
Pred Krčani zgodovinska tekma
KRŠKO - Pred nogometaši članske ekipe NK Krško je v sobo-
to, 30. maja, ob 17. uri na domačem stadionu Matije Gubca 
zadnja tekma v njihovi 13. zaporedni sezoni v drugi sloven-
ski nogometni ligi, ki pa je hkrati tudi zgodovinska, saj lahko 
z zmago nad ekipo Aluminija iz Kidričevega dosežejo najve-
čji uspeh v več kot 90-letni zgodovini kluba, krškega in posav-
skega nogometa - uvrstitev v prvo slovensko nogometno ligo. 
V zadnjih dveh krogih so Krčani zabeležili dva neodločena re-
zultata, doma proti ekipi Roltek Dob 0:0 in na gostovanju pri 
kranjskem Triglavu 2:2, tako da imajo po 26 krogih 48 točk, 
Aluminij pa dve več. Za prvo mesto in neposredno napredo-
vanje v prvo ligo Krčanom šteje le zmaga, medtem ko gostom 
zadostuje že remi. Drugouvrščeno ekipo čakajo dodatne kva-
lifikacije s predzadnjo ekipo prve lige, ki bo Gorica ali Krka. 
V klubu na odločilni tekmi seveda računajo tudi na množič-
no podporo s tribun, zato vabijo nogometne navdušence, da 
pridejo podpret krške nogometaše na »tekmi stoletja«.  P. P. 

Dr. Rudolf Ladika, 
nekdanji direktor ZD Krško:

Potegnite krog, pa 
boste videli, kaj se 
je zgodilo!
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Kmečki upor v novih dimenzijah

70 let brestaniške Svobode

Naslednje leto v novo šolo

Naj živijo posavski pevci 
in Pesem Posavja!

Plinovod priključiti Komunali?
Prekinili točko o kodeksu

KRŠKO - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, ki pokriva tudi območje posavskih 
občin, je minuli ponedeljek v sodelovanju z Občino Krško na parkirišču pred občinsko stavbo pripravilo 
prireditev »Hočemo, znamo, zmoremo«, s katero so širši javnosti predstavili življenje in delo slepih 
ter slabovidnih. Obiskovalcem, zlasti mladim iz krških vrtcev in osnovnih šol, so predstavili tehnične 
pripomočke za slepe in slabovidne, brajevo pisavo, ročna dela slepih, delo slabovidnih slikark in 
prikaz varne hoje slepih s psom vodnikom, pa tudi hojo z očali, ki simulirajo slepoto oz. slabovidnost 
(na fotografiji). Prireditev je bila nekakšen uvod v krško občinsko praznovanje, v okviru katerega se 
bo od 29. maja do 7. junija zvrstilo čez 40 dogodkov. Več o prazniku pa v posebni prilogi tokratnega 
časopisa.  Foto: Peter Pavlovič

OBČINA KRŠKO 
PRAZNUJE

Posebna priloga, strani 17 - 22

Voščila ob prazniku 
občine Krško

Strani 23 - 28

Bo nova ureditev 
res boljša?
Sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje 
glede novega Pravilnika o službi NMP zdravstvenih 
delavcev iz Posavja ni pretirano zadovoljil, saj se 
ti ne strinjajo s predlagano reorganizacijo NMP. To 
so tudi javno izrazili, vendar se zdi, da so naleteli 
na gluha ušesa vodilnih iz Ljubljane, ki menijo, da 
bo nov pravilnik prinesel kvečjemu prednosti, ne 
pa slabosti.
 Stran 3
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AKTUALNO

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Privoščite si sladoled 
na poletni terasi.

sobota, 06.06.2015

petek, 29.05.2015 ob 15:00 uri 

-10%
NOVO

zdaj tudi v Qlandiji Krško

S tem kuponom izkoristite popust 
na celotno ponudbo 

v Zooticu v Qlandiji Krško.* 
Popust velja za enkraten nakup. Popusti se ne seštevajo. 
Kupon izdal: Vetpet d.o.o., za Zootic Qlandija Krško. *Razen živih živali.
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BREŽICE - Na nadomestnih voli-
tvah za občinskega svetnika ob-
čine Brežice, ki so 17. maja pote-
kale v 4. volilni enoti (KS Artiče, 
Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece 
in Sromlje), je med petimi kan-
didati največ glasov dobil Fer-
do Pinterič (predlagatelj Lista 
Sonce). Slednji bo v brežiškem 
občinskem svetu nadomestil 
Ivana Sušina (SLS), ki je pred 
časom podal odstopno izjavo. 
Pinterič, doma s Sromelj, je na 
volitvah dobil 33,61 % oz. 245 
glasov. Na drugo mesto se je uvr-

stil Peter Gregl (DSD - Demokratična stranka dela) z 22,36 % 
(163), na tretje Cvetka Omerzu (SDS), ki je prejela 20,16 % oz. 
147 glasov, četrti je bil Jože Denžič (SLS) s 14,68 % (107), peto 
mesto pa je zasedla Doroteja Šekoranja (NSi - Nova Sloveni-
ja - krščanski demokrati), ki so ji volivci namenili 9,19 % oz. 67 
glasov. Udeležba na nadomestnih volitvah je bila sicer manj kot 
16-odstotna (glasovalo je 735 od 4662 volilnih upravičencev). 
Največ občanov je prišlo na volišča v KS Sromlje, kjer je volilo 
158 od 508 oz. 31,1 % krajanov, najmanj pa v KS Artiče, kjer se 
je na volišča odpravilo 157 od 1474 oz. 10,65 % krajanov.  R. R.

povedali so - o sprejemu prebežnikov

Tatjana Petrič, Kostanjevica na Krki: Če se 
postavim v kožo prebežnikov, bi si zagotovo 
želela, da me nekje sprejmejo na varno. Na 
nas je, da smo humani, država in družba pa 
morata poskrbeti, da bodo ljudje delali in do-
prinesli k javnemu dobru in ohranili duševno 
zdravje . V veliki meri so tudi nekatere države 

Evrope krive za nastalo situacijo in od njih moramo zahtevati, 
da ne podpirajo režimov, ki so vzrok za prebežnike.

Rajka Križanac, Jesenice: Tragedija prebe-
žnikov je nekaj strašnega. Žal o tem vemo še 
premalo. Ni problem sprejeti nekaj deset pre-
bežnikov. Postavlja se vprašanje, ali in čez ko-
liko časa se ljudje drugih kultur, okolja, navad 
lahko pri nas počutijo kot »doma«. Sprejem 
prebežnikov ne rešuje temeljnega problema 

- kako rešiti krizo in kaj bo z državami, iz katerih se ljudje od-
pravijo na pot z eno vrečko v iskanju skorje kruha.

Matjaž Prestor, Radeče: Sprejem vojnih pre-
bežnikov je humanitarno dejanje. Vojne be-
gunce se velikokrat zamenjuje za ekonomske 
migrante, ki hočejo v Evropo vstopiti zaradi 
boljših življenjskih razmer. S statusom vojne-
ga begunca si pridobijo pravico do državljan-
stva in bivanja njihovih družin v državi. Priča-

kujemo lahko še večji pritok prebežnikov v Slovenijo. Rešitev 
tega problema je vzpostavitev trajnega miru na vojnih žariščih.

Ferdo Pinterič novi svetnik

Ferdo Pinterič

KRŠKO - 9. maja je v Krškem potekala ustanovna volilna konfe-
renca Ženskega odbora Slovenske demokratske stranke Krško. 
Kot so sporočili iz stranke, je bila za predsednico izvoljena mag. 
Martina Prevejšek, za članice izvršilnega odbora pa Milena Bo-
govič Perko, občinska svetnica SDS v Krškem, Darja Šonc Ku-
čič, Branka Ban, Mihaela Jamnik Mlakar, Jožica Cizerle in 
Andreja Levičar Škedelj. 17. maja pa je v Dvorani v parku Kr-
ško v okviru dneva družin potekala 8. seja Sveta ženskega odbo-
ra SDS, ki jo je gostil novoustanovljeni Ženski odbor SDS Krško. 
Udeležile so se ga predsednica ŽO SDS in podpredsednica stran-
ke Alenka Jeraj, evropska poslanka Patricija Šulin in poslan-
ka v Državnem zboru Nada Brinovšek. Gostitelji so za družine 
predsednic ženskih odborov SDS iz cele Slovenije v času seje or-
ganizirali ogled Mestnega muzeja Krško, Mencingerjeve hiše in 
drugih kulturnih znamenitosti Krškega. P. P.

V SDS Krško tudi ženski odbor

Za podžupanjo je bila imeno-
vana Danica Božič, ki bo po-
magala pri opravljanju nalog 
na področju družbenih dejav-
nosti, področje delovanja pod-
župana Janeza Kukca, ki je to 
funkcijo opravljal tudi v prete-
klem mandatnem obdobju, pa 
bo predvsem pomoč pri opra-
vljanju tekočih nalog ter nado-
meščanje župana v primeru 
njegove odstotnosti ali zadr-
žanosti. 

Pred njunim imenovanjem so 
svetniki in svetnice prisluh-
nili poročilu o delu Regional-
ne razvojne agencije Posavje 
za leto 2014, ki ga je predsta-
vil direktor Martin Bratanič. 
Iz razprave, ki je sledila, je bilo 
razbrati, da so se v preteklih 
letih javni razpisi v večini pri-
merov nanašali na urejanje in-
frastrukture, nova finančna 
perspektiva pa je usmerjena 
v razvoj novih delovnih mest. 
Poslovno in finančno poroči-
lo JP Plinovod Sevnica za leto 
2014 in načrte za leto 2015 
je predstavil direktor podje-

Plinovod priključiti Komunali?
SEVNICA - Na 7. redni seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala 20. maja na tamkajšnjem gradu, so 
občinski svetniki in svetnice med 21 točkami dnevnega reda obravnavali in razpravljali o več aktualnih te-
mah ter se seznanili z imenovanjem podžupanje in podžupana za novo mandatno obdobje 2014-2018. 

tja Tone Krajnc, ki je v uvo-
du dejal, da v 21 letih obstoja 
tako slabega leta še niso ime-
li. Med razloge za takšno sta-
nje je uvrstil nove dobavitelje, 
ki so ponujali nižje cene doba-
ve zemeljskega plina, energet-
sko sanacijo stavb, prehod na 
ogrevanje z lesno biomaso … V 
letošnjem letu želijo v podje-
tju nabavno ceno zemeljskega 
plina še nekoliko znižati, s či-
mer bi znižali primanjkljaj na 
trgovskem delu. Podjetje je si-
cer lansko leto zaključilo z mi-
nimalnim dobičkom. V razpra-
vi je bila dana pobuda, da bi 
bi bilo smiselno razmišljati o 
priključitvi podjetja Komunali 
Sevnica, zato bo občinska upra-
va opravila analizo uspešnosti 
morebitnega povezovanja ter 
izsledke predstavila občinske-
mu svetu na eni izmed priho-
dnjih sej. Direktor Komunale 
Mitja Udovč je predstavil šti-
ri elaborate za uskladitev cen 
komunalnih storitev za leto 
2015, ki ne prinašajo bistvene 
podražitve. Nova cena na po-
ložnicah bo višja za 18 centov, 

ker bo subvencija občine do-
volj visoka. 

O varnostnih razmerah v sev-
niški občini je spregovoril ko-
mandir Policijske postaje Sev-
nica Daniel Žniderič. »Število 
kaznivih dejanj se je v lanskem 
letu znižalo za 35 odstotkov, 
zmanjšala se je tudi stopnja 
mladoletniške kriminalitete ter 
nasilja v družini, obravnava-
li pa smo nekoliko več prome-
tnih nesreč,« je tekla njegova 
predstavitev, v kateri je sprego-
voril tudi o preventivnih pro-
gramih in sodelovanju z lokal-
no skupnostjo. Opozoril je na 
dva nevarna cestna odseka, to 
sta Vrhovo - Boštanj in Impolj-
ca - Arto, eden je v lanskem letu 
terjal tudi smrtno žrtev. V raz-
pravi je bila izražena pobuda, 
da bi bili na sevniški policijski 
postaji bolj strpni do organiza-
torjev javnih prireditev. »Veli-
ke težave smo imeli, kako naj 
izpeljemo prvomajsko budni-
co, pa tudi Florjanove nedelje 
ne moremo obeležiti tako kot 
v preteklih časih, po glavni uli-

ci od Gasilskega doma Sevnica 
do cerkve sv. Florjana v starem 
delu Sevnice,« je dejal občinski 
svetnik in predsednik sevniške 
godbe Jani Šerjak. 

»Sevnica in Boštanj se posto-
poma povezujeta, reka Sava po-
staja združevalni element, na-
stajata somestji,« je dejal pred 
predstavitvijo idejne zasno-
ve OPPN za območje izgradnje 
stanovanjske soseske Boštanj - 
Sveti Križ vodja sevniškega od-
delka za okolje in prostor Ro-
man Perčič. V nadaljevanju je 
predlog s pomočjo slikovnega 
gradiva predstavil Dušan Bla-
tnik iz Savaprojekta, ki je de-
jal, da je prostor več ali manj 
prazen, da nima kulturne in 
naravne dediščine, vendar pa 
nudi prekrasno veduto. »Sam 
predlog je fascinanten, občina 
bi lahko s tem veliko pridobi-
la,« je bila navdušena nad idej-
no zasnovo načrta za izgradnjo 
stanovanjskega in poslovno-tr-
govskega centra, v katerem bi 
bile tudi zelene površine, Fani-
ka Zemljak.  Smilja Radi

KRŠKO - Danes popoldne bo krški občinski svet zasedal na 6. re-
dni seji.  Predvidena je obravnava 13 točk dnevnega reda, članice 
in člani pa bodo predvidoma potrdili predinvesticijsko zasnovo 
celostne prenove OŠ Jurija Dalmatina Krško ter zanjo tudi inve-
sticijski program, ki se nanaša na še potrebno izvedbo del v leto-
šnjem in prihodnjem letu, in sicer zamenjavo notranjega stavb-
nega pohištva, notranjih tlakov, preureditev nekaterih prostorov 
v upravnem delu, rekonstrukcijo kuhinje, bazenskega dela, preu-
reditev atrijev v kabinete in dodatne prostore za pouk idr. Potr-
dili naj bi tudi sofinanciranje programa za samostojno oziroma 
samostojnejše življenje invalidov in s tem povezanim nudenjem 
osebne asistence gluhim, naglušnim in gluho-slepim starejšim 
uporabnikom, izdali soglasje k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu in k zadolžitvi Mladinskega centra za po-
trebe izvedbe projekta Preventivni mozaik Posavja v višini naj-
več 80 tisoč evrov. Svetniki bodo dobili v sprejem tudi odloke in 
osnutke odlokov o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave, o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem ter pravilnik o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob-
čini v obdobju do leta 2020. Ob točkah, ki se navezujejo na pre-
moženjsko-pravne zadeve ter volitve in imenovanja, pa bodo že 
v uvodu seje potrdili nov mandat članu ali članici, ki bo v občin-
skih klopeh nadomestil/a svetnico SLS stranke Sonjo Bračun, 
ki je v mesecu maju podala na funkcijo odstopno izjavo.  B. M. 

6. seja krškega občinskega sveta

Brežiški občinski svet je podal 
pozitivno mnenje k imenova-
nju Metke Kržan za ravnatelji-
co OŠ Bizeljsko, Ivane Baško-
vič za ravnateljico OŠ Dobova 
ter dr. Stanke Preskar in An-
dreja Lenartiča za ravnatelja 
OŠ Cerklje ob Krki. Vsak od njih 
je ob tej priložnosti tudi pred-
stavil program in načrte za na-
slednje petletno mandatno ob-
dobje. Kandidate za ravnatelje 
mora potrditi še svet vsake 
šole. V Cerkljah bodo dobili no-
vega ravnatelja/ico. Preskarje-
va, ki prihaja iz Globokega, je 
izpostavila medsebojno sode-
lovanje delavcev šole in okolja, 
medkulturnost ter možnost 
učenja tujega jezika že v zgo-
dnjem obdobju otrok, Senov-
čan Lenartič pa je poudaril po-
štenost ter sodelovanje šole s 
starši in lokalno skupnostjo. 
Po besedah vodje oddelka za 
družbene dejavnosti Anice 
Hribar skupno poslovanje 19 
javnih zavodov in agencij, ka-
terih (so)ustanoviteljica ali so-
financerka je Občina Brežice, 

Prekinili točko o kodeksu
BREŽICE - Brežiške svetnice in svetniki so 25. maja zasedali na 6. redni seji. Med drugim so podali pozitiv-
no mnenje k imenovanju ravnateljev OŠ Bizeljsko, Dobova in Cerklje ob Krki in se seznanili s poslovnimi 
poročili javnih zavodov ter letnim poročilom in poslovnim načrtom Komunale Brežice.

znaša približno 28 milijonov 
letno. V zavodih je zaposlenih 
674 ljudi, od tega je 213 finan-
ciranih iz občinskega proraču-
na. Kot je razložila Hribarje-
va, so na eni strani zelo majhni 
zavodi, kot je JGZ Letalski cen-
ter Cerklje ob Krki s pribli-
žno 16.000 evrov stroškov in 
17.000 evrov prihodkov letno, 
na drugi pa zelo veliki, kot je 
Lekarna Brežice z več kot šest 
milijonov evrov letnih prihod-
kov in odhodkov. Lani so vsi za-
vodi poslovali pozitivno.

Svetniki so sprejeli tudi letno 
poročilo Komunale Brežice za 
leto 2014 ter njen poslovni 
načrt in program izvajanja go-
spodarskih javnih služb za le-
tošnje leto. Kot je poudaril di-
rektor Aleksander Zupančič, 
so lani na Komunali ustvarili za 
780.000 evrov več prihodkov 
kot v 2013, od tega je najvišji 
delež predstavljal sektor za tr-
žne dejavnosti (415.000). Zu-
pančič je dodal, da neposredno 
na njihov promet in tudi stro-

ške vpliva podjetje Cerod, ki je 
lani za 69 % dvignilo cene. »To 
se neposredno odraža na po-
ložnicah in je obremenitev za 
naše uporabnike. Občutek lju-
di, da se cene dvigujejo, je pov-
sem realen, vendar na to Ko-
munala nima vpliva,« je dejal 
in še omenil, da so bili lani na 
ZRC Boršt prisiljeni zaposli-
ti dodatno osebo zaradi pri-
tiskov in ogrožanja varnosti s 
strani Romov. 

Še največ razprave je povzroči-
la točka dnevnega reda o Kode-
ksu ravnanja izvoljenih pred-
stavnikov na lokalni ravni. Po 
besedah vodje oddelka za splo-
šne in pravne zadeve Barbare 
Šoba je Skupnost občin Slove-
nije v obravnavo in sprejem po-
slala omenjeni kodeks, katere-
ga namen je določiti standarde 
obnašanja, ki se pričakujejo od 
izvoljenih predstavnikov obla-
sti pri opravljanju njihovih dol-
žnosti. V kodeksu so posebej 
urejena področja volilne kam-
panje, prepovedi favoriziranja, 

izvajanja pooblastil v svojo ko-
rist, nezdružljivosti opravljanja 
funkcij itd. Občinski svet naj bi 
imenoval tudi častno razsodi-
šče, katerega naloga bi bila pre-
soja etičnosti ravnanja funkci-
onarjev in naj bi štelo od tri do 
sedem občanov. Kot je pripo-
mnil predsednik statutarno-
-pravne komisije Igor Zorčič 
(SMC), kodeks s predlagano 
vsebino ni v skladu z obstoje-
čo zakonodajo, pravno sporna 
so tudi določila v zvezi z usta-
novitvijo častnega razsodišča, 
pri čemer ni določeno, kakšno 
izobrazbo naj imajo člani ča-
stnega razsodišča in kakšna 
pravna sredstva imajo tisti, ki 
so obravnavani v skladu s ko-
deksom. Preskarjeva (SMC) ga 
je kot predsednica odbora za 
družbene dejavnosti dopolni-
la, da mora biti kodeks napi-
san tako, da ga razume vsak 
preprost državljan. Na koncu 
so svetniki izglasovali sklep o 
prekinitvi te točke, razprava pa 
se bo nadaljevala na eni nasle-
dnjih sej.  Rok Retelj
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Napoved sprememb mreže nujne medicinske pomoči (NMP) je, 
tako kot vsaka sprememba v naši državi, naletela na pomisleke 
in odpor. Delno zaradi vnaprejšnje skepse do vsake od države 
vsiljene spremembe, delno pa tudi zaradi nesprejemljivega po-
slabšanja dosedanjih, v preteklosti težko priborjenih standar-
dov. Na primer v občini Krško, ki se je doslej ponašala z dokaj 
zgledno ureditvijo tega področja, tudi zavoljo dejstva, da je na 
njenem ozemlju največji jedrski objekt v državi. Vsaka vlada bi 
se morala zavedati, da je potrebno zaveze njenih predhodnic 
iz preteklosti spoštovati in da nobena reorganizacija ne more 
biti izgovor, da se jih povozi. Ministrstvo za zdravje sicer zago-
tavlja, da se oskrba nikjer, niti v krški občini, ne bo poslabšala, 
a kako naj pristanemo na to trditev, če bo mobilna enota, ki je 
zdaj na voljo le krški občini, po novem pokrivala še območje 
brežiške občine? Da o podaljšanju dostopnega časa iz nekate-
rih odročnih krajev občine do brežiškega urgentnega centra 
(ali sevniškega satelitskega centra) v primerjavi z dostopnim 
časom do Krškega niti ne govorimo.

Seveda ni moč zanikati dejstva, da gre v tem primeru (tudi) za 
nenehno tekmo med Krškim in Brežicami za pridobitev statu-
sa regijskega središča, a utegnejo biti posledice tokrat mnogo 
resnejše in daljnosežnejše kot pri nekaterih drugih reorgani-
zacijah in selitvah državnih služb. Tokrat namreč bolj kot do-
slej prihaja do izraza pomen geografskega središča regije, saj 
je fizična oddaljenost lahko neposredno usodna za pravoča-
sno pomoč življenjsko ogroženemu bolniku ali ponesrečencu, 
še zlasti če ga je potrebno, kot opozarja naš tokratni sogovor-
nik dr. Rudolf Ladika, nujno odpeljati v Ljubljano. Seveda bi 
lahko marsikatero današnjo dilemo olajšali, če bi si občini, ko 
sta še imeli realen politični vpliv v Ljubljani, bolj prizadevali 
za uresničitev nove cestne povezave med Krškim in Brežicami, 
tako pa hitrejšemu prevozu med mestoma stojijo napoti števil-
ne zapornice in druge ovire, ki povzročajo težave (in ne naza-
dnje tudi stroške) že v normalnih, kaj šele izrednih razmerah. 

Sicer pa je »izvirni greh« reorganizacije urgentne mreže naj-
brž že v dejstvu, da se je - ker je bil pač na razpolago evropski 
denar - najprej pričela gradnja velikih urgentnih centrov, šele 
nato pa vsebinska priprava nove ureditve, ki zato deluje nedo-
rečeno in vsiljeno. Kot opozarjajo poznavalci tega področja, je 
v predlaganem pravilniku toliko nejasnosti, da v praksi ne bo 
nikoli zaživel. Tako je morda na mestu vprašanje, komu sploh 
služi takšna (neuresničljiva) reorganizacija? 

Nova mreža odprla 
stare rane

komentar

Piše: Peter Pavlovič

www.avtoslak.si

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

KUPON
za brezplačno
zunanje
pranje vozila

Kupon je vnovčljiv do 31.08.2015 v Avto Slak 
Novo mesto.
En kupon velja za koriščenje ene storitve.
Popusti se ne seštevajo in ne veljajo  za 
storitve v akciji.
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Nov Pravilnik o službi NMP 
med drugim določa mrežo 
NMP po Sloveniji. V Posavju 
je načrtovana sledeča mreža: 
urgentni center (UC) v Breži-
cah, mobilna enota NMP v Kr-
škem in satelitski urgentni cen-
ter (SUC) v Sevnici. Z drugimi 
besedami to pomeni dežurno 
službo in dve nujni reševalni 
vozili (NRV) v Brežicah, reani-
mobil oz. NRV z zdravnikom v 
Krškem ter reanimobil in 0,5 
NRV v Sevnici. V Krškem bi ob 

vikendih in praznikih dežurna 
služba (DS) delovala vsaj osem 
ur. Po besedah državne sekre-
tarke Nine Pirnat je osnov-
ni namen UC, da vsakdo, ki je 
kakor koli zaskrbljen za svo-
je zdravje, bodisi podnevi bo-
disi ponoči, pride na dostopno 
mesto, kjer bo dobil pomoč na 
enako kakovosten način. V sis-
tem NMP bo vključena tudi di-
spečerska služba, kar pomeni, 
da bo cela Slovenija pokrita z 
radijsko mrežo in se bo v vsa-
kem trenutku vedelo, kje nek-
do potrebuje pomoč in kje 
se nahajajo urgentna vozila. 
Hkrati se v nov sistem vključu-
je triažna služba, to pa pome-
ni, da bo vsakdo, ki bo poklical 
na številko 112, glede na oceno 
nujnosti zdravstvenega stanja 
usmerjen na primerno mesto. 
Pirnatova je še dejala, da želijo 
tudi zmanjšati število bolnikov, 
ki jih imajo družinski zdravni-
ki, da bi pacienti še hitreje in 
lažje dostopali do njih ter bi 
imeli zdravniki zanje več časa. 

KRŠKO IN BREŽICE KOT 
ENA ENOTA

Po besedah asist. Gregorja 
Prosena, specialista urgen-
tne medicine ter predsednika 
Delovne skupine za pripravo 
izhodišč in analize za reorga-
nizacijo in oblikovanje nove 
mreže službe NMP, so krite-
riji za določitev takšne mreže 
NMP v Posavju v primerjavi 
z drugimi deli Slovenije pov-
sem objektivni. Kot je dejal, 
so upoštevali število prebival-
cev, oddaljenost do UC ter ge-
ografske in prometne razme-
re. »Geografska slika Posavja 
je takšna, da je za srednje veli-
ki mesti, kot sta Krško in Bre-
žice, najučinkoviteje, da se v 

Brežicah nahaja nov in popol-
noma opremljen UC, v Krškem 
pa je nameščen reanimobil, ki 
bo služil terenskim zdravni-
škim aktivnostim za obe ob-
čini,« je povedal in nadaljeval: 
»Krško in Brežice vidimo kot 
eno enoto. Razdalja med nji-
ma je 13, 14 kilometrov, skupaj 
imata približno 50.000 prebi-
valcev. 14 kilometrov pomeni 
razdaljo od enega do drugega 
konca enega izmed največjih 
mest v Sloveniji. Naš predlog 

je, da naj bo reanimobil tam, 
kjer je večja verjetnost, da bo 
za intervencijo potreben tudi 
zdravnik, in to je načeloma 
povezano s številom prebival-
stva. Ker je v občini Krško več 
prebivalcev, je logično, da je 
reanimobil parkiran tam. Si-
cer pa upamo na neko lokal-
no harmonijo, razumevanje.« 
Glede začetka delovanja SUC 
v Sevnici je Prosen dejal, da 
bodo zaradi različnih lokalnih 
specifičnosti in sedanjih zmo-
žnosti SUC po Sloveniji začeli 
delovati različno, lahko že zelo 
kmalu ali pa najkasneje v dveh 
letih po vzpostavitvi dispečer-
ske službe, ki je predvidena do 
konca tega leta ali najkasne-
je v začetku prihodnjega. Kot 
je opisal Prosen, so SUC kon-
ceptualno manjši UC, ki služi-
jo več zadevam. Postavljeni so 
tja, kjer je oddaljenost od UC 
prevelika glede na populacijo. 
So izhodišče za reanimobil in 
imajo možnost, da ob velikem 
številu pacientov začnejo in 
tudi dokončajo njihovo oskrbo.

Na sestanku s predstavniki 
ministrstva so poslušalci, med 
katerimi je bilo seveda največ 
zdravstvenih delavcev, zasta-
vljali vprašanja v zvezi s pre-
dlaganim pravilnikom. Med 
drugim so izrazili pomisleke, 
da bo po novem samo en teren-
ski zdravnik za krško in breži-
ško občino, kar je premalo gle-
de na število intervencij, ki se 
lahko zgodijo v enem dnevu. 
Direktor Zdravstvenega doma 
Brežice Miroslav Laktić je 
ob tem izrazil željo, da bi tudi 
v UC Brežice imeli terenske-
ga zdravnika. Prosen je odvr-
nil, da zdravniku na vsako in-
tervencijo verjetno ni treba iti, 
poleg tega v Krškem mobilne 

enote ne bodo več vezane na 
ambulantne preglede. Sicer pa 
bodo morali zaradi razprše-
nosti prebivalstva urediti go-
stejšo mrežo prvih posredo-
valcev, tj. posameznikov (npr. 
gasilcev), ki nimajo zdravstve-
ne izobrazbe in se odzovejo na 
poziv dispečerja ter pridejo na 
kraj dogodka z namenom nu-
denja prve pomoči pred priho-
dom ekipe NMP. Izpostavili so 
tudi pregledovanje pediatrič-
nih bolnikov. Po besedah mag. 
Dušanke Petrič, vodje Sek-
torja za razvoj zdravstvenega 
varstva, so v dogovoru z direk-
torjem Splošne bolnišnice Bre-
žice Draženom Levojevićem 
v UC že predvideli ambulan-
to, kjer naj bi pediater pre-
gledoval otroke. Izvajanje ne-
prekinjenega zdravstvenega 
varstva (NZV) pa se bo v Bre-
žicah ob vikendih in praznikih 
iz ZD preselilo v UC. Postavi-
li so vprašanje glede finančne 
konstrukcije sistema NMP, pri 
čemer so predstavniki ministr-
stva dejali, da so sredstva sicer 
zagotovljena, vendar jih bodo 
potrebovali še več zaradi novih 
dejavnosti.

