina KD Rak Rakek.  M. H. 

Regijsko srečanje odraslih 
folklornih skupin

Obiščite nas in svetovali vam bomo 
kako do ugodnejših in kvalitetnejših bančnih storitev!

Najboljša bančna ponudba 
v mestu

PE BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice, T: 07 62 02 570, info@lon.si, www.lon.si

Ob odprtju računa vam podarimo 20 EUR!

Kreditna ponudba
Prenavljate stanovanje? Kupujete nov avto? Odhajate na dopust?

Možnost poplačila starih kreditov, prilagodljiva ročnost odplačevanja,
ugodna obrestna mera, nizki stroški odobritve.

Ponudba za samostojne podjetnike
- brezplačno vodenje poslovnega računa prvo leto 

(nato le 4,10 EUR/mesec)
- brezplačna pristopnina na el. banko, elektronski 

nalog le 0,35 EUR
- brezplačni prilivi in interni nalogi 
- brezplačna kartica poslovna Activa Maestro ...

Položnice Komunale Brežice brez plačila provizije
Provizija za plačilo položnice le 0,52 EUR.

Ponudba velja le za prvih 100 komitentov!

Vsem novim komitentom, ki bodo odprli redni osebni
račun in nanj prenesli svoje prihodke (plača ali pokojnina),
bomo ob prvem prilivu dodali še 20 EUR. 

posavski_junij_13_Layout 1  4.6.2013  15:17  Page 1



Posavski obzornik - leto XVII, številka 12, četrtek, 6. 6. 20136 IZ NAŠIH KRAJEV

v petek, 7. junija, 
med 14. in 19. uro, 

ter v soboto, 8. junija, 
med 8. in 13. uro. 

Hkrati pa nudimo še

 20 % popust 
v trgovinah Kopitarne.

Ne zamudite!

VELIKA AKCIJSKA PRODAJA 
USNJENE OBUTVE KOPITARNE SEVNICA 

V PROSTORIH KOPITARNE V SEVNICI 
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Na slovesnosti, ki jo je pove-
zovala Irena Klukej, kulturni 
program pa so pod vodstvom 
Marjana Dirnbeka oblikovali 
učenci in učenke OŠ Tržišče, 
sta številne zbrane, ki so do 
zadnjega kotička napolni-
li dvorano, nagovorila pred-

Župan napovedal gradnjo nove šole
TRŽIŠČE - V Kulturnem domu Tržišče je 24. maja potekala osrednja prireditev ob krajevnem prazniku Kra-
jevne skupnosti Tržišče. Na njej so podelili priznanja, župan pa je napovedal gradnjo nove osnovne šole. 

sednik krajevne skupnosti 
Janez Virant in sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. »V naši 
krajevni skupnosti deluje 15 
društev in vsako na svoj način 
skrbi za prepoznavnost kra-
ja,« je uvodoma dejal Virant 
in nato v nadaljevanju izpo-

stavil nekatere uspešno izpe-
ljane projekte, kot je kvalite-
tna vodooskrba, prvi priklopi 
na optično omrežje, urejeni 
pločniki od bencinskega ser-
visa do naselja Vrhek, celo-
stna ureditev okolice Popelar-
jeve pletenke, urejena cesta 
v Pavli vasi (tudi s pomočjo 
uporabnikov) in odsek ceste 
na Malkovcu ter na Polju in 
številne druge ureditve, ki iz-
boljšujejo kakovost življenja 
v krajevni skupnosti. »Praznik 
daje nov zanos,« pa so bile 
uvodne županove besede, ki 
je prisotne najbolj razvese-
lil z novico, da se bo jeseni 

začela dolgo pričakovana gra-
dnja nove osnovne šole. 
Predsednik krajevne skupno-
sti in župan sta nato podeli-
la še krajevna priznanja, ki 
so jih prejeli: Zdenka Slap-
šak, Martina Žibert, Marje-
ta Kukec, Polde Borštnar in 
skupina Ljudski pevci z Vrh-
ka pri Tržišču. Posebno dari-
lo sta prejela Andreja Sime-
onov in Ivan Pungerčar. Na 
letošnjem 41. tednu cvička 
v Novem mestu je Andreja 
osvojila naslov cvičkove prin-
cese, Ivan pa je bil izbran za 
ambasadorja cvička.
 Smilja RadiPrejemniki priznanj ob prazniku KS Tržišče s predsedni-

kom krajevne skupnosti, sevniškim županom in modera-
torko slovesnosti.

25. in 26. maja 2013 je v Radečah potekalo 13. Odprto 
državno prvenstvo Mažoretne in Twirling zveze Slovenije. 
Tekmovanja se je v dveh dneh udeležilo preko 520 tek-
movalk iz 17 društev. Mažorete so publiko navdušile s ču-
dovitimi in udarnimi koreografijami, tekmovalnostjo ter z 
željo po dobrem rezultatu. 

KUD Mažorete RAP Radeče je bil zastopan skoraj v vseh ka-
tegorijah, tako neformacijah kot skupinsko. Rezultati so bili 
več kot odlični. Naslove državnih prvakinj so radeške mažo-
rete osvojile v sledečih kategorijah: par junior Sara Potisek 
in Tjaša Trošt ter v vseh treh skupinah, kadet pom pom, ju-
nior in senior. Ti rezultati so nam dali vstopnico za evropsko 
prvenstvo, ki bo letos potekalo v Brnu na Češkem. 

Zahvala gre navijačem, ki so zopet ustvarili fenomenalno 
vzdušje in pomagali dekletom do vrhunskih rezultatov. Za-
hvaljujemo se prostovoljcem, gasilcem, ZŠAM, nastopajo-
čim …, skratka vsem, ki so kakor koli pripomogli, da smo dr-
žavno prvenstvo izpeljali več kot odlično. V Radečah se je 
zopet izkazalo, da skupaj zmoremo praktično vse. 
 KUD Mažorete RAP Radeče

Oranžno obarvan vikend 
v Radečah

Stališča lokalne skupnosti ob 
umeščanju hidroelektrarn v 
spodnjesavski prostor je uvo-
doma predstavil sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. Pojasnil 
je, da je bil eden glavnih ra-
zlogov za gradnjo hidroelek-
trarn protipoplavna zaščita, 
ki po izgradnji uspešno delu-
je. Radeška županja Rafaela 
Pintarič je predstavila pomen 
reke na turističnem podro-
čju, zato so v občini Rade-
če že pred leti sprejeli Odlok 
o plovnosti brez motornega 
plovnega vozila. Direktor In-
štituta za vode dr. Mitja Bri-
celj je poudaril pomen pro-
stora za turizem in rekreacijo 
ter čezmejno vlogo Save, kar 
pomeni, da bi bilo mogoče sa-
vski bazen povezati s podona-
vskim bazenom. »Reka Sava 
ni Blejsko ali Bohinjsko jeze-
ro, reka Sava je hudournik,« 
pa je dejal vodja službe kon-
trolinga v HESS Andrej Štri-
celj in dodal, da bo potrebno 
pri plovbi po reki upošteva-
ti tudi varnost. Namestni-
ca direktorja podjetja Infra 

Razpravljali o plovnosti reke Save
SEVNICA/RADEČE - Na dan Save, 1. junija, se je v Sevnici in v Radečah odvijalo 18. srečanje objezer-
skih turističnih društev s pestrim celodnevnim programom, katerega osrednji vsebinski del je bila okro-
gla miza na temo Vode nas povezujejo – plovnost reke Save. Številni razpravljavci so v poročni dvorani 
na sevniškem gradu predstavili različne razvojne možnosti, ki jih ta rečni in obrečni prostor ponuja. 

Ana Vurnek je predstavila fi-
nančni vložek v izgradnjo hi-
droelektrarn na spodnji Savi, 
iz česar je bilo razvidno, da 
je bilo v izgradnjo HE Boštanj 
vloženih 27 milijonov evrov, v 
HE Blanca in Krško pa za vsa-
ko po 45 milijonov evrov. 

Samo Grošelj, zaposlen v 
Sekretariatu Mednarodne 
komisije za savski bazen s 
sedežem v Zagrebu kot na-
mestnik sekretarja za za-
ščito voda in vodnih ekosis-
temov, je predstavil razvoj 
plovbe in trajnostnega turiz-

ma v savskem bazenu (pro-
jekt naj bi bil uresničen do 
leta 2020). »Ali potrebuje-
mo plovila na vseh akumula-
cijskih jezerih?« je spraševa-
la Tanja Košar z Zavoda RS 
za varstvo narave, OE Celje 
in dodala, da je plovba tudi 
priložnost za učilnico v na-
ravi. Možnost ekoremediaci-
je za razvoj vodnih sistemov 
je predstavila Anja Pregelj 
iz podjetja Limnos. Direktor 
RRA Posavje Martin Bratanič 
je spregovoril o regionalnem 
prostorskem načrtovanju za 
izvajanje podonavske strate-
gije, ki vključuje varovanje 
okolja, gospodarstvo in turi-
zem, energetiko ter promet. 
»Občine so že sprejele odlo-
ke o plovnem režimu na Savi, 
pripravljene so uredbe, ki jih 
je potrebno samo še spravi-
ti v življenje,« je zaključil 
posvet koordinator srečanja 
Jože Prah. Zaključki okrogle 
mize bodo posredovani pri-
stojnim institucijam.

 Smilja Radi

Sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednik Skupnosti obje-
zerskih krajev Slovenije in župan občine Dobrovnik Mar-
jan Kardinar ter predstavnik Turistične zveze Slovenije 
in Zavoda za gozdove Slovenije ter koordinator sreča-
nja Jože Prah so vodili okroglo mizo na temo plovnosti 
po reki Savi.

KRŠKO - Krški občinski praznik z več aktivnostmi obele-
žujejo tudi v Centru Sonček, tako v okviru Varstveno de-
lovnega centra kot Društva Sonček za cerebralno parali-
zo Posavja. 

Člani in zaposleni so poleg rednega programa med 27. in 31. 
majem v prostorih Centra na Ulici mladinskih delovnih bri-
gad v Leskovcu širši javnosti predstavljali svojo dejavnost 
in nudili po simbolnih cenah v prodajo izdelke iz Sončkove 
tržnice oziroma njihove prodajalne z različnimi rabljenimi 
uporabnimi izdelki, v dejavnost katere, to je v prevzem iz-
delkov, čiščenje, manjša obnovitvena dela in prodajo so ak-
tivno vključeni uporabniki in varovanci Sončka. Svojo dejav-
nost so še nadgradili, saj so se na nekdanji lokaciji društva, 
to je na Valvasorjevem nabrežju v Krškem, včeraj, 5. juni-
ja, pridružili sevniškemu zavodu K.N.O.F., ki je odprl še eno 
trgovino z rabljenimi izdelki - Center ponovne uporabe Sta-
ra šola Krško. Projekt Stara šola je podprt in delno financiran 
tudi iz Evropskega socialnega sklada iz prednostne usmeri-
tve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vklju-
čenosti, saj gre po eni strani za ohranjanje naravnih virov in 
rokodelskega znanja, na drugi strani pa usposabljanje, dvig 
kvalificiranosti ter zaposlitev socialno ogroženih ciljnih sku-
pin iz širšega lokalnega okolja.  Sven Mavsar

Sonček in K.N.O.F odprla 
trgovino Stara šola Krško
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POLETJE 
NA GRADU 
RAJHEN
BURG

TJAŠA FABJANČIČ TRIO, koncert
                          3.8., ob 20. uri 

RADIO GAGA, imitacija
                         17.8., ob 20. uri

SIMONE ZANCHINI, koncert
                         29.8., ob 20. uri

KATICE, koncert
                          21.6., ob 20.30 uri

MANCA IZMAJLOVA & 
BLAŽ JURJEVČIČ, koncert
                          13.7., ob 20.30 uri

STAR FOTR, monokomedija
                           26.7., ob 21. uri

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

Info: T (07) 488 01 96, 
prodaja vstopnic GRAD RAJHENBURG, T: (07) 620 42 16 
in EVENTIM, PETROL, POŠTA SLOVENIJE, BIG BANG. 

Direktorica univerze Nataša 
Kršak je prisotnim podala ne-
kaj besed o aktivnostih, ki jih 
izvajajo na Ljudski univerzi Kr-
ško. „Vsako leto je bilo izve-
denih šest študijskih krožkov, 
v 17 letih 102 krožka, ki jih je 
v tem obdobju obiskalo oko-
li 1190 udeležencev. Vsa leta 
v študijskih krožkih prevladu-
jejo ženske. Po starosti smo 
porazdeljeni takole: 54 od-
stotkov med 59 in 64 let, 30 
odstotkov nad 64 let, 16 od-
stotkov udeležencev je neko-
liko mlajših,“ je postregla Kr-
šakova tudi z malce statistike 
in dodala, da študijske krož-
ke finančno podpirajo Ministr-
stvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Občina Krško 
ter Ljudska univerza Krško in 
udeleženci. 

V predstavitvi krožkov, ki je 
bila glasbeno obogatena, so 
svoje aktivnosti predstavili 
člani študijskega krožka espe-
ranto, ki ga je v Brežicah vo-
dil Anton Mihelič, člani bral-
nega krožka, ki je deloval pod 
imenom Simfonija besed in ga 
je vodila Marija Lelić, pa tudi 
krožkarji zdravilnih zelišč pod 

Festival študijskih krožkov in skupin
KRŠKO - V Dvorani v parku v Krškem je 23. maja v organizaciji Ljudske uni-
verze Krško potekal Festival študijskih krožkov in skupin Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. 

mentorstvom Sonje Bobek Si-
mončič. Študijski krožek re-
torike in javno nastopanje 
je predstavil svoje aktivnosti 
pod mentorstvom Bojane Le-
kše, odnose med ljudmi po te-
oriji dr. Williama Glaserja, ki 
jo je vodila Mihaela Planinc, 
sta oblikovali dve skupini ude-
ležencev.  Članica ročnodel-
skega krožka je podala nekaj 
besed o njihovih ročnih spre-
tnostih, ob tem so prisotni sli-
šali tudi pesniško izpoved o 
nastajanju njihovih izdelkov. 
V nadaljevanju so se predsta-
vili še člani likovnega krožka, 
ki jih vodi akademska slikar-

ka Mojca Lampe Kajtna, ter 
jezikovne skupine iz programa 
Začetna integracija priseljen-
cev, kjer se je zbralo 14 ude-
leženk, v okviru Univerze za 
tretje življenjsko obdobje pa 
poteka tudi učenje angleške-
ga jezika. Letos so udeležen-
ci nabirali znanje v treh skupi-
nah, njihova mentorica pa je 
bila Simona Predanič. Zora 
Pevec je podala svoje videnje 
letos prvič organiziranega te-
čaja Taichi oz. meditacije v gi-
banju, ki ga je vodila Damjana 
Rovan. Prireditev je povezo-
vala Anja Brilej.
 Marija Hrvatin

Ljudska univerza Krško je izpeljala zanimivo prireditev 
predstavitve študijskih krožkov. 

KRŠKO – 1. in 2. junija je Gasilska zveza Krško v industrijski 
coni Žadovinek organizirala tekmovanje vseh gasilskih kate-
gorij. Zmagovalni ekipi med člani in članicami A, ki so tek-
movale v taktični mokri vaji, vaji razvrščanja in teoretičnem 
testu, sta bili Kostanjevica na Krki (člani) in Veliki Podlog 
(članice). Enako vajo so izvajale tudi ekipe članov in članic 

B, tako med članicami kot člani pa sta zmagali ekipi iz Veli-
kega Podloga. Prav tako sta bili v kategoriji mladinci in mla-
dinke, ki so izvajali mokro vajo s hidrantom, vajo razvršča-
nja in teoretični test, najboljši ekipi iz Velikega Podloga; s 
prvim mestom pa se je izkazala tudi ekipa podloških pio-
nirk, ki so izvajale vajo z vedrom, štafeto s prenosom vode 
in vajo razvrščanja. Med pionirji je zmagala ekipa Rožnega, 
medtem ko so bili podloški pionirji drugi. Starejše gasilke in 
gasilci so tekmovali v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti, 
med st. gasilci je prvo mesto osvojila ekipa Krško, med sta-
rejšimi gasilkami pa ekipa Leskovca pri Krškem. B. M.  

Najboljši podloški gasilci

Podloške gasilke in gasilci so osvojili skupno šest prvih 
in eno drugo mesto.

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: poslovalnica.brezice1@lip-bled.si 

DODATNI POPUST -10% 
ob nakupu treh vgradnih 
aparatov Gorenje

VROČINSKI VAL
TOPI CENE V GORENJU

Akcija velja od 1. 6. do 31. 8. 2013!
OSTALE KUHINJE -35%

www.gorenje.si
Akcija -35% na vse modele kuhinj velja samo za kompletno* kuhinjo *(minimalno 7 kuhinjskih elementov enega modela, vključno z delovno ploščo nad podstavnimi elementi). 
50% popust na kuhinjo Fortuna velja samo za leseni del kompletne* kuhinje. Akcija ne velja za kuhinje Optimal in Optimal Premium. Popusti in ostale akcije se ne seštevajo.  
Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca. 

PROIZVEDENO V SLOVENIJI

Izberite svojo najljubšo barvo med šestnajstimi odtenki v mat in sijaj izvedbi:

Izrazite svojo osebnost z modernimi oblikami Gorenjeve  
kuhinje Fortuna. 

KUHINJA FORTUNA do

Akcija velja samo v JUNIJU!

Dnevna soba Prizma v juniju 
NOVO!   NOVO!   NOVO!   NOVO!   NOVO!   NOVO!   NOVO!   NOVO!   NOVO!

www.alples.si alples

-10 %

Kot je dejal ob predstavitvi 
razstave dolgoletni Lovrenči-
čev prijatelj Miloš Medved, 
se je v mesecu maju leta 1922 
na Vidmu rojeni Lovrenčič, ki 
je zaključil svojo življenjsko 
pot na zadnji julijski dan leta 
2005, predajal in posvečal fo-
tografiji ves delovni vek kot 
organizator, čuteč fotograf in 
kronist, že leta 1949 pa je bil 
tudi soustanovitelj Foto Kluba 
Videm-Krško: „Že bežen po-
gled na fotografije  pove, da 
je bil avtor s svojim prizade-
vanjem po fotografskem izra-
žanju usmerjen predvsem v 
pokrajino, njene značilnosti, 
pa tudi v idiliko in romanti-
ko, ki jo je ta izžarevala. Do-
minantno vlogo pri takem pri-
stopu na avtorjevih posnetkih 
pa ima človek. Številni kotički 
v okolici njegovega domova-

Fotografije Olafa Lovrenčiča,
dragocen pomnik zanamcem
KRŠKO - Krški župan mag. Miran Stanko je 21. maja v krški Dvorani v parku odprl razstavo fotografij 
Olaf Lovrenčič 1922-2005, ki bo na ogled do 12. junija. Razstavo so v okviru Blaževih dni pripravili v 
Društvu ljubiteljev fotografije Krško, Lovrenčičeve fotografije pa so odslikava mesta, življenja v njem 
in ljudi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

nja, pa seveda tudi kje dru-
gje, so mu bili navdih, da je 
lahko s svojim znanjem in iz-
kušenostjo ujel bistvo doga-
janja v določenem trenutku 
in ga tako ohranil zanam-
cem.“ 

Ne le v fotografskem, Olaf 
Lovrenčič je sodeloval tudi v 
nekdanjem videmskem pro-
svetnem društvu, bil aktiven 
v Zvezi kulturnih organizacij, 
predvsem v odboru za film-
sko sekcijo. Skrbno in dolgo-

letno je opravljal tajniška dela 
v kulturnem društvu DKD Svo-
boda Krško, uvedel kinoteko 
in nedeljske matineje, napi-
sal brošuro o krškem kinu, 20 
let pripravljal filmske komen-
tarje, bil je tudi prevajalec iz 
nemškega v slovenski jezik. 

Otvoritev razstave fotografij, 
ki so se je udeležili tudi najož-
ji Lovrenčičevi svojci, soproga 
Ana in sin Peter Lovrenčič z 
družino, je povezovala Klavdi-
ja Mirt, z instrumentalnimi iz-
vedbami pa jo je obogatil pi-
halni kvintet Fantastičnih pet.
 Bojana Mavsar

Z leve: Miloš Medved, Ana in Peter Lovrenčič

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Posavska razvojna agenci-
ja namreč pripravlja regio-
nalni razvojni program (RRP) 
za omenjeno obdobje, ki bo 
osrednji dokument, na pod-
lagi katerega bo Posavje čr-
palo evropska sredstva v novi 
finančni perspektivi. Kot je 
povedala mag. Nataša Šer-
bec z RRA Posavje, so na jav-
ni poziv za nabor projektov 
prejeli 202 projektna predlo-
ga, ki jih bodo zdaj pregle-
dali ter jih integrirali v regij-
ske projekte, ki jih bo regija 
vključila v RRP. Kot je še de-
jala, so si v okviru marca le-
tos formiranega Razvojnega 
sveta regije Posavje, ki mu 
predseduje kostanjeviški žu-
pan Mojmir Pustoslemšek, 
zastavili dve prioriteti: kon-
kurenčnost gospodarstva in 
dvig zaposlitvenih možnosti 
ter kakovost bivanja v regi-
ji. Osnutek RRP naj bi bil si-
cer pripravljen jeseni.

V iztekajoči se finančni per-
spektivi 2007-2013 je bilo 
Posavju, kot je povedal di-
rektor RRA Posavje Mar-
tin Bratanič, na razpolago 
dobrih 35 milijonov evrov. 
„Doslej smo jih porabili pri-
bližno 32 milijonov, zdaj pa 
čakamo še zadnji poziv drža-
ve, da bi z določenimi pro-
jekti počrpali ta sredstva do 
konca,“ je dejal. Kot je še 
dodal Bratanič, bo v bodoči 
perspektivi denarja manj in 
bo namenjen predvsem pro-

Finančna perspektiva 2014-2020

Sredstva predvsem za gospodarstvo
KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje je 24. maja pripravila drugo srečanje s predstavniki Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), s katerimi so se pogovarjali o pripravi programskih 
dokumentov za obdobje 2014-2020 za posavsko regijo.

jektom poslovanja in novih 
delovnih mest, težnja pa bo 
tudi k povezovanju v večje 
projekte. Slednje je pouda-
rila tudi državna sekretarka 
na MGRT mag. Monika Kirbiš 
Rojs, ki je sicer povedala, da 
bo v obdobju 2014-2020 Slo-
veniji na voljo 3,3 milijarde 
evrov sredstev, kar je 800 mi-
lijonov manj kot v iztekajo-
či se perspektivi 2007-2013. 
„Evropskih sredstev bo pre-
malo, da bi z njimi reševa-
li vse razvojne probleme v 
državi, zato se bomo morali 
osredotočiti na dve ali tri pri-
oritete, ki jih bo Evropa pod-
prla,“ je dejala in opozorila, 
da v tokratni perspektivi ne 
bo sredstev za sofinanciranje 
lokalnih cest, športne infra-
strukture ipd., kar se je so-
financiralo v minulem obdo-
bju, vsaj 50 % sredstev pa bo 

namenjenih gospodarstvu.

V razpravi je direktor po-

Mag. Monika Kirbiš Rojs, mag. Nataša Šerbec in predse-
dnik posavskega razvojnega sveta Mojmir Pustoslemšek

OBVESTILO
Regionalna razvojna agencija Posavje je v sodelovanju s 
Hranilnico LON, Delavsko hranilnico, Deželno banko Slovenije, 
Novo ljubljansko banko in SKB banko v Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 47/13 z dne 31.5.2013, objavila dva javna razpisa, 
in sicer:

• Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z garancijami 
Garancijske sheme Posavje za leto 2013,

• Javni razpis za ugodne kredite projektom kmetijske 
predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti z garancijami 
Garancijske sheme Posavje za leto 2013.

Namen razpisov je podpora upravičencem, ki bodo s svojimi 
projekti spodbujali razvoj malega gospodarstva ter razvoj 
kmetijstva in ohranjanje ter razvoj podeželja na območju občin 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti 
posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 
Garancija RRA Posavja v višini od 50 % do 80 % predstavlja 
povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki 
nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita.

Do kreditov z garancijami so upravičena tako obstoječa kot 
nova mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali 
obrtniki, ter nosilci kmetijskih gospodarstev. 

Upravičeni stroški so: materialne investicije (oprema, adaptacija 
poslovnih prostorov, zemljišče), nematerialne investicije 
(patenti, licence …), obratna sredstva.

Krediti z garancijami niso namenjeni poplačilu oz. zamenjavi 
obstoječih kreditov.

Razpis je odprt do 31.12.2013; garancija se lahko izda najkasneje 
do 28.2.2014.

Vse ostale informacije v zvezi z razpisi dobijo vlagatelji na: 
Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 02, 8270 Krško ali 
na tel. številki: (07) 488 10 44 oz. na e-naslovu: 
tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ter na 
spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si .

savske gospodarske zborni-
ce Darko Gorišek menil, da 
morajo imeti prioriteto re-
gijski gospodarski projekti, 
ki bodo prinesli nova delov-
na mesta, zato je predlagal, 
naj se v prvi polovici obdo-
bja (2014-2017) vsa razpolo-
žljiva sredstva vložijo v to-
vrstne projekte. Bistriški 
in kostanjeviški župan Fra-
njo Debelak in Mojmir Pu-
stoslemšek pa sta opozorila 
na težave majhnih občin, ki 
bodo v težnji po velikih re-
gijskih projektih težko prišle 
do sredstev za svoje manjše 
projekte, namenjene zlasti 
urejanju vodooskrbe in od-
vajanju odpadnih voda.
 Peter Pavlovič

KRŠKO - 28. maja je skupščina družbe Vipap Videm Krško potr-
dila letno poročilo za poslovno leto 2012 ter upravi in nadzor-
nemu svetu podelila razrešnico. Nadzorni svet se je seznanil z 
rezultati poslovanja v marcu in aprilu 2013, ki izkazujejo mi-
nimalni dobiček, in izrazil pohvalo zaposlenim za delo v tež-
kem obdobju, v katerem se večina konkurentov sooča z izgubo. 
Kot pozitivno je ocenil tudi stanje naročil do konca septembra, 
zlasti v luči trenutnih razmer v evropski papirni industriji, ki še 
nadalje zmanjšuje proizvodne kapacitete.  
Predstavnik Ministrstva za finance Češke republike v nadzor-
nem svetu je prisotne seznanil z odločitvijo o nadaljevanju 
postopka prodaje podjetja. Glede na tradicionalno dobre od-
nose med državama bo lastnik podjetja s postopkom prodaje 
podrobno seznanil tudi Vlado RS. Nadzorni svet se je zavezal, 
da bo v zvezi s prodajo redno obveščal svet delavcev podje-
tja, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi morebitnega sovražnega 
prevzema in zaprtja podjetja.
 B. M./vir: Vipap Videm

Postopek prodaje se nadaljuje

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalnih in padavinskih odpadnih voda mora kot obve-
zno storitev javne službe na območju, ki ni opremlje-
no z javno kanalizacijo, zagotavljati:
 
 • prevzem komunalne odpadne vode iz nepretoč-

nih greznic pri uporabniku javne službe in njeno 
čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi, 

 • prevzem blata iz pretočnih greznic in malih komu-
nalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) in 
njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistil-
ni napravi, 

 • prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo 
ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo, manj-
šo od 50 PE. 

Nenadzorovano praznjenje greznic in MKČN ni mo-
goče. Greznične gošče in blato mora izvajalec javne 
službe odvažati skladno s Programom praznjenja gre-
znic in MKČN, ki ga potrdi lokalna skupnost in spre-
mlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Uporabnike 
bomo o predvidenih področjih izvajanja storitev po-
sebej obveščali, in sicer preko računa za komunalne 
storitve in spletne strani (www.kostak.si).

IZJEME PRI ZARAČUNAVANJU 

Zakonodaja dopušča, da se greznične gošče ali bla-
to iz MKČN iz gospodinjstva lahko zmeša z gnojnico 
iz kmetijstva, v kolikor: 

 • razpolagate s potrdilom o lastništvu oz. najemu 
površin, na katerih je možna uporaba gnojevke 
(fotokopija Zbirne vloge),

 • podpišete izjavo, s katero potrjujete, da je gnojna 
jama, v kateri se zbira gnojevka, izvedena skla-
dno s predpisi, je vodotesna in se gnojevka iz nje 
ne razliva po terenu ali v tla, pri čemer se mora 
zmešana gnojevka skladiščiti najmanj šest mese-
cev pred uporabo kot gnojilo v kmetijstvu (vzorec 
izjave bo mogoče podpisati na sedežu družbe), 

 • se vlagatelj zaveže, da bo skladno z določili Ured-
be o odvajanju in čiščenju komunalne in padavin-

ske odpadne vode pred vsako uporabo gnojevke 
na zemljiščih izvajalca javne službe pisno obvestil. 

V kolikor nam boste navedene dokumente dostavili na 
sedež družbe Kostak d.d. najkasneje do 10.7.2013, 
vam storitve ne bomo zaračunali. 

Storitev prevzema in obdelave grezničnih gošč oziro-
ma blata iz MKČN bomo pričeli zaračunavati v sklo-
pu računa komunalnih storitev s 1.7.2013. Na sejah 
občinskih svetov, tako v Krškem kot Kostanjevici na 
Krki, sta bila sprejeta sklepa o zaračunavanju storitev 
oziroma njihovi višini. Obračunska osnova za posa-
mezno odjemno mesto je m3 dobavljene pitne vode. 

Maksimalna mesečna obračunska osnova za posa-
mezno odjemno mesto je 20 m3. V kolikor je količina 
dobavljene vode višja od 200 m3 na leto, vam bomo 
na poziv in po potrebi opravili dve storitvi na obdo-
bje treh let. Za območja brez javnega vodovoda je 
obračunska osnova število stalno prijavljenih stano-
valcev na posameznem odjemnem mestu, ob upo-
števanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 
m3 na osebo na dan. 

V sklopu plačanih storitev odjemnemu mestu pripa-
da enkratno praznjenje obstoječe (pretočne) grezni-
ce ali MKČN na tri leta oziroma dvakratno praznjenje 
za nepretočne greznice. Vse dodatne storitve se iz-
vedejo na osnovi naročila in proti plačilu. 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na se-
dežu družbe ali pokličite na telefonsko število 07 48 
17 230 in 07 48 17 262. 

Izvajanje storitve prevzema in 
ravnanja z blatom iz greznic in mKčN

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Družba Kostak d.d. odvaža greznične gošče in bla-
to v obdelavo na čistilno napravo Vipap.

S tem se bistveno zmanjša obremenjevanje okolja. 
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Vabimo vas na brezplačni seminar 

S POZNAVANJEm 
»BILANCE STANJA« IN »IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA« 

DO BOLJŠE LIKVIDNOSTI VAŠEGA PODJETJA !

ki bo 12.6.2013 v Domu obrtnikov Brežice 
(predavalnica - I. nadstropje), Cesta prvih borcev 3, Brežice 

ob 15.30 uri

S kom bomo poslovali in kako, bomo prodajali na »odprto«, bomo za financiranje zalog zaprosili 
banko za posojilo? Vse to so vprašanja, ki danes zahtevajo od nas »pametno in premišljeno« 
odločitev? 

Korak k temu je vsekakor analiza podatkov o poslovanju tako našega podjetja kot bodočega ali 
stalnega poslovnega partnerja. Glavni vir navedenih podatkov sta nedvomno BILANCA STANJA 
(BS) in IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI). Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je 
odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje »postavk« BS in IPI. Skratka, dober vodja (direktor, 
lastnik, samostojni podjetnik, komercialist) mora za uspešno vodenje obvladovati tudi osnovno 
poznavanje računovodskih izkazov, kar je namen seminarja. BS in IPI bosta prikazana praktično 
na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja.

IZ VSEBINE DELAVNICE:
 • Kaj je BS in kaj IPI?
 • Osnovno načelo BS; AKTIVA=PASIVI?
 • Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja?
 • Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi?
 • Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
 • Kje najdemo odgovor na vprašanje »Čigavo je premoženje?« in kako izračunamo »KAPITAL« 

podjetja?
 • Kaj banki »pomeni« velikost kapitala in zakaj je pomembna njegova struktura?
 • Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave?
 • Razlika med DOBIČKOM IZ POSLOVANJA in DOBIČKOM IZ REDNEGA DELOVANJA in kaj je to 

BILANČNI DOBIČEK?
 • KAZALNIKI - Kaj nam »pove« kazalnik LIKVIDNOST?

Delavnica je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

SEMINAR JE NAMENJEN: 
Direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, komercialistom, svetovalcem, 
računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje 
le osvežiti. 

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica 
državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije, knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka 
številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja …) s področja 
računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja 
naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Vljudno vabljeni! Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prijave sprejemamo na sedežu CPT Krško, tel.: 07/ 490 22 20 ali po e-pošti info@cptkrsko.si oz. 
v pisarni Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice (Slavica Kostevc, tel. 49-92-270, mobi 
051/427-911 ali po e-pošti slavica.kostevc@ozs.si) Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 
10. junija 2013, oz. do zasedbe prostih mest. Udeležba na seminarju brez predhodne prijave ne 
bo mogoča. Seminar bomo izvedli ob zadostnem številu prijavljenih. 

Center za podjetništvo in turizem Krško 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor 
in Direktorat za infrastrukturo s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obveščata javnost o javni razgrnitvi

osnutka državnega prostorskega načrta 
za cestno povezavo od Krškega do Brežic

in okoljskega poročila

I.
Javna razgrnitev bo potekala od 11. junija do 10. julija 2013: 
 - na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19a, 

Ljubljana; 
 - v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško;
 - v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice;
 - na spletnih staneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor na naslovu:  

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_
prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Delno gradivo bo dodatno javno razgrnjeno tudi v prostorih krajevnih skupnosti: 
 - v Krajevni skupnosti Krško, Cesta krških žrtev 23, Krško;
 - v Krajevni skupnosti Dolenja vas, Dolenja vas pri Krškem 53, Krško;
 - v Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, Spodnji Stari Grad 64, Krško;
 - v Krajevni skupnosti Šentlenart, Cesta bratov Milavcev 107, Brežice.

II.
Javni obravnavi bosta potekali: 
 - 12. 6. 2013 s pričetkom ob 16.00 v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, 

Gubčeva 10a, Brežice;
 - 12. 6. 2013 s pričetkom ob 19.00 v prostorih Občine Krško, sejna soba »A«, Cesta 

krških žrtev 14, Krško.

III.
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 10. julija 2013, možnost dajati pripombe in predloge 
na razgrnjeno gradivo, in sicer:
 - pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
 - po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, 

Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom »DPN za cesto Krško – Brežice«, 
 - elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si, s pripisom »DPN za cesto Krško – Brežice«. 

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za infrastrukturo 
bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča. Stališča 
do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani ministrstva in posredovana 
občinama Krško in Brežice. 
Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo pri dajanju pripomb 
in predlogov to posebej navesti.

mag. Tanja BOGATAJ Dean HERENDA 
GENERAlNA DiREKTORiCA (po pooblastilu ministra št. 020-1/2013/18 – 00621151 z dne 29.4.2013)

DiREKTORATA ZA PROSTOR DiREKTORAT ZA iNFRASTRUKTURO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

PROiZVODNJA – MAJ 2013 

MERiTVE EMiSiJSKiH KONCENTRACiJ – MAJ 2013

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVAlNO-EKOlOŠKi PODATKi O DElOVANJU TE BRESTANiCA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB5 KOEL 10,5 - 106 400 2 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

443.500 8 12

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Tokratni je znova postregel 
z dobrotami iz ekološke pri-
delave na različnih stojnicah, 
obenem se je tudi Osnovna 
šola Brežice pridružila slo-
venski akciji priprave eko-
loškega obroka, nastopila je 
otroška folklorna skupina Kre-
snice, dogodek pa so popestri-
li tudi mladi pevci iz osnov-
ne šole Brežice. Združenje za 
ekološko kmetovanje Dolenj-
ske, Posavja in Bele krajine je 
ob tej priložnosti znova opo-
zorilo na prednosti ekološke-
ga vrtnarjenja in celovitega 
odnosa do našega okolja, ze-
mlje, hrane in živali, prisotni 
so bili tudi člani kmetij, ki se 
ukvarjajo z miroljubnim kme-
tijstvom in predstavniki zveze 
društev za biološko-dinamič-
no gospodarjenje Ajda. Zvone 
Černelič, predsednik Združe-
nja za ekološko kmetovanje 
DPBK, ki povezuje pridelo-
valce iz Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine, je pozval tudi k 
razmisleku o učni parceli, kjer 
bi mladi nabirali izkušnje in 
obujali stara znanja pridela-
ve zelenjave in sadja, Boris 
Fras, predsednik Zveze zdru-
ženj ekoloških kmetov Slove-
nije - Zveze BIODAR, je po-
hvalil brežiške organizatorje 
in si zaželel še več podobnih 
dogodkov, prisotne je poleg 
brežiške podžupanje pozdra-
vila tudi ravnateljica OŠ Bre-

Tretji Ekopraznik v Brežicah

žice Marija Lubšina Novak, 
šola pa je s svojo gostoljub-
nostjo dogodku in spremlje-
valnimi aktivnostmi znova 
dokazala svojo naklonjenost 

osveščanju o zdravem odnosu 
mladih do narave in prehra-
ne. Več tudi na www.posavje.
info. 
 Maruša Mavsar

Osveščanje o pomenu naravi prijazne pridelave je po-
trebno začeti čim bolj zgodaj, zato si ekološki kmetje že-
lijo možnosti dela na učnih parcelah. Na fotografiji mla-
di brežiški pevci.   

Na stojnicah so se vnele živahne razprave.

BREŽICE - 23. maja smo že tretje leto zapored obiskali Ekopraznik v Breži-
cah, ki se je odvil pred Osnovno šolo Brežice. 
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Za TE Brestanica je dolga in bogata zgodovina, polna 
različnih dogodkov in odločitev, povezanih z razvojem 
elektrarne ter tudi življenja ljudi v okoliških krajih. 
Zavedamo se družbene odgovornosti podjetja, seveda 
pa so v ospredju izzivi, ki čakajo elektrarno v naslednjih 
letih. Elektrarna je v večjega »igralca« na področju varne 
in zanesljive oskrbe z električno energijo prerasla leta 
2000 s postavitvijo plinskih turbin, danes pa v Sloveniji 
vsekakor velja za enega od vodilnih ponudnikov za za-
gotavljanje dela sistemskih storitev. Njene naprave za 
proizvodnjo električne energije imajo trenutno skupno 
297 MW moči, kar v zmogljivosti celotnega elektroener-
getskega sistema Slovenije predstavlja približno 10 od-
stotkov. 
Leta 2004 se je TE Brestanica aktivno vključila v gradnjo 
hidroelektrarn na spodnji Savi, po dograditvi HE Boštanj 
pa je skrbela za vzdrževanje in obratovanje te hidroelek-
trarne. Kasneje je upravljanje hidroelektrarn na spodnji 
Savi prevzela družba HESS, TE Brestanica pa po pogod-
bi skrbi za njihovo vzdrževanje. V letu 2009 so Elektro 
Slovenija, Elektro Celje in TE Brestanica zgradili novo 
GIS stikališče 110 kV, ki je nadomestilo nekdanje prosto 
zračno stikališče. Med leti 2008 in 2010 je TE Brestanica 
v sklop energetske sanacije poslovnega objekta vključila 
tudi gradnjo sončnih elektrarn. V tem letu bo dokončana 
tudi rekonstrukcija črpališča požarne in tehnološke vode 
na potoku z izgradnjo cevovoda, kar bo imelo za posledi-
co bistveno izboljšanje protipožarne zaščite naprav. 
Plinska bloka PB4 in PB5 sta ključna za proizvodnjo 
električne energije oziroma izvajanje vseh sistemskih 
storitev. Za nemoteno obratovanje obeh plinskih blokov 
je treba vsakih 18 mesecev opraviti manjšo revizijo, na 
vsakih 24.000 ekvivalentnih obratovalnih ur pa je po-
trebno izvesti generalni remont. Generalni remont na 
PB5 je bil izveden leta 2009, na PB4 pa leta 2012.
TE Brestanica je letos pred dvema ključnima mejniko-
ma. Prvi je ta, da smo v zaključni fazi pripravljalnih ak-
tivnosti na projektu menjave treh plinskih turbin (iz leta 
1974) z dvema novima. S plinskimi bloki PB1-3, ki so 
stari že preko 35 let, dolgoročno ne bo več možno zago-
tavljati visoke stopnje razpoložljivosti in zanesljivosti 
ter izpolnjevati ekoloških standardov. Ker želi TE Bre-
stanica ohraniti vlogo ponudnika sistemskih storitev in 
zagotoviti večjo zanesljivost obratovanja ob zmanjša-
nem vplivu na okolje, načrtujemo gradnjo novih plin-
skih blokov. 
Drug pomemben mejnik pa je 70-letnica delovanja. 
Osrednji dogodek, na katerem bomo s slovesno prire-
ditvijo počastili visoki jubilej, bo potekal 18. junija na 
gradu Rajhenburg v Brestanici, kjer bo ob tej priložnosti 
postavljena razstava »Termoelektrarna Brestanica sko-
zi 70 let in naprej«.

Tomislav Malgaj, direktor

ROMAN PLETERSKI, 
vodja izmene v TE Bresta-
nica
V ponos mi je, da sem član 
kolektiva s tako visokim ju-
bilejem. Zgodba naše elek-
trarne se je začela v težkih 
vojnih časih. V imenu sode-
lavcev delim prepričanje, da 
se bo ta zgodba nadaljevala 
tudi po današnjih težkih kri-
znih časih in da bomo izloče-
ni parni turbini nadomestili 
z novimi plinskimi.

JOSIP KOŠIR, 
upokojenec TE Brestanica 
S TEB sem povezan že od 
mladih let. Dajala je delo že 
našim očetom ter bila giba-
lo napredka in razvoja kraja 
in širše okolice. Vesel sem, 
da že tretja generacija moje 
družine prispeva delček k 
njenemu uspešnemu delo-
vanju. Ob tej visoki obletni-
ci sem ponosen, da sem del 
njene uspešne zgodbe. 

VLADO BEZJAK, 
predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Brestanica
Po upokojitvi sem postal 
član sveta KS Brestanica, 
od leta 2010 pa sem predse-
dnik sveta KS. KS in TEB sta 
vedno »delali z roko v roki«, 
TEB aktivno pomaga krajev-
nim društvom. Ob 70-letnici 
TEB želim, da bi tudi v pri-
hodnje vzorno sodelovali ter 
da bi TEB uspešno udejanji-
la svoje cilje.  

DANIEL LAKNER, 
vodja I&C operative v TE 
Brestanica
Štejem si v čast, da delam v 
TEB. Verjamem, da bo tudi 
čas do naslednjega jubileja 
minil zelo dinamično. Smo 
pred novim investicijskim ci-
klusom, s katerim bomo utr-
dili svoj položaj na področju 
sistemskih storitev za EES in 
ohranili vlogo zanesljivega 
vira napajanja NEK.

JOŽE ZIDAR, 
upokojenec TE Brestanica
Ob obletnici sem se spomnil 
na zanimiv dogodek iz za-
četka 60-tih let, ko so nas v 
nočni izmeni, na silvestrovo, 
poklicali iz dispečerskega 
centra, da smo v tistem tre-
nutku zgodovinsko prvič 
presegli mejo proizvedenih 
100.000 MWh. V bodoče pa 
si želim, da elektrarna osta-
ne naša najboljša soseda.  