KRČANI NE DAJO URGENCE

S strani Občine Krško in žu-
pana mag. Mirana Stanka so 
poslali sporočilo za javnost, 
ki so ga naslovili »Urgence v 
Krškem v sedanji obliki ne 
damo!«. V njem poudarjajo, da 
kljub obljubam in zagotovilom, 
da gradnja UC v Brežicah ne bo 
vplivala na status, financiranje 
in kakovost delovanja NMP v 
Krškem, predlog novega pra-
vilnika bistveno spreminja 
status NMP, česar v Krškem ne 
morejo in ne bodo sprejeli, saj 
bi njihovi občani z uveljavitvijo 
takšnega pravilnika ostali brez 
ustreznega zdravstvenega var-
stva v nujnih primerih na pri-
marni ravni. Zapisali so še, da 
pomoč v prvih desetih minu-
tah iz NMP Krško dobi 13.000 
oz. 52 % prebivalcev občine 
Krško, pomoč iz UC Brežice 
pa bi v prvih desetih minutah 
po njihovih izračunih dobilo le 
nekaj več kot 200 prebivalcev 
oz. 1 %. Prav tako še navajajo, 
da so napačno navedeni časi, 
ki so potrebni do UC v Breži-
cah ali SUC v Sevnici. Iz občine 
Krško je namreč naveden čas 
normalne vožnje 16 minut, 
kar po njihovo ne drži. Občina 
Krško je tako zelo razpršena, 
da je po njihovih podatkih za 
pot do UC oz. SUC iz nekaterih 
bolj oddaljenih vasi potrebnih 
tudi 48 minut. »Ekipa NMP v 
ZD Krško je strokovna in dobro 
opremljena, oprema in prostor 
pa izpolnjujeta vse v pravilni-
ku navedene pogoje za takoj-
šnjo vzpostavitev SUC, ki bi bil 
glede na okoliščine edini spre-
jemljiv konsenz,« je še zapisa-
no v sporočilu za javnost. Žu-

pan Stanko tudi opozarja, da 
v kolikor ne bodo upošteva-
ne njihove zahteve, bodo pra-
vice svojih občanov zavarova-
li tudi po sodni poti, če bo to 
potrebno.

NE PRAVILNIK, AMPAK 
ZAKON

Kot pravi Mojca Pibernik, 
vodja NMP v ZD Brežice, pred-
stavniki ministrstva ves čas 
govorijo o nekem prehodnem 
obdobju, v sistemu NMP pa po 
njenem prehodne in začasne 
ureditve niso dopustne. »Sis-
tem mora biti narejen tako, da 

je sam sebi 
zadosten in 
je tudi pre-
verjen, da 
bo dejan-
sko deloval 
in ljudje ne 
bodo umira-
li. Podpisal 

pa se noben ne bo pod to,« po-
jasnjuje Pibernikova, ki meni, 
da dispečerski center ne bo 
vzpostavljen še vsaj pet let. »Že 
od vsega začetka se omenja, da 
bo UC na enem mestu združe-
val urgentni oddelek bolnišni-
ce ter C in PHE (prehospitalno 
enoto, op. a.) enoto primarne 
ravni. Vidimo, da so to spreme-
nili. Tiste, ki delamo na primar-
ni ravni in na terenu, skrbi, da 
bo v takšnih velikih sistemih še 
večja verjetnost, da bo denar 
poniknil. Direktorju neke bol-
nišnice bo čisto vseeno, kakšne 
gume bo imelo reševalno vozi-
lo, kako bodo reševalci obleče-
ni, obuti itd. Naše reševalno vo-
zilo je staro šest let. Kdo nam 
bo v prehodnem obdobju fi-
nanciral novega?« se sprašuje 
Pibernikova. Dodaja še, da si-
cer podpirajo mrežo UC, prav 
tako je bil več kot dobrodo-
šel pravilnik o zagotavljanju 
zdrav stvenega varstva na pri-
reditvah kot tudi nov pravilnik 
o NMP. »Že dolgo časa delamo 
v NMP in dokler ne vidimo, ne 
verjamemo. Naredili bomo vse, 
da bo oskrba občanov Brežic in 
Krškega ostala na sedanji kako-
vostni ravni,« še pravi. Skupaj s 
Hano Škaler iz ZD Krško pre-
dlaga, da se služba NMP uzako-

ni. »Te stvari 
morajo biti 
z a k o n s k o 
z a p i s a n e , 
tudi zato, da 
bodo mo-
žne sankci-
je,« razlaga 
Piberniko-

va, Škalerjeva pa dodaja, da bi 
morala biti NMP urejena kot 
samostojni zavod izven zdra-
vstvenih domov in bolnišnic, 
predlaga pa tudi novo mrežo 
enot NMP za Posavje: v Bre-
žicah ena rendez-vous ekipa z 
zdravnikom (rendez-vous vo-
zilo (RV) je vozilo z zdravni-
kom, ki se uporablja za nuj-

no vožnjo, poleg zdravnika je 
v njem še zdravstveni reševa-
lec ali diplomirani zdravstve-
nik, op. a.), 1,5 NRV in ena DS, 
v Krškem po en RV in NRV (na-
mesto reanimobila), v Sevnici 
prav tako po en RV in NRV (na-
mesto reanimobila) ter 0,5 DS, 
poleg tega pa še uvedba heli-
kopterske NMP v Cerkljah ob 
Krki, na regijski ravni pa za te-
ren 24 ur na dan in sedem dni 
v tednu en zdravnik specialist 
osnovne stroke iz primarne 
ravni, razen pediatra, predno-
stno specialist družinske medi-
cine, ena patronažna sestra in 
en socialni delavec. 

Sebastjan Komočar iz NMP 
Krško meni, da je reorgani-
zacija sistema NMP nujno po-
trebna in dobrodošla. Nov 
pravilnik pa bo po njegovem 
povzročil nazadovanje krške 
urgence v smislu statusa in in-
štitucije (ZD Krško), saj bodo 

izgubili kar 
nekaj za-
p o s l e n i h 
in verje-
tno tudi do-
sti denar-
ja za razvoj. 
»Nov pre-
dlog pravil-
nika o NMP 

je trenutno še vedno preveč 
površno napisan in ne pred-
stavljam si ga v operativnem 
smislu. Če danes zaživi, verje-
tno ne bi zdržal. Celoten pra-
vilnik je nekako postavljen in 
visi na delu dispečerske služ-
be, ki pa je še nimamo. Nikjer v 
pravilniku tudi ni omenjeno fi-
nanciranje sistema NMP,« pra-
vi in dodaja, da ga sestanek z 
ministrstvom ni presenetil, saj 
se mu zdi, da delovna skupina, 
ki pripravlja pravilnik, ni odpr-
ta za debato in se ne ozira veli-
ko na to, kar mislijo drugi.
 Rok Retelj

POSAVJE - 21. maja je v MC Brežice potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje glede predloga 
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (NMP), ki prinaša spremembe v organizaciji službe NMP tudi 
v Posavju. Kot zatrjujejo na ministrstvu, so se sistema reorganizacije NMP v Sloveniji lotili z vodilom, da bi 
čisto vsak državljan dobil enako dostopen in kakovosten pristop, kadar to najbolj potrebuje. S predlaga-
nim pravilnikom pa se ne strinjajo predvsem v Krškem, saj menijo, da ta bistveno spreminja status tukaj-
šnje NMP – seveda na slabše.

Predstavniki ZD Krško na sestanku v Brežicah

Hana Škaler

Sebastjan 
Komočar

Nova mreža NMP skrbi Posavce

Mojca Pibernik
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MLADOLETNIK PADEL Z MOTORNIM KOLESOM - 13. 5. ne-
kaj po 15. uri je pri stadionu v Krškem padel 17-letni voznik 
motornega kolesa. Kot so na podlagi ogleda nesreče in zbra-
nih obvestil zaključili policisti, je padcu botrovala vožnja pre-
blizu desnemu robu vozišča, zaradi česar je izgubil oblast nad 
vozilom, pri padcu pa se je lažje poškodoval. Ugotovili so tudi, 
da je pred vožnjo zaužil alkohol, saj je imel v litru izdihanega 
zraka 0,96 miligramov. 

EDEN V BETONSKO, DRUGI V ŽIČNATO OGRAJO - V noči na 
24. 5. je v Krškem 26-letni voznik osebnega avtomobila zaradi 
vožnje po levem smernem vozišču zapeljal na pločnik in trčil v 
betonsko ograjo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihane-
ga zraka 0,75 miligramov alkohola. 25. 5. pa so policisti oko-
li 17.30 obravnavali prometno nesrečo 31-letnega voznika, ki 
je na lokalni cesti iz Vrbine proti Krškemu v ovinku zaradi ne-
prilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v betonski 
robnik in žičnato ograjo, zatem pa se z vozilom prevrnil. Poško-
dovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,08 mi-
ligramov alkohola, so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

PRI POPRAVILU STREHE OMAHNIL Z LESTVE - Na Senovem 
je 17. 5. dopoldan z lestve padel 37-letnik in se telesno poško-
doval. Policisti so ugotovili, da je pomagal pri prenavljanju stre-
he. Med delom je omahnil z aluminijaste lestve in padel nekaj 
več kot dva metra globoko. Pri delu je uporabljal zaščitna obla-
čila, obutev in rokavice, domnevno pa ne čelade. Moškega so 
prepeljali v novomeško bolnišnico. Policisti pri medsosedski 
pomoči niso zaznali elementov prekrška ali kaznivega dejanja.

SMRT ZARADI KONCENTRACIJE PLINA - 18. 5. dopoldne so 
gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom vstopili v sobo sta-
novanjske hiše v Hinjah, v kateri so našli mrtvo osebo. V sobi 
so zaznali močan vonj po plinu, izmerili koncentracijo, prostor 
zavarovali in prezračili ter iznesli vrečo s plinom. 

V TRKU POŠKODOVAN KOLESAR - 20. maja nekaj po 15. 
uri je prišlo do prometne nesreče med kolesarjem in vozni-
kom osebnega vozila v naselju Gornji Lenart. Gasilci Poklic-
ne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, izmenič-
no enosmerno urejali promet do prihoda policistov, pomagali 
reševalcem in očistili cestišče. Poškodovanega kolesarja so re-
ševalci prepeljali v brežiško bolnišnico. Zbrala: B. M.

Drago Pirman, Artiče: V Posavju imamo veliko 
gradov in smo lahko ponosni na vse, čeprav jih 
sam vseeno premalo obiskujem. Včasih so pome-
nili moč, utrdbo, vladavino, danes so premnogo-
krat le razvaline. To pomeni nizko stopnjo kul-
turnega zavedanja. Tisti, ki so si prizadevali, se 
trudili in vztrajali, da so v zadnjem času grado-

vi v Posavju dosegli kulturno renesanso, si zaslužijo priznanje.

Stanko Markovič, Tržišče: Gradove v Posav-
ju poznam in jih rad obiščem, zanimajo pa me 
tudi tisti, od katerih so ostale samo še razvali-
ne. V mislih si predstavljam, kakšni so bili vide-
ti nekoč. Zgodovina posavskih gradov, predvsem 
tistih, ki jih ni več, je premalo raziskana. Za to 
našo arhitekturno in kulturno dediščino bi lahko 

še bolj poskrbeli ter z ustrezno ponudbo privabili še več turistov. 

Tamara Livio, Krško: Dokaj dobro poznam gra-
dove, z otrokoma jih obiskujemo po celi Sloveni-
ji, še sploh okoliške, v katerih izvajajo tudi razne 
predstave in delavnice zanje, denimo sevniški 
grad, brestaniški, v Podsredi ipd. Menim, da bi 
morala država v večji meri skrbeti za to arhitek-
turno in kulturno dediščino, da ne bi ti tako ža-

lostno propadali kot denimo leskovški grad.  

Silva Plejič, Slovenska vas: Gradov več ne obi-
skujem, razen ob kakšni poroki, včasih pa sem 
jih, predvsem grad Mokrice. Ta je danes lepo 
urejen, vendar pa ni dovolj izkoriščen, tako kot 
marsikateri grad v Posavju. Mokriški grad je čez 
zimo predvsem zaradi varčevanja z ogrevanjem 
zaprt, kar je res škoda. Če ne bi bilo golf igrišča, 

se ne bi na gradu dogajalo praktično ničesar. 

Posavje med drugim slavi kot pokrajina gradov. Naše to-
kratne anketirance smo vprašali, ali poznajo gradove v 
svoji okolici, jih kdaj obiščejo in si jih ogledajo ter kaj me-
nijo o njihovi urejenosti in izkoriščenosti v turistične na-
mene, za kulturne in druge prireditve.

anketa

Poznate gradove v okolici?

Glede na to, da imate ogro-
mno izkušenj, nas zanima, 
kako gledate na sedanjo re-
organizacijo sistema nujne 
medicinske pomoči, za ka-
tero se zdi, da je vodena od 
zgoraj in ne iz potreb ljudi. 
Kaj si mislim? Ko je gospod 
Churchill prenehal biti pred-
sednik vlade v Veliki Britani-
ji in so ga vprašali, kaj misli o 
Rusiji, je lepo rekel, da je zdaj 
v tak šnem položaju, ko mu 
na to ni potrebno več misli-
ti … No, če že vztrajate. Mislim, 
da so v sedanje urgentne cen-
tre v veliki večini preimenova-
li nekdanje Prehospitalne eno-
te nujne medicinske pomoči 
(PHE) in da pravih urgentnih 
centrov v smislu, da tam paci-
enta dokončno oskrbijo, ni. Z 
vsem tem smo se že ukvarja-
li. Naj se torej kdo zamisli, ali 
je sedanja oblika urgentnega 
centra kaj drugega od bivše-
ga nivoja PHE. Ker v enem in 
drugem je osnovni nosilec de-
javnosti po izobrazbi isti, res 
pa je, da mi tedaj nismo imeli 
specialista urgentne medicine, 
ker jih tudi Slovenija ni imela. V 
Krškem smo bili izredno aktiv-
ni, da smo na državnem nivoju 
zahtevali uvedbo specializacije 
urgentne medicine in tudi pri-
javili na specializacijo naše lju-
di, ki so bili za to zainteresirani. 

Specialistov urgentne medi-
cine še sedaj primanjkuje. 
V Krškem smo specialiste ur-
gentne medicine že načrtova-
li tako, da bi imeli pet ekip, ki 
so potrebne za 24-urno de-
žurstvo skozi vse leto. To si-
cer še ni bilo vse realizirano, a 
smo imeli namen profesionali-
zirati ekipe. Gledano nazaj, ko 
sem prevzel vodilno funkcijo, 
je šel na prometno nesrečo šo-
fer sam in nihče drug z njim. Jaz 
sem podpisal, da na nesrečo ne 
sme iti več šofer sam, pač pa z 
zdravnikom. Na žalost, ko smo 
dali k njima še tehnika, je bilo 
veliko nasprotovanj znotraj 
same stroke, češ, kaj bodo de-
lali na terenu. Kolegu, ki je si-
cer nasprotoval temu, je ravno 
ta tehnik rešil življenje ob in-
farktu. Tega se bo spomnil, saj 
je bil v časopisu objavljen čla-
nek o uspešnem reševanju.

Kako pa konfiguracija tere-
na in oddaljenost vplivata na 
uspešnost reševanja?
To vse smo preučili že na začet-
ku prejšnje reorganizacije ur-
gentne službe in če bi kdo poi-
skal malo po arhivu, je tam vse 
zapisano. Ker ima občina Krško 
obliko paralelograma, imamo 
skrajne točke na vrhu Bohor-
ja in vrhu Gorjancev oddaljene 

skoraj 50 km. Osnovni postu-
lat je, da je izredno pomemben 
čas, ki je potreben, da stacioni-
rana ekipa pride do mesta do-
godka. In smo rekli, da je reani-
mobil ambulanta na terenu. Ko 
pride ekipa na mesto, oskrbi 
poškodovanca, nato ga prepe-
lje tam, kjer ga lahko dokončno 

oskrbijo. Ne pa, da ga peljemo 
preko nekega drugega centra. 
Denimo v Maribor za del Slo-
venije, v Ljubljano pa za dru-
gi del. In verjetno sem prvi, ki 
sem iz Krškega peljal bolnika z 
infarktom direktno v Ljubljano. 
Naslednji dan sem dobil kritiko 
iz Brežic, zakaj sem šel mimo 
njih. Stroka govori drugače. 

Kakor jaz gledam na stvar, smo 
v našem primeru, ker imamo 
bolnišnico »na koncu države«, 
z novo organizacijo podaljšali 
čas prihoda. In smo spet v delu 
naše preteklosti, ko smo o tem 
diskutirali na nivoju medobčin-
ske koordinacije, ko je bil dolo-
čen status, ki so nam ga v Kr-
škem priznali. Mi smo v tem 
času, okvirno pred desetimi 
leti, izvajali vse premestitve iz 
brežiške bolnišnice in pokrivali 
avtocesto v celoti. Že tedaj smo 
vzpostavili natančen sistem or-
ganizacije, ki nam jo je prizna-
lo tudi ministrstvo, kjer je bil 
natančno zapisan sistem dela.

V sedanji reorganizaciji je 
zelo poudarjena vloga dis-
pečerskih centrov.
Veste, dispečerski centri so se 
rodili že pri prvih zamislih o 
urgentnih službah. Država naj 
bi jih najprej locirala v centre 
za obveščanje, a ta naloga ni 
bila nikoli realizirana. Funkci-

ja dispečerja je, da začne voditi 
akcijo, ko ga pokličejo, njegovo 
delo pa se konča, ko je bolnik 
predan v bolnišnico. Ves čas 
mora vedeti, kje je avto in ka-
kšno je stanje bolnika. Mi smo 
začeli sami organizirati dispe-
čerski center in v najbolj uspe-
šnem obdobju PHE enote v 

Krškem smo že imeli to služ-
bo, pri kateri so delno, tam ne-
kje med 15 in 20 %, sodelovale 
tudi Brežice. Sevnica k temu ni 
nikoli pristopila. Dosegli smo, 
da je dispečer v Krškem vedno 
vedel, kje so avtomobili v Po-
savju. Tedaj smo imeli z Bre-
žicami celo organizirane sku-
pne prevoze, Sevnica je vozila 
v Celje in v času direktorice ZD 
Brežice Blaževičeve je to funk-
cioniralo. Ko je prišlo do spre-
membe, je dogovor splaval po 
vodi. Potem je Krško še naprej 
imelo dispečerja na lastne stro-
ške. Na žalost okolje v veliki ve-
čini ni razumelo funkcije dispe-
čerja. 

Omenjali ste tudi reanimo-
bil. Krško ga je kupilo z do-
natorskimi sredstvi ...
Bodimo natančni: Krško je 
prve reanimobile kupilo z la-
stnimi sredstvi. Zatem smo 
pred leti organizirali dona-
torsko akcijo, a nismo uspe-
li zbrati dovolj sredstev niti 
za polovico reanimobila. Ker 
pa je nuklearka morala ime-
ti v svoji sestavi to vozilo, sem 
predlagal, da jim lahko mi ene-
ga damo, oni pa nam omogoči-
jo, da mi koristimo njihov re-
animobil kot rezervo. Nastal 
je problem, ali bo stacioniran 
zunaj ali znotraj njihove ogra-
je. Predlagal sem, ker smo ime-

li dobre odnose s Poklicno ga-
silsko enoto, da je, kar se nas 
tiče, vozilo lahko parkirano pri 
njih in da ga mi dobimo za ko-
riščenje. V primeru kakršnega 
koli incidenta v nuklearki ima-
jo namreč oni lastne enote za 
prvo medicinsko pomoč in v 
vsakem primeru moramo mi 
priti k njim z našim ali njiho-
vim vozilom. Čez nekaj let so se 
v nuklearki spomnili te pobu-
de in so vozilo donirali. Tako je 
bilo na nek način sprejeto moje 
razmišljanje, da od reanimobi-
la, ki stoji in ne služi namenu, 
ni koristi.

Torej, kje je sedaj Krško v po-
gledu urgentne službe? 
Krško je tam, kamor smo ga 
vsi skupaj pripeljali. Ker se od 
prvega dneva PHE enote v Kr-
škem ni nehal boj za sedež med 
Brežicami in Krškim. Od prve-
ga dneva. Vsi tisti, ki smo svoj 
čas pri tem sodelovali, smo o 
tem informirani. Obstaja za-
pisnik, v katerem Sevnica pri-
zna dogovor med Brežicami 
in njimi. Torej, da Brežice po-
stanejo PHE, Sevnica je ojača-
na B, Krškega pa dejansko ni. 
Zaradi vseh peripetij v Posav-
ju je bilo Krško degradirano v 
enoto C, izgubili smo finančna 
sredstva za eno ekipo in s tem 
naredili velik korak nazaj. Kr-
ško je bilo ponoči na nivoju B 
enote, Brežice so dobile avto-
cesto nazaj ter ponoči mejni 
prehod in tudi prevoze. In vsi 
smo izgubili denar.

Po sedanji predlagani verzi-
ji bi Sevnica imela t. i. satelit-
sko enoto.
Satelitska enota je tako rekoč 
nekdanja ojačana B enota.

In najslabšo potegne Kr-
ško … 
To gotovo.

Torej je bilo ponovno nekaj 
narejenega na hitro, brez te-
meljitih analiz, ker je bil na 
voljo pač denar za izgradnjo 
urgentnih centrov in ga je 
bilo potrebno porabiti.
Komentiranje tega je lahko 
problematično.

Brez kakršnega koli podce-
njevanja: ali je diplomira-
na medicinska sestra dovolj 
usposobljena, da lahko raz-
vrsti bolnika ob sprejemu na 
triažni oddelek? Predvideno 
je tudi, da na terenu nudijo 
prvo pomoč prvi posredo-
valci, to so največkrat gasil-
ci, katerih status je še vedno 
neurejen, in policisti. Ali ne 
gre v tem primeru za prela-
ganje odgovornosti?

Dr. Rudolf Ladika, nekdanji direktor Zdravstvenega doma Krško (1992 - 2012):

Postavite šestilo na bolnišnico,
potegnite krog, pa boste videli,
kaj se je zgodilo!
KRŠKO - Dr. Rudolf Ladika je bil (leta 1970) med redkimi študenti, ki so končali medicino prej kot v petih 
letih. Delo zdravnika je 15 let opravljal na Senovem, nato pa v Krškem, kjer je poleg tega do upokojitve leta 
2012 vodil JZ ZD Krško. V njegovem mandatu je bil med drugim zgrajen nov krški zdravstveni dom.

Dr. Rudolf Ladika
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GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA

M - vodoravni motiv
woodgrain površina

bela barva

DIMENZIJE:  2375x2000 I 2375x2125 I 2500x2000 I 
2500x2125 I 2500x2250 I 2750X2000 I 2750x2125 I 

2750x2250
Vključen motorni pogon,  montaža in 9,5% DDV. 

V 8 akcijski dimenzijah! Akcija traja od 1.3. do 30.6.2015.

Živi bili in videli. Na papirju 
vse funkcionira dobro, dokler 
se kaj ne zgodi. Povedal bom 
takole: zdelo se mi je, da sem 
najbolj pameten, ko sem kon-
čal fakulteto, dlje kot sem de-
lal in kolikor več sem se kot 
človek zavedal nevarnosti, bolj 
sem postal skromen. Nikoli ni-
sem rekel, da me ni strah de-
žurati, ne morem reči, da sem 
po dežurstvu lahko spal. Kaj-
ti ko naredimo nekaj dobrega, 
nas bodo vsi hvalili, ko pa nam 
slučajno ne uspe, je vse dobro 
pozabljeno. Ko smo koga spre-
jemali v službo, je bilo moje 
vprašanje vedno: 'Ali te je strah 
dežurstva?'
Potrebno je razlikovati med 
masovno nesrečo in normal-
nimi dogodki. Pri masovni ne-
sreči se ve, da gredo naprej tisti 
ponesrečenci, ki imajo največ 
možnosti za preživetje, v nor-
malni situaciji pa gredo naj-
prej v oskrbo tisti, ki so najtež-
je poškodovani. In ne bi bil rad 
v koži sestre, ki bi ji naložili to 
odgovornost. Po 45 letih dela v 
tej stroki si ne bi upal prevzeti 
take odgovornosti. Poglejte ak-
tualno dogajanje v kliničnem 
centru v Ljubljani! Na koncu 
bo vsega kriva sestra. 

Ko sem pisal protokol dela v 
nujni medicinski pomoči ali 
ambulanti, sem med drugim 
zapisal, da ima tehnik pravi-
co reči »ne«, ko ni prepričan 
v to, kaj mora narediti. Ker 
kljub temu, da je zdravnik od-
govoren za diagnostiko, sestra 
pa za tehnološko izvedbo - če 
ona vidi, da nekaj po njenem 
mnenju ne gre skupaj, da ti-
sto ne bo v korist bolnika, kar 
mu je sicer predpisal zdravnik, 
mora na to opozoriti. To pravi-
co ima. Je določena meja, kjer 
lahko sprejmete tveganje, in je 
meja, ko se lahko reče ne. Ni 

zakona, ki bi lahko človeka v to 
prisilil. To, da bodo tudi gasil-
ce in policiste dodatno uspo-
sabljali, je sicer hvalevredno, 
a ko se bo zakompliciralo, bo 
moralo biti jasno zapisano, 
kdo je za to odgovoren.

Kaj konkretno pomeni spre-
jem predlaganega pravilni-
ka za tukajšnje ljudi?
Spominjali se bodo preteklo-
sti! Kaj drugega bo? Tisto, kar 
je bilo doslej dobrega, naj bi 
zdaj kar opustili. Gospod Ihan 
je v svojem komentarju zapi-
sal: naredili smo nove urgen-
tne centre, za katere bi potre-
bovali dodatna sredstva, ki pa 
jih ni. Naj mi bo oproščeno, se-
danji urgentni center v Breži-
cah ima funkcijo narobe geo-
grafsko locirane PHE enote! 
Njihova naloga bo, da se k njim 
pripelje bolnika, da bi oceni-
li, kaj lahko z njim konkretno 
naredijo sami ali pa ga pelje-
jo dalje. In konkretna bolnišni-
ca zato nima nobenega druge-
ga strokovnega kadra več, pač 
pa so med njih in ljudi posta-
vili specialista urgentne me-
dicine, ki sicer ve, kaj je tre-
ba narediti, dokončne rešitve 
pa nima. On ve, da je potreb-
no narediti 'stent', tega pa de-
lajo v Ljubljani. In on bi to ve-
del že na mestu nesreče ali v 
hiši bolnika in bi ga peljal di-
rektno v Ljubljano, ne pa, da 
ga bo gasilec ali kdo drug pri-
peljal k njemu, da bo rekel: se-
daj ga pa vi peljite v Ljubljano. 
Čas pa teče. Če bi imeli v ta-
kem urgentnem centru vse te 
potrebne službe, ki bi bolniku 
lahko v celoti pomagale, bi bilo 
to v redu, samo te možnosti ne 
vidim. Za tisto, kar je nad ni-
vojem v sekundarnem centru, 
sta zadostna dva, trije centri v 
Sloveniji. 

Če vas prav razumem, lahko 
krivdo za nastalo situacijo 
v veliki meri pripišemo kar 
sami sebi?
Tako je, v Posavju se ni dalo 
dogovoriti, ker nihče ni igral 
z odprtimi kartami. V obdo-
bju mojega direktorovanja sva 
se dogovorila s tedanjim bre-
žiškim, sedaj že pokojnim di-
rektorjem, da ne bomo hodi-
li drug drugemu v zelje. A tudi 
on ni mogel nikakor preboleti, 
da je PHE v Krškem. Najboljše 
odnose smo imeli v času direk-
torovanja Blaževičeve, kasneje 
pa so prišle spremembe. Sklep 
medobčinske koordinacije je 
bil, da se nam ne sme odvzeti 
sredstev, a so bila sredstva Kr-
škemu odvzeta, ne vem, ali gre 
za slučajnost ali ne, potem ko 
sem jaz zapustil funkcijo. Mi-
slim, da moji nasledniki na to 
niso mogli veliko vplivati, ker 
je bilo Posavje med sabo raz-
deljeno.

Zame, kar sem tudi večkrat 
povedal, je edini center posa-
vske regije Krško. Rekel sem: 
gospodje Brežičani, edino, kar 
lahko naredite, je, da Krčane 
prestavite v Brežice, vi pa se 
preselite sem. In potem bo od 
vas najbližje do bolnika. Sicer 
pa tega ni težko razumeti. Po-
stavite šestilo na bolnišnico 
Brežice in potegnite krog, pa 
boste videli, kaj se je zgodilo. 
Toda v Posavju se nismo mo-
gli dogovoriti še okoli mnogih 
drugih stvari, rezultat pa je uki-
njanje ali selitev institucij.

Upokojili ste se, ampak vide-
ti je, da se od bele halje ven-
darle ne morete ločiti, or-
dinirate namreč še vedno v 
Domu starejših občanov v 
Krškem.
Vidite, takole je: malo za kra-
tek čas, malo zaradi tega, ker 

še znam delati, pa tudi zara-
di tega, da pridem k pameti in 
rečem: tega je pa vendarle do-
volj. A kmalu bom prenehal, 
pred dvema tednoma sem do-
polnil 70 let. Imam čisto vest, 
meni ni nerodno gledati nazaj, 
nerodno mi je, ko sedaj gle-
dam, kako stvari ne gredo na-
prej tako, kot bi morale.

Še vedno raztegujete harmo-
nikarski meh ali raje sedete 
za klavir?
Veselje do tega imam še ve-
dno. Imam pa enega vnučka, 
ki je, kar se glasbe tiče, obeta-
ven. Sicer imam štiri vnučke, 
ki so kot štirje letni časi: zim-
ski, spomladanski, poletni in 
jesenski, pa še vsi štirje so »če-
trtki«, vsi so namreč bili roje-
ni na četrtek. Eden izmed njih 
mi je rekel, da ima najboljšega 
dedka, zato ker mu je »zrihtal« 
najboljšo babico, najboljšo ma-
mico in najboljšega očeta. 

 Bojana Mavsar

BREŽICE - Brežiški občinski svet se je v nadaljevanju 5. redne 
seje 20. aprila seznanil z izvajanjem občinskega programa var-
nosti v letu 2014, ki ga je predstavil Martin Cerjak, vodja Med-
občinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa ob-
činskih uprav petih posavskih občin. Kot je razvidno iz poročila o 
izvajanju programa varnosti v občini Brežice, sta lani naloge ob-
činskega redarstva opravljala dva redarja. Slednja sta zlasti nad-
zirala mirujoči promet, kamor sodi odkrivanje prekrškov v zvezi 
z nepravilnim parkiranjem in ostale naloge s področja varnosti 
cestnega prometa. V brežiški občini se je lani največ kršitev po-
javljalo na Cesti prvih borcev, Trgu izgnancev, Ulici stare pravde 
ter v okolici zdravstvenega doma in bolnišnice. Lani sta redarja 
zabeležila 712 prekrškov zaradi nepravilnega parkiranja (2013: 
616, 2012: 583), 318-krat sta kršiteljem izrekla opozorilo (2013: 
165-krat, 2012: 154-krat) ter izdala 105 plačilnih nalogov (2013: 
298, 2012: 398). Večje število kršitev in opozoril v lanskem letu 
je posledica vzpostavitve območja mirujočega prometa pri Po-
šti Brežice. Relativno veliko število kršitev v zadnjih letih je naj-
večkrat posledica nedoslednosti uporabnikov parkirišča, ker ne 
namestijo parkirnega listka zaradi predvidenega kratkotrajnega 
opravka, ki se navadno zavleče. Redarska služba je s Policijo izve-
dla dve skupni akciji nadzora mirujočega prometa v Brežicah ter 
skupno akcijo ob dnevu invalidov, ki je bila usmerjena zlasti na 
zasedanje parkirnih mest, ki so rezervirana za invalide. Redar-
ja sta v obdobju začetka šole opravljala tudi preventivni nadzor 
pri OŠ Brežice, Globoko, Kapele in Dobova, lastnike psov opozar-
jala na dolžnost čiščenja iztrebkov psov in na določbe o vodenju 
psov na povodcih oz. o prepovedi vodenja živali na otroška igri-
šča, sodelovala pri nadzorih črnih odlagališč in ugotavljanju ne-
ustreznega odlaganja odpadkov ipd.
 R. Retelj

Redarji lani zabeležili več 
nepravilnega parkiranja

Spoštovani uporabniki poštnih storitev!