Delati in živeti s Termoelektrarno Brestanica

POGLED V ZGODOVINO
Termoelektrarno Brestanica je leta 1939 začela graditi Trboveljska premogokopna družba. Za 
gradnjo elektroenergetskega objekta z močjo 12,5 MW so se odločili zaradi vedno večjih količin 
premoga, ki so jih izkopali v rudniku Senovo. Elektrarna je bila na začetku vojne leta 1941 še ne-
dokončana. Kljub vojnim razmeram so z gradnjo nadaljevali in v začetku julija 1943 je začel redno 
obratovati prvi agregat. 

Drugi agregat so začeli gra-
diti šele leta 1959, dograjen 
pa je bil dve leti kasneje, ko 
so postavili turboagregat z 
močjo 13,5 MW. Obratovanje 
termoelektrarne se je močno 

spremenilo potem, ko so v 
slovensko elektroenerget-
sko omrežje vključili druge 
večje objekte. TE Brestanica 
se je morala prilagajati ta-
kratnim potrebam sistema. 
V letih 1960-70 so se začele 
večje težave zaradi premajh-
nih količin premoga, tako iz 
premogovnika Senovo kot 
iz drugih slovenskih premo-
govnikov. 

Kurjenje in oskrba s premo-
gom sta povzročala vse več 
težav, zato so konec 60. let 
začeli iskati novo pot. Po 
letu 1970 je bila pripravljena 
investicijska dokumentacija 
za gradnjo posebnega ele-
ktroenergetskega objekta 
v takratni Jugoslaviji, to je 
plinsko-parne elektrarne. 
Kot gorivo sta bila predvi-
dena ekstra lahko kurilno 
olje in primarni bencin. Tako 
je v Brestanici  začela rasti 

nova plinsko-parna elektrar-
na s skupno močjo 95 MW. 

Plinsko-parno elektrarno so 
dogradili leta 1975, ko je za-
čela TE Brestanica poskusno 

obratovati kot tehnološka ce-
lota. Takšen tip energetske-
ga objekta je zrasel iz želje 
po zagotavljanju nemotene 
oskrbe z električno energijo. 
Kasneje se je vloga TE Bre-
stanica spremenila, in sicer 
za proizvodnjo vršne energije 
in rezervno moč ob morebi-
tnih primanjkljajih in izpadih 
(havarijah) v elektroener-
getskem sistemu (EES), saj 
je omogočal takojšnje kritje 
potreb po električni energiji. 
Ključna vloga plinskih blokov 
PB1-3 je tudi zagotavljanje 
zanesljivega in neodvisnega 
vira napajanja lastne rabe 
NEK.

Leta 1978 so v elektrarni za-
menjali transformator, leta 
1985 pa so zgradili še drugi 
sistem zbiralnic in sklopno 
polje v 110 kV stikališču. S 
širitvijo 110 kV omrežja so 
v stikališču TE Brestanica 

zgradili tudi nova 110 kV 
daljnovodna polja za vključi-
tev novih daljnovodov (sav-
ske zbiralnice).

Leta 1998 so podpisali po-

godbo za dobavo in monta-
žo dveh plinskih turbin moči 
2×114 MW, predvidenih za 
obratovanje v odprtem pro-
cesu. Vgradnja turbin se je 
začela leta 1999, leto kasne-

je pa sta turbini že poskusno 
obratovali. Obe turbini upo-
rabljata za gorivo zemeljski 
plin ali ekstra lahko kurilno 
olje ali kombinacijo obeh 
omenjenih goriv. Poleg obeh 

turbin so zgradili oziroma 
posodobili več drugih objek-
tov ter poskrbeli za druge 
sisteme, ki so nujni za ne-
moteno komuniciranje. 

Termoelektrarna Brestanica med izgradnjo, okoli leta 1940

Termoelektrarna Brestanica v prihodnosti

Današnja podoba Termoelektrarne Brestanica

MARGARETA MARJETIČ, 
predsednica KD Svoboda 
Brestanica
Brestanice si brez elektrarne 
ne znam predstavljati, saj sta 
se v sedmih desetletjih zlili v 
nedeljivo celoto, z razvojem 
elektrarne se je razvijal tudi 
kraj. Delovanje KD Svobo-
da Brestanica je od vsega 
začetka tesno povezano z 
elektrarno, kjer so tudi naše 
korenine. Srčno želim, da 
TEB uresniči vizijo razvoja, 
ki hkrati pomeni tudi poln ži-
vljenjski utrip kraja. 
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

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

Ž

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

JUDY
13197B [26.05.2013] 
Mucka Judy je ena izmed šti-
rih simpatičnih in igrivih mačjih 
mladičkov, ki si močno želijo 
novega doma. So samostojni, 
zdravi, čisti in primerni za po-
svojitev. 

VIOLET 
13210K [26.05.2013] 
Ljubka in prijazna mlada samič-
ka svetlo rjave barve, igriva in 
ubogljiva, pripravljena za odda-
jo. Z veseljem bo postala zvesta 
članice nove družine.  

BACARDI
13202B [29.05.2013] 
Prijazen in igriv samček, črne 
barve z rjavimi barvnimi odten-
ki, srednje rasti, star okoli pol 
leta, išče topel dom in prijazne-
ga lastnika, s katerim se bosta 
podala na sprehode.

DOBOVA – 11. maja je praznovala 90. rojstni dan Zofija Vu-
čajnk, ki zase pravi, da je letos že petič polnoletna. Naj-
več ji pomeni praznovanje v krogu družine, ko se ob njej 
zberejo otroci, vnuki in pravnuki. Kot velika domoljubka 
je posebej navezana na simbol slovenstva – Triglav, na ka-
terega se je povzpela kar z letalom. Ob visokem jubileju 
je gospe Zofiji voščil tudi župan občine Brežice Ivan Mo-
lan in ji zaželel zdravja in radosti.  

Zofija Vučajnk, po doma-
če Zofka, se je rodila 11. 
maja 1923 v kmečki druži-
ni kot prva od petih otrok 
Ane in Vinka Jurkasa iz Sel 
pri Dobovi. Delo na kmetiji 
in šolanje v Dobovi je preki-
nila vojna, ki je družino pre-
gnala v Šlezijo. Gospa Zofija 
se še danes do podrobnosti 
spomni kovinske ploščice s 
št. 131, ki so jo vsi člani dru-
žine prejeli ob popisu, pre-
den so jih izgnali. 
Ker za študij ni bilo denar-
ja, se je Zofija izučila za ši-

viljo, tako kot njena najboljša prijateljica Anka, s katero 
prijateljujeta še danes. Zofija je pobegnila iz izgnanstva v 
Nemčiji in bila zato dvakrat celo zaprta v brežiškem zapo-
ru, vendar je uspela ubežati tudi od tam. Po vojni, l. 1948, 
se je poročila in si ustvarila družino z možem Alojzem Vu-
čajnkom, Špilarjevim Lojzem iz Mihalovca. V zakonu sta Zo-
fijo in moža osrečila hči Tatjana in sin Darko, zaradi skrbi 
za otroke pa se je odrekla službi in svoje šiviljske mojstro-
vine ustvarjala ponoči. 
Gospa Zofija je letom primerne energije, še vedno se ne da, 
veliko razmišlja in to ji dobro dene, jesen življenja zasluže-
no uživa s svojimi najdražjimi in je prepričana, da če v ži-
vljenju pravično in pošteno živiš, na stara leta gotovo užiješ 
sadove svojega dela. Čeprav ji v življenju ni bilo z rožicami 
postlano, se Zofka ne ozira več nazaj, živi za naprej, za jutri.

90 pomladi Zofije Vučajnk

Slavljenki je čestital tudi žu-
pan Ivan Molan.

Besedilo in pogoji razpisa so objavljeni na spletni strani www.
brezice.si. Zadnji rok za prijavo na razpis je 20.11.2013. 
Vrednost razpisa znaša 30.000 evrov. Kontakt za dodatne in-
formacije: Jasmina Molan, jasmina.molan@brezice.si, ali 
07 620 55 13.
Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije s se-
dežem v občini Brežice, ki v imenu oškodovancev, občanov 
občine Brežice, zaprosijo za pomoč. 

V letu 2013 je občina Breži-
ce namenila 111.000 evrov 
za sofinanciranje 56 naložb 
in projektov v kmetijstvu. 
Sofinanciranje nakupa pro-
titočnih mrež v vinogradni-
štvu v višini 40 %, sofinan-
ciranje ekološke pridelave 
98 %. 

Na javni razpis za dodeljeva-
nje sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva v občini 
Brežice v letu 2013 je za na-
ložbe v kmetijska gospodar-
stva prispelo 51 vlog, in sicer 

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob 
nepredvidenih dogodkih v letu 2013

Razdeljena sredstva za kmetijstvo in podeželje

V nadaljevanju obiska so po-
tekali pogovori o sodelovanju 
pri pridobivanju evropskih 
sredstev za skupne projek-
te na področju izobraževa-
nja in kulture, gostitelji so 
predstavili primer dobre pra-
kse – zbirni center in odlaga-
lišče odpadkov, za katerega 
so pridobili tuje investitorje 
in evropska sredstva. 

Priznanje Veleposlaništva 
RS brežiški in dobřanski 
glasbeni šoli
Na slavnostnem koncertu ob 
770. obletnici mesta Dobřa-
ny so se v dvorani predstavili 
učenke in učenci ter učitelji 
Glasbene šole Brežice in z iz-
vrstnim programom navdušili 
občinstvo. Ob tej priložnosti 
je veleposlanica Republike 
Slovenije na Češkem mag. 
Smiljana Knez Glasbeni šoli 
Brežice in Glasbeni šoli J. S. 
Bach Dobřany podelila pri-

LJUBLJANA - Zadnji majski 
petek je na Festivalu mladin-
skega dela potekala svečana 
podelitev državnih priznanj v 
mladinskem sektorju za leto 
2013. Med šestimi prejemni-
ki državnih priznanj kar dva 
prihajata iz občine Brežice.  
Priznanje za kakovostno in 
uspešno delo na področju 
mladih v daljšem časovnem 
obdobju je prejela Patricia 
Čular, Mladinski center Bre-
žice pa je prejel priznanje za 
pomemben prispevek k uve-
ljavljanju mladinskega sek-
torja. Dobitnikom priznanj 
iskreno čestitamo!  

Patricia Čular je pot mladin-
ske delavke začela že v osnov-
nošolskem obdobju, leta 1999 
pa se je na področje mladin-
skega dela podala profesio-
nalno kot direktorica novou-
stanovljenega javnega zavoda 
Mladinski center Brežice. S 
svojim delom je vzpostavila 
ekipo rednih in projektnih so-
delavcev, s katerimi je omo-
gočila prostorske, finančne in 
programske pogoje za izvaja-
nje rednega programa mladin-
skega dela za mlade in z mla-
dimi. Od začetka svojega dela 
v Mladinskem centru je skrbe-
la za povezovanje s sorodni-
mi organizacijami znotraj in 
izven lokalne skupnosti. Leta 
2002 je aktivno sodelovala pri 

Župan Ivan Molan obiskal mesto 
Dobrany in Senat Republike Češke 
PRAGA, DOBŘANY, BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu pobratene občine 
Dobřany in se z delegacijo udeležil slavnostnega koncerta ob 770. obletnici mesta. Občinsko delegacijo 
je v Senatu Republike Češke sprejela senatorka in podžupanja mesta Dobřany Dagmar Terelmešová, žu-
pan pa se je srečal tudi s člani Komisije za razvoj podeželja. 

znanje za dolgoletno sode-
lovanje in utrjevanje prija-
teljstva med državama. 

Izmenjava izkušenj in pri-
merov dobre prakse
V sklopu uradnega obiska Do-
břany si je župan Ivan Molan 
z delegacijo v prostorih me-

stne uprave ogledal razstavo 
ob 170-letnici rojstva slikarja 
Josefa Langla, častnega me-
ščana Dobřany. V nadaljeva-
nju obiska se je seznanil tudi 
s primerom dobre prakse na 
področju ravnanja z odpad-
ki. Obiskal je sodobno ure-
jen zbirni center in odlagali-

šče odpadkov v Dobřany, kjer 
poskrbijo za odpadke iz regi-
je Plzeň, ki ima 580.000 pre-
bivalcev. Regija je za gradnjo 
odlagališča pridobila tako 
evropska sredstva kot tuje-
ga investitorja iz Danske. Na 
izvoru ločujejo 50 % odpad-
kov, za odlagališče po stan-
dardih in v skladu z zahteva-
mi Evropske unije skrbi osem 
zaposlenih. 

Skupni projekti šol, javnih 
zavodov in občin 
Župana občine Brežice in me-
sta Dobřany sta se pogovar-
jala tudi o skupnih projektih 
in kandidiranju na razpisih za 
evropska sredstva sofinanci-
ranja na področju izobra-
ževanja in kulture, ki bodo 
omogočila izmenjavo učen-
cev ter šolam in javnim za-
vodom pomagala pri nabavi 
pripomočkov za delo. 
 www.brezice.si

Ravnatelja glasbenih šol Brežice in Dobřany Daniel Ivša 
in Jan Vozár z veleposlanico RS na Češkem

Občina Brežice z največ priznanji 
v mladinskem sektorju   

oblikovanju neformalne koor-
dinacije mladinskih centrov 
(MaMa) in jo uspešno vodila 
med l. 2003 in 2010. Med  do-
sežke Patricie Čular so zapisa-
li še redno aktivno izvajanje 
programov mednarodne mo-
bilnosti od l. 2002, sodelova-
nje v skupini URSM za pripra-
vo Operativnega programa za 
razvoj človeških virov 2007-
2013, podporo in sooblikova-
nje ločenih ukrepov Aktivne 
politike zaposlovanja (APZ) za 
ciljno skupino mladih: Prvi iz-
ziv, Podjetno v svet podjetni-
štva ter uvajanje ciljne sku-
pine mladih kot upravičencev 
v ostale ukrepe APZ, podpo-
ro sistemskih rešitev za spod-

bujanje zaposlovanja mladih 
znotraj Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavaro-
vanju (ZPIZ-2) in reformi trga 
dela ter podporo Jamstvom 
za mlade - ločenem skladu 
za spodbujanje zaposlovanja 
mladih v novem programskem 
obdobju 2013-2020. 

Mladinski center Brežice 
– zgled številnim lokalnim 
skupnostim v Sloveniji
Strokovna komisija je v ob-
razložitev za podelitev dr-
žavnega priznanja zapisala, 
»da je Mladinski center Bre-
žice zgled številnim lokal-
nim skupnostim v Sloveniji, 
ki zna prisluhniti potrebam 

mladih in te združiti z ukrepi 
javnih politik. Projekti kot so 
Živa info točka, Posavje – iz-
ziv in priložnosti ali Končuješ 
šolanje – kaj zdaj so se zače-
li v Brežicah in se danes iz-
vajajo v številnih mladinskih 
centrih po Sloveniji. In lahko 
gremo še dlje, preko meja. 
Mladinski center Brežice je 
namreč tudi prvi med mladin-
skimi centri 47 držav članic 
Sveta Evrope, ki je pridobil 
Znak kakovosti Sveta Evrope 
za mladinske centre.« Center 
je odprt vsak dan v tednu in 
mladim ponuja možnost šte-
vilnih aktivnosti in kvalitetne-
ga preživljanja prostega časa 
 www.mc-brezice.si/

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej 
Pikalo je priznanja podelil Patricii Čular in mag. Mateji 
Gerjevič, direktorici Mladinskega centra Brežice.  

za namen A - naložbe v pri-
marno kmetijsko proizvodnjo 
(stroški nakupa opreme, ma-
teriala, mehanizacije, trak-
torja, rastlinjaka …) 50 vlog 
in za namen B - sofinancira-
nje nakupa protitočnih mrež 
v vinogradništvu 1 vloga. Sku-
pna vrednost investicij za na-
men naložb v primarno kme-
tijsko proizvodnjo je znašala 
1.125.375 evrov, od tega je 
znašala vrednost upravičenih 
stroškov 702.506 evrov, de-
lež sofinanciranja pa 14,1 %, 
za namen sofinanciranja naku-

pa protitočnih mrež v vinogra-
dništvu je znašal delež 40 %.
Za namen tehnična podpora 
(izobraževanje, usposabljanje 
in informiranje kmetov v okvi-
ru društev) so prispele 4 vlo-
ge in 1 vloga za podporo eko-
loškim združenjem. Vrednost 
upravičenih stroškov tehnične 
podpore je znašala 19.722 
evrov, delež sofinanciranja je 
bil 40,6 %. Za projekte eko-
loške pridelave je občina pri-
spevala 98,2 % delež sredstev 
oziroma 3.055 evrov.
 ww.brezice.si
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Občina Krško je ob umešča-
nju tako pomembnega objek-
ta, kot je hidroelektrarna, 
sledila ciljem, ki bi okoliškim 
krajem lahko prinesli dolgo-
ročne koristi. Uspelo ji je, da 
je bila v državni lokacijski 
načrt izgradnje HE Krško, ki 
ga je Vlada RS sprejela sep-
tembra 2006, vključena tudi 
obvoznica z gradnjo dveh no-
vih mostov in cestno poveza-
vo, ki bo povezala južni most 
z industrijsko cono Žadovi-
nek oz. s križiščem pri Me-
gadomu ter odpravila pro-
metne zastoje skozi mesto 
Krško. Prvi od obeh mostov 
je bil zgrajen leta 2008 in je 
najprej služil kot gradbišč-
ni most pri gradnji HE Krško, 
promet bo po njem in po pr-
vem delu zgrajene obvozni-
ce stekel sočasno z otvoritvi-
jo hidroelektrarne 7. junija.

Potek obvoznice
Nova krška obvoznica poteka 
od krožišča pri HE Krško po 
mostu preko Save, nadalje 
po levem bregu reke, vzpo-
redno z železniško progo Zi-
dani Most - Dobova, vse do 
priključka na obstoječo cesto 
proti NEK. Pod obstoječim kr-
škim mostom je zgrajeno tri-
krako križišče kot priključek 
na Tovarniško ulico. Od tu bo 
obvoznica potekala po trasi 
sedanje lokalne ceste vzdolž 
Save vse do novo načrtova-
nega mostu. Sestavni del ce-
lotne trase obvoznice je tudi 
cesta na visokovodnem nasi-
pu južno od podjetja Vipap 
skupaj z že zgrajenim kroži-
ščem. Slednje je izhodiščna 
točka za tretji most in pove-
zavo na cesto pri Megado-
mu. Pri izstopu z mosta na 
desnem bregu Save sledi še 
eno krožišče z navezavo na 
nov krak obvoznice skozi Ža-
dovinek, kjer bo ta potekala 
ob robu industrijske cone Ža-
dovinek in se na Belem bregu 
z novim krožiščem priključi-
la nazaj na obstoječo glavno 
cesto v smeri avtocestnega 

Slovesna otvoritev HE Krško 
in dela obvoznice mesta Krško
Na dan občinskega praznika, jutri, 7. junija, bomo v Krškem namenu svečano predali enega največjih 
infrastrukturnih projektov zadnjih let - Hidroelektrarno Krško in del obvoznice mesta. Dogodek je po-
memben tako za Posavje kot za celotno Slovenijo. HE Krško bo namreč pomembno doprinesla k pro-
izvodnji električne energije iz obnovljivih virov, lokalna skupnost pa bo veliko pridobila z dodatnimi 
ureditvami v okolju, v katerem sobiva z elektrarno.  

križa Slovenije. Za izvedbo 
slednjega je v pripravi pro-
jekt za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja in parcelaci-
ja, medtem ko je izgradnja 
mostu predvidena v začetku 
leta 2014. Izgradnja tretjega 
mostu bo problem zgoščene-
ga prometa v mestnem sredi-
šču Krškega lahko rešila ce-
lostno. 

Obvoznica izhodišče 
za medmestno 
povezavo Krško – 
Brežice
Nova prometna ureditev bo 
tudi zelo dobro izhodišče za 
izgradnjo medmestne pove-
zave Krško – Brežice, ki bo 
dodatno prispevala k pretoč-
nosti prometa. Državni pro-
storski načrt zanjo je trenu-
tno v fazi javne razgrnitve. 

Infrastrukturne 
ureditve ob 
obvoznici

Na dva kilometra dolgi pove-
zovalni cesti od Hidroelek-
trarne Krško do navezave na 
lokalno cesto pod starim mo-
stom pri Vipapu je zgrajena 
tudi pripadajoča oprema in 
signalizacija, izvedeni so pre-
pusti preko obstoječih poto-
kov, ki se tam izlivajo v reko 
Savo. Ob vznožju obvoznice 
je urejena večnamenska pot, 

namenjena pešcem in kole-
sarjem. Ta bo poskrbela za 
nov življenjski prostor rekrea-
tivno-sprostitvenega značaja. 

Protipoplavna 
zaščita pred 
stoletnimi vodami

V sklopu HE Krško bodo v 
kratkem stekle tudi po-
membne ureditve, ki bodo 
prispevale k varovanju sta-
rega mestnega jedra pred 
poplavami. Na območju Za-
tona sledi rekonstrukcija in 
dvig ceste z vsemi komunal-
nimi vodi ter gradnja črpa-
lišča za odvod vseh voda v 
Savo.

V sklopu poplavno varovalnih 
ukrepov torej sledi prestavi-
tev obstoječe ceste v Zatonu 
od nabrežine Trške gore pro-
ti Savi v dolžini 350 metrov 
ter rekonstrukcija in nadgra-
dnja obstoječega zidu po ce-
lotnem obsegu starega mesta 
Krško od Valvasorjevega na-
brežja do novo predvidenega 
peš mostu preko reke Save. 
V zaledju omenjenega cesti-
šča bo izvedeno novo črpali-
šče (pri cvetličarni Kerin) za 
potrebe prečrpavanja voda 
ter morebitnih poplav me-
stnega jedra. Zelo pomemb-
no je, da se bo z izvedbo 
vseh načrtovanih ureditev 
s projektom v Zatonu staro 
krško mestno jedro poplav-
no zaščitilo in varovalo pred 
zalednimi in stoletnimi voda-
mi, kar je v času večjih pada-
vin in visokih voda do sedaj 

vedno predstavljalo največjo 
težavo. 

Ob tem bo k rešitvi perečega 
problema poplavne varnosti 
za mesto Krško, naselja Ža-
dovinek, Brege in Mrtvice ter 
celotne regije Posavje pri-
speval naslednji od členov 
v spodnjesavski verigi hidro-
elektrarn - HE Brežice, kjer 
ureditve zajemajo tudi po-
globitev in razširitev struge 
reke Save, ureditev obrežij 
in retenzijskih površin. 

Vrednost investicije
Stroški do sedaj zgrajenega 
krožišča in mostu pri HE Kr-
ško, rekonstrukcija ceste Bre-
stanica – Krško, prvega dela 
obvoznice in krožišča na viso-
kovodnem nasipu znašajo 17,7 
milijonov evrov, medtem ko 
je vrednost izgradnje celotne 
obvoznice ocenjena na 30 mi-
lijonov evrov. Sredstva zago-
tavljajo Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor (DRSC), 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje (Infra), Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, Holding Slovenske elek-
trarne in Občina Krško. 

Pričakovana 
prometna situacija
Za del obvoznice, po kateri 
bo 7. junija stekel promet, 
so pričakovanja Občine Kr-
ško zelo pozitivna. Prva tre-
tjina zgrajene prometnice bo 
gotovo že v samem začetku 
predstavljala veliko prido-
bitev za tiste, ki prihajajo 
iz smeri Celja proti Vipapu, 
Nuklearni elektrarni Krško in 
Brežicam. Prav tako bo del-
na preusmeritev prometa na 
levi breg Save razbremeni-
la tudi del glavne ceste sko-
zi območje Zatona, ki bo v 
kratkem postalo gradbišče 
– v tem delu je pričakovati 
spremembe prometnih tokov 
in določene zastoje, a glede 
na končni cilj, ki mu z obno-
vo sledimo, upamo, da bosta 
gradnjo spremljala tudi razu-
mevanje in strpnost udele-
žencev v prometu.

V sklopu pestrega dogajanja, ki poteka ob prazniku obči-
ne Krško, je bila v teh dneh namenu predana še ena po-
membna pridobitev - novo stanovanjsko območje Polšca 
na levem bregu reke Save. Nove možnosti izgradnje no-
vih stanovanjskih objektov so omogočene na nekaj več 
kot štirih hektarjih.
 
Novo stanovanjsko območje združuje izgradnjo treh novih 
cest, povezovalne peš poti, pločnikov in ostale komunalne 
infrastrukture. Investicija je zajemala opremljanje nezazi-
danih stavbnih zemljišč s sodobno komunalno infrastruktu-
ro, kot je optično omrežje, javna razsvetljava z led teh-
nologijo, ter ostalo infrastrukturo, ki omogoča gradnjo 22 
novih stanovanjskih objektov, med katerimi štiri hiše že sto-
jijo. Občina Krško je v projekt vložila nekaj več kot 700.000 
evrov, od tega je dobrih pol milijona evrov državnega denar-
ja, ostalo pa je lokalna skupnost zagotovila iz lastnih virov. 
Kot sta na slovesni otvoritvi povedala župan občine Krško 
mag. Miran Stanko in direktor GEN energije Martin Novšak, 
je s projektom Občina Krško poleg cilja, da območje komu-
nalno opremi in omogoči individualno gradnjo, sledila tudi 
izpolnitvi zaveze o preselitvi prebivalcev naselja Vrbina, ki 
izhaja iz sporazuma med Občino Krško in GEN energijo, saj 
sta dva novozgrajena objekta na tem območju namenjena 
prav preselitvi dveh družin iz naselja ob NEK.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je skupaj z ministrom 
za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom, poslancem 
v DZ Francem Bogovičem in domačinom Martinom Račičem 
namenu predal zaključen projekt komasacij in agromeliora-
cij za območje Viher. Pri cerkvi sv. Urha so posadili spomin-
ski javor in s tem simbolično obeležili zaključek operacije, 
ki je na Vihrah zajela kar 216 ha kmetijskih zemljišč. Koma-
sacija ali združitev razdrobljenih kmetijskih zemljišč obči-
ni Krško na področju kmetijstva prinaša razvojne prednosti, 
saj bo omogočila ustrezno izrabo prostora, bolj ekonomično 
pridelavo, lažjo dostopnost in večje parcele.

Projekti komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč v ob-
čini Krško na 840 hektarjev velikem območju potekajo od leta 
2008. Projekti zajemajo območje Krškega polja, in sicer Vihre, 
Mrtvice, Brege in Gorico, ter se končajo na območju Pijavške-
ga polja. S postopki komasacije in agromelioracije želimo pri-
spevati k vzpostavitvi večjih in bolj povezanih površin ter omo-
gočiti bolj ekonomično obdelavo. Pomembno dejstvo je, da je 
izvedba tovrstnih postopkov mogoča le s sodelovanjem vseh la-
stnikov kmetijskih zemljišč. To je osnova za uspeh projekta, ki 
posega v lastniško strukturo posameznikov in preureja njihove 
površine v bolj organizirane celote.

Kot »kmetijska zložba« organiziranih 216 hektarjev površin
Projekt za območje Viher, ki ga v tem času predajamo namenu, 
zajema kar 216 hektarjev. Občina Krško je s komasacijo tu zače-
la pred dvema letoma, ko se je na terenu pokazalo, da bo smo-
trna uporaba kmetijskih zemljišč mogoča le ob sočasni izvedbi 
agromelioracijskih del. Slednja so zajemala številna zemeljska 
dela, sanacijo in odstranitev obstoječih poti ter pripravo novih. 
Vrednost investicije je v tem primeru znašala 537.000 evrov. 

Učinki komasacije
Učinki komasacije se odražajo v povečanju povprečne velikosti 
parcel. Iz prvotnih 23 arov se je povprečna velikost parcele po-
večala na 49 arov. Število parcel pa z 919 zmanjšalo na 437. V 
postopku agromelioracije so bile zgrajene nove gramozne poti 
v dolžini 2,4 km, sanacija makadamskih poti je potekala na 1,5 
km, za 2,4 km pa je bilo saniranih poljskih poti. Kot je ob za-
ključku operacij na Vihrah povedal minister za kmetijstvo in 
okolje mag. Dejan Židan, so na ministrstvu veseli, da je Obči-
na Krško upoštevala interes svojih pridelovalcev in se že na za-
četku izvajanja programa razvoja podeželja aktivno vključila v 
priprave projektov. Gre res za vzoren primer dobre prakse – so-
delovanja lokalne skupnosti s pridelovalci, kjer je bilo zelo malo 
pritožb, zato je ta projekt zagotovo lahko vodilo za izvedbo dru-
gih podobnih projektov, je še povedal minister.

Nadaljevanje na novih 333 hektarjih kmetijskih površin
V tem mesecu sledi novo nadaljevanje, in sicer izvedba 240 ha 
komasacij na območju vasi Gorica na Krškem polju in 93 ha na 
Pijavškem polju. Agromelioracijska dela se bodo nadaljevala na 
komasacijskem območju Brege in Mrtvice, v jesenskem času pri-
čenjamo še z izvedbo investicije namakalnega sistema Kalce - 
Naklo na površini 150 ha kmetijskih zemljišč. 

Postopek komasacije
Investitor opisanih operacij na našem območju je Občina Kr-
ško, ki je sredstva za sofinanciranje pridobila na javnem razpisu 
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Postopek koma-
sacije je vodila Upravna enota Krško oz. komasacijska komisija 
v sodelovanju s komasacijskim odborom kot posvetovalnim or-
ganom, sestavljenim s predstavniki lastnikov zemljišč. Geodet-
ska dela je izvajala Geodetska družba Ljubljana, ki jo je Obči-
na Krško izbrala na javnem razpisu. 

Financiranje projekta v celoti
Celoten projekt je v 75 % sofinanciran iz Evropskega sklada za 
razvoj kmetijstva in podeželja, 25 % prispeva država, medtem 
ko DDV plača Občina Krško. Celotna vrednost projekta znaša 
3,5 milijone evrov. Do danes je bil za izvedena dela investiran 
že milijon.

Dragi občani, občanke, 
spoštovani bralci 

Vabljeni na osrednji dogodek ob prazniku Občine Krško, na slav-
nostno akademijo, ki bo jutri, v petek, 7. junija, ob 17. uri v Kul-
turnem domu Krško.

Slavnostni govorec bo nekdanji župan Danilo Siter, posebna go-
stja akademije pa bo tudi predsednica Vlade RS Alenka Bratu-
šek. Na slovesnosti bo župan občine Krško podelil priznanja le-
tošnjim nagrajencem.

Ob 19. uri na ploščadi pred Kulturnim domom sledi tradicional-
no kulturno-zabavno druženje občank in občanov ter predsta-
vitev Krajevnih skupnosti. Tokrat bo za zabavo skrbela glasbe-
na skupina Čuki.

Na slavnostni akademiji pa boste lahko prisluhnili basistu Jan-
ku Volčanšku in sopranistki Mateji Arnež Volčanšek, Rajhenbur-
škemu oktetu, Glasbeni šoli Krško in si ogledali filmske zapise ži-
vljenjskih in delovnih zgodb letošnjih nagrajencev. Prireditev bo 
vodila Bernarda Žarn.

Praznujmo skupaj!

216 hektarjev kmetijskih površin 
na Vihrah predali namenu

Novo stanovanjsko območje na 
Polšci tudi uradno predano 
namenu

Po zasaditvi spominskega javorja
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Pričetek urejanja okolice gradu 
Občina Sevnica je s podjetjem Remont d.d. iz Celja, izbranim na javnem razpisu, podpisala pogodbo za 
izvedbo projekta »Sanacija okolice gradu Sevnica«. Podpisu pogodbe je sledila uvedba v delo in priče-
tek samih del, ki morajo biti skladno s pogodbo zaključena do jeseni. 

Projekt sanacije okolice gra-
du, ki je skupaj z oskrbnikovo 
hišo in grajskim parkom raz-
glašen za kulturni spomenik, 
je z vidika celostne ureditve 
osrednjega kulturno-zgodo-
vinskega spomenika sevniške 
občine zelo pomemben in 
predstavlja enega večjih pro-
jektov občine v letošnjem 
letu. Projekt zajema uredi-
tev grajskega parka in okolice 
gradu, rekonstrukcijo oskrb-
nikove hiše v grajskem parku 
in sanacijo brežine na podro-
čju gradu Sevnica. S projek-
tom bo urejena okolica z graj-
skim parkom, vrtnarjevo vilo 
in dostopnimi potmi ter s tem 
dosežena še celovitejša ure-
jenost širšega grajskega hriba 

nad starim mestnim jedrom. 
Z obnovo kulturne dediščine 
bo omogočena zagotovitev 

odličnih vsebin za različne 
dejavnosti, razvoj kulturne-
ga turizma ter rekreacijske 

možnosti, dopolnitev obsto-
ječega kulturnega dogajanja 
ter razvoj novih kulturno-tu-
rističnih proizvodov. Pogod-
bena vrednost projekta zna-
ša 656.600 evrov, pri čemer 
je Občina Sevnica z uspešno 
prijavo projekta na razpis Mi-
nistrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo za prido-
bitev nepovratnih sredstev 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj pridobila 85–od-
stotno sofinanciranje upravi-
čenih stroškov projekta. Kljub 
sanacijskim in gradbenim de-
lom, ki bodo skozi poletje po-
tekala v okolici gradu, bodo 
načrtovane prireditve in do-
godki potekali nemoteno in 
usklajeno.

Direktor podjetja Remont Bogomir Amon in župan Sreč-
ko Ocvirk

Kot je uvodoma povedal žu-
pan Srečko Ocvirk, je eden 
pomembnejših dosežkov ob-
čine v zadnjem letu, po-
membnih tudi za gospodarski 
sektor, sprejetje občinske-
ga prostorskega načrta ter 
s tem povečanje obsega po-
slovnih con. Pomen dela ob-
čin je tudi v zagotavljanju 
javne infrastrukture: »Obči-
ne v slovenskem merilu raz-
porejajo z majhnim dele-
žem javnih sredstev, s čimer 
pa vodijo večino javnih inve-
sticij, pomembnih tudi za go-
spodarstvo.« 
Direktorica sevniške območ-
ne službe Zavoda RS za zapo-
slovanje Irena Pirc je v nada-
ljevanju predstavila trg dela 
v Posavju in programe aktivne 
politike zaposlovanja za brez-
poselne osebe. Direktor GZS 
Območne zbornice Posavje 
Darko Gorišek je spregovoril 

Srečanje sevniških gospodarstvenikov
Na Gradu Sevnica so se na povabilo župana Srečka Ocvirka in Oddelka za gospodarske dejavnosti v po-
nedeljek srečali gospodarstveniki, ki delujejo na območju sevniške občine. Namen vsakoletnega sreča-
nja je predstavitev aktualnih kazalcev ter krepitev povezovanja gospodarskih subjektov z lokalno sku-
pnostjo, katere naloga in usmeritev je zagotovitev dobrega podpornega okolja za razvoj gospodarstva. 

o ključnih kazalcih poslova-
nja gospodarstva v Posavju in 
občini, ter izpostavil tudi po-
datke o najuspešnejših pod-
jetjih. Predsednik Obrtno 
podjetniške zbornice Sevni-
ca Drago Krošelj je ob pred-
stavitvi stanja obrti v Sevnici 
izpostavil dejstvo, da bi bilo 
Posavje ob izvzetju osrednjih 
energetskih podjetij iz stati-
stike po kazalcih pod sloven-

skim povprečjem, ter kritič-
no opozoril na ključne težave, 
s katerimi se srečujejo sevni-
ški obrtniki, med njimi infra-
strukturno odrezanost, ome-
jene osne pritiske za prevoze 
tovora, premalo pomoči drža-
ve za lokalni obstoj in potrebo 
po zaščiti proizvajalcev s stra-
ni države. 
Osrednji gost, predsednik 
Gospodarske zbornice Slove-

nije mag. Samo Hribar Mi-
lič, je ob predstavitvi stanja 
gospodarstva v Sloveniji iz-
postavil predvsem nizko go-
spodarsko rast, visoko sto-
pnjo brezposelnosti, trend 
zniževanja zaposlovanja med 
delodajalci, slab bančni sis-
tem in izgubo občutka prav-
ne varnost. Pri tem v zadnjih 
letih ni bilo doseženega ni-
kakršnega izboljšanja stanja, 
ukrepi države niso koristili. 
Med rešitvami je predsednik 
gospodarske zbornice nave-
del zagotovitev pogojev za 
nov gospodarski razvoj ter 
realizacijo pripravljenih pro-
jektov.
V zaključnem delu sreča-
nja se je gospodarstvenikom 
predstavilo socialno pod-
jetje KNOF, katerega delo 
podrobneje predstavljamo 
v sočasno objavljenem pri-
spevku. 

22. maja se je v Sevnici odvijal prvi nacionalni posvet so-
cialnih inkubatorjev v Sloveniji. Organizator posveta je bil 
Zavod KNOF, socialno podjetje, ki deluje tudi kot Social-
ni inkubator Posavja. 

Zavod KNOF je prvo registrirano socialno podjetje v Posav-
ju in tretje v Sloveniji, njegovo poslanstvo pa je omogočiti 
nova delovna mesta in priložnosti za kreativne poslovne za-
misli v lokalnem okolju ter pri tem upoštevati načela trajno-
stnega razvoja in dajati prednost težje zaposljivim skupinam 
ljudi, kot so neizobraženi mladi do 25 let, starejši od 50 let 
ter invalidi ali drugače ranljivi posamezniki. 

Trenutno je v zavodu zaposlenih 8 oseb. V prvem letu delo-
vanja so nastali štirje profitni centri Socialnega inkubatorja 
KNOF, ki danes uspešno delujejo. To so profitni center Sta-
ra šola – iz preteklosti v sedanjost, Znanje za zaposlovanje – 
preklopi se na »ON«, Zelena Sevnica – samooskrba in urbano 
vrtnarstvo in A je to – pomoč na domu. Socialno podjetje se 
širi v druge posavske občine. V nastajanju je Stara šola Krško, 
projekt socialne oskrbe v Krškem ter projekt socialne kme-
tije v Brežicah. Socialni inkubator Posavja pomaga pri zago-
nu in nudi podporo pri oblikovanju novih podjetniških idej v 
obliki marketinške podpore, coworkinga, zagonskega kapita-
la, administrativne in računovodske pomoči, pravnega sve-
tovanja, priprave razpisov in tehnične ter grafične pomoči, 
fotografiranja, odnosov z javnostmi.

Po delovnem sestanku predstavnikov socialnih inkubatorjev 
na prvem nacionalnem posvetu so le-ti svoje ugotovitve in 
predloge predstavili udeleženim občinam in organizacijam. 
Na vključujoč in aktiven način je bilo opredeljenih kar ne-
kaj možnih rešitev za bolj učinkovito, predvsem pa trajno-
stno delovanje inkubatorja ter novih načinov za sodelova-
nje z vsemi vključenimi partnerji. S strani lokalne skupnosti 
so bile izraženi pozitivni odzivi na pobudo pri zagotavlja-
nju ustreznih prostorov za socialna podjetja, površin, kot 
so njive ali kmetije za učne in družbeno koristne namene. 
Prav tako so občine pokazale pripravljenost sodelovati pri 
javnih razpisih, nudenju podpore pri umestitvi v regional-
no strategijo razvoja, promociji in pridobivanju drugih sred-
stev, potrebnih za trajnostni razvoj socialnega podjetništva 
v Posavju. Zavod za zaposlovanje Sevnica je prav tako poz-
dravil delovanje socialnega inkubatorja in pripravljenost 
na sodelovanje.

Župan Srečko Ocvirk je pohvalil delo in aktivnosti zavoda 
KNOF ter izpostavil, da je vloga občine pri delovanju soci-
alnega podjetja zagotavljanje ustreznega podpornega oko-
lja, poudarek delovanja tovrstnega podjetja pa je bolj kot 
na podjetniški večji na socialni noti. 

 Zavod KNOF so.p., Občina Sevnica

Kljub z vremenskega vidika ne 
ravno obetavnemu pričetku 
zadnje majske nedelje je Ko-
lesarsko društvo Sevnica uspe-
šno izvedlo tradicionalni, že 
18. Sevniški kolesarski mara-
ton. Dežne kaplje in za mesec 
maj precej nizke temperature 
niso ustavile množice 39 kole-
sarjev in kolesark, ki so se ob 
10. uri izpred sevniškega špor-
tnega doma odpravili na pot 
proti Mirnski dolini. Družinski 
maraton v dolžini 33 kilome-
trov (Sevnica–Tržišče–Sevni-
ca) je prekolesarilo 16 udele-
žencev, medtem ko se je na 
63-kilometrsko razdaljo (Sev-
nica–Mokronog–Škocjan–Stu-
denec–Sevnica) podalo osta-
lih 23 kolesarjev. 
Poleg spominske medalje in 
»Sevniškega salamina« so 
bile podeljene vse poseb-
ne nagrade, med njimi za 
najstarejšega in najmlajše-

KNOF gostil prvi nacionalni 
posvet socialnih inkubatorjev

Zadnja majska nedelja v znamenju kolesarstva

ga kolesarja ter najstarej-
šo in najmlajšo kolesarko. 
Najštevilčnejša je bila ekipa 
Dolenjske balance iz Mokro-
noga. Organizatorje je zelo 
razveselila udeležba kole-
sarja Mitje Roka, zmagoval-
ca DOS Extrene 2013, ki je 
tudi tokrat najhitreje prema-
gal razdaljo velikega mara-
tona. Po podelitvi nagrad je 
sledil družabni zaključek pri-
reditve v priljubljenem sev-

niškem lokalu »Dile« pri ba-
zenu, kjer so vsi udeleženci 
pozabili na neprijetne pogo-
je pred startom. 
Letošnji maraton je poleg 
novega startno-ciljnega me-
sta, doslej je bil ta namreč 
vedno na sevniškem glavnem 
trgu, poseben še po nečem. 
Kolesarski dan je namreč za-
znamoval sprejem udeležen-
cev prve mednarodne kole-
sarske ture „Sava 2013“ v 

organizaciji Savske komisi-
je s sedežem v Zagrebu. Gre 
za devetdnevno kolesarjenje 
od izvira do izliva reke Save, 
ki se je zaključilo 1. junija 
v Beogradu, ob dnevu Save. 
Savska kolesarska pot je tako 
spadala med številne dogod-
ke, s katerimi je bil obele-
žen dan te reke. Skupino ko-
lesarjev in spremstva iz vseh 
štirih držav, ki si »delimo« 
reko Savo, so v Loki pri Zida-
nem Mostu pričakali člani Ko-
lesarskega društva Sevnica. 
Po skupni vožnji do Sevnice 
sta jih sprejela župan Sreč-
ko Ocvirk in predstavnik Tu-
ristične zveze Slovenije Jože 
Prah. Župan je v svojem na-
govoru predstavil prizadeva-
nje in usmerjenost občine 
v trajnostno in hkrati sona-
ravno uporabo danosti reke 
Save, tudi s celovito uredi-
tvijo kolesarskih stez ob reki.

Obvestilo o odprtju 
Bazena Sevnica

V prejšnji številki Posavskega obzornika je bilo objavljeno 
obvestilo o odprtju Bazena Sevnica. Ta se zaradi slabega vre-
mena ne bo odprl 8. junija, kot je bilo zapisano. Predvidoma 
bo bazen novo sezono pričel s tedenskim zamikom, bomo pa 
o tem obvestili javnost preko spletnih strani www.kstm.si in 
www.obcina-sevnica.si. 

Hvala za razumevanje.