Obveščamo vas, da bo pošta 8293 Studenec,  
1. julija 2015 pričela delovati kot pogodbena pošta 
na naslovu Kmetijsko oskrbovalni center Studenec, 
Studenec 34, 8293 Studenec.
Delovni čas pogodbene pošte 8293 Studenec:
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Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem 
enako kot na običajni pošti:
• oddate pisemsko pošiljko ali paket,
• prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel 

dostaviti,
• vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali 

dvignete gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne 
vloge Poštne banke Slovenije ter dvignete gotovino prek 
POS-terminala ob predložitvi kartic Maestro, MasterCard, 
American Express, Diners Club in Visa,

• kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno 
embalažo, pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,

• pravne osebe, ki imajo TRR pri Poštni banki Slovenije, 
lahko opravijo negotovinsko plačilo, polog in dvig 
gotovine v omejenih zneskih ter preverijo stanje na računu,

• storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih 
poštah, ki izpolnjujejo kriterije za te storitve.

ponedeljek–petek: 9.00–12.00 in 15.00–17.00
sobota: 9.00–12.00

Na mladinskem dnevu 12. maja 
je sodelovalo veliko tujih orga-
nizacij, ki so prispevale svoj 
pogled na mladinsko organizi-
ranje ali, kot je natančneje po-
jasnil direktor MC Krško Mitja 
Valentinc: »Letos je mladin-
ski dan potekal v predrugače-
ni obliki, saj smo gostili 26 stro-
kovnjakov na področju mladih 
iz Evrope in 12 mladih prosto-
voljcev, ki prav tako prihaja-
jo iz tujine. Prvi so v Mladin-
skem centru Krško v sklopu 
študijskega obiska Real youth 
in action in rural areas, drugi 
pa so udeleženci skupinskega 
projekta Evropske prostovolj-
ne službe (organizator Mreža 
MaMa). Oba projekta pa pote-
kata pod okriljem programa 
Erasmus+, ki podpira medna-
rodne mobilnosti mladih.« 

Dopoldan je minil v znamenju 
predstavitve krškega mladin-
skega centra, osnovnih pro-
gramskih aktivnosti in infra-
strukture, nato pa je devet tujih 
organizacij na kratko predsta-
vilo svoje delovanje: Ayuntami-

Prostor srečevanja idej mladih
KRŠKO – Od leta 2012 v Mladinskem centru (MC) Krško spomladi poteka dan, ki naj bi služil kot poseben 
prostor srečevanja idej in želja mladih ter možnosti za uresničevanje, ki jih vidijo v MC Krško, ostale mla-
dinske organizacije in odločevalci. 

ento de Pilas, Forum na mladi 
iz Bitole, Latvian Young Far-
mers Club, Youth4Youth iz Cu-
nea, Izmit Namik Kemal Ana-
tolian High School iz naselja 
Kocaeli, Ruzgo - Gaziantep 
Youth iz Istanbula, Communi-
ty Council for Education iz bol-
garskega Gotse Delchev ter Ci-
vil Values Foundation, prav 
tako iz Bolgarije. Valentinc pra-
vi, da je pomen mednarodnih 
projektov, poleg krepitve pove-
zav med sorodnimi organizaci-
jami, predvsem v doseženi ve-
čji kompetentnosti mladih ter 
sprejemanju kulturne razno-
likosti: »Še posebej so medna-

rodni projekti pomembni za 
mlade, ki se soočajo z različni-
mi ovirami v svojem življenju, 
ki realno nimajo enakih prilo-
žnosti v življenju v primerjavi s 
svojimi sovrstniki. V MC Krško 
smo od leta 2001 dalje izvedli 
že več kot 50 projektov, ki so 
vključevali mlade z nizko izo-
brazbo, slabim znanjem tujega 
jezika, pomanjkanjem social-
nih veščin. Slediti je potrebno 
načelu, da noben mladostnik 
ne sme ostati prezrt. Izziv MC 
Krško je v tem primeru kadrov-
ske narave, saj je potrebno za-
gotoviti stalen kader, ki se stro-
kovno ves čas izpopolnjuje.«

Ko se je dan prevesil v drugi 
del, so se za eno mizo zbrali še 
krški župan mag. Miran Stan-
ko, vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti Andrej Sluga, 
predstavnica RRA Posavje Na-
taša Šterban Bezjak ter sekre-
tar na Uradu Republike Slove-
nije za mladino mag. Andraž 
Zgonc. 

V popoldanskih urah pa so 
lokalna društva, ki deluje-
jo v objektu MC, pripravila za 
obiskovalce tudi delavnice in 
predstavitve na stojnicah, in 
sicer Društvo zaveznikov meh-
kega pristanka prikaz snema-
nja prizora, Karate klub Krško 
osnove borilnih veščin, Glasbe-
na šola Popsi bobnarsko delav-
nico, Klub posavskih študentov 
igranje igre Flappy Kifl, Dru-
štvo potapljačev Vidra je pred-
stavilo potapljaško opremo, 
člani Posavskega alpinistične-
ga kluba so prikazali plezanje 
na plezalni steni, Big Band Kr-
ško pa je izvedel javno vajo.

 Maruša Mavsar



Posavski obzornik - leto XIX, številka 11, četrtek, 28. 5. 20156 UTRIP REGIJE

Prejšnji minister, pristojen za infra-
strukturo, Samo Omerzel je 20. 8. 2014 
izdal Pravilnik o izpitnih centrih za 
opravljanje vozniškega izpita za voz-
nike motornih vozil, s katerim je v šte-
vilnih občinah po Sloveniji povzročil 
veliko negodovanja. Ukinjeni so bili iz-
pitni centri v Domžalah, Velenju, Jese-
nicah, Ptuju in Trbovljah, skupaj pet od 

šestnajstih samostojnih izpitnih centrov. V nekaterih krajih 
je bila hkrati odpravljena možnost opravljanja praktičnega 
preizkusa znanja kandidatov, torej možnost opravljanja iz-
pitne vožnje.

Razlog nove ureditve naj bi bili neenak položaj kandidatov, ki 
da v manjših krajih ne izkusijo enake težavnosti prometa, kot 
jo izkusijo kandidati v večjih krajih. Omenjali  so se tudi ra-
zlogi finančne narave, vendar pa naj bi novo ureditev izpitnih 
centrov narekovali predvsem krajevno različna gostota pro-
meta, raznolikost udeležencev v cestnem prometu, obseg, vr-
sta in raznolikost infrastrukture v posameznih krajih, pa tudi 
število kandidatov za opravljanje vozniškega izpita za posa-
mezno kategorijo vozil. 

Kritiki novega pravilnika smo povsem utemeljeno podvomili v 
takšne argumente, saj statistika prometnih nesreč ne daje pod-
lage za sklepanje, da bi vozniki, ki so vozniške izpite opravili v 
manjših krajih ali krajih z manj gostim prometom, pogosteje 
zakrivili prometne nesreče. Najpogostejša vzroka prometnih 
nesreč sta še vedno alkohol in prevelika hitrost, nikakor pa ne 
dejstvo, da je voznik opravil vozniški izpit v kraju z npr. majh-
no gostoto prometa. 

Marsikdo v novem pravilniku vidi tudi t. i. tiho centralizaci-
jo države. Izpitni centri so teritorialne izpostave Javne agen-
cije Republike Slovenije za varnost prometa, katerih število se 
je s 16 zmanjšalo na 11, vsakršno zmanjševanje števila izpo-
stav državnih institucij pa povsem upravičeno zaskrbi prebi-
valstvo v regijah izven Ljubljane - še posebej, ko gre za organi-
zacijske spremembe brez javno dostopnih strokovnih podlag, 
ki bi jih utemeljevale.

Z uveljavitvijo novega pravilnika je Posavje obdržalo izpitni 
center v Krškem, bistvena novost pravilnika pa je v tem, da iz-
pitnih voženj ni več mogoče opravljati v Brežicah. Kateri od 
zgoraj naštetih razlogov je botroval takšni ureditvi, ne vemo. 
Ministrstvo namreč ob sprejemu novega pravilnika ni pred-
stavilo niti podatkov niti strokovnih podlag, s katerimi bi se 
dokazovala potrebnost nove organizacije. Brežice imajo ra-
znovrstno prometno infrastrukturo, od krožišč, semaforizira-
nih križišč do avtoceste, kjer se lahko nove voznike preizkusi v 
vseh dimenzijah prometne varnosti, in nova ureditev v praksi 
ni prinesla nič drugega kot dodaten strošek za nove voznike.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je ocenil, da so 
argumenti, ki izpodbijajo sporni pravilnik, tehtni do te mere, 
da se ponovno preuči možnost opravljanja izpitne vožnje v ne-
katerih krajih, na zadnji redni seji Državnega zbora RS, pa je 
tudi javno zagotovil, da se bodo izpitne vožnje vrnile v neka-
tere kraje. V Idriji, Tolminu, Ajdovščini in Ilirski Bistrici se bo 
uvedla možnost pričetka izpitnih voženj za izpite B kategori-
je. V Litiji se bo dodalo izvajanje izpitnih voženj za izpite kate-
gorij A1, A2 in A, v skladu z možnostmi Agencije pa tudi izpi-
tna vožnja za vozila B kategorije, v Kočevju in Črnomlju izpitne 
vožnje za vse kategorije in ne samo za kategorijo B, kot doslej. 
Kot je zagotovil minister, se novost obeta tudi v Brežicah, saj 
se bo ponovno omogočilo opravljanje izpitnih voženj za kate-
gorije A1, A2, A in B, s čimer bo zajeto kar največje število ob-
čanov. Največ je namreč tistih, ki si želijo pridobiti izpit za vo-
žnjo z motornim kolesom ali avtomobilom, medtem ko se bo 
izpitna vožnja za težje kategorije vozil (tovorna vozila, trak-
torji itd.) še naprej opravljala v Krškem. 

Izpitne vožnje

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič
Stopnja registrirane brezposel-
nosti v regiji je po podatkih za 
marec znašala 13,9 % (v Slove-
niji 12,8 %), kar je za 1,6 odsto-
tne točke manj kot pred letom 
dni. V posavski enoti zavoda 
letos beležijo precejšen odliv 
brezposelnih, saj je bilo iz evi-
dence v prvem štirimesečju od-
javljenih 1.483 oseb, od tega 
1.133 zaradi zaposlitve (10 % 
več kot v istem obdobju lani), 
v tem obdobju pa se je na za-
vodu prijavilo 1.158 oseb, med 
njimi 679 zaradi izteka delov-
nega razmerja za določen čas, 
186 trajno presežnih delavcev, 
143 iskalcev prve zaposlitve, 
štirje pa zaradi stečaja oz. li-
kvidacije podjetja. »V Posavju 
se že leto ali dve ne srečujemo 
z večjimi odpuščanji, prav tako 
pa tudi ni večjih zaposlovalcev, 
tako da beležimo kar precej-
šen odliv brezposelnih oseb v 

Starost podaljšuje, izobrazba 
skrajšuje brezposelnost
POSAVJE - Konec aprila je bilo v Posavju 4.288 brezposelnih oz. 10 % manj kot aprila lani, delovno aktiv-
nih prebivalcev pa je bilo marca 21.959, kar je 333 oz. 1,5 % več kot marca lani, je na novinarski konferen-
ci 21. maja povedala direktorica sevniške območne službe Zavoda za zaposlovanje Irena Pirc.

zaposlitev izven regije,« je ob 
tem še pojasnila Irena Pirc. 
Posavski delodajalci so v prvih 
štirih mesecih leta sevniški ob-
močni službi sporočili 802 pro-
sti delovni mesti (realni sektor 
sicer svojih potreb ni več dol-
žan sporočati zavodu), največ 
povpraševanja pa je bilo po de-
lavcih za preprosta dela v grad-

beništvu in zidarjih, voznikih 
težkih tovornjakov in vlačilcih, 
natakarjih in kuharjih, orodjar-
jih … Pirčeva sicer ocenjuje, da 
se bo brezposelnost v regiji v 
naslednjih mesecih še zmanj-
ševala, jeseni pa zaradi priliva 
iz šol ter izteka sezonskih del 
spet narasla, vendar ob koncu 
leta naj ne bi presegla številke 
4.220, kar je 8 % manj kot de-
cembra 2014.

Kljub tem dokaj ugodnim ka-
zalcem gibanja na trgu dela pa 
je še vedno zaskrbljujoče dej-
stvo, da je med brezposelni-
mi kar skoraj 2500 oz. 58 % 
takšnih, ki so na zavodu prija-
vljeni več kot eno leto, ter kar 
40 % takšnih, ki so na zavodu 
več kot dve leti, pri tem opo-
zarja Pirčeva. Pozitivno je, da 
se je glede na lanski april kar 
za 20 % zmanjšalo število mla-
dih (do 30 let) med brezposel-
nimi, kjer se po njenih bese-
dah kažejo učinki ukrepov za 
mlade. Mladih brezposelnih je 
kljub temu v Posavju še vedno 
več kot tisoč oz. skoraj četrtina 
vseh brezposelnih. V struktu-
ri posavske brezposelnosti iz-
stopa zlasti velik delež, dobra 
petina, invalidov, ki jim bodo 
morali v bodoče posvetiti več 
pozornosti, tretjino brezposel-
nih predstavljajo starejši od 
50 let, po izobrazbeni struk-

turi pa je največ, več kot 30 %, 
oseb z osnovnošolsko ali niž-
jo izobrazbo. Povprečno tra-
janje brezposelnosti na obmo-
čju sevniške službe znaša dve 
leti in sedem mesecev, kar je 
pol leta več od državnega pov-
prečja. Pirčeva je pri tem do-
dala, da se to obdobje podalj-
šuje s starostjo brezposelnih, 
skrajšuje pa z njihovo višjo izo-
brazbo. Konec marca je denar-
no nadomestilo prejemalo 951 
oz. 21 % brezposelnih v regi-
ji, povprečna višina bruto na-
domestila pa je znašala dobrih 
672 evrov.

V ukrepe t. i. aktivne politike 
zaposlovanja so v prvih šti-
rih mesecih leta vključili 580 
oseb, čeprav je trenutno na vo-
ljo manj ukrepov, saj so sred-
stva Evropskega socialnega 
sklada pošla. Bodoči ukrepi 
bodo namenjeni zlasti naj-
bolj ranljivim skupinam: dol-
gotrajno brezposelnim, invali-
dom, iskalcem prve zaposlitve 
in mladim ter osebam brez iz-
obrazbe. Na vseh 75 lokacijah 
Zavoda za zaposlovanje je si-
cer 21. maja potekal dan odpr-
tih vrat s sloganom »Spoznajte 
nas, tukaj smo za vas«, v okvi-
ru katerega so pripravili šte-
vilne aktivnosti, tudi t. i. hitre 
zmenke z delodajalci.
 Peter Pavlovič

Irena Pirc

»Sezonci« še vedno tujci
V Posavju je zlasti na področju kmetijstva precej potreb po se-
zonskih delavcih, ki pa jih zavod delodajalcem, z izjemo podje-
tja Evrosad, ne uspe zagotoviti, zlasti denimo za bolj naporno 
in slabše plačano obiranje jagod. »Domači delavci ne zdržijo 
tega tempa,« je pojasnila Pirčeva. Za spomladanska sezonska 
dela so na zavodu izdali 232 delovnih dovoljenj za tujce (40 
več kot lani), za redno zaposlitev, kjer so pogoji za tujce strož-
ji, pa le 50. Pirčeva dodaja še, da imajo precej potreb tudi po 
voznikih tovornjakov, varilcih in monterjih za delo v tujini, a 
jih prav tako ne uspejo pokriti z domačim kadrom.

KRŠKO - V sklopu Tedna vse-
življenjskega učenja, ki med 
15. in 30. majem že 20. leto 
zapored poteka v koordi-
naciji Ljudske univerze Kr-
ško, so 21. maja v Kultur-
nem domu Krško pripravili 
Parado učenja - Dnevi učečih 
se skupnosti pod sloganom 
Učenje razgiba življenje.

Ljudska univerza Krško se je 
skupaj še s šestimi izobraže-
valnimi centri po Sloveniji pri-
družila androgoškemu projek-
tu Uresničevanje Evropskega 
programa za učenje odraslih, 
v okviru tega pa so na Paradi 
učenja razstavljavci na stojni-
cah predstavili najrazličnejše 
programe in izdelke kot prikaz 
in priložnost za pridobivanje 
novih znanj. Predstavili so se 
Glasbena šola Krško z instru-
menti in tudi nastopi, Vrtec 
Krško je poleg nastopa malč-
kov predstavil procese ustvar-
janja otrok, učenci OŠ Lesko-
vec pri Krškem so prikazali z 
maketo potovanje po Evropi, 
kemijsko analizo prsti in iz-
delovanje sončne ure, Ljud-
ska univerza je predstavila 
učne programe, dijakinje in di-
jaki ŠC Krško-Sevnica delova-
nje robotike, v frizerskem ko-

Z učenjem razgibali življenje

tičku so bile obiskovalcem na 
voljo manikura, ličenje, sple-
tanje kitk ipd., v mizarskem 
kotičku pa so se lahko poza-
bavali v leseni igri strelasti-
ki. Mladinski center Krško je 
imel vzpostavljeno medkul-
turno stojnico, ZPM Krško je 
predstavila program Za sreč-
nejšo otroštvo, Center za pod-
jetništvo in turizem Krško ko-
lesarske in pohodniške poti, 
študentje Fakultete za energe-
tiko Krško Jakobovo lestev in 
Marxov generator, na stojnici 
Valvasorjeve knjižnice Krško 
so se lahko obiskovalci pouči-
li o izposoji e-knjig in uporabi 

baz podatkov, zdravstveni de-
lavci ZD Krško so prikazovali 
pravilno merjenje krvnega tla-
ka in sladkorja, Mestni muzej 
Krško fotografsko delavnico - 
Camera obscura, KTRC Radeče 
študijske krožke, sevniška ob-
močna enota Zavoda za zapo-
slovanje e-pripomočke, razne 
programe in teste, Športno 
društvo Posavje kolesarjenje 
na sobnih kolesih, predstavil 
pa se je tudi Androgoški cen-
ter Slovenije, ki je koordina-
tor programa Parada učenja - 
Dnevi učečih se skupnosti na 
nacionalni ravni.
 B. Mavsar

Dijakinje Srednje šole Sevnica so imele v frizerskem kotičku 
polne roke dela.

KRŠKO - V hotelu City je 23. maja na pobudo Renata Zorka pote-
kala ustanovna skupščina Aktiva svetov staršev Posavje (ASSP), 
ki so se ga udeležili predstavniki svetov staršev osnovnih šol Ko-
stanjevica na Krki, Leskovec pri Krškem, Koprivnica, Cerklje ob 
Krki, Artiče, Tržišče in Sevnica. Na ustanovnem posvetu je sode-
loval tudi Janko Korošec, tajnik nacionalne Zveze aktivov sve-
tov staršev Slovenije (ZASSS). Prvotna naloga ASSP bo obvešča-
nje novo konstituiranih Svetov staršev osnovnih šol Posavja v 
šolskem letu 2015/2016 o dejavnostih aktiva in zveze ter mo-
žnostih sodelovanja oziroma vključitve vanje.

Ustanovili posavski aktiv svetov 
staršev osnovnih šol

ŠKOFJA LOKA, KRŠKO - Občina 
Krško prepoznava pomen pro-
stovoljnega dela občanov za ži-
vljenje v lokalni skupnosti in 
aktivno podpira prostovoljno 
delo, kar potrjuje tudi že drugi 
naziv »Prostovoljstvu prijazno 
mesto«, ki ga je občini na slo-
vesnosti v okviru nacionalnega 
tedna prostovoljstva v Sokol-
skem domu v Škofji Loki 20. 
maja podelila Slovenska filan-
tropija – Združenje za promo-
cijo prostovoljstva. Priznanje, 
ki potrjuje, da je Občina Krško 
v letu 2015 ena od štirih slo-
venskih občin, ki je na podro-
čju dela in sodelovanja s pro-
stovoljnimi organizacijami na 
pravi poti, je podžupanji obči-
ne Krško Ani Somrak podelila 
izvršna direktorica Slovenske 
filantropije Tereza Novak (na 
fotografiji). Podžupanja je ob 
tem poudarila, da je to nagrada 
vseh prostovoljcev in prosto-
voljskih organizacij v občini, ki 
opravljajo izjemno pomembno 
delo na različnih področjih, od 
mladinskega sektorja, kulture, 
tehnične kulture, turizma, so-
ciale in zdravstva, civilne zašči-
te in drugih.

 Vir: Občina Krško

Krško, 
prostovoljstvu 
prijazno mesto
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

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

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

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

V mesecu juniju bomo v Aristotel, zdravstvenem centru pričeli z: 
• laserskim zdravljenjem stresne inkontinence urina, 
• sindroma ohlapne nožnice ter nekaterih drugih ginekoloških 

obolenj. 

Nehotno uhajanje urina je zelo pogosta težava, ki prizadene 
približno vsako tretjo žensko in resno zmanjša kvaliteto življenja. 
Laserska termoliza je poseg z laserjem, ki temelji na njegovem 
toplotnem učinku. Toplota spodbudi celice, da začnejo tvoriti 
nov, kvaliteten kolagen (vezivno tkivo) tako, da se s tem učvrsti 
vezivo pod sečnico. Poseg je brez bolečin in brez neugodnih 
stranskih pojavov. 

Sindrom ohlapne nožnice je končno stanje številnih vzrokov: 
prirojene slabosti vezivnega tkiva, hormonskih sprememb v 
nosečnosti in po menopavzi ter mehanskih sprememb, predvsem 
po vaginalnem porodu. Metoda zdravljenja s Fotoninim 
laserjem Er:YAG se je do sedaj izkazala za enostavno, varno in 
učinkovito. Uspeh zdravljenja uhajanja urina je približno enak 
tistemu, ki ga dosežemo z operacijo (TVT, sprednja plastika 
nožnice), z razliko, da pri laserju poseg poteka brez anestezije, 
je povsem neboleč in ne povzroča ran ali krvavitve.

Zdravljenje bomo izvajali z najnovejšim aparatom znamke 
Fotona®. Aparat omogoča tudi ostale minimalno invazivne 
in neinvazivne posege, tako v ginekologiji kot v kirurgiji. Na 
ginekološkem področju bomo tako opravljali tudi odstranitve 
genitalnih bradavic – kondilomov, izboljšanje simptomov 
lichen sclerosusa zunanjega spolovila in popravilo porodnih 
brazgotin.

Posegi bodo izvedeni po predhodnem 
ginekološkem pregledu in oceni, ali je 
ženska sploh primerna za postopek. 
Preglede, svetovanje in laserski poseg 
bo izvajala specialistka ginekologije in 
porodništva Mateja Vukmanič Pohar, 
dr.med. (na fotografiji), sicer redno 
zaposlena v SB Brežice v operativni in 
ambulantni ginekološki dejavnosti. 

www.aristotel.si

Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.

NOVOSTI PRI 
ZDRAVSTVENEM CENTRU ARISTOTEL

BREŽICE - Tako kot lani tudi letos glavna brežiška ulica od občin-
ske stavbe proti gradu v mesecu maju oživi, saj so tri sobote na-
menjene prireditvi Maj v mestu Brežice. Potem ko je bila sobota, 
9. maja, posvečena predvsem izgnancem in njihovemu spominu 
na dogodke pred 70 leti, se je teden dni kasneje Cesta prvih bor-
cev za nekaj časa spremenila v prizorišče smučarskih skokov. V 
Brežicah je namreč gostoval nekdanji smučarski skakalec Franci 
Petek, ki je na ulici postavil t. i. mini Planico in več kot navdušil 
številne otroke, ki so se preizkusili v skokih. Prav tako so si lah-
ko ogledali gledališko predstavo ter uživali v glasbi in plesu, del 
dogajanja pa je bilo tudi odprtje digitalne likovne razstave v Vi-
teški dvorani gradu Brežice. Maj v mestu se bo zaključil zadnjo 
majsko soboto, ko bodo lokalni ponudniki predstavili rokodel-
ske in prehrambene izdelke, veselo pa bo tudi zaradi Pojočega 
vrtiljaka z učenkami in učenci osnovnih šol. Celoten program je 
pripravilo Kulturno društvo Drugi oder v soorganizaciji s Posav-
skim muzejem Brežice, Zvezo kulturnih društev in Občino Bre-
žice.  R. R.

Mini Planica v Brežicah

Mini Planica je poskrbela za nepopisno otroško veselje.

ZAVAROVANJE
ZA TUJINO

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana.  Vsa zavarovanja se 
sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z. 

 080 20 60
www.vzajemna.si

Zavarovanje z medicinsko asistenco  
v času potovanja in bivanja v tujini.
Izognite se visokim stroškom 
zdravljenja v tujini.

POSLOVALNICA 
KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/48 80 580

POSLOVALNICA 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/49 63 980

POSLOVALNICA 
SEVNICA
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650 
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Kot je na otvoritvi povedala 
direktorica Posavskega muze-
ja Brežice (PMB) Alenka Čer-
nelič Krošelj, je razstava eden 
najpomembnejših delov pro-
jekta »Le vkup 1515-2015«, 
ki poteka v znak obeležitve 
500. obletnice vseslovenske-
ga kmečkega upora. Na febru-
arja objavljen natečaj na temo 
kmečkega upora v digitalnem 
mediju se je prijavilo 11 šol, 
pet osnovnih in šest srednjih. 
Tako je nastalo 105 del, ki jih 
je s pomočjo osmih mentor-
jev ustvarilo 157 avtorjev. Na-
tečaj je pripravil PMB skupaj z 
OŠ Brežice in Zavodom RS za 
šolstvo, OE Novo mesto. »Živi-
mo v času digitalnih medijev in 
pripomočkov, ki nam omogo-
čajo popolnoma nove dimen-
zije sodelovanja in predsta-
vljanja našega dela,« je dejala 
Černelič Krošljeva in omenila 
še, da bo razstava na ogled do 
konca leta v PMB in vseh sode-
lujočih ustanovah v projektu. 
Ker pa projekt poteka pod ča-
stnim pokroviteljstvom pred-
sednika države Boruta Pahor-
ja, bo razstava na ogled tudi v 
uradu predsednika. 

Zbrane sta nagovorila župan 
Ivan Molan in predstojnica 
Zavoda za šolstvo, OE Novo 
mesto, dr. Stanka Preskar, 
ki je razstavo tudi uradno od-
prla in ob tem dejala: »Podpi-

KRŠKO - V telovadnici OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško so 
14. maja podelili bralne značke Petra Klepca. V tem šol-
skem letu je skupaj z Valvasorjevo knjižnico Krško bralo in 
ustvarjalo 31 bralcev - varovancev VDC Krško-Leskovec in 
VDC Sonček Krško ter učencev šole. 

»Srečni smo, da imamo čudovito Valvasorjevo knjižnico Krško, ki 
ima še čudovitejšo knjižničarko Antonijo Amon. Bralna značka 
Petra Klepca je povsem njena ideja. Še posebej pa sem vesela, da 
je danes z nami častna gostja, pesnica Neža Maurer,« je dejala 
ravnateljica šole Meta Habinc. Amonova je v nadaljevanju pou-
darila, da bralna značka Petra Klepca, ki je potekala šesto leto, ni 
čisto običajna bralna značka, ampak je mnogo več. »Je druženje 
in veselje ob knjigi in s knjižnico. Je spoznavanje pisane besede 
in bogatenje notranjega življenja vseh tistih, ki se ob branju dru-
žimo in veselimo.« Dodala je še, da so se nekateri za to srečanje 
še posebej pripravili in potrudili, saj so iz knjig, ki so jih prebrali, 
pripravili zajetne prispevke in čudovite ilustracije, ki krasijo šol-
sko telovadnico. Obenem se je zahvalila tudi društvu Bralna znač-
ka Slovenije - ZPMS v povezavi z ZPM Krško za knjižne nagrade, 
ki so jih podelili letošnjim bralcem. Maurerjeva je nato vsem bral-
cem podelila priznanja in knjižne nagrade. Varovanci obeh var-
stveno delovnih centrov in učenci šole so prebrane knjige skozi 
recitacije, igro in glasbo (v pomoč jim je bil tudi sestav iz Glasbe-
ne šole Krško) tudi predstavili, druženje pa je s povezovanjem in 
petjem popestrila Damjana Golavšek.
 R. Retelj

Kmečki upor v novih dimenzijah
BREŽICE - Polna Viteška dvorana gradu Brežice je 16. maja prisostvovala odprtju digitalne likovne razsta-
ve ob 500-letnici vseslovenskega kmečkega upora z naslovom »Le vkup, le vkup, uboga gmajna«. Gre za po-
sebno razstavo, saj slike niso razstavljene v fizični obliki, ampak se predvajajo preko videoprojekcije.

ramo razvoj, inovativnost, kar 
smo lahko danes videli tako v 
fizičnem kot virtualnem smi-
slu. Take aktivnosti so izje-
mno pomembne za poznava-
nje zgodovine, saj se tematika 
veže na 500 let nazaj, in upam, 
da so se učenci in dijaki naučili 
dela zgodovine.« V nadaljeva-
nju sta tudi podelila priznanja 
mentorjem oz. predstavnikom 
sodelujočih šol na natečaju. Vsi 
udeleženci so prejeli priznanja 
in značko z logotipom projek-
ta, šole pa so prejele tudi na-
grado – brezplačno vstopnico 
za skupino ali razred ter delav-
nico na temo kmečkih uporov 
v PMB. V kulturnem progra-
mu so nastopili folklorna sku-
pina OŠ Brežice, učenec Zá-
kladní škole Dobřany Vojtěch 

Kordík, ki je zaigral in zapel 
na dude, ter mladinski pevski 
zbor češke šole, s katero bre-
žiška šola sodeluje že 12. leto. 
Prireditev je povezovala učen-
ka OŠ Brežice Nika Jovanović. 