S sprejema udeležencev mednarodne kolesarske ture

Ob razpravi na posvetu

Zbrani na srečanju
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 1. SRL, za 7. do 12. 
mesto
Rezultat – Sevnica : Krško 
31:28
Končni vrstni red 1. SRL za 7. 
- 12. mesto - 7. Ribnica 28, 
11. Sevnica 16, 12. Krško 11

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultat - Dravinja : Krško 
0:2 (Slivšek, Barkovič)
Končna lestvica 2. SNL – 1. 
Zavrč 64, 5. Krško 37

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SKL – Žalec : Krško 1:0, Kr-
ško : Bistrica 4:0 (Nasufaj 2, 
Kožar J., Škoberne), Krško : 
Veržej 1:0 (Habinc); 1. Dra-
vograd 66, 2. Krško 48
SML – Žalec : Krško 1:4 (Bu-
čar 3, Kožar A.), Krško : Bi-
strica 6:0 (Bučar 2, Vodeb 2, 
Rožman, Kržan), Krško : Ver-
žej 4:0 (Kržan 2, Predanič 2); 
1. Krško 62 
Skupna lestvica - 1. Dravo-
grad 126, 3. Krško 110

U14 1. SNL - VZHOD
Rezultati - Aluminij : Krško 
5:0, Krško : Tezno 8:0
Lestvica – 1. Maribor 77, 3. 
Krško 61

U14 1. LSD – MNZ Celje
Rezultati – Šmarje : Brežice 
3:2, Rudar B : Krško B 1:2, 
Brežice : Šmartno 0:1
Lestvica – 1. Dravinja 52, 3. 
Krško B 33, 8. Brežice 18

U14 2. LSD – MNZ Celje
Rezultati - Radeče : Krško C 
1:4, Ljubno : Radeče 5:3, Kr-
ško : Vransko 4:4
Lestvica – 1. Vransko 35, 3. 
Krško C 20. 5. Radeče 9

KOŠARKA 
MLADINCI – kvalifikacije za 
1. SKL
Rezultat – Kolpa Črnomelj : 
Posavje Krško 57:52
Končna lestvica – 1. Litija 6, 
4. Posavje Krško 3

KADETI – kvalifikacije za 1. 
SKL
Rezultati – Posavje Krško : 
Postojna 71:84, Postojna : 
Posavje Krško 64:60 

POSAVJE - Na 8. balkanskem prvenstvu v amaterski radi-
ogoniometriji, ki je potekalo med 24. in 26. majem v Ra-
zlogu v Bolgariji, je pet radioamaterjev iz Radiokluba Kr-
ško ter radioamater iz Radiokluba Amater Sevnica stopilo 
na zmagovalne stopničke. V kategoriji W21 je zmagala 
Adrijana Moškon, njena kolegica iz krškega kluba Petra 
Levičar pa je bila tretja. V kategoriji M14 je drugo me-
sto osvojil Žak Gajšak, v kategoriji M16 je bil drugi Blaž 
Hrvatin, prav tako drugo mesto je osvojil Janez Kuselj 
v kategoriji M70 (vsi Radioklub Krško), Sevničan Danilo 
Kunšek pa je bil drugi v kategoriji M21.
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v nedeljo, 9. junija 2013, ob 15. uri

NA HIPODROMU BREGE PRI KRŠKEM

OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

SLOVENSKI KASAŠKI ŠAMPIONAT

Na sporedu bo sedem dirk, 
med njimi dirka za 

ŠAMPIONA SLOVENIJE 
in tekmovanje kmečkih 

dvovpreg.

BRESTANICA – Na tukajšnjem bazenu je Plavalni klub Celu-
lozar Krško 1. junija organiziral že 42. mednarodni plaval-
ni miting Krško 2013, ki se ga je udeležilo 234 tekmovalcev 
iz 14 klubov, 13 slovenskih in tradicionalno gostujočega Pla-
valnega kluba 22. april Banja Luka. Vse prisotne tekmovalce 
so uvodoma pozdravili in jim zaželeli čim več uspešnih špor-

tnih rezultatov Borut Mlakar, predsednik PK Celulozar, An-
drej Sluga, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini 
Krško, ter Vlado Bezjak, predsednik Krajevne skupnosti Bre-
stanica. Tekmovanje je potekalo za mlajše kategorije, to je 
za dečke letnik 1999-2002 ter deklice letnik 2001-2004. Do-
mači tekmovalci so osvojili šest medalj ter dosegli kopico le-
pih uvrstitev. Edino zmago je tokrat priplaval starejši deček 
Jan Žičkar na 100 m prsno, bil pa je še drugi na 100 m del-
fin in tretji na 200 m mešano. Drugo stopničko zmagovalne-
ga odra sta družno zasedla Žana Maruša in Lovro Arh na 100 
m prosto, medtem ko je na 100 m prsno s 3. mestom prese-
netil Tjaš Žvar.  B. M. 

Šest medalj za domačine

Del krške ekipe mlajših dečkov in deklic s trenerjem

Na dirki so nastopili vozniki 
iz desetih držav, med šest-
najsterico nastopajočih tudi 
štirje slovenski speedwayi-
sti – vozniki AMD Krško Denis 
Štojs, Žiga Radkovič in Matic 
Ivačič ter član AMTK Ljublja-
na Matic Voldrih. Kot rezerv-
na voznika pa sta nastopila 
tudi domačina Jernej Peč-
nik in Žiga Kovačič. V sku-
pni razvrstitvi za Zlati znak 
je na koncu slavil Avstralec 
Dakota North (13 točk), ki 
je na koncu zbral eno točko 
več od drugouvrščenega Po-
ljaka Mariusza Fierleja. Na 
najnižjo stopničko je stopil 
Madžar Joszef Tabaka (11 
točk). Najboljši Slovenec je 
bil na koncu Štojs, ki se je 
z navdušujočo zmago v pov-
sem zadnji vožnji prebil do 
8. mesta, ki je kot zadnje še 
vodilo v polfinalno vožnjo za 
pokal Franca Babiča. Voldrih 
(7 točk) je bil na koncu 11., 
Radkovič (4) 13., Ivačič (2) 
15., po enkrat pa sta nasto-

V znamenju spomina na Matijo Duha
KRŠKO – Prvo junijsko soboto so v Krškem spet hrumeli motorji, saj se je na stadionu Matije Gubca v 
okviru krškega občinskega praznika odvila jubilejna 30. speedway dirka za Zlati znak občine Krško, ki 
so jo zaključile še tri vožnje za tradicionalni pokal Franca Babiča. 

pila tudi rezervna voznika, in 
sicer je Kovačič osvojil eno 
točko oz. 16. mesto, Pečnik 
pa je ostal brez osvojenih 
točk in se uvrstil na zadnje 
mesto. V treh vožnjah za Ba-
bičev pokal (v polfinale se je 
uvrstilo prvih osem voznikov 
v točkovanju za Zlati znak) 
so krški ljubitelji speedwaya 
videli zelo napet boj vse do 

konca, v finalni vožnji pa je 
še enkrat več svoje mojstr-
stvo dokazal Avstralec North, 
ki je za sabo pustil Jakuba 
Jamroga s Poljske, Rusa An-
dreya Kudryashova in prej 
omenjenega Fierleja.

Uradni začetek dirke je to-
krat minil v znamenju spomi-
na na februarja letos premi-

nulega krškega speedwayista 
Matijo Duha, ki se je tragično 
ponesrečil na dirki v Argenti-
ni. Krško občinstvo je stoje 
in v tišini spremljalo sprevod 
članov njegovega navijaške-
ga kluba, ki so v rokah drža-
li velik transparent v spomin 
nanj, in udeležencev jubilej-
ne dirke. Pred predstavitvijo 
nastopajočih sta nekaj besed 
spregovorila tudi predsedni-
ca AMD Krško Violeta Free-
land, ki je ob tej priložnosti 
najožjim svojcem pokojne-
ga Matije podarila tudi origi-
nalno štartno številko, ki jo 
je imel oblečeno na svoji za-
dnji dirki v življenju, in žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko. V enem od premorov 
med vožnjami speedwayistov 
pa sta se občinstvu predsta-
vili tudi starejša in mlajša 
skupina Mažoretnega kluba 
Baton Krško. 

 R. Retelj, 
 foto: Mediaspeed.net

Najboljši trije v tekmovanju za Zlati znak občine Krško

Največja pridobitev mlade-
ga društva je otvoritev na-
jetega telovadno–vadbenega 
centra v poslovnem centru 
Krka, kjer se lahko tekmo-
valci in rekreativci nemote-
no posvečajo svoji judoistič-
ni dejavnosti. V klubu so si 
zadali projekt vseživljenjske 
vadbe, katerega cilj je omo-
gočanje ukvarjanja z judom 
vsem generacijam. V sklopu 
društva tako delujejo judo 
vrtec, judo krožek, mala šola 
juda, judo šola in judo rekre-
acija za odrasle.
Ob koncu učnega ciklusa so 
izvedli polaganje pasov. V 
društvenih prostorih se je 
zbralo kar 82 polagalcev od 
3. in 42. leta starosti, ki so 
pred komisijo Judo zveze Slo-
venije pokazali svoje znanje. 
O organizaciji delovanja kr-
škega kluba in hitrem razvo-
ju juda v teh krajih sta pred-

V Judo klubu Krško vse bolj aktivni
KRŠKO – Ob predanem strokovnem delu mojstra Ivana Širole se je z vidika Slovencev mednarodno zelo uspe-
šnemu športu - judu uspelo hitro razširiti tudi po občini Krško. Na osnovnih šolah Senovo, Brestanica in Kr-
ško skupaj s popoldansko vadbo mladih in rekreativcev v vadbenem centru Krško vadi okoli 100 članov.

stavnika Judo zveze Slovenije 
Sašo Šindič in Blaž Pirnat iz-
rekla številne pohvale, pred-
sednik kluba in mojster juda 
Ivan Širola pa je dejal: "Ve-
sel sem številnih pozitivnih 
vtisov ob izvedbi polaganj za 
pasove, posebej pa izposta-

vljam naše volonterje iz vrst 
rekreativne skupine. Letos se 
je kar 32 naših članov že ude-
leževalo tekmovanj. Posame-
znikov ob tem ne želim izpo-
stavljati, ker mislim, da ni 
najpomembnejše ustvarjanje 
otroških šampionov. Otrokom 

je pomembno vcepljati mo-
ralne vrednote, ki jih bodo 
spremljale skozi vse življe-
nje ter zdrav in uravnovešen 
telesni, umski in duševni ra-
zvoj. Če se bo kdaj iz te mno-
žice izluščil kandidat, ki bi se 
rad preizkusil na višjem nivo-
ju, mu bomo omogočili uspe-
šen tekmovalni razvoj." 
Potek izpitov so lahko spre-
mljali ostali člani ter star-
ši, ki so se na lastne oči lah-
ko prepričali o znanju otrok. 
Vadba na osnovnih šolah in 
v vadbenem centru se z za-
ključkom izpitov ne konču-
je. V klubu pripravljajo tudi 
poletne treninge s priprava-
mi in aktivnostmi na baze-
nu Brestanica. V Krškem je 
tako judo pognal močne ko-
renine, ki zagotavljajo dol-
goročen obstoj te panoge v 
Posavju. 
 Luka Šebek 

Judo izpit je uspešno opravilo 81 članov, na fotografiji 
mladi tekmovalci Judo kluba Krško (foto: V. J.).

VELENJE, BREŽICE - Olimpijski 
podprvak v metu kladiva Pri-
mož Kozmus je v torek na-
stopil drugič v sezoni 2013 in 
v močni konkurenci na atlet-
skem mitingu v Velenju z re-
zultatom 78,83 m zasedel 
drugo mesto. Zmago je z re-
zultatom 80,45 m tako kot lani 
odnesel aktualni olimpijski pr-
vak Krisztian Pars. Kozmus je 
po tekmi povedal: »Rezultat 
še ni čisto blizu načrtovanih 

Kozmus zaostal le za Parsom
80 m, ki bodo zagotovo po-
trebni za načrtovano medaljo 
na svetovnem prvenstvu av-
gusta v Moskvi. Vseeno zazna-
vam napredek v pripravljeno-
sti in sem optimističen, da se 
bo tudi letošnja sezona izte-
kla po načrtu. S tekmo sem za-
dovoljen, svoje je prispevalo 
tudi odlično velenjsko občin-

stvo in dobra konkurenca, za 
kar gre iskrena hvala organiza-
torjem.« Atletski miting »Eu-
ropean Athletics Classic« v Ve-
lenju, ki poteka v počastitev 
dneva rudarjev, je največji in 
najodmevnejši atletski miting 
v Sloveniji, letos pa je bil or-
ganiziran osemnajstič po vrsti. 
Že nekaj let je najpomemb-

nejša disciplina mitinga met 
kladiva, s čimer želi Atletski 
klub Velenje skupaj s partner-
ji, med katerimi je tudi Agen-
cija Primož Kozmus, povečati 
prepoznavnost in priljublje-
nost te discipline. Kozmusov 
naslednji nastop bo 22. juni-
ja na evropskem ekipnem pr-
venstvu v Kaunasu.  P. P.

Primož Kozmus
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K    MUNALIADA
Krško, 7. - 8. junij 2013

29. srečanje delavcev komunalnega
gospodarstva Slovenije

STADION
MATIJE GUBCA

zlati sponzor:

Cilj organizacije in izvedbe prireditve je predvsem iz-
menjava izkušenj, predstavitve novosti na področju 
komunalnih dejavnosti in medsebojno druženje za-
poslenih v komunalnih podjetjih. 

Petek, 7. 6. 2013

Posvet vodstvenih, vodilnih in strokovnih 
delavcev komunalnega gospodarstva 

Slovenije 

Na posvet, ki se bo pričel ob 9.00 uri na gradu Rajhen-
burg, je prijavljenih 120 udeležencev. Strokovne teme 
posveta bodo s področja odstranjevanja motnosti iz pi-
tne vode, uporabe pametnih naprav za nadzor objektov 
vodovoda in kanalizacije ter sortiranja mešanih komu-
nalnih odpadkov. Predstavljen bo tudi Center za ravna-
nje z odpadki Spodnji Stari Grad. Zbornica komunalnega 
gospodarstva, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, bo na posvetu podelila priznanja za leto 2012. 

Razstava komunalne opreme 
na Stadionu Matije Gubca 

Otvoritev razstave komunalne opreme bo v petek ob 
14.00 uri, udeležencem Komunaliade in ostalim obi-
skovalcem pa bo razstava na ogled tudi v soboto. Po-
leg 25 slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvo-
dnjo in prodajo komunalne opreme ter raznovrstnimi 

proizvodnimi programi, povezanimi z izvajanjem ko-
munalnih dejavnostmi, sta se za sodelovanje na Ko-
munaliadi 2013 odločili tudi dve tuji podjetji. 

Veseli nas, da bo z nami krško podjetje Stadler, ki 
je prevzelo pokroviteljstvo prireditve z vlogo zlate-
ga sponzorja. V Evropi je poznano po izdelavi kovin-
skih konstrukcij in opreme za sortiranje odpadkov. 

Slovenska podjetja bodo na razstavi letošnje Ko-
munaliade predstavila vodovodne materiale, kana-
lizacijske materiale, program kontejnerjev in posod 
za odpadke, opremo za letno in zimsko vzdrževan-
je cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, 
raznovrstno mehanizacijo, elektrotehnične materia-
le, osebno varovalno ter ostalo opremo. Med razsta-
vljavci bosta prisotni tudi dve italijanski podjetji, ki se 
ukvarjata s proizvodnjo in prodajo smetarskih vozil. 

Družba ZEOS bo predstavila Solarno-multimedijsko vo-
zilo E-transformer, v katerem si bodo lahko obiskoval-
ci ogledali pravilno ravnanje z odpadnimi elek tričnimi in 
elektronskimi odpadki ter odpadnimi baterijami (OEEO). 

Sobota, 8. 6. 2013

Sobota bo obarvana tekmovalno, saj bodo na različnih 
lokacijah v Krškem in okolici potekala delovna in špor-
tna tekmovanja, skupaj v 18-ih disciplinah. Osrednje 

dogajanje bo na Stadionu Matije Gubca, tekmovanja 
pa bodo potekala še v Srednješolskem centru Krško, 
v Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem, v Osnovni 
šoli Leskovec pri Krškem ter na bazenu v Brestanici. 
V delovnih tekmovanjih se bodo udeleženci pomeri-
li v nalogah s področja vodovoda, kanalizacije, odvo-
za odpadkov in aranžiranja cvetja. Športne discipline 
bodo balinanje, bowling, mali nogomet, met krogle, 
namizni tenis, odbojka, pikado, plavanje, streljanje, 
šah, tek, tenis, ulična košarka in vlečenje vrvi. 

Po zaključku tekmovanj bo ob 16.00 uri podelitev 
priznanj najboljšim in razglasitev skupnega zmago-
valca, sledil pa bo zabavno glasbeni program z Nušo 
Derenda in Ansamblom Saša Avsenika.

Več informacij je na voljo v biltenu in na spletni stra-
ni www.komunaliada2013.si 

XXIX. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva 
Slovenije - Komunaliada 2013 

K    MUNALIADA
Krško, 7. - 8. junij 2013

V petek, 7. 6., in v soboto, 8. 6. 2013, bo v organizaciji družbe Kostak d.d. potekalo XXIX. srečanje delavcev komunalnega gospo-
darstva Slovenije - Komunaliada 2013, ki bo po petnajstih letih znova v občini Krško. Srečanje komunalnih delavcev se bo priče-
lo v petek, 7. junija, s posvetom vodstvenih delavcev na gradu Rajhenburg, in nadaljevalo na Stadionu Matije Gubca, kjer bo tudi 
razstava komunalne opreme. V soboto, 8. junija, bo osrednja prireditev z delovnimi in športnimi tekmovanji na Stadionu Matije 
Gubca in okolici. Prijavljenih je približno 2.500 udeležencev iz 66 podjetij, ki se ukvarjajo s komunalnimi in z njimi povezanimi de-
javnostmi. Skupaj z Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki, ki sta soorganizatorici srečanja, se bomo potrudili, da se bodo 
udeleženci Komunaliade iz vse Slovenije med nami dobro počutili in se v naše kraje še kdaj vrnili.  
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ZAPORA SPODNJE CESTE 
OB STADIONU MATIJE GUBCA  

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve 7. in 8.6.2013 po-
polna zapora ceste, ki poteka ob Stadionu Matije Gubca 
in na delu kolesarske steze pri pokopališču Krško do nase-
lja Žadovinek, zaradi izvedbe prireditve. 
V soboto bo do 10. ure zaprta tudi Trim steza do Žadovin-
ka zaradi izvedbe tekmovanja v teku. Prosimo za upošte-
vanje začasne prometne signalizacije in navodila redarjev.   

Hvala za razumevanje.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 6. 6.

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: reciklirana glasba – 
glasbena in likovna ustvar-
jalna delavnica za otroke, 
prijave na sara.otroskim-
cb@gmail.com ali 059 083 
794

• ob 17.30 na gradu Sevnica: 
otroška gledališka predsta-
va „Mala čarovnica, ki ni 
mogla biti zlobna“ v izved-
bi otroške gledališke skupi-
ne Prosvetnega društva Vr-
hovo

• ob 18.00 v atriju gradu Sev-
nica: odprtje razstave li-
kovnih del z 2. otroške li-
kovne kolonije osnovnih šol 
občine Sevnica

• ob 18.00 na gradu Rajhen-
burg: Brestanica poje

• ob 18.00 v MC Brežice: de-
lavnica „Moja finančna pi-
smenost“, prijave na info@
pcbrezice.si

• ob 18.30 v cerkvi svete Ane 
v Leskovcu pri Krškem: dru-
gi samostojni koncert Vik-
torije Hruševar „Drugačnost 
me vodi h glasbi“, gostja 
koncerta: Valentina Žabkar

Petek, 7. 6.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: slavnostna akademi-
ja v počastitev praznika 
občine Krško, sledi kultur-
no-zabavno občank in obča-
nov z glasbeno skupino Čuki

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
odprtje razstave razgle-
dnic in grafičnih listov če-
škega slikarja in grafika 
Jože Uprke

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: športne igre

• ob 18.00 v OŠ Koprivnica: 
Pesem nas druži in letna 
razstava narodnih vezenin 

• ob 18.00 v avli Doma XIV. 
divizije Senovo: otvoritev 
III. razstave ročnih del čla-
nic sekcije Vez pri DU Se-
novo

• ob 18.00 v MT Raka: orien-
tacijski pohod

• od 18.00 do 22.00 v TIC 
Čatež ob Savi: večer mo-
dre frankinje in bitka „črno 
proti belem“

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
»Moja Slovenija«

• ob 20.00 v športnem cen-
tru Spodnji Stari Grad: po-
zivni nočni turnir veteranov 
v malem nogometu

• ob 20.00 v avli MC Breži-
ce: otvoritev slikarske raz-
stave Mateje Pečar „Portre-
ti in figure“

Sobota, 8. 6.