KO SE JE STEMNILO

Dva dni kasneje pa so tudi v 
PMB z odprtimi vrati in dvema 
dogodkoma obeležili medna-
rodni muzejski dan. Dopoldne 

sta javno vodstvo po občasni 
umetnostni razstavi Gregor-
ja Smukoviča Nimfe pripra-
vila kustosinja razstave Oži 
Lorber in avtor, zvečer pa je 
muzej povabil na odprtje Po-
savske muzejske vitrine »Ko 
se je stemnilo«, ki je posveče-
na mednarodnemu letu svetlo-
be. Obiskovalci so se zbrali v 
zatemnjenem prostoru galeri-
je, kjer je po uvodnem pozdra-
vu direktorice avtorica tokra-
tne Posavske muzejske vitrine, 
kustosinja pedagoginja Silvija 
Skrivalnik, svojo pripoved za-
čela v temi, nato pa nadaljevala 
v soju sveč. Odvisnost od ognja 
nekoč je prikazala s predstavi-
tvijo razstavljenih svetil, ki so 
umeščena v stalni zbirki arhe-
ologije in etnologije ter v pred-
prostoru Viteške dvorane. Raz-
stava bo trajala do 1. julija, v 
tem času pa se bodo v muze-
ju odvijale delavnice za pred-
šolske in šolske otroke, ki bodo 
ustvarjali na temo svetlobe, se 
igrali stare namizne igre in s 
sencami ter izdelovali sveče.
 Rok Retelj

Otvoritev digitalne likovne razstave je popestrila folklorna 
skupina OŠ Brežice.

Več kot navadna bralna značka 

Neža Maurer in del varovancev VDC Sonček Krško
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Iger se je udeležilo 84 tekmo-
valk in tekmovalcev iz devetih 
slovenskih zavodov. Tekmova-
li so člani in članice SVZ Du-
tovlje, Dom Lukavci, SVZ Hra-
stovec, DU Danice Vogrinec 
Maribor, Dom Nine Pokoren 
Grmovje, Dom starejših obča-
nov Ilirska Bistrica, Dom upo-
kojencev Podbrdo – enota Pe-

»Obdobje od praznika do pra-
znika je hitro minilo,« je de-
jal v uvodu predsednik kra-
jevne skupnosti Janez Virant 
ter nadaljeval s pregledom do-
godkov v preteklem letu ter z 
načrti za prihodnje obdobje, v 
katerem se bodo kmalu priče-
la dela na odseku ceste Tržišče 
– Vrhek (od gostišča Ulčnik) v 
dolžini 250 metrov. »Odsek bo 
saniran v kompletu, od odstra-
nitve asfalta do razširitve dveh 
ovinkov, utrditve in nove as-
faltacije,« je dejal govornik in 
nadaljeval, da je v načrtu tudi 
preplastitev dela ceste v vasi 
Drušče. »Eden večjih finanč-
nih zalogajev za krajevno sku-
pnost pa bo dotacija Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu 
Telče za nakup gasilskega vo-
zila,« je tekla predstavitev bo-
dočih načrtov, med katerimi 
je še nekaj manjših. Podžupan 
Janez Kukec je v svojem go-
voru kot najpomembnejšo pri-

Naslednje leto v novo šolo
TRŽIŠČE – 22. maja je v domačem kulturnem domu obeležila svoj praznik Krajevna skupnost Tržišče, kjer 
so podelili tudi priznanja, v večnamenskem prostoru gasilskega doma pa so odprli razstavo, ki je na ogled 
do konca meseca.

dobitev za kraj poudaril gra-
dnjo osnovne šole, ki naj bi se 
zaključila v prihodnjem letu, 
tako da bodo učenke in učen-
ci šolsko leto 2016/2017 za-
čeli v novih šolskih prostorih, 
kjer bodo imeli tudi telovadni-

co, pouk pa ne bo več potekal 
na treh lokacijah.
 
Na slovesnosti, ki jo je po-
vezovala Irena Kljukej, sta 
omenjena govornika podeli-
la tudi priznanja prizadevni-

ma krajanoma in društvu. Za 
dosežke na področju gasilstva 
je priznanje prejel Miroslav 
Slapšak, društvo PGD Tel-
če za 60-letnico delovanja in 
Stanko Markovič za vestno 
beleženje dogajanja v domači 
krajevni skupnosti skozi foto-
grafski objektiv in filmski trak.
 
V razgibanem kulturnem pro-
gramu so se predstavili učen-
ci in učenke OŠ Tržišče, Mlade 
žurerke in Moški pevski zbor 
Društva vinogradnikov Mal-
kovec, obiskovalke in obisko-
valci pa so si z zanimanjem 
ogledali tudi razstavo z naslo-
vom »Prihodnost naravi prija-
zna«, ki sta jo pripravili Alen-
ka Knez in Andreja Flajs, na 
spremljajoči likovnimi razsta-
vi pa so se predstavili s svoji-
mi deli Sebastjan in Damjan 
Popelar, Mili Majcen, Ines 
Zgonc in Nevenka Flajs. 
 Smilja Radi

Letošnji dobitniki priznanj KS Tržišče s predsednikom kra-
jevne skupnosti in podžupanom

Na Impoljci gostili športne igre

RADEČE - Andragoški center Slovenije letos praznuje že 20-letnico 
Tedna vseživljenjskega učenja. V nizu prireditev, ki se bodo odvijale 
v mesecu maju in juniju po celi Sloveniji, sodeluje tudi KTRC Radeče 
kot območni koordinator. V tem času bo več kot 1400 organizator-
jev izvedlo več kot 10.000 dogodkov. Skupaj z Zavodom za gozdove 
Slovenije, Osnovno šolo Marjana Nemca Radeče in Hortikulturnim 
društvom Radeče smo se odločili, da pri nas med drugim izpelje-
mo tudi strokovni dogodek EPUO. V projektu 'Uresničevanje pre-
novljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2014–
2015 v Sloveniji' so načrtovani dogodki za spodbujanje temeljnih 
zmožnosti odraslih, mi pa smo z vidika medgeneracijskega sodelo-
vanja in učenja v dogodek vključili tudi učence v okviru njihovega 
naravoslovnega dneva.

Že zjutraj so se v Osnovni šoli v Radečah zbrali učenci 6. razredov 
in prisluhnili uvodnim besedam revirnega gozdarja Jožeta Praha in 
direktorice KTRC Radeče Marije Imperl, ki sta predstavila pomen 
in namen prireditve ob mednarodnem letu tal in mednarodnem 
dnevu biotske pestrosti. Pod vodstvom asistentke dr. Mojce Kokot 
Krajnc iz Biotehniške fakultete v Mariboru, ki je na začetku teoretič-
no predstavila zgradbo in vrste prsti, so se učitelji in učenci odpravi-
li na teren, kjer so zbrali vzorce prsti, ki so jih nato analizirali in pro-
učevali v razredu. Izdelali so plakate z naravovarstveno vsebino in 
na njih predstavili novo pridobljeno znanje. Poudarek je bil name-
njen predvsem osveščanju o pomenu skrbi za okolje in enkratnosti 
naše naravne dediščine.

Popoldan so se v drugem delu prireditve, ki smo jo poimenovali Člo-
vek in zemlja, zbrali pri Hiši na Magolniku, odrasli domačini, kmetje 
in gozdarji. Dr. Aleksander Marinšek iz Gozdarskega inštituta Slo-
venije je v predavanju z naslovom »Lastnosti in vrste tal« uvodoma 
predstavil različne strukture in sestave tal in njihove karakteristike, 
ki določajo kvaliteto zemlje za kmetijsko in splošno rabo.

O pomenu biotske pestrosti in njenem pomenu za celoten ekosis-
tem je spregovoril Jože Prah. Slovenija kot gozdnata dežela z več kot 
60 % gozda je prav posebna tudi po izjemni biodiverziteti. Na tako 
majhnem prostoru nikjer na svetu ne najdemo toliko različnih ra-
stlinskih in živalskih vrst.

Govorjeno strokovno besedo smo prekinili z literarnim vložkom, ko 
je predsednik Prosilve Slovenije Tone Lesnik predstavil zanimivo li-
terarno delo z naslovom »Mož, ki je sadil drevesa«. V družbi prije-
tno razpoloženih obiskovalcev je v nadaljevanju zapela tudi ustna 
harmonika, ki jo je spremljala kitara in prijetna slovenska pesem.

Čeprav zaradi slabega vremena nismo uspeli prižgati kresa in opa-
zovati zvezdnega neba, kot smo v programu predvideli, se je prije-
tno druženje vseeno raztegnilo vse do večernih ur.

20 let TVU in strokovni dogodek EPUO 

Posavski festival tematskih poti 2015

www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.discoverbrezice.com, www.ktrc.si

Datum Ime pohoDa LokacIja Info

Nedelja, 
31. maj

20. sevniški kolesarski maraton Športni dom 
Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica, 
040 297-179

Učna pot Savus Radeče KTRC Radeče, 051/312 558

Petek, 
5.- 7. junij

Tridnevni konjeniški pohod po 
mejah občine Sevnica

Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž, 041 709-287

Sobota, 
6. junij

Pohod po poti raške č’bule in cvička Raka TD Lovrenc Raka, 041 532 727

Pohod okoli Brestanice Brestanica TD Brestanica, 031 663 319

S kolesom po mejah občine Krško Krško Društvo NaTuro, 041 724 747

Nedelja, 
7. junij

Pohod po Kozjanskem parku Kozjanski park Kozjanski park, 03 80 07 104

Pohod na Grmado Krško PD Videm Krško, 041/357 018

IMPOLJCA - 14. maja so na rekreacijskih površinah Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca potekale 
4. športne igre stanovalk in stanovalcev posebnih in kombiniranih socialno-varstvenih zavodov Slovenije.

trovo Brdo, DU Idrija – enota 
Marof in dve ekipi gostitelja 
DUO Impoljca.

Zbrane na dogodku je uvo-
doma pozdravila direktorica 
DUO Impoljca Andreja Flajs, 
ki je med drugim dejala, da so 
se prve tovrstne športne igre 
odvijale leta 2012 v Domu Lu-

Pevski zborček stanovalcev DUO Impoljca je zapel slovensko 
himno, športne igre je odprla direktorica doma Andreja Flajs, 
za povezovanje pa je skrbel moderator Matija Dobovšek.

kavci, in da je vesela, ker je 
v letošnjem letu gostitelj že 
omenjeni dom. »Čeprav gre za 
tekmovanje, pa je najbolj po-
membno, da skupaj preživimo 
lep dan,« je še dejala med dru-
gim in izrazila veselje, da so se 
v dogajanje vključili tudi pro-
stovoljci in prostovoljke z bre-
žiške gimnazije, ki oskrbovan-
ke in oskrbovance doma redno 
obiskujejo skozi celo leto.

V športno zabavnih igrah so 
se udeleženke in udeležen-
ci preizkušali v petih špor-
tnih panogah, a pomembneje 
od rezultata je bilo druženje, 
spodbujanje telesne aktiv-
nosti, ohranjanje motoričnih 
spretnosti in vzdržljivosti. Po 
zaključenem športnem delu 
programa je sledil še družab-
ni del ob živi glasbi. 
 S. Radi

Del sodelujočih ekip na športnih igrah

Spoštovane občanke in občani občine Krško, spo-
štovani župan, podžupanja, spoštovane članice in 
člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega pra-
znika se vam iskreno zahvaljujemo za dosedanje 
sodelovanje v prepričanju, da bomo plodno sou-
stvarjali tudi v prihodnosti. V svojem imenu in v 
imenu naših občanov vam ob prazniku izrekamo 
iskrene čestitke! 

 Tomaž Režun, 
 župan občine Radeče, s sodelavci
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DOLENJA VAS - Na Florjanovo nedeljo, 3. maja, so v Dolenji va-
si domači gasilci pripravili posebno slovesnost ob godovanju 
svojega zaščitnika in zavetnika pred ognjem. Zbrali so se v 
svojih prostorih ob dolenjevaškem večnamenskem domu ter 
v goste povabili še gasilce z Vidma, Gore in Zdol. Zbralo se jih 
je lepo število, kar 83, s skulpturo sv. Florjana pa so v sprevo-
du krenili proti podružnični cerkvi svete Matere Božje, kjer je 
mašno daritev opravil kaplan župnije sv. Ruperta Urban Les-
jak, pri tem pa je skulpturo tudi blagoslovil. V nadaljevanju je 
sledilo še skupno druženje. M. H., foto: Janez Špiler 

Pri pionirjih so tekmovale tri 
ekipe, ki so se pomerile v vaji 
z vedrovko, štafeti na 400 m 
z ovirami in vaji razvrščanja. 
Prvo mesto je zasedla ekipa 
PGD Cerina, drugo ekipa PGD 
Bizeljsko in tretje ekipa PGD 
Veliki Obrež. Pri mladincih se 
je pomerilo pet ekip, in sicer 
v vaji z ovirami, štafeti na 400 
m z ovirami in vaji razvršča-
nja. Najboljša je bila ekipa PGD 
Sromlje, drugo mesto je osvo-
jil PGD Veliki Obrež, tretje PGD 
Spodnja Pohanca, četrto PGD 
Bukošek in peto PGD Rakovec. 
Med člani A, ki so se tako kot 
članice A ter člani in članice B 
pomerili v vaji z motorno bri-
zgalno, štafeti na 400 m z ovira-
mi in vaji razvrščanja, so prvo 
mesto zasedli člani PGD Bu-
košek, za njimi pa so se zvrsti-
le ekipe PGD Spodnja Pohan-
ca, PGD Križe 1999, PGD Krška 

V zvezi nezadovoljni z udeležbo
VELIKE MALENCE - 16. maja je »pri Jamnikovem kozolcu« na Velikih Malencah potekalo občinsko tekmova-
nje Gasilske zveze Brežice. Prostovoljna gasilska društva so se pomerila v kategorijah pionirjev, mladincev, 
članov in članic A in B ter veteranov. 

vas, PGD Sromlje in PGD Velika 
Dolina. Pri članicah A sta tek-
movali samo dve ekipi, in sicer 
so Križe 1999 premagale Buko-
šek. Med člani B je prvo mesto 
osvojilo PGD Spodnja Pohanca, 
drugo PGD Bukošek, tretje PGD 
Krška vas in četrto PGD Veliki 
Obrež. V kategoriji članice B 
je tekmovala samo ena ekipa - 

PGD Spodnja Pohanca. Starejši 
gasilci oz. veterani pa so se po-
merili v dveh panogah - vaji s 
hidrantom in vaji raznoterosti. 
Zmagali so člani PGD Bukošek 
pred PGD Veliki Obrež. 

Kot je za naš medij dejal pred-
sednik GZ Brežice Mihael Bo-
ranič, so z rezultati v danih 

vremenskih pogojih zadovolj-
ni, niso pa zadovoljni s samo 
udeležbo, saj je na tekmovanje 
prišlo premalo društev, ki se-
stavljajo GZ Brežice. Obenem 
se je zahvalil PGD Krška vas, 
da je za vse pripravilo enako-
vredne pogoje. Prve tri uvršče-
ne ekipe v vseh kategorijah so 
se uvrstile na regijsko tekmo-
vanje, ki bo 30. maja na Seno-
vem. Zmagovalci med mladinci 
- PGD Sromlje - pa so GZ Breži-
ce zastopali na mednarodnem 
srečanju mladine iz Slovenije 
in Hrvaške, ki je bilo 23. maja 
v Novem Marofu na Hrvaškem. 
Vodja občinskega gasilskega 
tekmovanja je bil poveljnik GZ 
Brežice Darko Leskovec, naj-
boljšim pa so pokale podelili 
Boranič, Leskovec in Igor Bu-
dič, predsednik komisije za 
delo z mladino pri GZ Brežice.
 R. Retelj

Najštevilčnejšo podporo so imeli pionirji PGD Cerina.

Ustanovitev brestaniškega 
kulturnega društva Svoboda v 
avgustu leta 1945 je spodbu-
dila želja, potreba in upanje 
po preporodu človeštva po 
zaključku druge svetovne voj-
ne, kakor tudi želja po ponovni 
oživitvi in nadaljevanju boga-
te kulturne tradicije v nekda-
njem Rajhenburgu, kjer je bila 
Čitalnica z namenom spodbu-
janja narodne zavesti in krepi-
tve ljubezni do domačega je-
zika ustanovljena že davnega 
leta 1891. Takoj po ustanovi-
tvi Svobode so v njej že zače-
le delovati pevska, gledališka, 
instrumentalna skupina ter 
sekcija telovadcev, ki je sicer 
kot edina prenehala z delova-
njem v okviru kulturnega dru-
štva, ostalim navedenim pa so 
se pridružile še likovna, ple-
sna, literarna sekcija in v letu 
1995 še knjižnična dejavnost.

Vsa udejstvovanja, ki so tekom 

70 let brestaniške Svobode
BRESTANICA - Kulturno društvo Svoboda Brestanica se s sedmimi desetletji delovanja uvršča med najsta-
rejša in po dejavnostih najvitalnejša društva v Posavju.  Častitljiv jubilej so člani in obiskovalci s slovesno-
stjo ob spremljajoči pregledni fotografski razstavi delujočih sekcij obeležili 23. maja. 

desetletij povezovala in boga-
tila številne kulturne ustvar-
jalce in obiskovalce priredi-
tev, so na slovesnosti prikazali 
člani društva skozi preplet na-
stopov, ki jih je s spremljajo-
čo besedo o zgodovini društva 
in pomenu kulture povezoval 
Žiga Kump. Na odru so zaple-
sali srednjeveška in otroška 
plesna skupina ter moška za-
sedba Tower Pancers, zapela 

tenorist Marko Železnik ob 
spremljavi Adolfa Moškona 
ter Moški pevski zbor Svobo-
da pod vodstvom zborovodje 
Janka Avsenaka, s krajšimi 
duhovitimi skeči so ponazori-
li dramsko delovanje in knji-
žnično dejavnost, likovna sek-
cija pa je na ogled postavila 
bogato pregledno fotografsko 
razstavo z različnih prireditev 
in druženj.

Kulturno društvo in njegovi 
člani so tekom delovanja pre-
jeli vrsto priznanj in nagrad, v 
letu 2013 pa tudi najvišje ob-
činsko priznanje - veliki znak 
občine Krško. Tudi tokrat so 
bili nagrajeni z visokim pri-
znanjem, saj jim je Marjetka 
Pečarič, pomočnica direktor-
ja Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti Slovenije, izro-
čila zlato jubilejno priznanje 
JSKD, desetim najaktivnejšim 
društvenim ustvarjalcem pa 
je predsednica društva Mar-
gareta Marjetič ob tej prilo-
žnosti izročila plakete Svobo-
de. Prejeli so jih (na fotografiji 
z leve proti desni): Suzana 
Robek, Helena Krajnc, Dra-
go Butkovič, Matjaž Krajnc, 
Marko Železnik, Jože Zidar, 
Janez Krajnc, Alojz Krajnc, 
Žarko Medvešek in v odsot-
nosti Jože Gošek.

 Bojana Mavsar

Prejemniki plaket Svobode Brestanica

Že za

12.537 €

SEVNICA - Ob tednu Rdečega križa Slovenije, ki je potekal od 8. 
do 15. maja, in ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga 
praznujemo 12. maja, je v organizaciji Zdravstvenega doma Sev-
nica in posameznih društev 9. maja potekala prireditev na temo 
»Skupaj delamo za zdravje«. Na razširjenem pločniku pred NLB 
v Sevnici so medicinske sestre ZD Sevnica ob zdravstveno–vzgoj-
ni stojnici merile krvni tlak in krvni sladkor, na parkirišču v ne-
posredni bližini pa se je bilo mogoče sezananiti s programom 
zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu ter z zgodnjim 
odkrivanjem raka na dojki. S svojim programom in delom so se 
predstavila tudi nekatera društva, ki delujejo na področju zdra-
vstva - Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku, Društvo 
sladkornih bolnikov Posavja, Koronarni klub Sevnica, Ozara Sev-
nica, Društvo hospic in OZRK Sevnica, KO Tržišče.  S. R.

Skupaj delamo za zdravje

Že nekaj let poteka v središču Sevnice vse bolj obiskana 
majska prireditev na prostem Skupaj delamo za zdravje. 

KOPRIVNICA - Minuli mesec je bil v OŠ Koprivnica dobrodelni 
koncert za Dano Mirtič z Malega Kamna. Zbrana sredstva na 
koncertu, ki so ga oblikovali ansambli in zasedbe Novi spo-
mini, Muskontarji, Gasilski navihanci, Fantje izpod Lisce, Po-
savski veseljaki, Brodniki, Anja Drstvenšek in Jure Klenovšek 
ter D'palinka band, so namenili za nakup računalnika, ki ga 
bo 7-letna deklica Dana, obolela za hipotonijo, potrebovala 
v šoli. M. K./B. M. 
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KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško so 17. maja ob 1. uri po-
novno vključili v elektroenergetski sistem ter po preverjanjih na 
nizki moči postopoma zviševali moč elektrarne. Med rednim re-
montom, ki se je začel 11. aprila, so opravili vsa načrtovana dela 
preventivnega vzdrževanja, menjavo jedrskega goriva in uspe-
šno zaključili naložbe s področja tehnološke nadgradnje, so spo-
ročili iz elektrarne in dodali, da je remont potekal skladno z na-
črti, rezultati obsežnih pregledov pa so v mejah pričakovanj in 
so dobra podlaga za varno in zanesljivo obratovanje v 28. goriv-
nem ciklusu. 
Med remontom so izvedli obsežen standardni program vzdrže-
vanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske 
opreme. »Naj posebej omenimo vizualni in ultrazvočni pregled 
goriva, ultrazvočni pregled svežnjev kontrolnih palic in reak-
torske posode, izpiranje usedlin s cevnih sten uparjalnikov in 
pregled U-cevi uparjalnikov ter desetletni remont ene od dveh 
nizkotlačnih turbin. V reaktorsko posodo smo vstavili gorivne 
elemente, med njimi 56 svežih, ki tvorijo sredico v naslednjem 
gorivnem ciklusu,« so še zapisali v sporočilu za javnost. 
Zaključili so tudi vseh 25 načrtovanih posodobitev, med njimi 
modifikacijo za preusmeritev pretoka vode v reaktorski poso-
di, ki je pomembna za zagotavljanje celovitosti jedrskega gori-
va med obratovanjem. Prenovili so sistem napajanja lastne rabe 
stikališča, s čimer je bil zaključen projekt celovite prenove sti-
kališča, ki so ga več let izvajali s sistemskim operaterjem ELES. 
Iz nabora ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov 
zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega ba-
zena hidroelektrarne Brežice, je bila kot prva opravljena prila-
goditev sistema varnostne oskrbovalne vode. »Remont je pote-
kal skladno z načrti, brez nepričakovanih odstopanj. Izvedbo je 
ob sodelavcih NEK podpiralo okrog 1000 domačih in tujih spe-
cializiranih delavcev. Kakovost izvedbe remontnih del so v okvi-
ru nadzora Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost spre-
mljale pooblaščene strokovne organizacije in podale pozitivno 
mnenje,« so v elektrani zaključili poročilo o remontu.  P. P.

Po remontu v 28. gorivni ciklus

Pol milijona evrov vredno in-
vesticijo, od tega so vanjo vlo-
žili tretjino evropskih sred-
stev, je mladi gospodar Lojze 
Kerin, ki mu je bila frankinja, 
kot je povedal, položena v zi-
bel, saj so njegovi starši nekaj 
vrst frankinje zasadili prvič v 
letu 1981, to je letu njegovega 
rojstva, uspel skoraj v celoti 
zaključiti v dveh letih. »Franki-
nja me je vseskozi navduševa-
la, ne nazadnje sem tudi na 
Biotehniški fakulteti diplomi-
ral na temo iz modre franki-
nje. V naši ponudbi vin ima-
mo ob belih zvrsteh in cvičku 
kar sedem vin iz modre fran-
kinje, v letu 2012 pa sem med 
drugim postal tudi prvi posa-
vski zmagovalec na Festivalu 
modre frankinje v Sevnici. Za 
gradnjo vinskega hrama smo 
se v družini odločili predvsem 
iz tehnološkega vidika in izpo-
polnjevanja, da lahko pridela-
no vino promoviramo, ponu-
dimo, prodamo v ustreznem 

Kerinovi odprli Hišo frankinje
STRAŽA PRI KRŠKEM - 22. maja je vinogradnik Lojze Kerin ml. s soprogo Mojco in njunimi tremi otroki na 
Straži pri Krškem slavnostno prerezal otvoritveni trak na novo zgrajeni Hiši frankinje. 

prostoru in v primernem am-
bientu sprejmemo obiskoval-
ce,« je povedal Kerin za naš 
časopis. Investicije, za kate-
ro bodo v prihodnjem tednu 
predvidoma pridobili tudi že 
uporabno dovoljenje, niso re-
alizirali »na ključ«, temveč so 
vanjo, kot je še povedal, vloži-
li veliko lastnega načrtovanja, 
dela ter materialov in se tudi 

pri nakupu tehnološke opreme 
modro odločili za že preverje-
ne izdelovalce. Vinska klet za-
vzema 650 m2 površine, med-
tem ko lahko v zgornjo etažo, 
ki jo nameravajo sicer v celoti 
dokončati v prihajajočem pet-
letnem obdobju, sprejmejo kar 
prek 200 oseb. Sicer Kerinovi 
obdelujejo okoli 26.000 trt, 
vinogradniške površine pa se 

razprostirajo po pobočjih od 
Straže pri Krškem in Ivando-
la do leskovškega gradu. Novo-
zgrajene kapacitete omogoča-
jo proizvodnjo okoli 100.000 
litrov vina, zato se, pravi Ke-
rin, že veselijo letošnje trga-
tve, seveda pa upajo, da bo zo-
renju grozdja naklonjeno tudi 
vreme.      

Odprtja Hiše frankinje, ki jo 
je blagoslovil krški župnik Al-
fonz Grojzdek, se je kljub de-
ževnemu vremenu udeležilo 
več sto obiskovalcev, med nji-
mi tudi člani Evropskega reda 
vitezov vina, vodstvo Občine 
Krško, Kmetijsko gozdarske 
zbornice in drugi, spremljajo-
či glasbeni program pa so iz-
vedli pevska zasedba Lavren-
cij, zasedba 40x band, Bojan 
Kaplan ob spremljavi Adolfa 
Moškona, citrarka Marjetka 
Radešček in Ansambel Toplar.

 Bojana Mavsar

Lojze Kerin z družinskimi člani ob otvoritvi

Tretji dan na tržnici je bil v znamenju bezga, kjer je bila z degusta-
cijo predstavljena sezonska ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov, 
ki se prodajajo na stojnicah. Obiskovalci so lahko poskusili zdrave 
prigrizke, bezgov sok in se seznanili z recepti za njihovo pripravo. 
Mesni butik Tina je pripravil prigrizek z zaseko, Sirarstvo Kranjec sir, 
član društva Regrat Anže Šoštarič pa je spekel rižev narastek, ki smo 
ga postregli s smetano, kateri smo dodali kanček bezgovega sirupa.

Prvi Dan na tržnici je bil posvečen koprivam in čemažu. Obisko-
valci so lahko okušali zeleni smoothie s špinačo in čemažev na-
maz. Drugi Dan na tržnici so bile v ospredju jagode in šparglji ter 
smrekovi vršički.

Na vsakem dogodku poskrbimo tudi za zabavo najmlajših, saj or-
ganiziramo otroški kotiček s pobarvankami, izdelovanjem knjigic 
in papirnatih vetrnic.

Komunala Brežice si 
skupaj z društvom Re-
grat prizadeva oza-
vestiti širšo javnost 
o pomenu kupova-
nja lokalnih pridel-
kov in izdelkov na tr-
žnici. Prednosti takih 
pridelkov so v znanem 
izvoru, naravnem do-
zorevanju, svežini, pol-
nejšem okusu in večji 
hranljivosti. Z naku-
pom pridelkov na tr-
žnici pa spodbujamo lokalne družinske kmetije in neposredno 
podpiramo čisto okolje in naravo, saj so dostavne poti tako krajše.

Dogodki na tržnici bodo potekali enkrat do dvakrat mesečno. Ne 
zamudite naslednjega Dneva na tržnici, ki bo v soboto, 6. junija 
2015, od 8. ure dalje.

Vabljeni na tržnico v Brežice, kjer veste, kaj in od koga kupujete!

Komunala
Brežice d.o.o.

Pestra ponudba lokalnih dobrot

Naslednji Dan na tržnici bo v soboto,  
6. 6. 2015, od 8. ure naprej.

Komunala Brežice v sodelovanju z društvom Regrat 
uspešno izvedla že TRETJI DAN NA TRŽNICI
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KRŠKO - Nadzorniki GEN energije so 22. maja na redni seji za 
direktorja družbe soglasno imenovali Martina Novšaka, ki 
bo nov petletni mandat nastopil julija, so sporočili iz omenje-
ne energetske družbe. Na razpis za direktorja sta prispeli dve 
prijavi, nadzorni svet je z obema kandidatoma opravil razgo-
vor in oba ocenil kot strokovna in izkušena, s predstavitvijo 
prihodnje vizije družbe pa je nadzornike bolj prepričal dose-
danji direktor družbe Novšak. »Izbrani kandidat nas je prepri-
čal z izkušnjami, širokim poznavanjem področja energetike in 
z jasno ter ambiciozno vizijo razvoja družbe. Ta predvideva iz-
boljšanje korporativnega upravljanja, poudarek pa je na po-
večanju dobičkonosnosti celotne skupine. Posebej velja izpo-
staviti cilje pri doseganju znižanja lastne cene energije v vseh 
proizvodnih enotah in stroškovno optimizacijo skupine, po-
večanje kontrole nad trgovanjem z energijo, pospešitev izgra-
dnje in centralizacijo vodenja HE na celotni Savi, aktivno sode-
lovanje z vsemi deležniki in odločevalci pri projektu izgradnje 
JEK 2 ter razvojem sekundarnih dejavnosti,« je po seji povedal 
predsednik nadzornega sveta Matej Pirc.
 P. P.

Novšaku še tretji mandat

PORTOROŽ - Med 25. in 27. majem je v organizaciji Slovenskega 
združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, ki zastopa sloven-
sko energetiko v dveh velikih mednarodnih združenjih CIGRÉ 
(Mednarodni svet za velike energetske sisteme) in CIRED (Med-
narodni forum profesionalnih distributerjev električne energi-
je), v Portorožu potekala 12. konferenca slovenskih elektroe-
nergetikov. Ob omizju o Evropski energetski uniji ter slovenski 
pripravljenosti in mehanizmih doseganja ciljev energetske uni-
je se je zvrstilo prek 220 referatov, na odprtju konference pa so 
slavnostno podelili tudi priznanja za življenjsko delo ter dve pla-
keti CIGRÉ za izkazano dolgoletno odličnost v delu na področju 
elektroenergetike in mednarodne aktivnosti. Slednjo je poleg dr. 
Staneta Vižintina z Elektroinštituta Milan Vidmar prejel tudi 
predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stanislav Rož-
man, priznanje za življenjsko delo pa prof. dr. Jože Voršič, dol-
goletni profesor Univerze v Mariboru.  B. M. 

Rožmanu plaketa CIGRÉ

BUKOŠEK – Ko človek pre-
dano dela, čas leti. In tako je 
25 let kot bi mignil polete-
lo tudi vodstvu in zaposlen-
im v Kmetijski trgovini Cer-
jak. Obletnico so proslavljali 
delavno.

16. maja je okoli kmetijske 
trgovine v Bukošku vrvelo ob 
prireditvi z živo glasbo, razni-
mi igrami, stojnicah lokalnih 
ponudnikov in podobno. Polo-
na Cerjak Brod, ki vodi omen-
jeno družinsko podjetje, je po-
jasnila: „Dogaja se marsikaj. 
Med drugim smo organizirali 

25 let jim je minilo, kot bi mignil
tudi dneve Makita, prisoten je 
tudi Stihl s svojim programom, 
cilj prikaza pa je, da stran-
ke lahko preizkusijo vse stro-
je v živo, za kar smo pripravili 
ogromno betona, lesa in osta-
lih materialov.“ Medtem ko je 
moški del občinstva tekmoval v 
hitrostnem sestavljanju motor-
ne žage, so ženske pozornost 
večinoma posvetile sadikam 
in dopolnjevale svoje naku-
povalne košarice z rastlinami, 
ki bodo polepšale posavske 
zelenjavne in okrasne vrtove.

 M. Mavsar
Zaposleni Kmetijske trgovine Cerjak so si komaj utrgali mi-
nuto za skupinsko fotografiranje. 

KRŠKO - V ponedeljek, 1. junija, bo GZS Območna zbornica 
Posavje, Krško v Kulturnem domu Krško podelila šestim pre-
jemnikom priznanja za inovacije v regiji Posavje za leto 2014-
2015. Prejeli jih bodo v družbah: Evrosad iz Krškega, KNOF 
- razviti posel iz Nove vasi pri Mokricah, krška podružnica 
družbe NUMIP, Tips iz Leskovca pri Krškem, TPV Novo mes-
to Poslovna enota Brežice in Zavod KNOF - socialno podjetje.
 B. M. 

Priznanja GZS za inovacije
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Za zanesljivo oskrbo porabnikov električne energije so namreč po-
leg varne in stabilne proizvodnje potrebne tudi sistemske storitve. 
To so storitve, ki so namenjene zagotavljanju varnega in nepre-
kinjenega obratovanja sistema, predvsem v primerih nepričako-
vanega izpada posamezne elektrarne ali v primerih neravnovesja 
med porabo in proizvodnjo električne energije. Za stabilno delo-
vanje sistema je odgovoren operater prenosnega sistema (ELES, 
d.o.o.), ki mora v vsakem trenutku zagotoviti ustrezen nivo sis-
temskih storitev. Sistemski operater uporablja sistemske storitve: 
regulacijo frekvence in moči (primarna, sekundarna in terciarna 
regulacija), regulacijo napetosti, pokrivanje odstopanj dejanskih 
izmenjav regulacijskega območja od načrtovanih vrednosti, zagon 
agregata brez zunanjega napajanja, pokrivanje tehničnih izgub, 
ki nastanejo v prenosnem omrežju in razbremenjevanje omrež-
ja. Ponudniki sistemskih storitev so proizvajalci električne ener-
gije, v določenih primerih tudi odjemalci. 

Termoelektrarna Brestanica izvaja storitve terciarne regulacije 
frekvence in zagon agregatov brez zunanjega napajanja z otoč-
nim obratovanjem napajanja Posavja, Dolenjske in Zasavja. Poleg 
tega pa lahko izvaja tudi otočno obratovanje z NEK.

SISTEMSKA STORITEV TERCIARNE REGULACIJE FREKVENCE
Sistemske storitve regulacije frekvence so namenjene zagotavlja-
nju ravnotežja med proizvodnjo in porabo električne energije, ki 
mora biti v vsakem trenutku izravnana, tudi v primerih izpada večje 
proizvodne enote ali večjega porabnika. Pri regulaciji primarne in 
sekundarne frekvence sodelujejo proizvodni objekti, ki so priklju-
čeni na prenosno omrežje. Kadar ti objekti ne morejo več zagoto-
viti zadostne rezerve, se vključijo enote, ki sodelujejo v terciarni re-
gulaciji frekvence. S tem prevzamejo del obremenitev proizvodnih 
enot iz sekundarne regulacije. V terciarni regulaciji lahko sodelu-
jejo agregati, ki se lahko najkasneje v 15 minutah sinhronizirajo z 
omrežjem in v tem času tudi dosežejo polno moč. Rezerva za terci-
arno regulacijo mora nadomestiti izpad največje enote v sistemu. 

ZAGON AGREGATOV BREZ ZUNANJEGA NAPAJANJA
Zagon agregatov brez zunanjega napajanja oz. temni zagon plin-
skih agregatov je namenjen zagotovitvi omrežne napetosti po 

morebitnem razpadu elektroenergetskega sistema. Pri razpadu 
sistema izpadejo vsi napajalni viri v omrežju, zato je mogoče vzpo-
stavljati omrežje le z agregati, ki zagotavljajo zagon iz breznape-
tostnega stanja. Ravno zato so v elektroenergetskem sistemu po-
trebni agregati kot so v Termoelektrarni Brestanica, ki jih lahko 
zaženejo brez zunanjega napajanja in s tem ustvarijo pogoje za 
vzpostavitev omrežja. Zagon plinskih agregatov se v Termoelek-
trarni Brestanica izvede prej kot v 15 minutah.

OTOČNO OBRATOVANJE
Ob razpadu elektroenergetskega sistema je Termoelektrarna Bre-
stanica sposobna otočnega obratovanja. V tem režimu je spo-
sobna napajati najnujnejše porabnike v posavski in dolenjski re-
giji, prav tako pa tudi lastno rabo Nuklearne elektrarne Krško. To 
sistemsko storitev je mogoče zagotavljati le z objekti znotraj slo-
venskega elektroenergetskega sistema. Tako ima Termoelektrar-
na Brestanica z zanesljivim zagonom svojih plinskih agregatov po-
membno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema in oskrbe z 
električno energijo. 

Zagotavljanje sistemskih storitev
Termoelektrarna Brestanica je ponudnik sistemskih storitev in ima posledično pomembno vlogo pri zagotavljanju za-
nesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji.

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

Tovarna bo imela odprta vrata za obiskovalce 
30. maja 2015 od 9. do 11. ure.

Organiziran bo voden ogled tovarne ob 9. in 10. uri. 
Ogled bo trajal približno 45 minut.

Ob tej priložnosti bo odprt 
nov obrat za mešanje, granuliranje in kapsuliranje učinkovin 

za prehrano živali in možnost ogleda le-tega 
ter tudi proizvodnega procesa.

Zbirno mesto bo pri vratarnici tovarne, 
na Hermanovi cesti 1.

Vljudno vabljeni.

Uprava 

Tanin Sevnica d.d.
Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 64 400
e-pošta: tajnistvo@tanin.si

www.tanin.si

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

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

EKO TRZNICA 
v soboto, 30. maja 2015, od 8. do 12. ure

Program:
8.00  Otvoritev in pričetek EKO delavnice
8.15  EKO himna, učenci 2. in 3. razredov OŠ Leskovec
8.30  D`Palinka Band
9.00  Vrtec Brestanica pleše
9.15  Modna revija, OŠ Jurija Dalmatina Krško
9.45  D`Palinka Band
10.00  “Drevo ima srce” predstava Vrtca Krško
10.30  Glasbeni nastopi OŠ Raka in OŠ Koprivnica
11.00  “Podboške mačke” plesna točka OŠ Podbočje

Na stojnicah bodo svoje ekološke dejavnosti predstavljali OŠ BRESTANICA, 
OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO, OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM in PODRUŽNICA VELIKI PODLOG, 
OŠ KOPRIVNICA, OŠ KOSTANJEVICA NA KRKI, OŠ PODBOČJE, OŠ RAKA, OŠ SENOVO, 
VRTEC BRESTANICA, VRTEC KRŠKO.

Pestra ponudba izdelkov EKOLOŠKIH KMETIJ in ponudbe s podeželja. 
Predstavil se bo tudi Center biotehnike in turizma - Grm Novo mesto.

PODARI IGRAČO
Ne mečite igrač, ki jih več ne potrebujete, v smeti. Raje jih prinesite na EKO tržnico. 
Podarili jih bomo otrokom, ki jih potrebujejo.

Termoelektrarna Brestanica je v okviru vsakokratnih načrto-
vanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško v tem mesecu 
uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapeto-
stnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske 
elektrarne.  (Foto: B. Colarič)
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Gremo na tržnico
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Vsebine nastajajo v sklopu projekta LAS Posavje: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah. 

STARA VAS NA BIZELJSKEM 
- 14. maja je v prostorih Go-
stilne Kocjan v Stari vasi na 
Bizeljskem potekala okro-
gla miza na temo »Vinogra-
dništvo, promocija vin ob 
Bizeljsko-sremiški vinski tu-
ristični cesti in lokalna kuli-
narika s poudarkom na bi-
zeljskem ajdovem kolaču«, 
ki jo je pripravil Občinski 
odbor NSi Brežice. 

Na okrogli mizi je sodelova-
la predsednica stranke NSi 
- Nova Slovenija Ljudmila 
Novak, poleg nje pa še prva 
vinska kraljica Bizeljskega 
Doroteja Šekoranja, pred-
sednik OO NSi Brežice Franc 
Vranetič in ostali člani stran-
ke, predstavniki Društva vi-
nogradnikov Bizeljsko, pred-
sednica Aktiva kmečkih žena 
Bizeljsko Slavica Antolovič, 
agronom, vinogradnik in so-
avtor zaščite Bizeljčana PTP 
Alojz Kunej, predsednik sveta 
KS Bizeljsko Franc Kelher ter 
nekateri drugi občani. Prisotni 
so izpostavili težave, s kateri-
mi se srečujejo in jih naslovili 

Ajdovega kolača se ne da kupiti

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na 
naslovu Kambičeva 5 (stara 
pošta) so 23. maja odprli me-
stno tržnico, ki so jo uredili v 
okviru skupnega projekta po-
savskih občin Posavska špaj-
za. Investicija je stala 57 tisoč 
evrov, od tega so pridobili 40 
tisoč evrov evropskih sredstev 
v okviru omenjenega projekta, 
17 tisoč evrov pa je prispevala 
občina, je na odprtju povedal 
župan Ladko Petretič. V pre-
novljenem pritličju objekta se 
sicer nahajajo še sejna soba 
občine, arhiv in prostori za 
TIC, ki naj bi ga iz Galerije Bo-
židar Jakac preselili naslednje 
leto, urediti pa želijo še fasa-
do in streho objekta, kar pa je 
odvisno od dogovora z lastni-
ki stanovanj v prvem nadstro-
pju, je še povedal župan.
S tržnico bo upravljal Zavod 
Otok, ki bo skrbel za promo-
cijo lokalnih pridelkov, tržni 
red ipd. Kot je povedala Vesna 
Hrovat, imajo zaenkrat na tr-
žnici štiri mize, kar zadostuje 
za osem ponudnikov naenkrat, 
vendar se je že pokazalo, da bo 
treba kapacitete povečati. »Tr-
žnica bo odprta vsako soboto 
med 9. in 11. uro, vsako tretjo 
soboto v mesecu pa bomo pri-
pravili tematske sobote in po-
vabili tudi razne pridelovalce 
iz drugih krajev Slovenije, da 

SIRARSTVO KRANJEC, Jereslavec
Pred enim letom je v Jere-
slavcu, kjer se griči Kapel 
spuščajo proti Sotli, tik ob 
zaščitenem območju Jovsov, 
nastala sirarna Sirarstvo Kra-
njec. Ustanovitelj in lastnik 
podjetja je inženir kmetijstva 

Denis Kranjec. Vsi siri Sirarstva Kranjec so iz-
delani iz surovega nepasteriziranega kravjega 
mleka, ki je odkupljeno na bližnji kmetiji, kjer 
se živina večino leta pase na sočnih travnikih. 
Za izdelavo sira uporabljajo samo naravno si-
rilo živalskega izvora ter nobenih sirnih kultur, 
kar pomeni, da vsebujejo samo tri sestavine: 
surovo mleko, sirilo in sol. To so močni oku-
si, na katere smo že pozabili in ki so odvisni 
samo od kakovosti mleka ter spretnosti sirarja 

v času zorenja sira. Sirarstvo Kranjec na tržni-
ci v Brežicah ponuja raznovrstne sire (Kapelski 
sir, Jereslavčan, Jovški sir-mladi, Jovški sir-stari, 
Trapist), dve vrsti skute – Koščevo skuto in al-
buminsko ali sirarsko skuto (v Italiji jo imenu-
jejo ricotta – dvakrat kuhana).

Partnerji projekta Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah 
vabimo vso zainteresirano javnost na strokovni posvet

GREMO NA TRŽNICO
Z nakupom lokalno pridelane in predelane hrane na tržnicah v Bistrici ob Sotli, Brežicah, 

Kostanjevici na Krki, Krškem, Radečah in Sevnici storimo majhen, 
a pomemben korak v podporo lokalnemu gospodarstvu. 

Datum: 10. junij 2015 s pričetkom ob 10. uri

Kraj: dvorana Kulturnega doma Bistrica ob Sotli 

Program: 
• Uvodni pozdravi 
• Predstavitev rezultatov projekta Lokalno pri-

delana hrana na posavskih tržnicah, ga. Darja 
Planinc, vodja projekta

• Zakaj je lokalna samooskrba pomembna? 
 - mag. Zdenka Kramar, KGZS Zavod Novo mesto
 - ga. Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica

• Semena zelenih delovnih mest na posavskem 
podeželju 
 - ga. Gusta Mirt, ravnateljica Osnovne šole 

Krmelj

 - ga. Irena Černelč in g. Andrej Černelč, 
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

• Tržnica – osebna izkaznica kraja - predstavi-
tev dobre prakse Mestne tržnice Velenje, ga. 
Mojca Kodrič, Občina Velenje

• Izkušnje kmetije Mežič z neposredno prodajo 
na tržnici, ga. Magda Mežič, nosilka dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji 

• Iz pisarne na tržnico, predstavitev osebne iz-
kušnje ge. Bernarde Kump, Črnomelj

• Ogled tržnega mesta Bistrica ob Sotli 

Za več informacij je na voljo vodja projekta, 
Darja Planinc, RRA/LAS Posavje, 

tel. 07 488 10 43, darja.planinc@rra-posavje.si

Kostanjevica ima mestno tržnico

Tržnico sta simbolično odprla župan Ladko Petretič in Vesna 
Hrovat iz Zavoda Otok.

Ponudba je bila na otvoritveni dan zelo pestra.
popestrimo ponudbo,« je še 
dodala. Otvoritev je privabila 
kar lepo število domačinov, ki 
so lahko izbirali med ponudbo 

meda, vina in čokolade, bioze-
lenjave, jagod in rokodelskih 
izdelkov.
 P. P.

na predsednico stranke Nova-
kovo, ki bo na težave opozarja-
la in skušala spremeniti na bo-
lje, seveda ob večinski podpori 
poslancev v državnem zboru. 

Izpostavili so predvsem mo-
žnosti trženja domačih dobrot, 
lokalno pridelane hrane s po-
udarkom na bizeljskem ajdo-
vem kolaču in domačih vinih. 
Težava je v tem, da vedno pro-
pagirajo ajdov kolač, nikjer pa 
ga ni možno kupiti. Če bi ga 
želeli prodajati, bi morali regi-
strirati dopolnilno dejavnost, 
kar pa je samo še več birokra-
cije. Prav tako je po njihovo ne-

predstavljivo, 
da v gostin-
skih objektih, 
ki se nahaja-
jo malo dlje 
od Bizeljske-
ga, bizeljča-
na tako rekoč 
ne poznajo in 
ga sploh ne 
točijo. Izpo-
stavili so ne-
enakomerno 
porazdelitev 

sredstev med kmetijskimi pa-
nogami in premalo povezo-
vanja Term Čatež z lokalnim 
okoljem. Kot je dejala Nova-
kova, si želi, da bi kmetijstvo 
in turizem postala pomemb-
nejši panogi, zdi pa se ji, da je 
med kmeti premalo povezova-
nja, zato lahko k večjemu pove-
zovanju pripomore tudi obči-
na. Na podeželju je pomembno 
in zelo pozitivno delovanje in 
povezanost domačega prebi-
valstva v društva. Vsi sodelu-
joči so se tudi strinjali, da bi 
bilo potrebno vinogradništvu 
pomagati, vsaj zaradi razvoja 
vinskega turizma.  R. Retelj

Doroteja Šekoranja, Ljudmila Novak in Franc 
Vranetič na okrogli mizi

SEVNICA – Skupni akciji do-
lenjskih vinogradnikov, s 
katero so podprli aktivnosti 
KGZS za spremembo zako-
na o dohodnini in zakona o 
Skladu kmetijskih zemljišč, 
so se pridružili tudi člani vi-
nogradniških društev sevni-
ške občine.  

Kmetijsko gozdarska zborni-
ca Slovenije (KGZS) je v minu-
lih dneh uspešno izpeljala zbi-
ranje podpisov za spremembo 
zakona o dohodnini, s katero 
naj bi se znižala obdavčitev ne-
posrednih plačil in ukinil prag 
za obvezni vstop v računovod-
stvo. Prav tako je bila uspe-
šna pri zbiranju podpisov za 
spremembo zakona o Skla-
du kmetijskih zemljišč in goz-
dov, s katero želi doseči zasto-
panost kmetov v svetu sklada 
in jasna pravila pri prometu 

Vinogradniki podprli zahtevo KGZS

in zakupu kmetijskih zemljišč 
ter gozdov. »V akciji smo vino-
gradniki zbrali, po naši oceni, 
prek 600 overjenih podpisov 
in s tem pokazali stanovsko 
solidarnost in zavedanje, da 
smo sestavni del slovenske-
ga podeželja in kmetijstva. Po-
sebej smo ponosni na podpise 

iz vrst malih vinogradnikov in 
simpatizerjev, ki so razumeli, 
da smo le povezani lahko uspe-
šni, in niso postavili vpraša-
nja, kaj pa to pomeni zame?« 
je zapisal v posebnem sporo-
čilu predsednik Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske Ma-
tjaž Jakše.    S. Radi

Podporo omenjenim zahtevam so z zbiranjem podpisov dali 
20. maja pred občinsko stavbo tudi člani vinogradniških dru-
štev iz sevniške občine.

KRŠKO - Člani Čebelarskega 
društva Krško so v sodelova-
nju z Biotehniško fakulteto in 
Botaničnim vrtom Univerze v 
Ljubljani ter Občino Krško v 
starem mestnem jedru Krške-
ga 13. maja zasadili avtohtone 
medovite rastline. Kot pravijo, 
je za trajnostno zagotavljanje 
čebelje paše ključna skrb za te 
vrste medovitih rastlin. Zaseja-
li so domačo travno mešanico, 
bogato z avtohtonimi vrstami 
medovitih rastlin, poleg tega 
pa zasadili nekaj travniških 
medovitih zelišč. Pri ureditvi 
je sodeloval tudi dr. Janko Bo-

Zasadili avtohtone medovite rastline

žič, domačin in član krškega 
čebelarskega društva, sicer pa 
predavatelj na področju vede-
nja živali in tudi čebelarstva na 
Oddelku za biologijo Biotehni-
ške fakultete, in njegov kolega 

dr. Jože Bav-
con, vodja 
Botanične-
ga vrta Uni-
verze v Lju-
bljani, ki ima 
bogate izku-
šnje pri ure-
janju jav-
nih površin 
z avtohtoni-

mi rastlinami. V nadaljevanju 
bodo gredo opremili tudi z in-
formacijsko tablo, na kateri bo 
pojasnjen namen in tudi pred-
stavljene nekatere medovite 
rastline.
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Med nastopajočimi zasedba-
mi je bilo 24 zborov, 11 pev-
skih skupin in dva okteta. Naj-
bolj številčno je bila zastopana 
brežiška občina s kar 22 zse-
dbami in 428 pevci, sevniška 
občina z enajstimi zasedba-
mi in 138 pevci, precej skro-
mneje, z le petimi zasedbami 
in 116 pevci, pa krška obči-
na. Vsi nastopajoči sestavi so 
se predstavili s tremi skladba-
mi: slovensko ljudsko pesmi-
jo, umetno pesmijo slovenske-
ga avtorja in pesmijo po lastni 
izbiri. Revijo, nad izvedbo ka-
tere so bdele vodje območnih 
izpostav JSKD Sonja Levičar, 
Simona Rožman Strnad in 
Katja Pibernik, je strokovno 
spremljal skladatelj in zboro-
vodja Damijan Močnik.

UVOD NA RAZBORJU

Prvi koncert je potekal že 9. 
maja v cerkvi sv. Janeza Kr-
stnika na Razborju. Posavski 
pevski praznik je odprla dest-

članska moška vokalna zased-
ba Fantje z Razborja, ki jo vodi 
Alenka Štigl, nadaljevali pa 
Ženski pevski zbor Azalea iz 
Boštanja, ki ga že vseh 15 let 
vodi Mimi Šuster, 11-članska 
pevska skupina Encijan PD 
Lisca Sevnica, ki prepeva pod 
vodstvom Jožeta Pfeiferja, 
prvič na Pesmi Posavja Vokal-
na skupina Aria iz KD Zvezda 
Dobova pod vodstvom Katje 
Bogovič, fantovska zasedba 
Pevci zvoka iz Brežic, katere 
vodja je Jernej Fabijan, Me-
šani pevski zbor Lisca Sevni-

ca, ki je z 39 leti delovanja naj-
starejši pevski zbor v sevniški 
občini, vodi pa ga Jože Pfeifer, 
Septet Fortuna iz Šentjanža, 
ki poje pod vodstvom Marga-
rete Megi Sotlar, za konec pa 
še Oktet Jurij Dalmatin iz Bo-
štanja pod vodstvom Tineta 
Beca. Pri skladbi Sladka kot 
med skupine Mi2, ki jo je pri-
redil Bec, je pevce na klavirju 
spremljala Petra Jerič. Obi-
skovalke in obiskovalci kon-
certa so za najzanimivejšo 
skupino večera izbrali Fante 
z Razborja.

KONCERTI ŠE V KRŠKEM …

Župnijska cerkev sv. Ruper-
ta na Vidmu je bila 15. maja 
prizorišče drugega koncer-
ta letošnje Pesmi Posavja. Na 
sporedu je bilo deset pevskih 
zasedb: Mešani pevski zbor 
Koprivnica iz KD Anton Aškerc 
Koprivnica pod taktirko Anje 
Radkovič, Moški pevski zbor 
Sromlje, zborovodja Franc 

Vegelj, Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Seno-
vo (prvič na Pesmi Posavja), 
zborovodja Anton Gorenc, 
Ženski pevski zbor Mravlji-
ce Bizeljsko (prav tako prvič 
na reviji), zborovodkinja Ani-
ta Veršec, Lovski pevski zbor 
Globoko in Mešani pevski zbor 
Globoko, oba zbora vodi Franc 
Kene, Vokalna skupina Barba-
ra iz KD Globoko, zborovodki-
nja Anita Veršec, Moški pevski 
zbor KD Ivan Kobal Krška vas, 
zborovodja Franc Vegelj, Vo-
kalna skupina Iris iz KD Kape-

le, vodja Mateja Rožman, in 
Mešani pevski zbor Zvon Bo-
štanj, zborovodja Tine Bec. 
Prehodni pokal za najzanimi-
vejšo zasedbo na podlagi gla-
sovanja obiskovalcev so si še 
za leto dni podaljšali lanskole-
tni prejemniki priznanja, pev-
ci in pevke Mešanega pevske-
ga zbora Koprivnica.

… V BOŠTANJU …

Že naslednjega dne, 16. maja, 
je v boštanjski župnijski cer-
kvi potekal tretji koncert. Prvi 
so se pod vodstvom zborovod-
je Gorazda Kermca predsta-
vili člani Moškega pevskega 
zbora Društva vinogradnikov 
Malkovec, pod vodstvom zbo-
rovodje Francija Veglja se je 
predstavil Ženski pevski zbor 
iz KD Orlica iz Pišec, zatem 
je pod vodstvom zborovod-
je Ignaca Slakonje nastopil 
Moški pevski zbor Slavček iz 
Velike Doline, pod vodstvom 
Dragutina Križanića pa Me-

šani pevski zbor KUD Brežice. 
Dobro obiskan pevski večer 
so v nadaljevanju popestri-
li še: skupina Trta iz KUD An-
ton Kreč Čatež ob Savi (vodja 
Robert Petan), Mešani pev-
ski zbor KUD Anton Kreč Ča-
tež ob Savi (zborovodja Niko 
Ogorevc), Moški pevski zbor 
Kapele (zborovodja Niko Ogo-
revc), Vokalna skupina Vilin-
ke iz Boštanja (vodja Mateja 
Repovž) in Moški pevski zbor 
Svoboda Brestanica (zboro-
vodja Janko Avsenak). Sledila 
je še razglasitev najzanimivej-
še skupine večera po izboru 
obiskovalk in obiskovalcev, ki 

so dvema zasedbama - Vilinke 
in MoPZ Svoboda Brestanica - 
namenili enako število glasov.

… IN V BREŽICAH

Revija posavskih pevskih za-
sedb se je zaključila 17. maja v 
brežiški cerkvi sv. Roka. Zapeli 
so: Mešani pevski zbor Cerklje 
ob Krki z zborovodjem Andre-
jem Resnikom, Ženski pevski 
zbor Femina Cantat z Velikega 
Trna z zborovodkinjo Ano Če-
šnjevar, Mešani pevski zbor 
KUD Oton Župančič Artiče z 
zborovodjem Mihom Haler-
jem, KD Vox Posavci iz Bre-
žic z vodjo Nikom Ogorevcem, 
Mešani pevski zbor Franc Bo-
govič Dobova z zborovodkinjo 
Andrejo Barič Kerin, vokalna 
skupina Amabile Boštanj, ki je 
letos prvič sodelovala na Pe-
smi Posavja, z vodjo Mihae-
lom Strnišo, Vokalna skupina 
Coronas iz Boštanja, ki jo vodi 
Romana Pokorn, Ženski pev-
ski zbor Prepelice iz Dolenje 

vasi pri Krškem z zborovod-
kinjo Miro Dernač Hajtnik, 
Moški pevski zbor Bizeljsko z 
zborovodjem Nikom Ogorev-
cem ter Mešani pevski zbor 
Viva Brežice z zborovodkinjo 
Simono Rožman Strnad. Pre-
hodni pokal za najzanimivejšo 
zasedbo po izboru občinstva 
je prejel ravno zadnji omenje-
ni zbor. 

Koncerte na Razborju, v Kr-
škem, Boštanju in Brežicah so 
nastopajoči zaključili s skupno 
pesmijo Benjamina Ipavca Slo-
venska dežela.
 S. R., M. H., N. J. S.

Naj živijo posavski pevci 
in Pesem Posavja!
POSAVJE - Na Razborju pod Lisco, v Krškem, Boštanju in Brežicah so v maju potekali štirje koncerti 42. re-
vije posavskih pevskih zasedb Pesem Posavja 2015 v organizaciji območnih izpostav JSKD. Pod vodstvom 
28 zborovodij je zapelo 37 zasedb (15 moških, 11 ženskih in 11 mešanih) s skupno 682 pevci.

Med nastopajočimi na Razborju so bili tudi Pevci zvoka iz Bre-
žic (foto: S. R.).

Mešani pevski zbor Koprivnica je v Krškem znova najbolj pre-
pričal občinstvo (foto: M. H.).

Koncert v Boštanju je odprl Moški pevski zbor Društva vino-
gradnikov Malkovec (foto: LIJAmedia).

Med številnimi zbori iz brežiške občine je tudi Mešani pevski 
zbor KUD Oton Župančič Artiče (foto: LIJAmedia).

•   Prvačina  •  Loče z mažoretami  • 
SVEA Zagorje  •  Tržič  •  Rozga (HR)

www.orkester-kapele.si Dirigent: Sebastjan Borovšak

13. MARATON GODB

KONCERT - 165 let

• Nuša Derenda • Biljana Ivanović • 
• Brigita Šuler • Bratje Ferenčak •

Ansambel Zidaniški kvintet

Vabljeni

RADEČE - 6. maja se je v Domu kulture Radeče predstavil Aljaž 
Rozman s svojo šolsko prijateljico Najo Mohorič (na fotogra-
fiji) in priredil čudovit glasbeni recital. V njem je zazvenela od-
ločna moška trobenta in igrivo nežna, ženstvena harfa. Troben-
ta je zvenela kot poletni večer, v katerem še zadnji topli sončni 
žarki pozdravljajo naravo pred nočnim počitkom. Zven harfe pa 
je pričaral igriv potoček, ki žubori, valovi, se igra in hiti v dalja-
vo. »Takšni glasbi, ki se jo najpogosteje sliši na velikih koncer-
tnih odrih, radi prisluhnemo tudi v majhnem kraju, saj nudi po-
sebno glasbeno doživetje, ki nas spremlja še dolgo po zaključku 
koncerta,« je strnila vtise Nevenka Vahtar.  S. R., foto: N. V.

Posebno glasbeno doživetje
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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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na posvojitev čaka še več psov in mačk.

V Zavetišču za male živali Brežice vas nestrpno pričakujejo prijazni mladi mucki, ki si želijo varnega 
doma. Črno-bel samček je star približno mesec dni in pol, tigrasti samički pa sta stari približno 2 
meseca. Vsi mucki so zdravi, igrivi in komaj čakajo, da dobijo topel in ljubeč dom.

Za več informacij glede posvojitve mladičev lahko pokličite na 07-49-61-156 ter poveste, da vas 
zanimajo mačji mladiči z evidenčnimi številkami 15123KK, 15125KK ter 15126KK.