• ob 7.00 na hribu Cavsar nad 
gasilskim domom Raka: Na 
pragu poletja – ročna košnja 
Cavsarja in razstava čebul-
nih jedi

• ob 8.00 s Senovega: 2. Po-
savski festival pohodništva 
– Juriš na Bohor

• ob 9.00 s Trga v Brestani-
ci: 2. Posavski festival po-
hodništva - Brestaniška po-
hodniška pot

• ob 9.00 na teniškem igri-
šču Brestanica: teniški tur-
nir parov

• ob 9.30 v MT Raka: plesna 

delavnica
• ob 10.00 v MT Podbočje: 

športne igre
• ob 10.00 v OŠ Adama Boho-

riča Brestanica: Triglav kata 
pokal – Janov memorial

• ob 10.00 na poligonu Vejar 
na Straži pri Raki: paintball 
turnir Senuše

• od 10.00 do 11.30 v atriju 
Fakultete za turizem v Bre-
žicah: gledališka predsta-
va „Žaba je žaba“, sledijo 
ustvarjalne, športne, dram-
ske in kuharske delavnice

• od 10.00 do 12.00 v Me-
stni hiši Brežice: posladkaj-
mo se z eterimedom – me-
dom z eteričnim oljem

• ob 16.00 na igrišču pri OŠ 
XIV. divizije Senovo: za-
ključek občinske lige v ma-
lem nogometu Krško-Seno-
vo 12/13

• ob 16.00 na igrišču pri KS 
Senuše: 13. pozivno gasil-
sko tekmovanje PGD Senuše

• ob 17.00 pod šotorom na 
igrišču za gasilskim domom 
na Skopicah: dan gasilcev 
GZ Brežice in proslava ob 
80-letnici PGD Skopice; po 
uradnem delu sledi zabava 
z Ansamblom bratov Žer-
jav, ob 20.00 nadaljevanje 
z Ansamblom Pogum

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: lego večer

• ob 18.00 na nekdanjem av-
tobusnem postajališču pri 
mlekarni v Veliki vasi: otvo-
ritev spominske sobe in spo-
dnjega vodnjaka v Gorenji 
vasi

• ob 18.00 v atriju Mencin-
gerjeve hiše v Krškem: ma-
raton klasikov

• ob 18.00 v športnem centru 
Spodnji Stari Grad: Športno 
društvo Dolenja vas pra-
znuje

• ob 19.00 v Domu svobode 
Brestanica: Sreča – samo-
stojni plesni večer plesne 
sekcije KD Svoboda Bresta-
nica

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: Triglav fight night – 
Tilnov memorial

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Artiče: jubilejni kon-
cert ob 30-letnici Mešanega 
pevskega zbora KUD Oton 
Župančič Artiče 

• ob 20.00 v farni cerkvi Ma-
rije Vnebovzete v Kape-
lah: letni koncert sloven-
skih ljudskih, umetnih in 
zabavnih pesmi, nastopa-
jo: MoPZ Kapele z gosti - 
Vokalno skupino Barbara iz 
Globokega

• ob 20.00 v Dvorani v parku 
Krško: celovečerni koncert 
Lovskega pevskega zbora 
LD Krško, gostje: Pevke iz-
pod Bočja

• ob 20.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: akustični koncert 
v parku

Nedelja, 9. 6.

• ob 9.00 izpred Okrepčeval-
nice Kranjčič na Sromljah: 
2. Posavski festival poho-
dništva – Pot vina in sonca

• ob 15.00 na hipodromu 
Brege pri Krškem: kasaške 
dirke - Slovenski kasaški 
šampionat 

Ponedeljek, 10. 6.

• ob 19.30 v MC Krško: ogled 
filma „Butch Cassidy and 
the Sundance Kid“ 

Torek, 11. 6.

• ob 19.00 v MC Krško: otvo-
ritev fotografske razstave 
»Figura«

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: gledališka 
komedija „Filumena Martu-
rano“, za abonma in izven 

Sreda, 12. 6.

• ob 18.00 na ploščadi pred 
KD Krško (v primeru dežja v 
avli KDK): Lunin med - slo-
venske ljudske pesmi po-
spremljene z zvočili in glas-
bili sveta, izvajata: Mateja 
Gorjup in Samo Kutin

Četrtek, 13. 6.

• od 9.30 dalje na gradu Raj-
henburg: posvet Modrega 
Posavja „Prihodnost mladih 
na stičišču s sedanjostjo“

• ob 17.00 v Športni dvora-
ni Radeče: valeta deveto-
šolcev OŠ Marjana Nemca 
Radeče

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: reciklirana glasba – 
glasbena in likovna ustvar-
jalna delavnica za otroke, 
prijave na sara.otroskim-
cb@gmail.com ali 059 083 
794

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje „Z zeli-
šči do zdravja“, prijave na 
mestnahisa@gmail.com

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: 10-letnica KD Libna 
z razstavo ročnih del

Petek, 14. 6.

• ob 9.00 v Šentjanžu: 2. Po-
savski festival pohodništva 
– Tk Pav

• ob 15.00 v MT Senovo: iz-
delovanje okvirjev za slike

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: gradovi Slovenije

• ob 18.00 v MT Raka: igre 
z žogo

• ob 18.00 v parku starega 
mestnega jedra v Krškem: 
osrednja prireditev ob pra-
zniku KS mesta Krško

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: 5. obletnica delo-
vanja Folklornega društva 
Brusači „Osti Jarej, ostani-
te zdravi in mladi“

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: razstava likovnih 
del „Trije podboški čopiči“

• ob 20.00 v cerkvi Imena 
Marijinega v Dobovi: jubi-
lejni koncert ob 15-letnici 
KD Zvezda Dobova

• ob 20.00 v MC Krško: fran-
coski in bolgarski večer

Sobota, 15. 6.

• v športni dvorani Srednje 
šole Krško: 9. WDSF Krško 
open – mednarodno tekmo-
vanje v standardnih in la-
tinskoameriških plesih, ob 
19.30 gala prireditev

• od 9.00 do 12.00 na Cen-
tru Sonček Posavje: glasbe-
ne delavnice

• ob 9.30 v MT Raka: štafe-
tne igre

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
štafetne igre

• od 10.00 do 11.30 v atri-
ju Fakultete za turizem v 
Brežicah: gledališka pred-
stava „Prav poseben dan“, 
sledijo ustvarjalne, špor-
tne, dramske in kuharske 
delavnice

• ob 16.00 v Kulturnem 
domu Bistrica ob Sotli, v 
avli OŠ Leskovec pri Kr-
škem, v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi, v Kul-
turnem domu Dobova in v 
Lovskem domu LD Pišece: 
koncerti rogistov in lovskih 
pevskih zborov

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 17.00 na prireditvenem 
prostoru pri večnamen-
skem domu na Okiču pri 
Boštanju: literarno-glasbe-
ni večer ob 175-letnici roj-
stva pesnika Antona Ume-
ka Okiškega, nastopili bodo 
recitatorji domačega kra-
ja, vokalni kvintet Boštanj-
ski prijatelji in Rogisti LD 
Škocjan

• ob 18.00 v Zagradu: 2. Po-
savski festival pohodništva 
– pohod po Ostrovrharjevi 
vinski poti

• od 18.00 dalje v Mestnem 
muzeju Krško: Poletna mu-
zejska noč - odprtje razsta-
ve Kmečki upori in Pripove-
dovalski variete, ob 21.00: 
javno vodstvo; od 22.00 
dalje na gradu Rajhenburg: 
Renesančni plesi in Ognje-
na Karantanija z bruhalci 
ognja, ob 23.00 javno vod-
stvo; vstop prost

• ob 19.00 v prireditvenem 
šotoru na igrišču OŠ Globo-
ko: sklepni koncert 40. sre-
čanja lovskih pevskih zbo-
rov in rogistov Slovenije

• ob 19.00 v Domu krajanov 
na Čatežu ob Savi: srečanje 
ljudskih pevcev „Pa se sliš‘“

• ob 19.00 na igrišču OŠ XIV. 
divizije Senovo: tradicional-
ni nočni turnir v malem no-
gometu

Nedelja, 16. 6.

• ob 8.00 na Zdolah: 2. Po-
savski festival pohodništva 
– Vidov pohod

• ob 8.00 pred gasilskim 
domom v Leskovcu pri Kr-
škem: tekmovanje gasil-
skih enot v spajanju sesal-
nega voda

• v športni dvorani Srednje 
šole Krško: 9. WDSF Krško 
open – mednarodno tekmo-
vanje v standardnih in la-
tinskoameriških plesih, ob 
19.30: gala prireditev

• ob 16.00 na Svetem Vidu: 
srečanje prijateljev sv. 
Vida – Mešani pevski zbor 
in Literarna sekcija Beseda 
KD Franc Bogovič Dobova 

Ponedeljek, 17. 6.

• ob 16.00 v MT Senovo: tur-
nir v pikadu

Torek, 18. 6.

• ob 15.00 v MT Senovo: iz-
delovanje ogrlice iz gumbov

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

LUNIN MED: 
Slovenske ljudske pesmi 

pospremljene z zvočili in glasbili sveta
glasbena predstava 

za otroke

Izvajata: Mateja Gorjup in Samo Kutin

sreda, 12.6., ob 18. uri
ploščad pred kulturnim domom 

(avla KDK v primeru dežja)
Vstop prost.

Klateži dharme so potepuški, 
delno avtobiografski roman 
in tudi hvalnica samoti. 
Kot osrednja lika nastopata 
pripovedovalec in pisatelj 
Ray Smith ter pesnik, mislec 
in zenbudistični klatež Japhy 
Ryder. Tako kot druge mlade 
somišljenike ju druži prepričanje, 
da ujetost ameriške družbe v 
začarani krog proizvodnje in 
potrošništva ne prinaša prave 
sreče. Mestno udobje in razvade 
zamenjata za asketsko življenje, 
potepanje in skupno filozofiranje. 
Roman odlikuje izjemno živ jezik 
ter številni duhoviti odlomki o 
prigodah samooklicanih klatežev 
ter njihovem iskanju dharme 
– resnice oziroma najvišjega 
življenjskega načela.

KLATEŽI DHARME
Ameriški avtor Jack Kerouac
CANKARJEVA ZALOŽBA 2012

Vabljeni k branju!

SVETA POROKA
Slovenski avtor Vlado Žabot 
ŠTUDENTSKA ZALOŽBA 2013

Sveta poroka je staroslovenski 
mit o Zelenem Juriju, ki ga je 
avtor vpel v veličastno epsko 
pesnitev v heksametrih, prvo 
te vrste pri nas. Ponujamo 
odlomek: Skozi gladino se 
vidi globino tolmuna. In skozi 
šumno glasovje sveta vsak sliši 
tišino. Ko v strahu gremo in 
gremo, vemo, da smo z vsakim 
korakom obenem v pravkar 
minulem in v pravkar bodočem. 
A tisto vmes je kot nič in obenem 
brzdanja tihota globine. Tu vmes 
silni, nesmrtni bogovi prebivajo 
večnost. Tu vmes deve iz gaja 
čezsmrtnega pojejo sveti molk, 
ki ga dobro razumemo, kadar ga 
slišimo skozi željo uiti in biti …

KOPRNENJE
Japonski avtor Soseki Natsume
SANJE 2011

Koprnenje je klasično, kanonsko 
delo japonske književnosti. 
Zgodba opisuje mladeniča, 
ki končuje študij, in njegovo 
prijateljevanje s starejšim 
sensejem, osrednji motiv pa se 
naslanja na japonsko resničnost, 
ko je trknila ob Zahod in s 
tem ob zunanje silnice, ki so 
presekale družinske odnose, 
kakor so tradicionalno obstajali. 
Vzdušje se poraja v tesnobnem 
nihanju med nekoč in danes, 
med prijateljstvom in ljubeznijo, 
samozavedanjem in sebičnostjo. 
Avtor nas lahko marsikaj nauči 
o pasteh individualizma in 
sebičnosti; tudi mi se namreč 
danes sprašujemo predvsem to, v 
kakšni družbi bi radi živeli.

Klateži dharme so potepuški, 
delno avtobiografski roman 
in tudi hvalnica samoti. 
Kot osrednja lika nastopata 
pripovedovalec in pisatelj 
Ray Smith ter pesnik, mislec 
in zenbudistični klatež Japhy 
Ryder. Tako kot druge mlade 
somišljenike ju druži prepričanje, 
da ujetost ameriške družbe v 
začarani krog proizvodnje in 
potrošništva ne prinaša prave 
sreče. Mestno udobje in razvade 
zamenjata za asketsko življenje, 
potepanje in skupno filozofiranje. 
Roman odlikuje izjemno živ jezik 
ter številni duhoviti odlomki o 
prigodah samooklicanih klatežev 
ter njihovem iskanju dharme 
– resnice oziroma najvišjega 
življenjskega načela.

KLATEŽI DHARME
Ameriški avtor Jack Kerouac
CANKARJEVA ZALOŽBA 2012

Vabljeni k branju!

SVETA POROKA
Slovenski avtor Vlado Žabot 
ŠTUDENTSKA ZALOŽBA 2013

Sveta poroka je staroslovenski 
mit o Zelenem Juriju, ki ga je 
avtor vpel v veličastno epsko 
pesnitev v heksametrih, prvo 
te vrste pri nas. Ponujamo 
odlomek: Skozi gladino se 
vidi globino tolmuna. In skozi 
šumno glasovje sveta vsak sliši 
tišino. Ko v strahu gremo in 
gremo, vemo, da smo z vsakim 
korakom obenem v pravkar 
minulem in v pravkar bodočem. 
A tisto vmes je kot nič in obenem 
brzdanja tihota globine. Tu vmes 
silni, nesmrtni bogovi prebivajo 
večnost. Tu vmes deve iz gaja 
čezsmrtnega pojejo sveti molk, 
ki ga dobro razumemo, kadar ga 
slišimo skozi željo uiti in biti …

KOPRNENJE
Japonski avtor Soseki Natsume
SANJE 2011

Koprnenje je klasično, kanonsko 
delo japonske književnosti. 
Zgodba opisuje mladeniča, 
ki končuje študij, in njegovo 
prijateljevanje s starejšim 
sensejem, osrednji motiv pa se 
naslanja na japonsko resničnost, 
ko je trknila ob Zahod in s 
tem ob zunanje silnice, ki so 
presekale družinske odnose, 
kakor so tradicionalno obstajali. 
Vzdušje se poraja v tesnobnem 
nihanju med nekoč in danes, 
med prijateljstvom in ljubeznijo, 
samozavedanjem in sebičnostjo. 
Avtor nas lahko marsikaj nauči 
o pasteh individualizma in 
sebičnosti; tudi mi se namreč 
danes sprašujemo predvsem to, v 
kakšni družbi bi radi živeli.

Sreda, 19. 6.

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Radeče: v organizaciji 
GŠ Laško-Radeče zaključ-
ni koncert s podelitvijo pri-
znanj Zlata nota 

• ob 19.00 v Kavarni pri Ob-
čini Brežice: literarni ve-
čer, posvečen Antonu Slo-
dnjaku; nastopajoči: Ivana 
Vatovec, člani Besede, Mla-
di harmonikarji KD Ivan Ko-
bal Krška vas

Četrtek, 20. 6.

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: reciklirana glasba – 
glasbena in likovna ustvar-
jalna delavnica za otroke, 
prijave na sara.otroskimcb@
gmail.com ali 059 083 794

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica „Čokolada 
in vino“

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob dnevu 
državnosti
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Tanja Barbič, Podbočje – 
dečka,

• Vesna Ganc, Lončarjev Dol 
– dečka,

• Edina Jusić, Senovo – 
deklico,

• Barbara Jug, Sevnica – 
deklico,

• Katja Bogovič, Brežice – 
deklico,

• Maja Maljuna, Brežice – 
deklico,

• Ni Nyoman Sukrasih, 
Krško – dečka,

• Aleksandra Nakani, 
Gabrje pri Dobovi – 
deklico,

• Brigita Kožar, Podbočje – 
deklico,

• Simona Baškovič, Brežice 
– dečka,

• Gospana Žarić, Brežice – 
dečka,

• Klavdija Prosenik, Sevnica 
– deklico,

• Polonca Vimpolšek, 
Brežice – dečka,

• Branka Zaletelj, Šutna – 
deklico,

• Šaha Berkovič, Bizeljsko 
– dečka,

• Tjaša Kozole, Senovo – 
deklico.

ČESTITAMO!

• Aleš Umek s Piršenbrega 
in Romana Lipar z Malega 
Vrha, 

• Gregor Primc iz Dolenjega 
Globodola in Tadeja Dimc 
iz Sel pri Dobovi,

• Simon Tomše in Urška 
Škofljanec, oba iz 
Globočic,

• Vujadin Šijaković iz Bosne 
in Hercegovine in Vesna 
Gorenc s Senovega,

• Janko Uršič in Nataša 
Bibič, oba iz Starega 
Grada, 

• Uroš Bršec in Jasmina 
Pisek, oba iz Kostanjevice 
na Krki,

• Aleš Jelen iz Malega 
Podloga in Teja Golob iz 
Meniške vasi,

• Ludvik Lovše iz Mokronoga 
in Blažka Hočevar iz 
Krmelja,

• Andrej Žvar in Zdenka 
Kolovrat, oba iz Krmelja,

• Tomaž Tihole in Marjetka 
Hribar, oba iz Podgorice,

• Gregor Peterkovič in 
Manuela Haralovič, oba z 
Gorice.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Sanja Pantaler s Cerine in Klemen Zevnik iz Črneče va-
si, 4. maj 2013, pred gradom Brežice (Foto: Foto Asja)
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potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno 
izkaznico, potni list, vizo, vozniško 

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
sobote od 9. do 12. ure

samo

10 €

rojstva poroke moja poroka

Kulturni dom Leskovec 
(Odgovor na članek Leskovec si želi, zasluži in potrebuje 
večnamenski objekt, PO 11, 23.5.2013)

V drugih okoliščinah, ekonomskih in kulturnih, bi seveda želel, da imajo tudi 
v Leskovcu svoj Kulturni dom (takšen je uraden naziv projekta), z dvorano 
za 250 obiskovalcev, kot je bila predstavljena na idejnem načrtu, ki ga ima-
jo na Oddelku za družbene dejavnosti. Da se osebno zavzemam za več kultu-
re, tudi upam da ni sporno, saj se z ljubiteljsko kulturo ukvarjam že 30 let.

Moje politično delovanje temelji na teži argumentov in tudi na racionalno-
sti, ki je potrebna zaradi slabih finančnih obetov v prihodnosti, zato mi v iz-
javah ni treba biti všečen vsem, kar je pogosta praksa pri politikih, če želijo 
biti vnovič izvoljeni. Če se izrazim s priljubljeno retoriko ljudske stranke, je 
skrajni čas, da si nalijemo čistega vina, saj se je s politiko ugajanja volilni 
bazi tudi v občini Krško v preteklosti delalo velike napake.

Ponovil bom argumente, ki sem jih izpostavil že pred enim letom, in še ve-
dno mislim, da so utemeljeni:
• Razumljiva in legitimna je namera, da se za delovanje kulturnega društva 

priskrbijo prostori za vadbo, ampak iz tega namena imamo sedaj na mizi 
načrt za kulturni dom z dvorano, ki ima 250 sedežev, kar pa ne pomeni 
samo zagotavljanja prostora za vadbo kulturnih skupin.

• Z izgradnjo takšne dvorane bi, lahko tako rečem, pljunili v lastno skle-
do proračuna in podrli sistem financiranja Kulturnega doma Krško, ki ima 
največjo kongresno koncertno dvorano med Ljubljano in Zagrebom, poleg 
tega tudi majhno konferenčno dvorano in klub. Zakaj?

• Dvorana z 250 sedeži in odrom za glasbeno gledališko dejavnost, ki je se-
veda primerna tudi za konferenčno-seminarsko dejavnost, v neposredni 
bližini KDKja, pomeni veliko konkurenco tržni dejavnosti KDKja, ki mora, 
kot vemo, 50% sredstev za delovanje pridobiti na trgu, z oddajanem pro-
storov. Velik del najemov (za kulturne in vse druge namene) velike dvora-
ne KDK se bo preusmeril v nov kulturni dom v Leskovcu, zato ker je novo 
dvorano z 250 sedeži precej lažje tržiti (je cenejša in jo je lažje napolni-
ti) kot dotrajano veliko dvorano, ki ima 500 sedežev.

• To lahko povem iz lastnih izkušenj, saj bi tudi društvu Big band Krško 
bilo ugodneje najeti cenejšo dvorano z 250 sedeži, ki bi jo tudi brez te-
žav napolnili. Enako bi razmišljali tudi drugi najemniki. Zamislite si tudi 
situacijo, ko bi na petek zvečer v KDKju potekala abonmajska gledališka 
predstava z zahtevnejšim kakovostnim programom (abonma sofinancira 
občinski proračun), v KD Leskovec pa bi ob istem času potekala hit kome-
dija manjšega komercialnega gledališča. Vsi vemo, kam bi šla večina po-
tencialnih obiskovalcev gledališča.

• KDK ima status regijske ustanove, in ima, recimo temu višje poslanstvo 
širjenja kulture. V takšnih pogojih konkurence v neposredni bližini, bi 
moral KDK še bolj skomercializirati program, beri: spustiti nivo kakovo-
sti, kar si nihče od nas ne želi.

• To pomeni, da bi z gradnjo takšne dvorane postavili KDK, ki je v občinski 
lasti, v precej otežen položaj financiranja in delovanja. Že z izgradnjo 
telovadnice na Vidmu, ki jo je ceneje najeti, so nekateri dosedanji naje-
mniki KDKja preselili določene kulturno-umetniške prireditve v telovadni-
co, med drugim tudi koncert Simfoničnega orkestra GŠ, kar je nesmisel.

• To so neizogibni negativni učinki na kratko in dolgoročno delovanje KD-
Kja, ki jih je treba upoštevati, čeprav se lahko za večino, sploh prebival-
cev Leskovca, res lepo sliši, da bi dobil svoj kulturni dom.

• V NRPju do 2014 ni predvidenih sredstev za zamenjavo 35 let starega ostre-
šja, zamenjavo kritine in celostno prenovo velike dvorane KD Krško (izola-
cija stropa, menjava električnih inštalacij, akustične izboljšave, menjava 
sedežev). S stropa velike dvorane je med koncertom v zadnjih letih že pa-
del del plošče, ki je zadel dva obiskovalca. Obnova dvorane je prioriteta.

• Velika dvorana KDKja enkrat letno brezplačno dostopna za vsa velika kul-
turna društva v občini, tako odpade največji razlog slabe volje s stra-
ni kulturnih društev, ki so v preteklosti najemala veliko dvorano KDKja.

• Na investiciji, ki se danes imenuje Kulturni dom Leskovec, čeprav je tudi 
bivši župan zagotavljal, da v tem primeru ne bo šlo za kulturni dom, am-
pak samo za večnamenske prostore, je še mnogo preveč vprašanj, ki jih 
je potrebno preučiti in upoštevati, pa smo vseeno za ta namen že porabili 
25.000 €. Prav tako bi bilo potrebno v primeru potrditve projekta kot je, 
v NRPjih naslednjih proračunov zagotoviti visoka sredstva. Ne pozabimo, 
da je bilo za dvorano v Dolenji vasi do sedaj porabljenih 1 milijon €, med-
tem ko bi bila po moji oceni investicija v Leskovec najmanj 2 milijonska.