Župan Ivan Molan se je ob obi-
sku Češke srečal tudi s pred-
stavnikom slovenskega vele-
poslaništva v Pragi Simonom 
Konobeljem, začasnim odprav-
nikom poslov, in mu ob tej pri-
ložnosti izročil sliko s podobo 
brežiškega gradu, enega izmed 
simbolov brežiške občine.  Od-
pravnik poslov je izrekel čestit-
ke tako glasbeni šoli kot občini za 
dolgoletno sodelovanje med po-
bratenimi organizacijami in po-
memben prispevek h krepitvi če-
ško-slovenskih prijateljskih vezi. 

Gostitelj delegacije, župan me-
sta Dobřany Martin Sobotka, 
je delegaciji predstavil zadnje 
pridobitve v občini in načrte 
za prihodnje. Potekali so pogo-

BREŽICE –  Občina Brežice bo pričela z urejanjem parka pri občin-
ski stavbi z namenom vzpostavitve takšnega stanja, kot je bilo ne-
koč (drevored), in s takšnimi posegi v park, ki bodo omogočali tudi 
izvedbo manjših prireditev. Mesto in prebivalci bodo z načrtovano 
ureditvijo parka pri občinski stavbi pridobili oživljeno zeleno povr-
šino poleg pred leti prenovljenega parka pri Kosah in grajskega par-
ka. Zelene površine dajejo mestu dodano vrednost, saj so v toplejših 
mesecih prijetni prostori za srečanja in manjše prireditve.

NAČRTOVANA UREDITEV PARKA

Drevesa, ki so sedaj v parku, bodo zamenjana z drevoredom v skla-
du s smernicami, ki jih je dal Zavod za varstvo kulturne dediščine. 
Prazen betonski bazen bo zapolnjen z ustreznim materialom (pe-
skom) in spremenjen v prireditveni plato, del nizkih kamnitih zidov 
bo spremenjen v klopi, saj bodo na vrh teh zidov pritrjena lesena 
sedišča. Za dodatno ozelenitev parka pa bo poskrbela tudi nova živa 
meja. Obnova parka je del projekta »Ureditev kotlarne v občinski 
stavbi (CPB 18) in zunanja ureditve«.

Obisk pobratene občine Dobřany z Glasbeno 
šolo Brežice
BREŽICE, DOBŘANY - Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval prijateljskemu povabilu pobratene občine Dobřany 
in obiskal mesto skupaj z Glasbeno šolo Brežice. Mladi glasbeniki, člani citrarskega orkestra in solisti Glasbene šole 
Brežice, so pod vodstvom Anite Veršec izvedli slavnostni koncert v dvorcu Nebílovy in koncertno dvorano napolnili do 
zadnjega kotička ter poželi bučen aplavz za izjemen glasbeni dogodek. 

Park pri občini, kot je nekoč bil 

 Pogled iz parka pri občinski stavbi na vodovodni stolp nekoč

Pogled na park pri občinski stavbi in vodovodni stolp danes

vori o možnostih češko-sloven-
skega sodelovanja pri evropskih 
projektih, predvsem na podro-
čju kulture, kulturne dediščine 

in turistično-športne infrastruk-
ture. 

V nadaljevanju uradnega obiska 

se je slovenska delegacija z žu-
panom na čelu udeležila odpr-
tja fotografske razstave »Oscar 
Niemeyer | Brasília 55 let« slo-
venskega umetnostnega zgodo-
vinarja in nekdanjega veleposla-
nika prof. Damjana Prelovška. 
Dogodek so z glasbenim progra-
mom obogatili glasbeniki Glas-
bene šole Brežice.

Redno mednarodno sodelo-
vanje poteka tudi med Osnov-
no šolo Brežice in Osnovno 
šolo Dobřany (Základní škola 
Dobřany). V preteklem letu je 
brežiška osnovna šola gostova-
la na Češkem z izvirno gledali-
ško predstavo, v letošnjem letu 
pa so bili češki vrstniki gostje v 
Brežicah. 

Koncert Citrarskega orkestra GŠ Brežice v dvorcu Nebílovy

Pogled na drevored pri občini nekoč

 

 

SLOVENSKA, SEZONSKA, MEDNARODNA

 

 
 

Kaj zanimivega boste letos lahko poizkusili 
***

Kopun
***

Hruška v želeju modre frankinje, na orehovem 

hrustavcu z vaniljevo peno
***

Rabarbarin sorbet z maceriranimi jagodami, 

lešnikovim crumblom in divjimi zelišči
***

Burger iz ocvirkovke s popečeno svinjsko 

potrebuševino, fižolovo kremo, mladim zeljem ter 

zeliščno majonezo

in še veliko več

Tržnica kulinarike letos spet vabi Pod Stolp na nepozabno 
doživetje ob dobri glasbi in okusni hrani. Številne 
restavracije od blizu in daleč bodo predstavile jedi na 
svojevrsten način in tako vsem nam omogočile vrnitev v 
otroštvo ali mladost, ko poletni dan preživiš na ulici, s 
prijatelji dokler ne pade noč. Zagotavljamo Vam prvinske 
okuse z dodanim ščepcem  modernosti, ki jih ne boste 
zlepa pozabili. V času, ko se Slovenija prebija med zveneče 
kulinarične destinacije, je snovanje KUHNE NA ULCI v 
Posavju pomemben del gastronomske ponudbe. Na ta 
način predstavljamo vseslovensko kuhinjo, med ostalim 
tudi hrano naših babic in dedkov, vzdušje nedeljskega 
kosila pri stari teti ali skrbno pripravljene recepte izpod 
rok naših mam. In ne samo to. S KUHNO tudi 
odpotujemo v kakšen bolj eksotičen kraj in spoznamo kaj 
tradicija in domače pomenita na drugem koncu sveta. 

Naj bo sobota, 27.6. za Vas kuhanja prost dan in dovolite 
nam, da Vas  gostoljubno popeljemo na to pot.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 11, četrtek, 28. 5. 2015 15IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Kr

šk
o

Nedopustno je, da na ožjem ob-
močju edinega jedrskega objek-
ta v Sloveniji ter ob načrtih za 
umeščanje novih jedrskih objek-
tov vlada in ministrstvo ravno 
tem prebivalcem onemogoča-
ta in krčita delovanje služb, ki 
so po mednarodnih merilih in 
dokumentih osnova za delova-
nje takšnih objektov. Župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko 
opozarja, da v kolikor ne bodo 
upoštevane zahteve, bodo pra-
vice svojih občanov zavarovali 
tudi po sodni poti, če bo to po-
trebno.

S sprejetjem predloga bo bistve-
no zmanjšan odzivni čas ekipe 
NMP v Krškem. Iz predloga tudi 
jasno izhaja, da občani občine 
Krško ostajamo brez mobilne 
enote reanimobila, saj je vozi-
lo, ki je sicer stacionirano v Kr-
škem, pod okriljem Urgentnega 
centra Brežice in pokriva poleg 
občine Krško tudi teren občine 
Brežice.

Iz predlaganega gradiva sicer 
ne izhaja, kakšni so bili kriteri-
ji za določitev mreže NMP, smo 
pa pridobili gradivo posveta o 
NMP, ki naj bi bil podlaga za do-
ločitev mreže. A podatki v tabe-

li, ki predstavljajo mrežo v Re-
publiki Sloveniji, pripravljeni s 
strani Ministrstva za zdravje, ne 
držijo in so nepopolni.

Napačno so navedeni časi, ki so 
potrebni do satelitskega urgen-
tnega centra (SUC) ali urgentne-
ga centra (UC). Iz občine Krško 
je namreč naveden čas normal-
ne vožnje 16 minut, kar ne drži. 
Občina Krško je tako zelo razpr-
šena, da v tem času ni mogoče 
dostopati ne do Sevnice in ne do 
Brežic. Po naših podatkih je na 
primer pot s Planine v Podbočju 
do Sevnice 48 minut, do Brežic 
30 minut, ali pa na primer z dru-
gega konca naše občine, iz nase-
lja Stranje do Sevnice je potreb-
nih 27 minut, do Brežic pa kar 
42 minut.

EDINA OBČINA S 
STATUSOM ENOTE NMP C S 
SPREMEMBO NA SLABŠE
Ne moremo pristati na dejstvo, 
da bodo zaradi našega opozar-
janja na dvomljive odločitve v 
preteklosti največje žrtve po-
stali naši občani. Občina Krško 
je namreč po podatkih iz tabele 
edina občina v Sloveniji, ki je do 
sedaj imela status enote NMP C 
(Trbovlje, Jesenice, Domžale …) 

in se ji nivo ureditve drastično 
spremeni na slabše v DS-REA. 
Vse ostale primerljive občine s 
spremembo pravilnika pridobi-
jo SUC ali UC. Občina Postojna, z 
manjšim številom prebivalstva, 
realno podobnim časom do pri-
hoda na SUC/UC, manjšim obi-
skom NMP, isto do sedaj delujo-
čo enoto C, preide na SUC. Tudi 
glede števila prebivalstva nam 
primerljive občine nikakor ni-
majo podobnega statusa. Ob-
čina Sevnica ima manjše število 
prebivalcev, trenutno delujočo 
enoto NMP B, pa se le-ta spre-
minja v SUC.

PRIMERJAVA 
ZAGOTAVLJANJA POMOČI 
EKIP NMP IZ KRŠKEGA IN 
BREŽIC
Po naših izračunih dobi pomoč v 
prvih 10 minutah iz enote NMP 
ZD Krško danes 13.000 prebival-
cev občine Krško oziroma 52 %, 
do 15 minut 27 %, do 20 minut 
16 %, do 30 minut pa le pet od-
stotkov. Po naših izračunih bi 
pomoč iz Urgentnega centra 
Brežice v prvih desetih minutah 
dobilo le nekaj več kot 200 pre-
bivalcev naše občine oz. 1 %, do 
15 minut 7 %, do 20 minut 49 %, 
ostalih 43 % pa več kot pol ure.

EDINA POT: SATELITSKI 
URGENTNI CENTER V 
KRŠKEM
Ekipa nujne medicinske pomo-
či (NMP) v Zdravstvenem domu 
Krško je strokovna in dobro 
opremljena, oprema in prostor 
pa izpolnjujeta vse v pravilniku 
navedene pogoje za takojšnjo 
vzpostavitev Satelitskega urgen-
tnega centra (SUC), ki bi bil glede 
na okoliščine edini sprejemljivi 
konsenz. Pri tem moramo pou-
dariti, da se ne strinjamo, da se 
brez uskladitve z lastnikom raz-
polaga z opremo in kadri, ki jih je 
financiralo lokalno okolje.

STANDARD NMP V KRŠKEM 
POSLEDICA UMEŠČANJA 
JEDRSKIH OBJEKTOV
Standard in kakovostne stori-
tve NMP v Krškem so posledi-
ca umeščanja jedrskih objektov, 
saj je Občina Krško vseskozi sle-
dila cilju in podpirala vzpostavi-
tev učinkovitega sistema nujne 
medicinske pomoči tudi z vidi-
ka zaščite in reševanja. Skrb za 
posameznika in družbe, ki sobi-
va z jedrskim objektom, kakršen 
je Nuklearna elektrarna Krško, 
nam narekujejo tudi mednaro-
dne smernice, merila in zahte-
ve. V lokalni skupnosti, v kate-

Urgence v Krškem v dosedanji obliki ne damo!
Kljub obljubam in zagotovilom, da gradnja urgentnega centra v Brežicah ne bo vplivala na status, financiranje in kakovost 
delovanja nujne medicinske pomoči (NMP) v Krškem, predlog novega pravilnika, ki ga je ministrstvo za zdravje predstavi-
lo, bistveno spreminja njen status, česar v Krškem ne moremo in ne bomo sprejeli, saj bi naše občanke in občani z uvelja-
vitvijo takšnega pravilnika ostali brez ustreznega zdravstvenega varstva v nujnih primerih na primarni ravni. 

ro je umeščen jedrski objekt, je 
potrebno zagotoviti organizira-
ne ustrezne intervencijske eno-
te, torej enote policije, gasilcev 
in reševalcev, osebje nujne me-
dicinske pomoči in enote za nad-
zor nad nevarnimi snovmi. Ume-
ščenost intervencijskih enot pa 
naj bi bila skupaj z opremo na 
najbližji primerni lokaciji.

Občinski svet Občine Krško je 
na svoji 21. seji 19. 11. 2012, pri 
obravnavi točke Informacija o 
delovanju energetskih družb v 
občini Krško in izvajanju držav-
nih projektov na področju jedr-
ske varnosti, sprejel več sklepov, 
s katerimi je podprl  dolgoročno 
obratovanje NEK in izrazil pri-
čakovanje, da se bodo najvišji 
standardi varnega in zanesljive-
ga obratovanja zagotavljali tudi 
v prihodnje. V zvezi z JEK 2 se je 
na isti seji Občinski svet sezna-
nil tudi z razvojnimi načrti go-
spodarske družbe GEN energi-
ja d.o.o. in Skupine GEN ter jih 
podprl, hkrati pa izrazil zahte-
vo Občine Krško, da bo aktivno 
vključena pri umeščanju objek-

tov v prostor, saj se zaveda, da 
bo v primeru izgradnje JEK 2 iz-
brana lokacija v občini Krško, z 
namenom zagotavljanja večje 
kvalitete življenja prebivalcev.

Ustanovitev in izgradnja NMP 
pri ZD Krško je bila tudi posledi-
ca in obveza tako države kakor 
tudi lokalne skupnosti ob izgra-
dnji Nuklearne elektrarne Kr-
ško. Tako Vlada Republike Slo-
venije kakor tudi vsa pristojna 
ministrstva bi se morala na tej 
točki zavedati dolgoročnih po-
sledic takšnih ukrepov, ki po-
tencialno zmanjšujejo ustrezno 
odzivnost in učinkovitost inter-
vencijskih enot ter s tem zmanj-
šujejo raven varnosti in pripra-
vljenosti na izvajanje zaščitnih 
ukrepov v obstoječem objektu. 
Nedopustno in podcenjujoče pa 
je od nas pričakovati, da bomo 
pozabili in spregledali, da se is-
točasno, ko se umeščajo na na-
šem območju novi jedrski objek-
ti, onemogoča delovanje služb, 
ki so po mednarodnih meri-
lih osnova za delovanje takš nih 
objektov.
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47. občinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu"
Občina Sevnica je skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 20. maja pripravila že 47. tekmovanje 
»Kaj veš o prometu«. Gre za eno od oblik preventivnih akcij za kolesarje ter dodatno spodbudo za učenje prometnih 
pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. Tekmovanja se je udeležilo 41 učencev s šestih osnovnih šol 
sevniške občine. 

V uvodnem delu sta tekmovalce 
pozdravila župan Srečko Ocvirk 

in ravnateljica OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, ki je tekmovanje gosti-
la, Mirjana Jelančič. Tekmova-
nje se je pričelo s teoretičnim 
preizkusom znanja iz cestno-
-prometnih predpisov, sledila je 
vožnja s kolesom na poligonu pri 
sevniški šoli, nato pa še mestna 
vožnja. Praktični del tekmovanja 
v prometu je spremljala ocenje-
valna komisija v sestavi Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, Občine Sevnica, Poli-
cijske postaje Sevnica in Avto-
šole Prah Sevnica. Učence so na 

tekmovanju spremljali osnovno-
šolski mentorji. 

Ekipno je bila najbolj uspešna 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, po-
samično pa je bil najboljši Miha 
Lamovšek z OŠ Milana Majc-
na Šentjanž. Zmagovalec se bo 
uvrstil državnega prvenstva, ki 
bo 30. maja v Novem mestu, za 
nagrado pa je prejel novo kolo. 
Priznanja najboljšim sta podeli-
la predsednik Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu 
Drago Kovač ter koordinator tek-
movanja s strani Občine Sevnica 
Jurij Kuhar. 
 Foto: Občina Sevnica

Mestna vožnja pod budnim očesom ocenjevalne komisije

Podelitev priznanj najuspešnejšim na tekmovanju

Za prijetno glasbeno popestritev sta poskrbela učenka Leja Jazbin-
šek in profesor matematike Milan Mitrović.

Z namenom zagotavljanja varnosti in urejenosti je v teku oziroma 
v pripravi na izvajanje več ureditev lokalne cestne infrastrukture 
na različnih predelih občine. Kjer je bilo to potrebno, so bile vzpo-
stavljene oziroma urejene zaščitne odbojne ograje v skupni dolži-
ni okrog 400 metrov. Na relaciji med Blanco in Poklekom so bile na 
mostovih čez potok Blanščica zamenjane poškodovane ograje čez 
mostove. Izvedena bo preplastitev ceste čez vas Poklek, v sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo Sevnica del pločnika v Florjanski ulici, 
v zaključevanju pa tudi sanacija plazu na svetem Roku. V pripravi na 
izvedbo je sanacija plazu na odseku proti kraju Jablanica, pa tudi ob-
nova ceste na Artu. Foto: Občina Sevnica

Ureditve lokalne cestne infrastrukture

Sanacija plazu omogoča vnovičen dostop na sv. Rok iz smeri Brezja. 

Grad Sevnica, ki velja za kulturno in družabno središče mesta, je do-
polnjen še z eno novo vsebino. Na parkirišču pod gradom je za po-
potnike in turiste z avtodomi urejeno postajališče z odslej dostopno 
tudi vso potrebno infrastrukturo – vodovodnim, kanalizacijskim in 
elektro priključkom. Postajališče je vključeno v projekt mreže posta-
jališč za avtodome po vsej Sloveniji, vpisano pa je tudi v sklop posta-
jališč Caravaning cluba Slovenija. Investicijo ureditve sanitarnega vo-
zla je izvedla Občina Sevnica, za upravljanje postajališča pa bo skrbel 
zavod KŠTM Sevnica kot upravljavec celotnega grajskega kompleksa. 
 Foto: KŠTM Sevnica

Rotary klub Sevnica je skupaj z Rotary Slovenija minulo soboto or-
ganiziral 2. vseslovensko srečanje rotarijcev. Namen srečanja je bilo 
poleg druženja rotarijcev zbrati sredstva za štipendije trem mladim 
uspešnim študentom kot pomoč pri njihovi nadaljnji poklicni poti. 
Srečanje je bilo sprva načrtovano kot nadaljevanje tradicionalnega 
dobrodelnega pohoda na Lisco, ki ga sevniški rotarijci organizirajo 
od leta 2013, vendar so slabe vremenske razmere onemogočile iz-
vedbo družabnega dogodka na tej priljubljeni izletniški točki. Sreča-
nje je tako v celoti potekalo v Vinski kleti Mastnak, kjer se je druži-
lo okoli 60 rotarijcev iz različnih koncev Slovenije. Nekateri najbolj 
pogumni so kljubovali vremenu in odšli na Lisco peš iz Cerja, najvi-
še ležečega izhodišča pohodnih poti na Lisco. 
Rotarijci so si v Vinski kleti Mastnak ogledali prostore vinske kleti, 
obiskal jih je znan Jurčičev lik Krjavelj (v njegovi vlogi Sinjo Jezernik), 
v uradnem delu je navdušila še Folklorna skupina Spomin, ki deluje 
v okviru Društva upokojencev Sevnica, za veselo vzdušje je poskrbel 
ansambel Klateži, program pa je povezoval Ciril Dolinšek. Zbrane je 
pozdravil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. 
Ves čas druženja je potekal dobrodelni srečelov in dobrodelne na-
gradne igre v ugibanju dolžine salame, teže krače in količine vina v 
škatli. Zmagovalci so bili nagrajeni ob koncu srečanja, ko sta predse-
dnik Rotary kluba Sevnica Jože Šturbej in guverner Rotary Slovenija 
Anton Končnik podelila enoletne štipendije trem mladim nadarje-
nim študentom: Annemarie Culetto iz Loke pri Zidanem Mostu, Pa-
triciji Revinšek iz Šmarčne in Timu Vidmarju iz Krmelja.
 Vir: Rotary klub Sevnica

2. vseslovensko srečanje rotarijcev

Ureditve odbojnih ograj tudi na mostovih čez Blanščico.

Postajališče za avtodome

Urejen sanitarni vozel na parkirišču za avtodome pod gradom

Pričetek festivala Sevniško grajsko poletje 2015
20. maja se je pričel tradicionalni festival Sevniško grajsko poletje 
2015, in sicer z zaključnim srečanjem projekta Igrišče za gledališče 
v organizaciji zavoda Bunker. Grad Sevnica je ob tej priložnosti obi-
skalo okoli 150 učencev z 9 osnovnih šol, ki so ustvarjali v delavni-
cah in navdušili s predstavitvami rezultatov projekta. Živahno sre-
čanje so zaključili s koncertom »Tri zdrave Marije in en oče naš«.

V sklopu festivala Sevniško grajsko poletje 2015, ki ga omogoča-
ta KŠTM Sevnica in Občina Sevnica, se bo do septembra zvrstilo 
blizu 30 raznovrstnih dogodkov za vse okuse. Celoten program so 
v obliki zgibanke dobila na dom vsa gospodinjstva sevniške obči-
ne, dostopen pa je tudi preko spleta, na straneh www.kstm.si in 
www.obcina-sevnica.si.  Foto: Rok Petančič

www.obcina-sevnica.si
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Posebna priloga ob prazniku občine Krško - četrtek, 28. maja 2015

Spoštovane občanke in občani,

"Občina Krško bo na slavnostni akademiji v počastitev svojega praznika v petek, 5. junija 2015, podelila priznanja za ustvarjalno delo, 
posebne uspehe in pomemben prispevek pri uveljavljanju lokalne skupnosti ter razvoju družbenega življenja v občini. Prejemni-
ke visokih priznanj je na predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski svet Občine Krško." 

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
gospodu Bošku Karabašu Vrtnemu centru in cvetličarni Kerin

za življenjsko delo na po-
dročju tehnične kulture in 
športa.

Vse od svojega prihoda v Slo-
venijo, septembra 1954, je Bo-
ško Karabaš aktiven tako na 
področju športa kot tudi teh-
nične kulture. V letu 1957 se 
je kot aktiven igralec nogome-
ta priselil v Krško, kjer je kot 
vratar igral v Nogometnem 
klubu Celulozar Krško. Po-
tem ko je v letu 1970 odigral 
zadnjo tekmo, je v krškem no-

gometu do leta 1979 aktivno 
deloval kot športni funkcio-
nar, nazadnje kot predsednik 
nogometnega kluba.

Ne samo v nogometu, Boško 
Karabaš je zelo aktiven tudi 
na področju tehnične kulture, 
saj je član Radiokluba Krško 
že vse od leta 1971. Njegovo 
delo je bilo od takrat usmer-
jeno v širjenje tehnične kultu-
re med mladimi, sodeloval pa 
je tudi pri organizaciji in iz-
vedbi usposabljanj za radio-
amaterje operaterje. Najprej 
kot tajnik, kasneje kot predse-
dnik, danes pa kot podpred-
sednik skupaj z ostalimi čla-
ni organizira razna srečanja 
in tekmovanja na nivoju Zve-
ze radioamaterjev Slovenije, 
v kateri je Boško Karabaš de-
loval tudi kot član upravnega 
odbora. Dobro in kakovostno 
delo radiokluba potrjujejo 
številna priznanja, medalje in 
diplome, ki so jih dosegli čla-
ni radiokluba na domačih in 
mednarodnih tekmovanjih. 
V domači občini je tudi po 
njegovi zaslugi nastala Zve-

za društev za tehnično kultu-
ro občine Krško. Na podlagi 
izkušenj je svoje ideje in cilje 
na področju tehnične kulture 
uresničeval tudi kot član naj-
višjih organov Zveze za teh-
nično kulturo Slovenije.

Ob tem je Boško Karabaš ak-
tiven še v več drugih dru-
štvih: Planinskem društvu 
Videm, Društvu upokojen-
cev, Območnem združenju 
veteranov vojne za Sloveni-
jo, Turističnem društvu Kr-
ško in drugih. 

Med številnimi priznanji in 
nagradami, ki jih je prejel 
za svoje delo, so med dru-
gimi tudi bronasta Bloudko-
va značka, Plaketa Krajevne 
skupnosti mesta Krško, Ča-
stni znak Zveze za tehnič-
no kulturo Slovenije in Zlata 
plaketa Zveze radioamater-
jev Slovenije za življenjsko 
delo. S svojim delom na po-
dročju športa in tehnične kul-
ture je ponesel ime Krškega 
drugod po Sloveniji in izven 
njenih meja.

za 50 let uspešnega delova-
nja družinskega podjetja.

Temelje Vrtnega centra in 
cvetličarne Kerin iz Krškega, 
kot družinskega podjetja, je 
v letu 1964 postavil oče Tone 
Kerin, ko je odprl prvo cve-
tličarno med Celjem in Za-
grebom. Tonetu, ki je bil tudi 
eden izmed snovalcev Mo-
zirskega gaja, kjer ima pod-
jetje še danes svojo gredo, se 
je kmalu pridružila žena Ani-
ca in skupaj sta cvetličarsko 
obrt vodila do leta 1992, ko 
jo je prevzel sin Janko. Že v 
letu 1994 je vrata odprla ob-
novljena in dograjena cvetli-
čarna, s tem pa eden prvih 
vrtnih centrov v Sloveniji. Z 

željo, da sam vzgaja cvetje in 
druge rastline, je Janko kma-
lu na Jelšah odprl vrtnarijo, 
kjer danes proizvodnja cvetja 
poteka na pet tisoč m2 ogre-
vanih pokritih površin.

Vrtni center in cvetličarna Ke-
rin s 15 zaposlenimi daje ve-
lik poudarek izobraževanju, 
saj so pri njih cvetličarske in 
vrtnarske izkušnje nabirali 
številni vajenci. V vrtnariji so 
se specializirali za proizvo-
dnjo rezanega cvetja, pred-
vsem krizantem. So eni vodil-
nih proizvajalcev tega cvetja 
v Sloveniji, v zadnjih letih pa 
so proizvodnjo nadgradili z 
vzgojo javorjev. Njihove cve-
tlične dekoracije krasijo marsi-

kateri protokolarni dogodek v 
občini in širše. V cvetličarni se 
skozi več kot 50-letno tradici-
jo zavedajo, da so zadovoljne 
stranke na prvem mestu, zato 
se vseskozi trudijo za kakovo-
stne storitve, ki so prepoznane 
ne le doma, ampak po Sloveni-
ji in na Hrvaškem. Udeležuje-
jo se tudi državnih florističnih 
tekmovanj, sejmov in razstav, 
kot je bil letošnji največji flori-
stični dogodek v Sloveniji, se-
jem Flora v Celju.

Janko Kerin se tako kot nje-
gov oče, ki je bil eden izmed 
ustanoviteljev obrtniške or-
ganizacije v Krškem in sekcije 
cvetličarjev na državni ravni, 
zaveda pomena združevanja 
obrtnikov na različnih rav-
neh. Je član in podpredsednik 
Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Krško in se ak-
tivno vključuje v strokovno 
sekcijo vrtnarjev in cvetličar-
jev na državni ravni. Prepo-
znavna je tudi njegova vloga 
pri vključevanju krških obr-
tnikov na hrvaški trg, in sicer 
preko sporazuma o poslov-
nem sodelovanju, ki ga je kr-
ška obrtna zbornica podpi-
sala z največjim tovrstnim 
združenjem na Hrvaškem.

praznik občine Krško, ki ga 
bomo z različnimi dogodki 
in prireditvami obeležili v teh 
dneh v spomin na prve padle 
krške žrtve in vrnitev izgnan-
cev, je hkrati tudi čas za po-
gled na naše delo, ki smo ga 
v lokalni skupnosti opravili v 
mesecih od praznika do pra-
znika. 

S ponosom in veseljem bomo 
slovesno odprli celovito ob-
novljeno staro mestno jedro 
Krškega, ki je s pomočjo dr-
žave in evropskih sredstev z 
letošnjim letom urejeno po 
zgledu evropskih mest. In, 
kar je še posebej pomembno, 
ob izgradnji infrastrukture ob 
HE Krško je mesto zaščiteno 
pred zalednimi in stoletnimi 
vodami. 

S celovito obnovo Ceste kr-
ških žrtev, Dalmatinove uli-
ce in ureditvijo Zatona je tudi 
staro mestno jedro Krške-
ga dočakalo pomembno pre-
lomnico, zdaj pa je na vseh 
nas, da z novimi vsebinami 
in raznovrstnim dogajanjem 
Krško oživimo in mu damo 
nov pečat.

Že konec tega meseca bodo 
stekla dela energetske sana-
cije še četrte osnovne šole od 
osmih v naši občini, natanč-
neje vrtca in telovadnice pri 

OŠ Koprivnica. Tako tudi v 
tem letu izboljšujemo pogoje 
dela v šolah in še povečujemo 
delež privarčevane energije.

S ciljem zanesljive oskrbe s 
kakovostno pitno vodo bomo 
konec letošnjega poletja za-
ključili skupni posavski pro-
jekt hidravličnih izboljšav vo-
dovodnega sistema, hkrati pa 
nadaljevali z  ureditvijo in iz-
gradnjo komunalne in druge 
infrastrukture po različnih 
krajevnih skupnostih, med 
drugim tudi v Dolenji vasi. 

Na področju energetske učin-
kovitosti in trajnostnega ra-
zvoja kot tudi na področju 
ravnanja z odpadki smo v za-
dnjem letu dosegli zastavlje-
ne cilje, še posebej na podro-
čju ravnanja z odpadki, saj 
bomo v naslednjih dneh na-
menu predali sodobno kom-
postarno z okolju prijaznim 
in bistveno hitrejšim načinom 
kompostiranja. 

Že to pomlad in poletje se 
bodo pokazali učinki v pro-
izvodnji domače, lokalno 
pridelane hrane, saj je bila v 
lanskem letu dokončana iz-
gradnja II. faze namakalnega 
sistema Kalce—Naklo.

Veseli me, da smo v lanskem 
letu našli skupno pot z na-
šim olimpionikom Primožem 
Kozmusom, saj je na njegovo 
pobudo na Senovem zrasel 
edini center za mete v Slove-
niji. Prvi rezultati so že vidni, 
saj že od lanskega leta aktiv-
no deluje Primoževa atletska 
šola, v katero se je vključilo 
veliko število otrok iz lokal-
nega okolja. 

NALOŽBE IN 
PROJEKTI 
LETA 2015

Med večjimi projekti in na-
ložbami leta 2015 načrtujemo 
drugo fazo celostne obnove 
Osnovne šole Jurija Dalma-

tina Krško, celovito prenovo 
stadiona Matije Gubca, z mi-
nistrstvom za infrastrukturo 
potekajo pogovori glede čim-
prejšnje celovite obnove ceste 
na Zdole, pa obnova trgov na 
Raki in na Zdolah. 

Ponosno lahko rečem, da 
imamo v občini poleg energe-
tike tudi podjetja in organiza-
cije, ki dosegajo nadpovpreč-
ne uspehe tako na domačem 
kot na tujih trgih. Želim si, da 
bi bilo takšnih zgodb o uspe-
hu še več, predvsem pa, da bi 
pri tem spodbujali in vključe-
vali domače, mlade izobraže-
ne kadre.

Tudi v tem letu je in bo skrb 
Občine Krško zagotavljati 
pogoje za gospodarsko rast 
in razvoj, tudi in predvsem v 
okviru poslovnih con. Za le-
tošnje leto tako načrtujemo 
prvo fazo izgradnje komu-
nalne infrastrukture v Po-
slovni coni Drnovo – zahod. 

Pred nami je nova finančna 
perspektiva in nove prilo-
žnosti za pridobitev evrop-
skih sredstev za še lažjo 
uresničitev načrtovanih pro-
jektov in naložb. Prepričan 
sem, da bomo s skupnimi ci-
lji tako uspešni, kot smo bili 
v preteklih letih.

Spoštovani nagrajenci,
iskrene čestitke in velika za-
hvala za vaš prispevek in pre-
dano delo, s katerim ste pri-
pomogli k oblikovanju in 
nadgradnji razvoja v naši ob-
čini.

Drage občanke in občani, 
cenjeni bralci. 
Vabljeni, da skupaj obeležimo 
naš praznik, in hvala za sode-
lovanje, le tako se bomo tudi 
v prihodnje lažje soočili z iz-
zivi, ki so pred nami.

 Vaš župan 
 mag. Miran Stanko

www.krsko.si
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za pomemben prispevek 
k ohranitvi in predstavitvi 
kulturne dediščine 
v občini Krško.

Irena Fürst od septembra 
1979 dela kot kustosinja na 
gradu Rajhenburg. Kot stro-
kovna delavka Muzeja no-
vejše zgodovine Slovenije 

ves čas skrbi za dediščino iz-
gnancev.
 
Z metodo, ki je sicer bolj kot 
zgodovinarjem domača etno-
logom, zbira, zapisuje in raz-
iskuje življenjske izpovedi iz-
seljencev in skozi podatke tke 
zgodbe, katerih rezultat je iz-
jemna razstava Slovenski iz-
gnanci 1941-1945, ki je nasta-
la v okviru programa njenega 
matičnega muzeja in je na 
ogled od oktobra 2014. Raz-
stava v širši slovenski okvir 
umešča zgodbe izseljencev z 
območja Posavja in skozi učin-
kovit muzejsko-razstavni je-
zik prenaša občutljivo zgod-
bo tisočerih posameznikov, ki 
so vojna leta preživeli iztrgani 
iz domačega okolja.

Pomembno mesto v njeni bi-
bliografiji zavzemajo tudi 
menihi trapisti, ki so v še-
stih desetletjih delovanja 

trapistov skega samostana 
zaznamovali tako grad Raj-
henburg kot tudi prostor da-
našnje občine Krško in širše. 

Prva razstava Trapisti na Raj-
henburgu je bila odprta že v 
septembru 1993, novejša in 
obširnejša predstavitev tra-
pistovskega reda pa je bila 
predstavljena aprila 2013. Ta 
celostno in z učinkovito mu-
zejsko govorico ter likovno 
dovršenostjo javnosti pred-
stavlja tako red reformiranih 
cistercijanov kot tudi njihove 
dejavnosti, povezane z gra-
dom Rajhenburg - od priho-
da v letu 1881 do vseh gospo-
darskih aktivnosti na gradu in 
v širšem prostoru, ki so sloves 
trapistov z Rajhenburga pone-
sli v svet.

Delo Irene Fürst je velikega 
pomena tako za lokalni kot 
tudi širši slovenski prostor.

za ohranjanje kulturne dedi-
ščine in aktivno sodelovanje 
na drugih področjih.

Alojz Šribar je aktiven na raz-
ličnih področjih že vse svoje 
življenje. Nemalo ljudi ga je 
v preteklosti poznalo po or-

ganizaciji in vodenju špor-
tnih aktivnosti in treningov, 
pa naj bo to v rokometu, na-
miznem tenisu ali atletiki. 
Po njegovi zaslugi je bilo ro-
kometno igrišče v Leskovcu 
zgrajeno že v začetku 70-ih 
let, Leskovčani pa so uspe-
šno igrali v takratni regional-
ni rokometni ligi. Ko je prišlo 
do združitve z Rokometnim 
klubom Krško, je Alojz na-
šel izziv v atletiki, kot tek-
movalec in kot organizator 
atletskih prireditev, marato-
nov in krosov. Rad pove, da 
so v tistih časih za takratni 
Agrokombinat izdelovali za-
bojčke za sadje in si z zaslu-
ženim denarjem lahko kupo-
vali drese in športne copate.

Velik del svojega življenja pa 
je Alojz Šribar posvetil ohra-
njanju kulturne dediščine. Že 

50 let zbira različne predme-
te, njihova domačija v Kobi-
lah pa je razglašena za kul-
turni spomenik lokalnega 
pomena. Skupaj z ženo Lju-
dmilo sta organizirala kar 
nekaj likovnih kolonij in več 
drugih kulturnih prireditev, 
kamor privabljata pevce, 
umetnike, različne ansamble 
in s tem ohranjata stare obi-
čaje in bogatita kulturno de-
diščino. 

Prav posebno priznanje pa si 
Alojz Šribar zasluži za svojo 
humanitarno dejavnost. V 
preteklosti je zbiral denar za 
pomoči potrebne, vsa leta pa 
je vesten krvodajalec, zato je 
lani prejel tudi priznanje 
Rdečega križa Slovenije za 
100-kratno darovanje krvi.

ZNAK OBČINE KRŠKO
gospe Vidi Ban

za prispevek k razvoju pro-
stovoljstva v občini Krško in 
skrb za mlade.

Učiteljica, družbena delavka, 
sekretarka Zveze prijateljev 
mladine Krško in prostovolj-
ka Vida Ban je svojo poklicno 
pot začela s poučevanjem na 
osnovnih šolah Rimske To-
plice (v podružnici Jurklo-

šter) in Koprivnica, nada-
ljevala kot tajnica Občinske 
izobraževalne skupnosti Kr-
ško ter kot strokovna delav-
ka za izobraževanje pri Skup-
ščini Občine Krško.

Delo sekretarke Zveze prija-
teljev mladine (ZPM) Krško 
je vse do leta 1997 opravljala 
prostovoljno, nato pa je delo 
postalo profesionalno in pre-
raslo v programsko vodenje. 
Vse do leta 2012, ko se je Vida 
Ban upokojila, se je posveča-
la delu z mladimi s ciljem 
polepšati njihovo otroštvo 
in mladost.

Malo občin v Sloveniji ima 
tako dobro organizirano in 
dejavno Zvezo prijateljev 
mladine, kot jo imamo v ob-
čini Krško, ki z mladimi in 
za mlade dela že 62 let. Naj-
več energije in dela je Vida 
Ban v ZPM Krško posve-
tila ohranjanju in ponovni 

oživitvi delovanja Otroške-
ga naselja ZPM Krško v Ne-
rezinah, kasneje in še danes 
pa ji je organiziranje letova-
nja še poseben izziv. Bila je 
glavna nosilka socialno hu-
manitarnih dejavnosti, v lo-
kalnem in širšem okolju pa 
je prepoznavna in poznana 
po izrednem socialnem čutu 
za pomoči potrebne družine, 
mladostnike in otroke. Še ve-
dno je kot prostovoljka ak-
tivna v ZPM Krško in DPM 
Dolenja vas, s svojim delova-
njem pa je postala vzor mla-
dim prostovoljcem. 

Še vedno sledi svojim ide-
alom in stavi na sodelova-
nje med ljudmi. Zna, hoče in 
zmore povezovati in sode-
lovati. Je zmožna spoštova-
ti drugačne, odločena delati 
vedno več in bolje ter se ve-
dno znova učiti. 

ZNAK OBČINE KRŠKO
Društvu kmetic Krško

ob 40-letnici uspešnega ohra-
njanja lokalnih običajev.

Društvo kmetic Krško je 
pred štiridesetimi leti zače-
lo svoje delo v okviru Mer-
cator Agrokombinata Krško 
pod mentorstvom Marice Ži-
vič kot Aktiv kmečkih žena, 
katerega delo je temeljilo na 
izobraževanju članic v obli-
ki kuharskih tečajev, tečajev 
podjetništva, urejevanja oko-
lice in podobno.

Danes Društvo kmetic Krško 
kot prostovoljna, stanovska, 
nepolitična in nevladna or-

ganizacija združuje več kot 
300 deklet in žena od 15. do 
90. leta starosti s celotnega 
območja občine Krško. Velik 
medgeneracijski razpon čla-
nic omogoča izmenjavo raz-
ličnih znanj, izkušenj in spre-
tnosti ter ima velik socialni 
pomen za podeželje. Člani-
ce aktivno ustvarjajo, obu-
jajo kulturno dediščino in 
lokalne običaje, delo pa te-
melji predvsem na izobraže-
vanju in promociji. Tako so-
delujejo pri različnih večjih 
dogodkih v občini, kot je ob-
činski praznik, in na Killiano-
vem sejmu v prijateljski obči-

ni Obrigheim, kjer sodelujejo 
s kulinaričnimi dobrotami in 
kulturnim programom. Raz-
lične strokovne posvete, de-
monstracije kmečkih opravil, 
razstave ročnih del in kulina-
rike združujejo s prijetnimi 
družabnimi srečanji doma 
in v tujini, za dogodke pa so 
pripravile tudi svojo brošuro 
»Recepti naših babic«. 

S svojo aktivnostjo, prizadev-
nostjo in motiviranostjo Dru-
štvo kmečkih žena pridobiva 
številna priznanja in pohvale, 
kar je vzpodbuda za nadalj-
nje ustvarjalno delo.

ob 60-letnici uspešnega dela 
in razvoja športa v občini 
Krško.

Začetek zgodbe Plavalnega 
kluba Celulozar Krško sega 
v leto 1955, ko so v Krškem, 
po načrtih Stanka Bloudka, 
odprli olimpijski bazen, ta-
krat prvi in edini v Jugosla-
viji z ogrevano vodo. Pobu-
dnik za gradnjo športnega 
kompleksa z bazenom ob to-
varni celuloze in papirja je bil 
krški športnik in organizator 

mestne telesnokulturne de-
javnosti Tone Lileg. Isto leto 
je bil ustanovljen tudi Plaval-
ni klub Celulozar s prvi pred-
sednikom Rajkom Liviom in 
prvo trenerko Lenčko Junc.
Že prvo leto je klub organizi-
ral Otvoritveni miting jugo-
slovanske letne plavalne se-
zone, leta 1957 pa so se prvič 
udeležili ekipnega republi-
škega članskega prvenstva. 
Leta 1960 se je Plavalni klub 
Celulozar s prvim profesi-
onalnim trenerjem udeležil 

zimskega državnega prven-
stva in osvojil prvi naslov ju-
goslovanske članske prvaki-
nje. V tem obdobju je krško 
plavanje hitro napredovalo. 
Nova generacija mladih je 
kmalu zasedala visoka me-
sta tudi v članski konkuren-
ci, Krško pa je postajalo vse 
pomembnejše na plavalnem 
zemljevidu Jugoslavije.

Skozi leta so rasle nove gene-
racije, krepil se je trenerski ka-
der, vajeti so v roke prevzema-

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
gospe Ireni Fürst

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
gospodu Alojzu Šribarju

li domači trenerji. Ko je Krško 
dobilo še mala bazena v krški 
in leskovški osnovni šoli, so 
sledila leta številnih uspehov 
na državnih in republiških pr-
venstvih ter sodelovanje v dr-
žavni reprezentanci na evrop-
skem mladinskem prvenstvu 
in osvojene zlata in srebrni 
medalji na balkanskem mla-
dinskem prvenstvu. Po zapr-

tju krškega bazena treningi 
potekajo na krški in leskovški 
šoli, poleti pa se plavalci se-
lijo na bazena v Terme Čatež 
in Brestanico. V tem času pa 
je vzpon doživelo tudi daljin-
sko plavanje. Ob kakovostnem 
delu domačih trenerjev se na-
slovi državnih prvakov tako 
zopet vračajo v Krško, plaval-
ci pa doma in v tujini dosega-

jo vidne rezultate.

Člani plavalnega kluba Celu-
lozar Krško so v šestdesetih 
letih delovanja pustili globo-
ko sled v bivši in sedanji dr-
žavi, osvojili izjemno veliko 
število naslovov državnih pr-
vakov in korektno zastopali 
barve svojega kraja in drža-
ve na največjih tekmovanjih. 

ZNAK OBČINE KRŠKO
Plavalnemu klubu Celulozar Krško
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za več kot 90 let razvoja ko-
njeniškega športa v Krškem 
in Posavju.

Zgodovinska pot Konjeniške-
ga kluba Posavje Krško je od 
začetkov potekala na popol-
ni amaterski ravni, vendar pa 
so z leti rasli tako v tekmo-
valnem kot organizacijskem 
smislu. Posebej v zadnjih le-
tih, ko je njihova prireditev 
Šampionat Slovenije stalnica 
v koledarju kasaških tekem v 
Sloveniji.

Prvo 800-metrsko travnato 
tekmovalno stezo so uredili 
v Žadovinku, ob njej posta-

vili dve manjši leseni tribu-
ni za gledalce ter zgradili ve-
čji konjski - tudi rejski hlev. 
Vsako leto je bila tam vsaj ena 
prireditev, ki so jo nekajkrat 
povezali s kmečkim prazni-
kom.

Po drugi svetovni vojni so 
se lastniki in rejci tekmoval-
nih konj povezali v Posavsko 
društvo za konjski šport Kr-
ško in se preselili na novo 
tekmovalno stezo, ki je ob-
krožala predvojno Krško no-
gometno igrišče in je bila v 
Sloveniji takrat edina dolga 
1000 metrov. Ob njej so po-
stavili veliko leseno tribuno 

ter manjšo-sodniško. Poleg 
tega so uredili ločen zaba-
viščni prostor s tribuno za 
godbenike in plesišče. Vse 
skupaj so povezali v Stadion 
Matije Gubca, ki so ga slove-
sno odprli avgusta 1946. To je 
bil tudi čas največjih tekmo-
valnih uspehov krških kasa-
čev, ki je trajal do septembra 
1959, ko so se konjeniške tek-
me dokončno umaknile spe-
edwayju.

Kljub obdobju brez tekmo-
valnih površin je društvo de-
lovalo naprej, dolgoletne sa-
nje ljubiteljev konjeniškega 
športa pa so se uresničile z 
izgradnjo hipodroma v opu-
ščeni gramoznici na Bregah. 
Slovesno so ga odprli v juliju 
1988, ko so celotno območje 
oskrbeli z objekti, ki jih kasa-
ško prizorišče zahteva.

Tudi danes Konjeniški klub 
Posavje ni brez smelih na-
črtov. Do naslednje obletni-
ce želijo modernizirati kasa-
ško stezo, že izdelane načrte 
pa nadgraditi z odkupom ze-
mljišč in izgradnjo 1200-me-
trske krožne galopske steze. 

za uspešno rast podjetja in 
razvoj avtoservisnih dejav-
nosti.

Zametki podjetja Avtoline se-
žejo v leto 1964, ko je družba 
Slovenija avto odprla podru-
žnični servis na Bohoričevi 10 
v Krškem. Kasneje so delova-
li tudi kot poslovna enota Za-
stava avta, in sicer vse do leta 
1992, ko so postali poslovna 
enota družbe Avtoline Lju-

bljana. V letu 1996 se je pod-
jetje pravno osamosvojilo in 
danes posluje kot samostoj-
na družba.
Osnovna dejavnost družbe 
je prodaja novih in rabljenih 
motornih vozil, kompletno 
servisno vzdrževanje, proda-
ja nadomestnih delov, tehnič-
ni pregledi ter šola vožnje. 

Podjetje skozi vso svojo zgo-
dovino deluje družbeno od-

govorno, saj podpira po-
sameznike, humanitarna, 
športna in kulturna društva 
ter jim tako omogoča uspe-
šno in kakovostno izvajanje 
njihovega poslanstva. Uspe-
šno sodeluje s Šolskim cen-
trom Krško-Sevnica, kjer di-
jakom omogoča opravljanje 
obvezne prakse in sodelu-
je pri raznih akcijah Sveta za 
preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Kr-
ško.

Veliko pozornost posvečajo 
usposabljanju zaposlenih, na-
kupu najsodobnejšega orodja 
in opreme ter podaljševanju 
raznih licenc. Kakovost nji-
hovega dela zagotavlja ISO 
standard in pridobljeni certi-
fikat kakovosti ISO 9001. 

Družba Avtoline Krško tako 
skrbi za vzgojo novih vozni-
kov, s svojimi storitvami pa 
voznikom zagotavlja brez-
skrbno in varno vožnjo.

za prispevek h krepitvi go-
spodarstva in razvoj sadjar-
stva v občini Krško in Slo-
veniji.

Sadjarstvo ima zaradi imeni-
tnih naravnih danosti v Po-
savju dolgo in bogato tra-
dicijo, kar še posebej velja 
za občino Krško. Kmalu po 

osamosvojitvi Slovenije, ki 
je prinesla veliko sprememb 
na področju sadjarske pano-
ge, je bila ustanovljena druž-
ba Evrosad Krško, ki je od 
družbe Mercator - Agrokom-
binat Krško odkupila celotno 
infrastrukturo.

Kljub težkim pogojem go-
spodarjenja so prvo desetle-
tje zaznamovali z rastjo in 
večanjem proizvodnje, dru-
go desetletje, po vstopu Slo-
venije v Evropsko unijo, pa 
je družba Evrosad zaznamo-
vala s prodorom na mnoge 
nove trge, najprej po Evropi, 
v zadnjih letih pa tudi na Bli-
žnji vzhod in v Egipt, za le-
tošnjo jesen pa je predviden 
prodor tudi v Indijo. 

V skupini Evrosad, v katero 
spadata tudi Sadjarstvo Blan-
ca in Sadjarstvo Ormož, v so-
delovanju s sadjarji iz cele 
Slovenije, s katerimi imajo 
sklenjene pogodbe o odkupu 

jabolk, hrušk in breskev, le-
tno pridelajo okoli 22.000 ton 
sadja, kar predstavlja več kot 
tretjino slovenske sadjarske 
proizvodnje. 

V podjetju delujejo po sis-
temu integrirane pridelave 
sadja, hkrati pa so si, zaradi 
sodelovanja z velikimi trgo-
vskimi verigami in specializi-
ranimi veletrgovci s sadjem, 
skozi leta pridobili tudi stan-
darde kakovosti za varno 
pridelano hrano. Družba na-
mreč dosega pomemben cilj: 
primerno velik pridelek viso-
ko kakovostnega sadja, ki je 
ob koncu pridelave v nasadu 
skoraj povsem brez ostankov 
sredstev za varstvo rastlin.

Posebno pozornost posvečajo 
zaposlenim in skrbijo za nji-
hovo stalno izobraževanje, ob 
tem pa na različne načine po-
magajo različnim organizaci-
jam, klubom in društvom pri 
njihovi dejavnosti.

kot posebno priznanje ob 
100-letnici delovanja.

Gostilna Murko nepretrgo-
ma deluje že 100 let, odpr-
ta pa je bila tudi v času obeh 
svetovnih vojn. Začetki sega-
jo v leto 1915, ko je posestvo 
z mesarijo, hlevi in gostilno 
v strogem centru Krškega 
kupil stari oče Ivan Murko. 

V gostilni je bila tudi mesni-
ca, v sosednjih prostorih pa 
so imeli hleve, klavnico in le-
denico, kamor so shranjeva-
li meso. 

V tridesetih letih prejšnje-
ga stoletja, ko je obrt pre-
vzel Franc Murko, so obno-
vili mesarijo in klavnico in 
bili daleč naokoli znani po 

izvrstnih salamah, klobasah 
in krvavicah, več desetletij 
pa so svojim gostom ponuja-
li tudi prenočišča.

V letu 1978 je gostilno pre-
vzel Srečko Murko, danes pa 
za razvoj obrti in nadaljeva-
nje družinske tradicije skrbi 
njegova soproga Branka. 

Zanimivost Gostilne Mur-
ko je tudi v tem, da točijo to-
čeno pivo že od leta 1939, še 
danes pa pripravljajo pristno 
domačo hrano, kot so jo ku-
hale naše babice. Zato se lju-
dje v njej radi družijo, sklepa-
jo posle, nenazadnje so tam 
ustanovili mnoga kulturna in 
športna društva, prenekateri 
lovec pa je v njej opravil te-
oretični del lovskega izpita.

V Gostilni Murko se je tako 
skozi 100-letno zgodovino 
spletla marsikatera uspešna 
zgodba.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Konjeniškemu klubu Posavje Krško

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
družbi Avtoline Krško d. o. o.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
družbi Evrosad d. o. o. Krško

Župan občine Krško podeljuje 

SREBRNO PLAKETO 
OBČINE KRŠKO

Gostilni Murko

Boštjan Kozole, direktor
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Naložbe in projekti v občini Krško
Za investicijska vlaganja bomo v letošnjem letu namenili 
14.268 milijona evrov, od tega za novogradnje, rekonstruk-
cije in adaptacije 11.121 milijona evrov ali 38,5 % odhodkov.
Med večjimi projekti leta 2015 načrtujemo drugo fazo obnove 
Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, celovito prenovo stadi-
ona Matije Gubca, z Ministrstvom za infrastrukturo poteka-
jo pogovori glede čimprejšnje celovite obnove ceste na Zdo-
le, obnova Šercerjeve ulice na Senovem, obnova trga na Raki 
in na Zdolah. Sicer pa je v načrtu nadaljevanje modernizaci-
je občinskih cest, izgradnje pločnikov in novih odsekov kole-
sarskih povezav.

Zaključena prenova 
starega mestnega jedra 

Prenova starega mestnega jedra Krško, ki jo je Občina Krško 
uredila pretežno s pomočjo evropskih sredstev, saj od 3,1 mi-
lijona evrov vrednega projekta 1,8 milijona evrov predstavlja-
jo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, operativ-
nega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2012 – 2014, se je zaključila. V celoti sta urejeni Ce-
sta krških žrtev in Dalmatinova ulica z urejenimi parkirišči, 
pešpotmi, zelenimi površinami, parkirišči za kolesa in mo-
torje pa tudi s postajališči za polnjenje električnih motornih 
vozil. V okviru ureditve Zatona je urejeno tlakovano obmo-
čje, urejena so parkirišča, interna dostopna cesta, javna raz-
svetljava, hortikulturne ureditve in fontana. Hkrati s celovito 
prenovo starega mestnega jedra Krškega pa je javno podjetje 
Infra v sklopu infrastrukturnih ureditev ob izgradnji Hidroe-
lektrarne Krško uredilo tudi delno protipoplavno zaščito sta-
rega mestnega jedra.

Dvonivojsko parkirišče 
na Dalmatinovi ulici v Krškem

Južno od priključka Dalmatinove ulice pa vse do Zatona je Ob-
čina Krško v letošnjem letu končala z gradnjo dvonivojskega 

parkirišča s skupno 90 parkirnimi mesti (s spodnjim kletnim 
in zgornjim pritličnim nivojem). Skupna vrednost investici-
je je 610.000 evrov.

Črpališče zalednih voda

K protipoplavni zaščiti starega mestnega jedra bo pripomo-
gla tudi v letošnjem letu zaključena izgradnja črpališča zale-
dnih voda v neposredni bližini dvonivojskega parkirišča na 
Dalmatinovi ulici. V črpališču so tri črpalke s kapaciteto 1915 
l/s, ki se bodo vklapljale po potrebi glede na nivo vode v aku-
mulacijskem bazenu velikosti 18 x 6 m oziroma 136 m3 (re-
zervno napajanje z agregati). Višina investicije izgradnje čr-
pališča zalednih voda znaša 788.000 evrov, od tega 285.000 
evrov krije Občina Krško, ostalo pa podjetje Infra.

Ureditev objekta Železnine

Občina Krško s spremembo prostorskega akta načrtuje ure-
ditev poslovno stanovanjskega objekta na Cesti krških žrtev 
19 v Krškem, objekt bivše Železnine. S prenovo in možnostjo 
za širitev objekta želi Občina ustvariti pogoje, ki bodo omo-
gočali razvoj različnih dejavnosti v objektu, kar pomeni, da se 
s spremembami prostorskega akta za obravnavano območje 
v objektu in njegovi neposredni okolici omogočijo take vse-
bine oziroma zagotovi takšno oblikovanje objekta, ki bo za-
gotavljal razvoj različnih programskih vsebin in različnih de-
javnosti (upravne, poslovne, poslovno-stanovanjske) ali pa 
razvoj stanovanj.

Izgradnja komunalne infrastrukture 
Dolenja vas

Potem ko se je v novembru 2012 začela gradnja komunalne 
infrastrukture v naselju Dolenja vas, se je z letošnjim majem 
naložba v višini 2,2 milijona evrov, ki jo je v celoti financirala 
Občina Krško, tudi zaključila. V sklopu izgradnje je bilo med 
drugim zgrajenih 4650 metrov fekalne kanalizacije, vzpore-
dno s to je bilo položenih 2700 metrov primarne in 9650 me-
trov sekundarne cevne kanalizacije za optično omrežje, črpa-
lišče odpadnih voda, 2,4 kilometra obnovljenih pločnikov pa 
tudi 300 metrov javne razsvetljave.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema

V občini Krško je na javno vodovodno omrežje priključenih 
89 % gospodinjstev, ostalo pa predstavljajo vaški vodovodi. 
Projekt hidravličnih izboljšav Posavja, ki se zaključuje, saj je 
v gradnji zadnji od 14 odsekov, poleg rekonstrukcije vodo-
vodnega sistema zajema novogradnjo, kar pomeni, da bodo 
v prihodnje tisti deli občine, kjer kakovostnih vodnih virov 
primanjkuje, lahko oskrbovani iz centralnega sistema Krško, 
ki bo po novem povezan s Senovim, Podbočjem, Kostanjevi-
co in ostalimi kraji, kjer naravnih pitnih virov ni dovolj. Zgra-
jenih bo 14 odsekov, ki bodo med seboj povezali obstoječe vo-
dovodne sisteme, ponekod novi odseki cevovodov, vodohrani 
in prečrpališča. Celotna vrednost projekta, ki ga Občina Krško 

izvaja skupaj z Občino Kostanjevica na Krki, znaša 7,4 milijona 
evrov, od tega 3,3 milijona evrov predstavlja delež evropskih 
sredstev iz Kohezijskega sklada, nekaj manj kot 600.000 evrov 
bo zagotovila država, preostanek pa občini sami.

Izgradnja II. faze 
namakalnega sistema Kalce—Naklo

Vrednost izgradnje II. 
faze namakalnega sis-
tema znaša 1.132.428 
evrov, od tega je mini-
malni strošek občine 
420.783 evrov. Projekt, ki 
zajema 155 hektarjev no-
vih namakalnih površin 
in bo omogočal dodano 
vrednost z vidika večje 
količine kakovostnejših 
pridelkov, predvsem ze-
lenjave, jagodičevja, polj-
ščin in trsnih cepljenk, je 
bil delno sofinanciran iz 
Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeže-
lja. Nov namakalni sis-
tem ponuja nove razvojne možnosti lokalnemu kmetijstvu z 
vidika uvajanja novih oz. donosnejših kultur kot tudi z vidi-
ka samooskrbe. Občanom in drugim obiskovalcem bomo na-
ložbo in njene učinke podrobneje predstavili v mesecu juliju 
z večjim celodnevnim dogodkom.

Nadaljnja obnova tržnice na Vidmu 

V okviru projekta Posavska špajza je Občina Krško za prve 
faze obnove tržnice na Vidmu, ki je bila zgrajena pred tride-
setimi leti, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila 
378.000 evrov; iz proračuna pa sama namenila 150.000 evrov. 
Občina Krško bo tržnico na Vidmu rekonstruirala in nadgra-
dila predvidoma v petih fazah. V prvih treh fazah smo sani-
rali del konstrukcije, zgradili nove zunanje stopnice, umestili 
novo dvigalo in nadkrili teraso, kjer je zagotovljen nov pro-
dajni prostor z novo opremo na nekaj več kot 800 kvadratnih 
metrih, namenjen prodaji lokalnih produktov, in zgradili nov 
sanitarni blok na terasi. V naslednjih fazah bo sledila obnova 
obstoječih sanitarij, nove inštalacije, zapiranje terase, obnova 
fasade in zunanja ureditev. V letih 2015 in 2016 ima Občina 
Krško za dokončanje obnove tržnice na Vidmu v proračunu 
predvidenih še nekaj manj kot 500.000 evrov.

Nadaljevanje izgradnje obvoznice Krško

Izdelana je vsa potrebna dokumentacija PGD, PZI (most preko 
reke Save, krožišče na desnem bregu reke Save, krožišče Žado-
vinek, obvozna cesta z navezavo na krožišče TC Krško, nave-
zava na cesto pri Megadomu in rekonstrukcija ceste mimo Vi-
papa), za izgradnjo obvoznice Krško. S strani države je Občina 
pridobila pooblastilo za oddajo vloge za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja. Občina Krško zbira podatke o odkupih oziroma 
služnosti, kar je pogoj za oddajo vloge. Vrednost še preostale-
ga dela izvedbe obvoznice je ocenjen na 18 milijonov evrov.

Izgradnja sodobne kompostarne

V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad so zaklju-
čena dela izgradnje zaprtega objekta kompostarne v velikosti 
2160 m2 in kapaciteto 10.000 ton odpadkov na leto. Omogoča 
uvedbo sodobnega načina kompostiranja ločeno zbranih bio-
loško razgradljivih odpadkov in biološko razgradljivih sesta-
vin mehansko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. K 
tovrstni investiciji je Občina Krško pristopila s ciljem zmanj-

Medtem ko je bilo v lanskem letu realiziranih 40,7 milijona evrov prihodkov in 39,7 milijona evrov odhodkov, bodo po načrtih prihodki za leto 2015 
znašali 36,6 milijona evrov, odhodki pa 37 milijonov, v letu 2016 pa prihodki in odhodki 31,9 milijona evrov. 
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šati učinke onesnaževanja z emisijami snovi v zrak, saj bodo 
odpadki predelani v zaprtem prostoru, zrak pa bo pred iz-
pustom v okolje očiščen v biofiltru, s čimer se bodo tudi bi-
stveno izboljšali pogoji bivanja prebivalcev v bližini centra za 
ravnanje z odpadki.  Vrednost celotne investicije, s katero bo 
bistveno izboljšan proces dosedanjega odprtega načina kom-
postiranja, znaša 1,4 milijona evrov.