• Da ne bo pomote, želel bi si, da bi bile kulturne prireditve tako dobro 
obiskane, da bi bile dvorane tako polne in zasedene, da bi v neposredni 
bližini KD Krško potrebovali še en kulturni dom kot ga želijo v Leskovcu, 
ali pa še enega v Spodnjem Starem Gradu, ker bi bila dvorana v Dolenji 
vasi ves čas polno zasedena, vendar pa žal statistike o obiskih kulturnih 
dvoran govorijo drugače.

• Stara dvorana v Leskovcu je potencial, kjer je treba poiskati možnosti za 
vadbene prostore kulturnih društev.

Za zaključek:
Orkester Big Band Krško, ki ga vodim že 20 let, je šele s prenovo MC Krško 
pred dvema letoma pridobil lastno vadnico, za katero plačujemo, če se pri-
merjamo z drugimi kulturnimi društvi, visoko najemnino. Vendar pa je ta 
prostor za glavno vajo, ki jo imamo 1x mesečno, premajhen, zato smo ta-
krat prisiljeni najemati druge prostore. In se zaradi tega ne pritožujemo.

Slovenija ima preveč občin, več kot 220, polovica od teh po številu prebival-
stva ne ustreza kriterijem, ampak je všečna ljudska politika vseeno omogoči-
la njihovo ustanovitev, čeprav se same ne zmorejo financirati in so prevelik 
strošek državi. Primer v neposredni bližini je Kostanjevica, najbolj kulturna 
KS, ko je še bila v sestavi občine Krško. Trenutno so brez svojega kulturnega 
doma in še dolgo, če sploh, ne bodo imeli sredstev za gradnjo...

Na eni od prvih sej Občinskega sveta v zadnji sestavi, se je razpravljalo o lo-
kaciji table, ki označuje Krško, češ, da je bila ob izgradnji trgovskega cen-
tra, neupravičeno prestavljena na teritorij KS Leskovec ...?

Argument o lokalpatriotizmu, ki ga je v zadnjem Obzorniku podal predse-
dnik društva Janez Kerin, je zato zame problematičen, saj generira takšne 
in podobne probleme, ne rešuje pa ničesar.

Da bi javnosti vedno znova dokazovali veliko potrebo po izgradnji novega 
kulturnega doma, kulturna društva iz Leskovca namenoma organizirajo svo-
je prireditve v neprimerni jedilnici OŠ, tudi velike gledališke predstave, ki 
bi jih lahko organizirali v, po zračni liniji en kilometer oddaljeni veliki dvo-
rani KD Krško, ki razpolaga z vso potrebno tehniko. In da zaradi lokalpatrio-
tizma obiskovalci v Krško ne bodo šli? Ali se potem ti ljudje sploh kdaj pre-
maknejo iz Leskovca? V telesu in, če malo provociram, v duhu?

Živimo v težkih ekonomskih razmerah in še slabše bo. V času stare države, v 
socialističnem družbenem redu, je Krško imelo skoraj vse. Olimpijski bazen, 
dva šolska in bazen v Brestanici, zgradili so kulturni dom z največjo priredi-
tveno večnamensko dvorano med LJ in ZG, zraven tega še kulturni dom na 
Senovem. Tudi za knjižnico se je našel lep in takrat še dovolj velik prostor. 
Vsi so imeli delo in vsi so imeli dosti prostega časa za obiskovanje kulturnih 
prireditev. Danes ni denarja za novogradnje, ni denarja za vzdrževanje, za 
plače in penzije. Sploh pa ni denarja za izvajanje kulturnih programov. Tudi 
časa primanjkuje, saj večina za preživetje dela več kot 8 ur.

Kulturni dom Leskovec? 

Da, ampak nekje v boljših časih oddaljene prihodnosti, mogoče v nekem bolj 
prijaznem družbeno ekonomskem sistemu ...
 Aleš Suša

prejeli smo

KOPRIVNICA - Lucija Žu-
pevc, super učenka Osnov-
ne šole Koprivnica, je bila 
kot edina učenka iz Posav-
ja povabljena na podelitev 
nagrad društva DMFA naj-
boljšim učencem na tekmo-
vanjih pri matematiki, fiziki 
in astronomiji. Na letošnjih 
tekmovanjih je dosegla 
bronasto in srebrno prizna-
nje na matematičnih tek-
movanjih, bronasto, sre-
brno in zlato priznanje na 
fizikalnih tekmovanjih ter 
prav tako bronasto, srebrno 
in zlato priznanje na tek-
movanjih v znanju astrono-
mije. Poleg tega je dosegla 

odlične rezultate tudi na tekmovanjih pri drugih predmetih. 
Na slavnostni podelitvi je dobila nagrado „diamantni kengu-
ru“ za drugo mesto v Sloveniji v seštevku točk šolskih mate-
matičnih tekmovanj. V devetih letih je skupaj dosegla kar 
96,6 % vseh možnih točk. Luciji čestitamo za vse dosežke in 
ji želimo, da bo tako uspešna še naprej. 
 Mentorica Mojca Kozole

Otroci brestaniškega vrtca, skupine Barvice, stari od tri do 
šest let, so pod vodstvom vzgojiteljic Tamare in Vide pripra-
vili igro z naslovom Drevo Krištof po literarni predlogi avtor-
ja Ivana Gantscheva. Potem ko so jo prvič uprizorili svojim 

staršem, so maja z zgodbo o naravi in našem odnosu do nje 
razveselili tudi otroke OŠ Mihajla Rostoharja Krško in neko-
liko starejšo publiko v Domu starejših občanov v Krškem. 

Brestaniški otroci z igro 
Drevo Krištof gostovali v Krškem

Priznanje za Lucijo Župevc

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati za-
dnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno spo-
ročilo, voščilo in zahvalo.  »Info točka« Posavskega obzornika v sev-
niški knjižnici vsak ponedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Posavci izpadli iz resničnostnega šova, Teksas ima 
talent, Generator festival kljub dežju uspel ... To-
krat preberite:

Žal smo tokrat v finalu šova Slovenija ima talent osta-
li brez posavskih predstavnikov. Kot zadnja dva sta se 
poslovila Filipinka, ki živi v Brežicah, Rodelyn Kovačič 
in brestaniška plesna skupina Tower Pancers. Slednja 
je kljub izpadu s svojim izvirnim nastopom nasmejala 
vse gledalce. Njihova izvirna mešanica baleta, sinhro-
nega plavanja in okroglih trebuščkov je zabavala tudi 
žirante, čeprav je ob koncu Damjan Damjanovič po-
menljivo pripomnil, naj ne bodo za zgled mladim. Nanj 
se je takoj vsul plaz kritik, saj so bili mnogi mnenja, 
da so lahko zgled vsem, ki imajo težave s samopodo-
bo in samozavestjo.

Rebeka Dremelj, ki se je nekaj mesecev po rojstvu 
hčerke vrnila na sceno s pesmijo Fantje izpod Trigla-
va, se je vrgla še v narodno-zabavne vode in za name-
ček poprijela še za harmoniko. In tako je Rebekin hit 
iz leta 2005, Slovenski superboy, dobil narodno-zabav-

no preobleko, za katero so poskrbeli Slovenski zvoki. 
„Do sodelovanja je prišlo iz čiste zafrkancije. Skupaj 
smo bili na enem nastopu in ker je v njihovem reper-
toarju tudi pesem Slovenski superboy, so me povabili, 
da jo zapojem z njimi. Zvenelo je tako dobro, da smo 
se odločili to predstaviti tudi širši javnosti,‘‘ je pev-
ka zaupala medijem. Avtor besedila in melodije izvir-
ne skladbe je Aleš Klinar, omenjeno narodno-zabavno 
preobleko oz. aranžma pa je skladbi nadel vodja Slo-
venskih zvokov, Bojan Lugarič.

V ŠC Krško-Sevnica pa se je odvila kulturno-zabavna 
prireditev Teksas ima talent 2, na kateri je nastopilo 
več skupin in tudi nekaj posameznikov, ki so pokazali 
svoje talente na različnih področjih, predvsem na glas-
benem in športnem. Zmagovalec je postal Domen Go-
šek, maturant Gimnazije Krško, ki je z glasbeno točko 
I Follow Rivers navdušil tako občinstvo kot tudi komi-
sijo. „Zmaga mi pomeni veliko, menim, da je to šele 
začetek moje glasbene poti. Samemu sebi sem doka-
zal, da se da zmagati. Res pa je, da rabiš samozavest, 
ki je prej nisem imel. No, tale uspeh mi jo je zagoto-
vo dvignil,“ nam je zaupal mladi pevec in kitarist, ki 
sicer igra tudi v ansamblu Jerneja Kolarja, v priho-
dnosti pa se vidi tako v jazz vodah kot v domači glas-
bi. Spomnimo, leta 2010 je na prvem tekmovanju Te-
ksas ima talent zmagal Lovro Klanjšček, danes poznan 
kot član skupine In&Out.

Na parkirišču MC Krško 
je 31. maja in 1. junija 
potekal zdaj že tradicio-
nalni Generator festival. 
Kljub slabemu vremenu 
so se prvi večer pred-
stavili: glasbeni skupi-
ni iz Bajine Bašte (Zbr-
da zdola in Zeppelin), 
zmagovalna skupina na-
tečaja Botečaj The Mar-
vin Shot in ter dva lokal-
na banda Kontradikshn 
in Karmakoma. V soboto je večerni del ponovno pri-
čela skupina iz pobratene Bajine Bašte Tvrd Orah, za 
vrhunec večera pa legendarni Demolition Group in t.i. 
cover band skupine Queen – White Queen iz Italije. „V 
petek nam je malce zagodlo vreme, v soboto pa je bilo 
tako, kot smo si želeli, torej je bil festival kljub temu 
uspešen,“ je dogajanje letošnjega Generatorja strnil 
njegov programski vodja Jure Zlobko.

In na koncu še čestitka mla-
di profesorici violine in aka-
demski glasbenici Nini Pirc. 
Krčanka je v maju namreč 
uspešno opravila zahtev-
no avdicijo za namestnika 
koncertnega mojstra v Sim-
foničnem orkestru RTV Slo-

venija, septembra pa že začne s poskusnim delom. 
Srečno!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Marti Švajger, Partizanska 
pot 1, 8270 Krško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-

ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni stra-
ni www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. MODRIJANI - Jadram
 2. (1.) Ans. NEMIR - Oj ta Fani
 3. (7.) Ans. PETKA - Kaj je s tabo?
 4. (6.) Ans. ROSA - Ljubim te
 5. (5.) Ans. KRAJCARJI - Če tudi majhni smo
 6. (3.) Ans. SLOVENSKI ZVOKI - Pozno v noč
 7. (4.) Ans. MAJ - Ljubljanski grad 
 8. (10.) OKROGLI MUZIKANTI - Francoski poljubček
 9. (8.) Ans. ŠTRK - Ljubezen si moja edina 
 10. (-.) Ans. BITENC - Jecljava polka

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Fantje z vasi – Kriška gora naša

Kupon št. 157
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, 8. junij, ob 17. uri

Nudijo vam:

NOVO! Na Šmarčni pri Boštanju je odprla svoja vrata 
restavracija, pizzerija, slaščičarna Šmarčna!

www.smarcna.si 
031 603 929 | 07 620 58 09

Dobrodošli v objemu neokrnjene narave s pogledom na Lisco.

-  vikend kosila po 10 €
-  sprejemamo naročila tort 
 in sladic za domov
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1. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 €
2. nagrada:  torta v vrednosti 25 €
3. nagrada:  družinska hišna pica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 13. junija 2013, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

RHG, PE ŠMARČNA, 
ROBERT HIRCI S.P. ŠMARČNA 28, 8294 BOŠTANJ

Geslo 11/2013 številke: 

MAČKOVCI, RIBOLOV 
IN NEDELJSKA KOSILA

Nagrade, ki jih podarja Gostilna Ribnik, prejmejo :
1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi, 
 Tatjana Kerin, Mali Trn
2. nagrada:  2x ocvrti lignji, Marija Brvar, Radeče
3. nagrada:  steklenica modre frankinje, 
 Alojz Prosenik, Dolnje Brezovo

www.volkswagen.si

Veliko prostora za veliko veselja.
Družinski modeli Volkswagen Family: Caddy, Touran, Sharan in Multivan nudijo dovolj 
prostora za kar tri otroške avtosedeže in veliko prtljage. Imajo številna odlagalna mesta za 
manjše stvari, zaradi svoje prilagodljivosti pa so dovolj prostorni tudi za prevoz večjih 
predmetov. Ne glede na to, kakšne so vaše želje in potrebe, boste med veliko izbiro 
Volkswagnovih družinskih modelov zagotovo našli idealnega zase.

Ob nakupu vozil Volkswagen Family boste prejeli tudi darilo,  
primerno za majhne in velike – tablični računalnik z nosilcem*.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne. Akcija traja do 15. 5. 2013. Več 
informacij o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v 
priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno dobite na prodajnem mestu in na 
spletni strani www.volkswagen.si. *Tablični računalnik GoClever R106 Bluetooth in nosilec Celly REARTAB. 

Emisije CO2: 119–196 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–8,4 l/100 km. 

Veliko prostora za veliko domišljije!
Poslikava vozil je zeloooo zanimiva ideja, ampak oči in mami ne bi bila navdušena nad njo.
Za poslikavo smo vam zato pripravili svoje risbice!

Izjemni prihranki

+ DARILO

VWletakDruzinskiModeli_148x210.indd   1-2 2.4.13   9:14

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 105–108 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...
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Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...
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www.volkswagen.si

Emisije CO2: 105–108 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice,

tel.: 07 499 21 50

www.volkswagen.si

Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo 
prilagodljivo notranjost, ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. 
Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z mestno funkcijo samodejnega 
zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v njegovem razredu, 
saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage.

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! 
boste odpeljali že za 8.280 EUR!
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

JUSTINA SEČEN

IVANA POVŠE

rojena Kuhar, iz Sromelj 43 a

rojena Salamon, iz Dolenjega Boštanja 66.

ZAHVALA

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le nekje daleč, daleč je.

»Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.«

Tiho in mirno je za vedno v 83. letu 
starosti zaspala naša draga mama, babica, 

prababica, sestra in teta

Tiho in mirno je v 83. letu starosti za vedno 
zaspala naša draga žena, mama, 

stara mama in prababica

FRANCA GOŠKA
iz Šedma pri Senovem

ZAHVALA

Pride čas, 
ko si izmučeno srce

želi le spati ...
v večni sen odpotovati ...

Ob izgubi našega dragega očeta, brata, 
tasta, dedka, pradedka in strica

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, 
sosedom, ki ste nam stali ob strani, darovali sveče, sv. maše in ga 
pospremili k večnemu počitku. Posebna zahvala g. župniku Janezu 
Turinku za lepo opravljen obred, govorniku g. Blažu Sotošku, 
vnukinji Vesni za ganljiv govor - zahvalo, DSO Sevnica za nego in 
oskrbo, še posebej negovalki Mirici, pevkam s Senovega, kvartetu 
trobil Krško, pogrebni službi Kostak Krško, Cvetličarni Irena ter 
praporščakom. Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
slovesa kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo  vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in kolektivu CSD Krško za izrečeno sožalje, darovane 
sveče, cvetje in svete maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. 
Hvala osebju DU Brežice za oskrbo v zadnjih dveh letih, g. Žičkarju 
za organizacijo pogreba, g. župniku iz Dobove za opravljen obred, 
pevcem iz Sromelj za zapete žalostinke in g. Staniču za zaigrano 
Tišino. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: sin Dušan z družino

Žalostni iz srca se ob izgubi naše mame iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in vaščanom, ki ste bili v teh 
težkih trenutkih slovesa v mislih z nami, nam izrekli sožalje in besede 
tolažbe, darovali cvetje in sveče ter v tako velikem številu pospremili 
našo mamo k večnem počitku. Zahvala g. župniku Fonziju za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, govorniku za podane 
besede, pogrebni službi Komunale Sevnica in praporščakom. Posebej 
bi se radi zahvalili urgentni službi ZD Sevnica, predvsem pa hvala 
dr. Slapšakovi, ki je ves čas bolezni stala naši mami ob strani vse do 
zadnjega trenutka. Žalujoči: vsi njeni

FRANCIJA SOTLERJA
Vrhje 11, 8258 Kapele

ZAHVALA

Nekje v tebi je bol bila, 
a zamahnil si z roko, 

češ – v redu je, močan sem.
Pa vendar ni bilo tako ...

Ob izgubi našega dragega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in društvom, ki ste nam stali ob strani, posebej 
družina Kelher, izrazili sožalje, darovali sveče, denarno pomoč 
in ga pospremili na njegovi prerani poti. Hvala gospodu Vladu 
Leskovarju za obred in lepe besede ob odprtem grobu, hvala 
Komunali Brežice, pevcem za zapete pesmi in trobentaču za 
Tišino.

Žalujoči: vsi njegovi

REZIKO ŠETINC, roj. HOTKO
(9.10.1928 – 5.6.1973), iz Sel pri Dobovi

V SPOMIN

Solze ob smrti matere
so tihi jezik bolečine,

kateri nikoli ne mine …
(Voltaire)

5. junija je minilo 40 let, odkar mi je kruta 
usoda vzela mojo ljubo mamo

Topla hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem 
preranem grobu, ji prižgete svečko ali zmolite zanjo.

Hčerka Emica Dušič z družino

STANE VOLČANJŠEK - SINE

V SPOMIN

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

Sledi tvojih pridnih rok
so ostale vsepovsod.

8. junija 2013 bodo minila 
tri žalostna leta, odkar nas je 

za vedno zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki z iskreno mislijo postojite ob njegovem preranem  
grobu in mu prižigate svečke. Sveča na grobu ugasne, a spomin 
nate nikoli.

Mama, sestra Suzana z družino, Anja s Tejo in Tjašo

TONETU MIRTU
iz Krškega

V SPOMIN

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le nekje daleč, daleč je.

Mineva žalostno leto, odkar si odšel, a v naših srcih ostajaš za 
vedno. Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
 

Vsi njegovi

DORE PEČAR
iz Krškega (1962 - 2013).

ZAHVALA

Še veliko bi bilo treba povedati,
še veliko bi bilo potrebno povprašati,

pa je naenkrat za vse prepozno ...

Tiho in mirno 
je dosanjal svoje sanje naš ljubi

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih 
ob nenadnem odhodu našega dragega moža, atija, sina, brata in 
prijatelja stali ob strani, stisnili roko, izrekli besede sočutja in 
tolažbe, podarili cvetje in sveče ter se v tako velikem številu poklonili 
njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti.
Prisrčna hvala vsem njegovim prijateljem, sorodnikom, sosedom, 
kolektivu NEK, še posebej Službi varovanja ter govorniku Branku 
Knezu, učencem, dijakom in zaposlenim iz OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, Gimnazije Brežice, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
Glasbene šole Krško in ŠC Krško – Sevnica. Toplo se zahvaljujemo 
gospodoma duhovnikoma Mitji Markoviču in Urbanu Lesjaku za 
opravljen pogrebni obred ter sveto mašo z besedami tolažbe in 
upanja. Hvala Šentjernejskemu oktetu in trobentaču za izbrane 
zvoke ob poslednjem slovesu. Še posebej  hvala družinam Radunović, 
Luskovec in Vehovar ter Mojci in Lidiji za iskreno, nesebično pomoč 
v dneh, ko se moramo soočiti z resnico, da našega dragega Doreta 
ni več med nami.
In hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem in trajnem spominu. 

Žena Ani s Hano in Maksom

ANTONA OGOREVCA,
člana Združenja borcev za vrednote NOB.

ZAHVALA

Srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš, 

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

29. maja smo se na brežiškem pokopališču še zadnjič poslovili 
od našega dragega in nepozabnega moža, atija, dedka, 

pradedka, tasta, brata in strica

Ob boleči, nenadni izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 
pradedka, brata in strica se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje 
in tople stiske rok, besede tolažbe, za podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se govorniku Stanetu Preskarju za izrečene besede 
slovesa in g. Kšeli za lepo opravljen obred, pevcem za lepo petje, 
izvajalcu Tišine, in vsem, ki ste prispevali k njegovemu zadnjemu 
slovesu, kakor tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
k zadnjemu počitku. Zadržali ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: žena Anka, sin Anton in hči Mirica z družinama 
in ostalo sorodstvo

Iz srca hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
zadnji poti. Zahvaljujemo se govornici Patriciji Čular za izrečene 
besede slovesa, pevcem zbora Viva, PGD Brežice in izvajalcu 
Tišine. Iskrena hvala dr. Straškovi in njenemu kolektivu brežiške 
bolnišnice ter osebni zdravnici dr. Blaževičevi. Hvala vsem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, denarne prispevke in sveče.

Žalujoči: žena, hčerka in sin

OSKAR GERJEVIČ

ZAHVALA

brežiški krojač in ljubiteljski fotograf.

Prehitro nas je zapustil

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, nam izrekli besede tolažbe ter podarili cvetje in sveče.

Žalujoči: vsi njeni 

UDUČ ELIZABETA

ZAHVALA

iz Koprivnice,

V žalosti, ker je za vedno odšla od nas 
draga mama in babica

V SPOMIN

„Spet je tu pomlad,
dočakal bi jo rad,

a za vaju, draga starša,
je že dolgo ni, saj mirno

počivata v večnosti.“

Letošnjo pomlad mineva 30 let, 
odkar sta odšla k večnemu počitku naša starša 

JANEZ IN FANIKA PANGERČIČ 
iz Globočic pri Krški vasi. 

Hvala vsem, ki obiščete njun grob in ju ohranjate v lepem spominu.
Hvaležne hčerke ter sinova z družinami

Ni odšel, ker ne bi rad živel, odšel je, da ne bi več trpel.
Ostaja v naših srcih in spominih!

Vsi njegovi

LADO MEŠIČEK

V SPOMIN

z Blance.

Mineva tretje leto, 
odkar je za vedno zaspal naš dragi

Mrtvi niso vsi mrtvi,
mrtvi živijo v nas

in bodo drugič umrli
z nami in v nas …

 (Tone Pavček)

"Bolečino težko izraziš z besedo,
lahko jo le grenko občutiš."

(Shakespeare)
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

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

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

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

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.
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Kupon velja do konca maja 2013.

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet: 9:00–19:00, sob: 9:00–13:00 Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660
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Vipap Videm Krško d.d. 
odkupuje svež les smreke in jelke, 

premera 9 - 30 cm in dolžine 1 - 8 m.
Kontaktna oseba:

Aleš Levak, tel. 051 448 227. Vi
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od 18. ure dalje v Mestnem muzeju Krško: Odprtje razstave 
Kmečki upori in Pripovedovalski variete,
ob 21. uri javno vodstvo,
od 22. ure dalje na Gradu Rajhenburg: Renesančni plesi 
in Ognjena Karantanija z bruhalci ognja,
ob 23. uri javno vodstvo.

Vstop prost.

Organiziran brezplačni avtobusni prevoz ob 
21.30: MMK—Grad, ob 00.30: Grad—MMK. 

Prosimo za prijave na: info@gradrajhenburg.si

sobota, 15. junij 2013 
POLETNA MUZEJSKA NOČ

Osrednja oseba je dvakra-
tni vdovec Štefuc, odigral ga 
je Boštjan Arh, ki se želi še 
v tretjo poročiti, in sicer s se-
stro pokojnih soprog Zano (Ve-
sna Žučko), a je slednja tik 
pred poroko z Ludvikom (Ja-
nez Olovec) in že visoko no-
seča. Pretežni del dogajanja 
je umeščen v vaško gostilno, 
ki jo obiskujejo tako domači-
ni kot italijanski fašisti oziro-
ma karabinjerji, med katerimi 
so tudi domači prestopniki na 
okupatorjevo stran, ki vohlja-
jo za vaščani in si prizadeva-
jo izkoreniniti slovensko bese-
do in pesem. Avtoriteto v vasi 
predstavlja mati Pečanka (Mir-
jana Marinčič), ki na ohceti, 
na kateri pride do pretepa med 
Štefucem, ženinom in njegovi-
mi brati, naredi red in Štefucu 
za bodočo ženo določi Hedvi-
ko (Lucija Mlakar). Poleg na-
vedenih igrajo še Klara Kerin 
(v vlogi Julke), Urban Žučko 

Nova igra leskovških gledališčnikov
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Gledališka skupina KD Leskovec pri Krškem je 24. maja na odru leskovške šole 
premierno uprizorila dramsko delo z naslovom Tistega lepega dne, ki ga je po noveli Cirila Kosmača za 
oder napisal Srečko Fišer, predstavo pa je režirala Mirjana Marinčič.

(Janko), Rastislav Florjančič 
(Pečan), Koni Kerin (Kati), Ma-
tej Žokalj (Nace), Matija Go-
renc (Modest), Gregor Lekše 
(Zanut), Luka Žokalj (Nande), 
Anton Bizjak (Padar), Janez 
Kerin (župnik), Klavdija Mirt 
(kuharica in Jera), Filip Čer-
nelč (karabinjer in Miha Je-

reb), Jože Grajžl (Mojjezus), 
Urška Marinčič (Matilda), Bar-
bara Urbanč (Francka), Bojan 
Kolman (karabinjerski tenen-
te) in harmonikar Jure Kerin. 
Sceno so za igro izdelali Ga-
šper Marinčič, Jure Kerin in 
Iztok Arh, likovno jo jo opre-
mila Mateja Gačnik. Za ko-

stume in opremo so poskrbele 
Aleksandra Tomažin, Helena 
Prevolšek in Sonja Levičar, 
za osvetlitev in zvok Goran 
Hribar, Jože Grajžl, Aljaž 
ter Klemen Zupančič, skri-
ti glas šepetalke v ozadju pa 
pripada Marjeti Perec.
 Bojana Mavsar 

V igri nastopa preko 20-članska zasedba.
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Prodam otroško in moško 
gorsko kolo ter novo varoval-
no mrežo za trampolin. 
Tel.: 041 620 219

Prodam ali menjam za vino 
garažna vrata, okna, Poni 
kolo, blatnike za IMT 539, 
kovinske stopnice in 2 plati-
šči za Jugo. 
Tel.: 031 302 355 

Prodam masivno hrastovo 
mizo, 2 m, in klopi z naslo-
nom, lepo izdelano in pobar-
vano. Tel.: 041 250 744

Prodam ječmen. 
Tel.: 040 910 534

Prodam 500 kg pšenice, Do-
bova. Tel.: 041 913 799

Prodam drva, kratko žagana, 
okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Drva, mešana (bukev in aka-
cija), razžagana in razce-
pljena, okolica Kostanjevice, 
prodam. Tel.: 041 893 773 

Prodam mešana drva, naža-
gana, cepljena, možna do-
stava. Tel.: 031 537 145

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, kamin, šte-
dilnik, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam suha kostanjeva 
drva, možna dostava, in ko-
silnico Kolibri s frezo. 
Tel.: 031 209 951

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Kupim rdeče vino po ceni 
0,60 €/l, tudi večje količi-
ne, v okolici Brežic. 
Tel.: 031 262 935

Prodam kvalitetno domače 
rdeče vino, cca. 250 l po li-
trih ali skupaj. Cena 1 €/l. 
Tel.: 041 355 787

Prodam 500 l cvička in 500 l 
modre frankinje. 
Tel.: 051 870 909 

Kupim kotel za kuhanje žga-
nja, do 200 l. 
Tel.: 07 49 64 132

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko, 
staro 5 let, brejo 9 mesecev. 
Tel.: 07 49 63 417 

Prodam 2 telici, ena je bre-
ja 6 mesecev, in kravo, bre-
jo z drugim teletom. 
Tel.: 051 275 249

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, pašno, in 
samohodno škropilnico Solo. 
Tel.: 07 49 69 025

Prodam več ponijev, me-
njam tudi za prašiča ali te-
leta. Tel.: 031 685 730

Prodam odojke, težke okoli 
25 kg, za zakol ali nadaljnjo 
rejo, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 778 087

Prodam odojke, težke do 25 
kg. Tel.: 041 503 556

Prodam domače zajce in va-
rilni aparat, avtogeno CO2. 
Tel.: 051 263 351

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

Prodam jasli za hranjenje ži-
vali, ugodno. 
Tel.: 041 439 288 

Izdelava hlevske opreme za 
prašičerejo in kovinskih re-
šetk za govedorejo. Bojan 
Povšič s.p., Pod vrtačo 19, 
Sevnica. Tel.: 041 503 743

Podarim psička mešanca, 
starega 2 meseca, okolica Kr-
škega. Tel.: 031 720 715

Oddam psičko mešanko 
(škotski in kraški ovčar), sta-
ro 5 let. Tel.: 040 385 857

Prodam odojke in pet praši-
čev, težkih okoli 140 kg.
Tel.: 041 678 215

RAZNO

Opravljamo pleskarska dela, 
barvanje fasad, ograj. Hi-
tro, kvalitetno in ugodno. 
Tel.: 031 622 629, GFPS Uroš 
Gračner s.p., Žigrski Vrh 7, 
Sevnica

Prodam smuči Atomic, dol-
žine 170 cm, palice Scot D 
130, čevlje Rival X7, velikost 
42, torbo za smuči Hervis, ra-
bljeno 2 sezoni. 
Tel.: 070 702 932

Podarite odvečne knjige, 
priročnike … Pokličite, pri-
dem, odpeljem, ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Prodam inox bojler, 120 l, 
kombiniran, rabljen umival-
nik in bide. Tel.: 041 243 343

Prodam kozolec 7,2 x 4,6 m, 
lepo izdelan, primeren za te-
raso ali parkiranje avtomobi-
lov, zelo ugodno. 
Tel.: 031 256 560 

NEPREMIČNINE

Prodam parcelo z lepim raz-
gledom, 2000 m2, v kraju 
Ravne pri Zdolah. Gradbeno 
dovoljenje pridobljeno, vsi 
priključki na parceli, cena 
ugodna, delno tudi krediti-
ram. Tel.: 031 603 089

Prodam travnik, 38 arov, k. 
o. Jereslavec. 
Tel.: 07 49 69 254, zvečer

Na Raki prodam bivalni vi-
kend s sadovnjakom, lepa 
lega. Tel.: 031 460 371

Zamenjam enosobno stano-
vanje v NHM 2, Sevnica, za 
manjšo hišo v Sevnici. 
Tel.: 031 308 412

V Krmelju prodam enosobno 
stanovanje, 36 m2, opremlje-
no, v pritličju, super ugodno, 
22.000 €. Tel.: 041 617 382

Prodam dvosobno stanova-
nje 67 m2, na Vidmu, blizu 
šole, lastna centralna, 2 kle-
ti, garaža.
Tel.: 07 49 69 176

V Brežicah oddam v najem 
obnovljeno in opremljeno 
dvosobno stanovanje. 
Tel.: 031 862 624

V Cerkljah ob Krki oddam 
dvosobno stanovanje starej-
šim ali upokojencem. 
Tel.: 031 854 755, po 18. uri

V najem oddam delno opre-
mljeno enoinpolsobno stano-
vanje na Vidmu. 
Tel.: 031 569 209, popoldan

Najamemo kmetijo z mo-
žnostjo reje drobnice, mo-
žna oskrba starejše osebe. 
Tel.: 081 603 595 

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Hondo Jazz, letnik 
2004, 2. lastnik, lepo ohra-
njeno, prevoženih 94.000 
km. Tel.: 031 781 528

Prodam osebni avto Ford 
Fusion 1.6, letnik 2009, lepo 
ohranjen, 17.000 km. 
Tel.: 07 49 70 011

Prodam 4 gume Goodyear, 33 
x 12,50 - 15, in platišča 12 x 
15. Tel.: 041 423 588

Prodam motorno kolo Jawa 
350, letnik 1979, registriran 
do 26.8.2013 kot starodob-
nik, lepo ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 681 329

KMETIJSTVO

Kosilnico BCS 127, diesel, z 
vozičkom, prodam. 
Tel.: 07 49 27 808, zvečer 

mali oglasi PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da si lahko  

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak torek in petek 
priskrbite rjave in grahaste 
jarkice v začetku nesnosti
 ter težke grahaste mlade 

peteline za meso,
vsak četrtek 

pa enodnevne bele piščance.

Prodam uteži za traktor Ur-
sus C 335. Tel.: 040 848 839

Ugodno prodam obračalnik 
sena Sip, 2 m širine, in pajka 
Faar na 2 vretena. 
Tel.: 041 658 560

Prodam rabljeno samoho-
dno motorno kosilnico s ko-
šem, širina 56 cm. 
Tel.: 031 533 457 

Prodam 2 obračalnika, Sip 
tračni, 2 m, in pajek, 2 vre-
tena, 2,40 m. 
Tel.: 031 528 437

Prodam samohodno škropil-
nico, 80 l, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 807 103 

Prodam enojne vile za nala-
ganje in prenašanje okroglih 
bal. Tel.: 041 439 288 

Ugodno prodam zelo lepo 
ohranjeno cisterno Creina, 
3200 litrov, letnik 1990. 
Tel.: 031 657 159 

Prodam električno škropilni-
co, 20 barov, in 100 m visoko-
tlačne cevi na vozičku. 
Tel.: 040 880 752

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo in ječmen, možna me-
njava za vino. 
Tel.: 031 730 830

Prodam 2 t koruze v zrnju. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 041 380 981 

Prodam koruzo v zrnju, oko-
lica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam ječmen in elektro-
motor, 7,5 KW. 
Tel.: 051 772 789

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

STIKI
Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Iščem žensko, staro okoli 40 
let, za skupno življenje na 
lastni domačiji, star sem 46 
let. Tel.: 041 533 493

Starejši upokojenec želi spo-
znati žensko, ki bi prišla k 
njemu na dom. 
Tel.: 041 721 383

Ženitna posredovalnica Tina, 
Džaferi d.o.o., Bistrica ob 
Sotli 13, Bistrica ob Sotli, po-
sreduje prijateljevanja in re-
sne zveze, ženske imajo po-
sredovanje brezplačno. 
Tel.: 070 364 159

Moški, 60 let, delaven, vita-
len in pošten, išče žensko, 
staro do 58 let, visoke po-
stave, s hišo ali malo kme-
tijo, za nudenje pomoči pri 
delu in skupno življenje. 
Tel.: 040 761 190

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji: 

-  beli piščanci,
-  rjave in grahaste jarkice, 

stare 9 tednov,
vsak delavnik po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANImI čRKAmI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

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 (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki
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Jernej Glogovšek s. p.,
Ribnica 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem

TAXI
AVTOVLEKA
RENT A CAR

ODKUP in 
PRODAJA VOZIL 
in KMETIJSKE 

MEHANIZACIJE

KRŠKO - 30. maja je Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško 
na pobudo delovne terapevtke Jasmine Hribar v krškem hramu 
kulture pripravila dobrodelni koncert z naslovom Spoznajmo se, 
na katerem so nastopili satirični komedijant in violončelist Tilen 

Artač, Simbolični orkester, zasedba Ethnotrip, glasbeni in lite-
rarni ustvarjalec Gal Gjurin z violinistom Mitjo Krečičem, Voj-
ko Klinovšek – DJ Vojc, učenci šole ter z instrumentalno točko 
tudi učenci, ki obiskujejo prilagojen glasbeni program na Glas-
beni šoli Krško. Izkupiček od prodanih kart bodo na šoli nameni-
li za nakup pripomočkov za terapijo senzorne integracije. Sicer 
šolo, ustanovljeno kot Posebna osnovna šola Krško v letu 1971 in 
kasneje preimenovano v OŠ dr. Mihajla Rostoharja, v letošnjem 
šolskem letu obiskuje 62 učencev. Kot je na prireditvi dejala rav-
nateljica šole Meta Habinc, imajo učenci šole resda posebne in 
specifične potrebe, vendar pa te v osnovi ne odstopajo od sicer-
šnjih človekovih potreb, predvsem da so sprejeti, ljubljeni, da 
lahko sodelujejo v učnih in drugih programih, uživajo v krogu pri-
jateljev in niso odrinjeni na rob družbe.  B. Mavsar 

Spoznajmo se 

Učenci so koncert zaključili s plesom ‚gangnam style‘.
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Nuša je za svojo zvesto pu-
bliko, katero vedno zno-
va očara s svojo unikatno 
energijo, tokrat pripravila 
pester repertuar svojih naj-
večjih hitov. Križanke bodo 
znova zaživele ob evrovizij-
ski popevki Energy, vokalnih 
mojstrovinah Ne kliči me, 
Čez 20 let, Boginja, Ni mi 
žal in drugih melodijah, ki 
so ovekovečene na sedmih 
albumih, prvi izmed njih pa 
je izšel že leta 1999. Sicer 
je Nuša v svoji bogati karie-
ri pripravila številne glasbe-
ne projekte z različnimi iz-
vajalci in orkestri, posnela 
preko 100 skladb, poleg 7. 
mesta na Evroviziji pa se po-
naša tudi s titulo zmagoval-
ke Melodij morja in sonca, 
Slovenske popevke ... 
Simpatična Brežičanka pra-
vi, da jo petje spremlja že 
dobrih 30 let, zadnjih 20 let 
pa ji na njeni glasbeni poti 
ob strani stoji tudi soprog 
Frenk, s katerim je nje-
na glasbena zgodba postala 
pravi recept za uspeh. Glas-

beno ustvarjanje pa se tudi 
po vseh teh letih pridno na-
daljuje. Potem, ko je v letu 
2008 izdala album Prestiž, 
se nam že v naslednjih te-
dnih obeta povsem svež iz-
delek, na katerem nas čaka-
jo novi hiti, zanimivi dueti 
z domačimi in hrvaškimi iz-
vajalci, svežina pred po-
letjem, v katerega nas bo 
letos popeljala prav Nuša 
Derenda.
Za spektaluranost koncer-
ta ob 15-letnici delovanja 

pa bo seveda kot vedno po-
skrbel tudi Nušin dovršen iz-
gled, za katerega bo tokrat 
poskrbela Alenka Globoč-
nik. » Kot vedno bo moja 
podoba na koncertu popol-
na. Ker želim preseneti-
ti, vam izdam le, da bo stil 
avantgarden, energičen. 
Zunanja podoba bo sledi-
la moji notranji energiji in 
energiji moje glasbe«, vam 
še izda simpatična glasbe-
nica.
 S. P., foto: Dejan Nikolič

Nuša Derenda in njenih 15 glasbenih let
Za Nušo Derendo je 15 let glasbenega ustvaranja, nepozabnih doživetij, uspešnic, 
ki jih je prepevala vsa Slovenija. In 20. junija se bo ob 21. uri v ljubljanskih Križan-
kah zgodila počastitev vseh dosežkov, ki jih bo ustvarjalka tokrat ovekovečila s svo-
jo 12-člansko zasedbo in številnimi gosti.

Nuša Derenda

9.�WDSF�KRSKO�OPEN

www.lukec.net

15.6.2013�&�16.6.2013

sportna�dvorana

srednje�sole�krsko
Gala�prireditev�15.6.�In�16.6.�ob�19.30�uri.

Prireditev�omogočajo:

Foto:�Marko�Mesec

Podrobnej :ši�urnik�tekmovanja�najdete�na�naši�spletni�strani

VSTOPNINA:�posebna�cena�za�prebivalce�Občine�Krško:�5,00�EUR.

Mednarodno�Tekmovanje�v

Standardnih�in�Latinsko�Ameriskih�Plesih

Prikljuèi se tudi ti!

Vabi k vpisu

Magistrski študijski program Energetika
(II. bolonjska stopnja, redni in izredni študij)

ter

Doktorski študijski program Energetika
(III. bolonjska stopnja, izredni študij)
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Dodatne informacije:
www.fe.um.si

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
Krško: Hoèevarjev trg 1, 8270 Krško, tel: 07-6202-216

Velenje:  Koroška cesta 62a, 3320 Velenje, tel: 03-7770-400
e-mail: fe@uni-mb.si

Informativna dneva:
torek, 18. junij 2013, ob 16.00 v Velenju in

sreda, 19. junij 2013, ob 16.00 v Krškem

Čeprav je Rajko Čuber že 
večkrat razstavljal v okviru 
skupinskih razstav v kosta-
njeviški galeriji, gre za nje-
govo prvo samostojno razsta-
vo v tamkajšnjih razstavnih 
prostorih, s katero je, kot je 
dejal direktor galerije Bojan 
Božič, podoživel svojo ume-
tniško pot. Kot je v predsta-
vitvi razstave povedal višji ku-
stos Goran Milovanović, si je 
Čuber kot osnovno idejo kon-
ceptualne postavitve v salonu 
zastavil naslikana platna po-
staviti eno ob drugo ter tako 
v prostor umestiti podobo li-
nije, ki simbolično zaznamu-
je umetnikovo življenjsko 

Čubrov obračun s podobami spomina
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Ja-
kac v Kostanjevici na Krki so 24. maja odprli razstavo „Podobe spomina“ 
enega najbolj znanih posavskih umetnikov, akademskega slikarja Rajka Čubra 
iz Brestanice. Na ogled bo do 7. julija.

pot. »Kljub temu, da je Ču-
ber ob tej priložnosti naslikal 
svoje življenje tako rekoč na 
mah, je na platna zavestno 
inkorporiral komponente, ki 

so tvorili akcente njegovih 
stilnih opredelitev določenih 
zgodnejših obdobij. Ambien-
talna postavitev se tako zli-
je v eno samo sliko, v eno po-
dobo. Temu je prilagojen tudi 
kolorit. Vsi odtenki intenziv-
no rdeče z izrazito tonsko ne-
mirnim ozadjem, kjer pogosto 
kot kontrapunkt poudarjajo-
če globine nastopajo odtenki 
modre, prehajajo skozi ume-
tnikovo življenjsko pot v per-

sonifikacijo njegove biti, nje-
govega izkustva,« je pojasnil.
Čuber se je javnosti sicer sa-
mostojno prvič predstavil že 
leta 1981 v ljubljanski galeriji 

Krka, od takrat pa nanizal že 
preko 150 samostojnih in sku-
pinskih razstav. Da si je v tem 
času nabral številčen in zvest 
krog prijateljev in občudoval-
cev, smo videli tudi na tokra-
tni otvoritvi, saj je v Lamu-
tov likovni salon privabila res 
množično občinstvo, ki je pri-
sluhnilo še koncertu Čubrovih 
prijateljev, zasedbe Demoli-
tion Group.
 P. Pavlovič

Rajku Čubru je ustvarjanje 
razstave pustilo vidne po-
sledice na rokah.

Likovna razstava je dobila še glasbeni dodatek, koncert 
skupine Demolition Group.

TRŽIŠČE - Ob prazniku KS Tržišče je pripra-
vilo tamkajšnje turistično društvo v sodelo-
vanju s Čebelarskim društvom Šentjanž pod 
vodstvom Alenke Knez v prostorih PGD Trži-
šče zanimivo in vsebinsko bogato razstavo o 
čebelarstvu. Ključni poudarki na razstavi so 
bili: življenje čebel, sožitje človeka in nara-
ve, zgodovina čebelarstva, med v prehrani in  
zdravilna moč medu, predstavljeni pa so bili 
tudi domači čebelarji ter čebelarjeva oblači-
la, orodja in posoda. Čebelarja Ciril Kolenc 
in Jože Pirc sta tudi praktično prikazala delo 
čebelarja. Obiskovalke in obiskovalci so bili 
nad predstavljenim navdušeni.
 S. Radi

Človek, narava in čebele

V prostorih PGD Tržišče je bila ob krajev-
nem prazniku postavljena na ogled zanimiva 
razstava o čebelah in čebelarstvu. Na njej 
so prikazali tudi potek pridobivanja medu.