Izgradnja komunalne infrastrukture 
PC Drnovo-zahod - faza 1

Projekt, za katerega je v letošnjem letu predvidenih 455.000 
evrov, zajema izgradnjo dela meteorne kanalizacije, ki vklju-
čuje izgradnjo črpališča, cevovoda ter ponikalnega polja. Po-
treba po izgradnji omenjene infrastrukture izhaja iz zahtev 
Agencija RS za okolje z namenom varovanja podtalnice in 
vodnih virov, ki se nahajajo v bližini poslovne cone. Nalož-
ba vključuje tudi izgradnjo nove zbirne ceste za potrebe ze-
mljišč, kjer je predvidena umestitev novih poslovnih dejavno-
sti. Z investicijo bomo omogočili širitev obstoječih poslovnih 
dejavnosti v coni in ustvarili pogoje za umeščanja novih po-
slovnih subjektov.

Pločniki ob cesti Rožno – Brestanica

Za večjo prometno varnost udeležencev v prometu je ob cesti 
Rožno – Brestanica predvidena gradnja enostranskega ploč-
nika po levi strani regionalne ceste v naseljih Rožno in Do-
lenji Leskovec, izgradnja javne razsvetljave vzdolž obravna-
vanih odsekov, ureditev cestnih priključkov, ureditev novih 
avtobusnih postaj, ureditev odvodnjavanja padavinske vode 
ter izgradnja novih opornih zidov.

Križišče Dorc

Z izvedbo tega projekta bomo zelo prometno križišče, v bliži-
ni katerega je več industrijskih objektov, uredili varno kroži-
šče in primeren most proti osnovni šoli v Brestanici in baze-
nu ter v nadaljevanju proti Jetrnemu selu. Vrednost projekta 
je ocenjena na milijon evrov.

Nova mrliška vežica v Podbočju

V zaključni fazi je tudi izgradnja nove mrliške v Podbočju. 
Objekt mrliške vežice in nadstrešnica, ki ju je v višini 182.000 
evrov financirala Občina Krško, sta že zgrajena. Star objekt 
mrliške vežice bo porušen predvidoma v jeseni, ko bo v funk-
ciji nov objekt, do takrat pa bo Krajevna skupnost Podbočje še 
dokončala zunanjo ureditev pokopališča.

Sanacija plazov na Volovniku 
in na cesti na Bohor

Občina Krško je iz naslova naravnih nesreč pridobila državna 
sredstva za sanacijo plazu Volovnik v krajevni skupnosti Le-
skovec pri Krškem v višini 137 tisoč evrov, trideset tisoč evrov 
pa je prispevala Občina Krško. Dela so stekla konec leta 2014 
in se v tem mesecu zaključila. Lani septembra se je ob obil-
nem deževju sprožil še drugi plaz v Volovniku, ki je bil prav 
tako saniran v maju. Iz proračunske rezerve je bilo za ta dela 
namenjenih 20.000 evrov.
Zaradi jesenskega obilnega deževja je plaz uničil lokalno ce-
sto na Bohor, pri odcepu za Jelšo. Tudi tu so v marcu stekla sa-
nacijska dela, ki so se v maju zaključila. Stroške sanacije tega 
plazu v višini 60 tisoč evrov, bo Občina Krško prav tako kri-
la iz proračunske rezerve.

Nadaljevanje ureditve 
in širitve ceste v Sotelskem

Po zaključku del sanacije usada na odseku ceste Krško – Bre-
stanica v Sotelskem so že stekla dela razširitve ceste na dveh 
najbolj ozkih delih. Sanacija usada ceste na tem odseku je v 
zaključni fazi, izvedba kamnite zložbe v dolžini 150 metrov je 
zaključena, predvidena pa je še postavitev zaščitne varnostne 
ograje. Dela v sklopu širitve cestnih odsekov bodo vključevala 
izgradnjo novega opornega zidu, v nadaljevanju na drugem 
odseku pa širitev ceste z odstranitvijo skal. V Sotelskem je si-
cer v zaključni fazi projekt hidravličnih izboljšav na odseku 
Čistilna naprava Brestanica – Hidroelektrarna Krško (poveza-
va sistemov Krško in Senovo), ki potekajo istočasno s projek-
tom širokopasovnih povezav, podjetje Infra pa gradi kanali-
zacijo iz naselja Sotelsko. Zaradi velikega obsega del oziroma 
izvajanja več projektov hkrati, ki se bodo predvidoma zaklju-
čili v poletnih mesecih, bo v tem času še trajala popolna za-
pora ceste Krško – Brestanica. 

Ureditev trga na Raki

Projekt predvideva infrastrukturno ureditev trga na Raki, ki 
naj bi potekala do leta 2020. Na podlagi Državnega opera-
tivnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode je potrebno urediti odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
v aglomeraciji Raka, za kar je predvidena izgradnja fekalne 
kanalizacije in čistilne naprave. Istočasno je predvidena tudi 
obnova ceste, ureditev pločnika in javne razsvetljave ob trasi 
načrtovane kanalizacije.

Ureditev ceste skozi naselje Zdole 

Na Zdolah je potrebno urediti regionalno cesto skozi naselje in 
pločnike z vso ostalo infrastrukturo. Projekt naj bi izvajali v so-
delovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (bivši DRSC). Z ru-
šitvijo župnišča smo začeli že konec leta 2014, ostale aktivno-
sti pa so pogojene tudi s sodelovanjem direkcije. V letoš njem 
letu je za ta projekt v proračunu predvidenih 523.650 evrov. 
Na državni cesti Krško – Zdole sta bila sanirana oba plazova, 
sanacijo pa je financirala Direkcija RS za infrastrukturo. Ob-
čina Krško pa skupaj z direkcijo pripravlja sporazum za celo-
vito obnovo te ceste.

Energetska sanacija vrtca in telovadnice 
pri OŠ Koprivnica

Občina Krško je uspela konec leta 2013 pridobiti tudi sklep o 
odobritvi  nepovratnih evropskih sredstev za energetsko sana-
cijo vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica, ki bo predvidoma 
stekla v času letošnjih poletnih počitnic. Energetska sanacija 
bo obsegala obnovo strehe in fasade ter stavbnega pohištva, 
kar bo pripomoglo k zmanjšanju porabe energentov, saj bo po 
predvideni obnovi prihranek pri ogrevanju vrtca in telovadni-
ce na letni ravni znašal 44,56 MWh.

Pločnik na Sremiški ulici

Projekt je ocenjen na 1,5 milijona evrov, v letošnjem letu pa je 
za to prvo fazo namenjenih približno 400. 000 evrov, v okvi-
ru katere bo obnovljena vsa infrastruktura (vodovod, kana-
lizacija, javna razsvetljava, optična povezava) in obojestran-
ski pločnik od Kidričeve ulice do Ul. Tončke Čečeve. V času 
izvedbe del prve faze bo Občina z Direkcijo RS za infrastruk-
turo uskladila priključek na državno cesto in izvedbo novega 
križišča ter nadaljevala z drugo fazo.

Druga faza obnove Osnovne šole Jurija 
Dalmatina Krško

Potem ko je bila v lanskem letu največja osnovna šola v občini 
Krško energetsko sanirana, bo v letošnjem letu Občina Krško 
pristopila k drugi fazi obnove, ki bo vključevala celovito pre-
novo notranjih prostorov, vključevala pa bo obnovo tlakov, 
opreme in drugo. V letošnjem letu je v proračunu Občine Kr-
ško za ta namen predvidenih 1,4 milijona evrov.

Obnova Stadiona Matije Gubca v Krškem

Na Stadionu Matije Gubca bo Občina še v letošnjem letu pri-
čela z obnovo glavne tribune, in sicer z delno sanacijo strehe 
glavne tribune, prekritjem pasaže za dostop na tribuno, ru-
šitvijo starih »boksov« AMD Krško in namesto teh postavi-
la nadstreške, nadkrila klančine na objektu AMD Krško. Tre-
nutno je za obnovo, za katero je v proračunu za letošnje leto 
predvidenih 236.000 evrov, v izdelavi projektna dokumenta-
cija, obnova pa naj bi se začela v drugi polovici leta.

Odprtje Centra za mete Primož Kozmus

V okviru ŠRC Dovško na lokaciji Štirc (jalovišče rudnika) je 
Občina Krško na pobudo našega olimpionika Primoža Koz-
musa začela urejati poligon za Center za mete, edini v Slove-
niji in eden izmed redkih v Evropi. Občina Krško je pridobila 
zemljišče in uredila poligon z vso potrebno opremo. V lan-
skem letu je center pridobil tudi vso premično opremo, s ka-
tero so bili dani pogoji za izvedbo atletske šole Primoža Koz-
musa, hkrati so bili dani pogoji za treninge in pa tekmovanja 
v vseh štirih disciplinah (met kladiva, krogle, kopja in diska). 
Investicija je znašala 200.000 evrov, od tega je polovico prispe-
vala Fundacija za šport. 

Program modernizacije in obnove 
občinskih cest 

V letošnjem letu je za modernizacije in obnove občinskih cest 
predvidenih 915.000 evrov. V izvajanju so ali pa v tem letu še 
bodo ceste Brestanica – Anže in Drnovšek – Koželj v KS Bre-
stanica, Dule – Krpeličnik v KS Gora, Koprivnica – Prevole, 
ki je že zaključena, Leskovec – Veniše – Gorenja vas ter Zajč-
ki – Gmajna v KS Leskovec pri Krškem, Rimš – Zaloke v KS 
Raka, Dovško – Šedem, Globoko – Dobrava v KS Senovo, Se-
nuše – Križe ter Veliki Podlog – Gržeča vas – Mali Podlog.

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško, ki bo strate-
ški in izvedbeni prostorski akt, je v fazi usklajevanja ter pri-
dobivanja še zadnjih mnenj na izdelan predlog OPN. Po pri-
dobitvi le-teh ter odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje 
bo Občina izdelala usklajen predlog za obravnavo in sprejem 
na Občinskem svetu, predvidoma v juliju 2015.
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PETEK, 29. maj 2015

• ob 1200

Okrogla miza z udeleženci 9. UNESCO tabora in 
zunanjimi obiskovalci na temo: »Voda mene briga«

Kulturna dvorana Doma XIV. divizije Senovo
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• ob 1700

Otvoritev Centra za mete Primož Kozmus
Štirc - jalovišče pri Dovškem (Senovo)

(Občina Krško in Agencija Primož Kozmus d.o.o.)

• ob 1800

Druženje udeležencev 9. UNESCO tabora 
in krajanov ob krušni peči

Krušna peč v »uradniški koloniji« na Senovem
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

SOBOTA, 30. maj 2015

• ob 700

»20. mednarodno odprto prvenstvo 
v podvodnem ribolovu« 

Nerezine, Otok Lošinj
(DPR Pozejdon Krško)

• od 800 do 1200

EKO tržnica 2015
Tržnica na Vidmu

(Kostak d.d. Krško v sodelovanju s šolami, 
vrtci in ekološkimi kmetijami)

• ob 930

Turnir v odbojki na mivki in teniški turnir
Teniška igrišča Krško 

(TK Krško in OD Brestanica)

• ob 1000

44. mednarodni plavalni miting - Krško 2015
Bazen Brestanica

(Plavalni klub Celulozar Krško)

• ob 1000

Turnir prijateljstva v malem nogometu Lošinj : Krško
Nerezine, Otok Lošinj

(Dren, Borut Iskra)

• ob 1800

Iz preteklosti za sedanjost - medgeneracijsko srečanje
Krušna peč v »novi koloniji« na Senovem

(Turistično društvo Senovo)

NEDELJA, 31. maj 2015

• ob 1000

Tekmovanje v kajak sprintu za slovenski pokal 
za mlajše kategorije Krško 2015 
Akumulacijsko jezero Brestanica 
in parkirišče pri Gostilni Pečnik 

(Kajak kanu klub Krško)

• ob 1000 
»Kakor eno srce in ena duša« - župnijski praznik

Cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

• ob 1900 
»Naših 70 let« - 

koncert Moškega pevskega zbora KD Svoboda Brestanica
Kulturni dom Krško

(KD Svoboda Brestanica)

PONEDELJEK, 1. junij 2015

• od 900 do 1500

Sončkova tržnica rabljenih in recikliranih predmetov
Center Sonček Krško

(Zveza Sonček - Center Sonček Krško)

• ob 1400

Podelitev priznanj in diplom najboljšim inovatorjem 
v posavski regiji za leto 2014 - 2015

Kulturni dom Krško
(Gospodarska zbornica Slovenije, 

Območna zbornica Posavje, Krško)

TOREK, 2. junij 2015

• od 900 do 1500

Sončkova tržnica rabljenih in recikliranih predmetov
Center Sonček Krško

(Zveza Sonček - Center Sonček Krško)

• ob 1000

»Ko zadiši iz domače peči« - otvoritev razstave
Mestni muzej Krško (Društvo kmetic Krško)

• ob 1200

Področno prvenstvo osnovnih šol Posavja 
in Dolenjske v akvatlonu

Bazen Brestanica (Triatlon klub Krško)

• ob 1700

Zaključek sanacije plazu v Volovniku
Spodnji Volovnik

(Občina Krško in Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem)

• ob 1900

»Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi« - 
otvoritev razstave

Mestni muzej Krško
(Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško)

SREDA, 3. junij 2015

• od 900 do 1500

Sončkova tržnica rabljenih in recikliranih predmetov
Center Sonček Krško

(Zveza Sonček - Center Sonček Krško)

• ob 1600

Otvoritev komunalne infrastrukture naselja Dolenja vas
Večnamenski dom Dolenja vas

(Občina Krško in Krajevna skupnost Dolenja vas)

• ob 1700

Turnir v namiznem tenisu
Športna dvorana OŠ Podbočje

(Športno društvo Podbočje)

• ob 1800

Koncert orkestrov in komornih skupin 
Glasbene šole Krško

Kulturni dom Krško (Glasbena šola Krško)

• ob 1900

»Od pekla do raja: Resetirajva najin odnos!« - predavanje
Dvorana v parku

(Društvo Družina in Življenje)

ČETRTEK, 4. junij 2015

• ob 1000

Otvoritev kompostarne
Vrbina - Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

(Občina Krško in Kostak d.d. Krško)

• ob 1700

Mavrično potovanje
Park pred Valvasorjevo knjižnico 

(Valvasorjeva knjižnica Krško)

PETEK, 5. junij 2015

• ob 1530

Otvoritev obnovljenega mesta Krško
Zaton

(Občina Krško, Infra d. o. o.)

Osrednji prireditvi ob prazniku Občine Krško:

• ob 1700

Slavnostna akademija v počastitev praznika Občine Krško
Kulturni dom Krško

(Občina Krško)

• ob 1900

Kulturno-zabavno druženje občank in občanov 
z ansamblom Saša Avsenika

Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Občina Krško)

SOBOTA, 6. junij 2015 

• ob 700

Ročna košnja Cavsarja
Gasilski dom Raka

(Turistično društvo Lovrenc Raka)

• ob 730

Juriš na Bohor
Sedež PD Bohor Senovo, Titova 106

(Planinsko društvo Bohor Senovo)

• ob 900

Dopoldne s kinologi na Reštanju
Kinološki poligon na Reštanju

(Kinološko društvo Senovo)

• ob 900

Mednarodni hitropotezni šahovski turnir 
City Hotel Krško

(Šahovski klub Triglav Krško)

• ob 1000 

2. mednarodni Plavalčkov miting 
v plavanju za invalide

Bazen Brestanica
(Športno društvo Plavalček)

• ob 1000

Mednarodni turnir ženske odbojke 
»Brestanica : Bajina Bašta«

Telovadnica OŠ Adama Bohoriča Brestanica
(Odbojkarsko društvo Brestanica)

• ob 1100

»Izgnanske svetinjice« - delavnica
Grad Rajhenburg

(Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg)

• ob 1300

Nogometna tekma 
»Kerinov Grm : Murska Sobota«

Kerinov Grm
(ŠKD Roma džam angle Krško)

• ob 1700

15. pozivno meddruštveno gasilsko tekmovanje 
za prehodni pokal PGD Senuše

PGD Senuše
(Prostovoljno gasilsko društvo Senuše)

• ob 1800

Maraton klasikov
Atrij Mencingerjeve hiše

(KUD Liber)

• ob 1900  
Speedway dirka za Zlati znak Občine Krško 

in pokal Franca Babiča
Stadion Matije Gubca Krško

(AMD Krško)

NEDELJA, 7. junij 2015

• ob 800

9. »Vaški turnir v fuzbalu« 
za pokal Krajevne skupnosti Krško polje

Igrišče na Drnovem 
(Športno, turistično in kulturno društvo Neviodunum) 

• ob 900

Oldtimer Show Krško - Srečanje starodobnih vozil
Parkirišče Qlandia Krško 

(Center Qlandia Krško 
in Slovenska veteranska avto moto zveza SVAMZ) 

• ob 1000

»Pot izgona in vrnitve družine Cener iz izgnanstva«
Grad Rajhenburg

(Muzej novejše zgodovine Slovenije - enota Brestanica)

• ob 1500

Tradicionalne kasaške dirke - Šampionat Slovenije
Hipodrom Brege

(Konjeniški klub Posavje Krško)

Prireditve ob prazniku občine Krško 2015
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Voščila ob prazniku občine Krško
Čas obeleževanja letošnjega praznika sovpada z 
okroglo obletnico konca druge svetovne vojne, v 
kateri so tudi mnogi prebivalci krajev z območja 
današnje občine Krško doživeli družinske in oseb-
ne tragedije. To je bil čas, ko so se na svoje domo-
ve v Posavju vračali po vsej Evropi prisilno razse-
ljeni ljudje in poskušali zaživeti na novo. Čeprav 
krivic in za marsikoga usodnih napak s tem še ni 
bilo konec, se je takrat začelo prizadevanje za iz-
boljšanje tako družbenega kot osebnega standar-
da tukaj živečih ljudi.

Ko sta bila pred 60 leti povezana desni in levi 
breg Krškega in je v letih zatem občina Krško do-
bila približno današnje meje, se je začela hitra 
preobrazba mesta in z njim celotne lokalne sku-
pnosti, za katero lahko rečemo, da z večjimi ali 
manjšimi nihanji traja vse do današnjih dni. V go-
spodarski napredek so bili vključeni tako veliki in-
dustrijski obrati kot majhne obrtne delavnice in 
posamezni podjetniki ter kmetje, v dvigovanje ni-
voja družbenega standarda pa številne organiza-
cije, skupnosti, društva in klubi. 

Tako je tudi danes. Od sinergije prav vseh teh de-
javnikov ter odgovornega vodenja lokalne sku-
pnosti je poleg splošnih družbenih razmer odvi-
sna kvaliteta življenja prebivalcev občine Krško.

Drage bralke in bralci, želimo vam lepo prazno-
vanje in upamo, da bo k prazničnemu vzdušju po 
svojih močeh pripomogel tudi Posavski obzornik.

 Uredništvo

Cenjene občanke, spoštovani občani                                                                                                           
občine Krško,

vsak nov dan vedno znova prinaša nove 
in nove izzive, preizkušnje, izkušnje in spoznanja. 

Tisto, kar pa v življenju zares največ šteje, 
je spoštovanje, razumevanje in sodelovanje, 
saj lahko le na ta način ustvarjamo novo jutro, 
nov dan - boljšo prihodnost. 

V iskanju dobrih rešitev in v želji po nadaljevanju 
dobrega sodelovanja Vam iskreno čestitamo 
ob občinskem prazniku. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine Krško,

pomladanski čas prinaša v vašo občino 
veselo vzdušje ob prazniku vaše občine. 

Iskreno vam čestitam za vaš praznik in za opravljeno delo, 
za številne uspešno izvedene projekte, s katerimi ustvarjate 
stimulativno ter prijazno okolje za vse občanke in občane.

   
Želim vam obilo priložnosti za druženje in pogovor 

ob številnih prireditvah, s katerimi obeležujete praznik 
ter mnogo ustvarjalnosti pri snovanju novih načrtov 

za vašo občino.

Verjamem, da bomo Posavke in Posavci z dobro voljo in 
pripravljenostjo za sodelovanje sledili skupnemu cilju, zagotavljanju 

kakovostnega življenja v naši skupni posavski regiji.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Krško! 

Naj bo čas od praznika do praznika napolnjen
z veliko mero medsebojnega sožitja in sodelovanja 

pri uresničevanju ciljev ter postavljanju novih, 
ki naj vodijo k osebnemu in skupnemu zadovoljstvu. 

Sreča se skriva v majhnih rečeh, ki vodijo do uresničitve 
velikih, zato naj bo vsak dan prežet z vrlinami, 

ki nas bodo vodile k skupnim ciljem nadaljnjega razvoja. 

 S svojimi bogatimi idejami in z izkušnjami 
lahko soustvarjamo in sooblikujemo naše življenje tako,

 kot si želimo! 

Ladko Petretič
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Krško.

Vsako občino in njene posamične kraje odlikuje neponovljiva celota 
družbenega utripa, ki v ljudeh utrjuje pripadnost in daje dom v 

najpolnejšem smislu. V praznično obarvanih dneh naj se ta pripadnost 
še dodatno okrepi ter vas povezuje v slogi in sodelovanju.

Z uspehi in skupnimi dosežki ste v občini Krško v minulem letu v tok 
časa vpisali dosežke, s katerimi je bivanje v skupnosti še prijetnejše. 

Županu s sodelavci, občinskemu svetu, krajevnim skupnostim ter 
podjetjem, organizacijam, društvom in posameznikom, ki delujete v 

krški občini, tudi v bodoče želimo uspešno delo.

Prepričan sem, da bomo ciljem dobrega sodelovanja tudi v bodoče lepo 
sledili v naši skupni posavski regiji. 

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in želimo vse dobro. 

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Občankam in občanom 
čestitke za praznik 

ter veliko dobrega sodelovanja 
tudi v prihodnje.

Nuklearna elektrarna Krško 

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 

občankam in občanom
ter želimo veliko osebnih 

in poslovnih uspehov.

Občina Krško 
in Krajevna skupnost Brestanica -

iskrene čestitke ob praznikih, 
ki nas združujeta.
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Družini prijazno podjetje
Podjetje Grieshaber logistika 
d. o. o. je po treh letih uspe-
šne implementacije ukrepov 
prejelo polni certifikat Dru-
žini prijazno podjetje. Z za-
dovoljstvom ga je sprejela 
prokuristka podjetja Silva 
Žvar, ki podjetje uspešno 
vodi že deseto leto. Griesha-
ber logistika je podjetje, spe-
cializirano za  izvajanje logi-
stičnih storitev, vseskozi pa 
vlaga v zadovoljstvo zapo-
slenih, saj se vodstvo zave-
da, da so zaposleni največji 
kapital. Zaposlujejo 113 so-
delavk in sodelavcev in so 
uspešno implementirali 12 
ukrepov. Kot je zapisano v 
revizorskem poročilu, vod-
stvo aktivno podpira uskla-
jevanje dela in družine ter 

poudarja vlogo vodij pri za-
gotavljanju možnosti uskla-
jevanja dela in družine, saj 
to prinaša pripadnost in ve-

čjo motiviranost zaposlenih, 
ki cenijo trud vodstva in so 
zadovoljni, da so zaposleni v 
tem podjetju. 

Prokuristka Silva Žvar in državni sekretar Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter 

Pogačar (druga in tretji z leve) s sodelavci: Stankom 
Urhom, Sabino Gramec in Matejem Valentinčičem
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Ob tej priložnosti pa se pridružujemo čestitkam ob občinskem prazniku in vam vsem 
občankam in občanom občine Krško želimo veliko osebnega zadovoljstva in delovnih 
uspehov. Naj bo praznovanje polno prijetnih doživetij in medsebojnega razumevanja.

Prijazni pozdravi in nasmehi na obrazu za-
poslenih odražajo zadovoljstvo v službi in ti-
sto »nekaj malega« več, kar jim podjetje nudi 
preko ukrepov družini prijaznega podjetja. 

Šoloobvezni otroci se že naprej veselijo poči-
tnic, saj vedo, da bosta mamica ali očka, ki 
sta zaposlena v podjetju Grieshaber Logisti-
ka d. o. o., imela v tem času dopust. 
 Matej, sodelavec

V našem podjetju vlada pozitivna energija, za-
posleni se med sabo družimo, zaupamo, se v 
primeru težav brez občutka krivde pogovori-
mo in izkoristimo možnosti sprejetih ukrepov. 

Sem mamica dveh otrok. Največ mi je pome-
nilo obdarovanje novorojenca, ker sem dobi-
la občutek, da me podjetje ni pozabilo in da 
moje delo nekaj velja.
 Sabina, sodelavka
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Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Jožica Žabkar s.p., Ul. 11. novembra 2, Leskovec pri Krškem

Vsem občankam in občanom občine Krško
ter krajankam in krajanom KS Leskovec

čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si
Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84D, 8270 Krško, Slovenija
Splet: www.ihs.si
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Ob prazniku občine Krško 

čestitamo vsem 

občankam in občanom 

ter vam želimo prijetno 

druženje ob praznovanju.

Čestitamo 
ob prazniku!

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku

in se zahvaljujemo za zaupanje.
Titova cesta 75, SI-8281 Senovo
e-pošta: joze.pozun@kabelnet.net Tel.: 07 48 81 960, Fax: 07 48 81 967, GSM: 041 739 485

Čestitamo
ob prazniku!

Čistilnica PACEK d.o.o.
Tovarniška ulica 1, Krško

(izvoz za VIPAP)

Z željo po varnem življenju, brez nesreč ali nezgod, 
vsem občankam in občanom občine Krško

čestitamo ob občinskem prazniku.
112

NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občankam in občanom čestitamo 
ob občinskem prazniku.

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo in vztrajnostjo,

voščimo ob prazniku občine Krško. CKŽ 135 C, Krško, www.sipro-inzeniring.si

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

Telefon: 07 / 488 18 50
www.dsokrsko.si

Vsem oskrbovancem, njihovim sorodnikom,
 poslovnim partnerjem, občankam ter občanom

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje.

Sandi Papež s.p., Rostoharjeva ulica 64, Krško

Želimo vam vse lepo 
ob prazniku občine Krško!

V VSEH DOBRO ZALOŽENIH  
TRGOVINAH V POSAVJU!

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.

MDB 16, 8273, Leskovec , email: parketarstvo.pirc@siol.net

- parketi
- itisoni

    - vinil
    - tekači

           - topli podi

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob občinskem prazniku.

           - laminati

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.
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Iskrene čestitke ob prazniku občine Krško!

Občankam in občanom želimo 
trajen in skladen razvoj skupnosti 

v dobro vseh.

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Ob praznovanju občinskega praznika

vam iskreno čestitamo in želimo veliko 
osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.

Občinski odbor Krško

Ob prazniku občine Krško 
se našemu ustanovitelju zahvaljujemo 

za dobro sodelovanje.

Vsem občanom in občankam 
čestitamo ob prazniku, 

našim obiskovalcem pa želimo veliko dobrega branja 
in prijetnih trenutkov v naši knjižnici.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

aša
knjižnica
že 50 let

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
čestitamo ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vse za poroko
Darilni program

Žalna dekoracija

ZAVAROVALNICA MARIBOR d. d.
Agencija Amfora d. o. o.
PE Krško
Cesta krških žrtev 137
8270 Krško

Ob prazniku občine Krško želimo vsem občanom 
veliko osebnega zadovoljstva in delovnih uspehov.

www.zarnkrsko.si

Cenjene občanke in občani, 
spoštovani poslovni partnerji,

iskreno vam čestitamo 
ob občinskem prazniku.

Vse, kar delate, delajte z zrnom modrosti.
(Cum grano salis)

Ob prazniku občine Krško 
iskreno čestitamo in želimo 
prijetno bivanje v okolju, 

ki ga z idejami in izkušnjami 
skupaj soustvarjamo.

www.avtoline.si

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, Krško

Tel.: 07/490 21 10

Občanom Krškega iskreno čestitamo 
ob občinskem prazniku 

in se zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

www.megadom.siURESNIČI IDEJE CENEJE!

1999€

NOTRANJA ZIDNA
BARVA
Opti color 25 kg, Demit

MEGA AKCIJA

VISOKO
POKRIVNA

Pri nakupu fasade 

DEMIT Original vam

ob 40 letnici 
40 kg ometa 

PODARIMO.

LE T

Fasadi dajemo ime.

Spoštovane občanke in občani občine Krško,

cenjene stranke in poslovni partnerji,

zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje 

in vam čestitamo ob prazniku.

Megadom Krško
CKŽ 135f, Krško
07 48 81 200

www.megadom.si
facebook

Zahvaljujemo se za zaupanje 
in čestitamo ob prazniku!

Občankam in občanom čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.tatalovic.si

- estetsko zobzdravstvo
- protetika
- rtg slikanje,ortopan
- zdravljenje zob ... IMPLANTOLOGIJA

ORTODONTIJANOVO!

 
PRVI PREGLEDI!

BREZPLAČNI

...  Delamo za Vaš nasmeh :)
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Spoštovane občanke, občani!

 Ob prazniku občine Krško vam iskreno čestitamo,
praznični dnevi pa naj bodo bogati 

z medsebojnim razumevanjem 
in prijetnim druženjem.

 
Svet KS Rožno - Presladol,
predsednik Anton Bohorč

Ob prazniku občine Krško vam čestitamo
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Občinski odbor SDS Krško,
predsednik Jože Olovec

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam 

ob občinskem prazniku 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Drage občanke in občani 
občine Krško,

čestitamo vam ob prazniku 
in vam želimo 

prijetne praznične dni, 
polne priložnosti za prijetna 

druženja.
www.metalna-senovo.si

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

www.sc-krsko.si

Vsem občankam in občanom čestitamo ob občinskem prazniku.
Našim dijakinjam in dijakom 

pa želimo veliko uspehov ob zaključku šolskega leta. 

Ob prazniku občine vam čestitamo in vam želimo veselo praznovanje.

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ  - STREŠNA OKNA
- VSE VRSTE KRITIN  - ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 1, 8270 Krško

Svet KS Veliki Podlog,
Karolina Cizerle, predsednica sveta

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG

Spoštovane občanke in občani!

Čestitamo vam ob prazniku občine Krško 
in Vam želimo prijetne praznične dni. 

Hkrati se zahvaljujemo za vaš doprinos 
k razvoju in prijetnemu bivanju v naši občini.

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem občankam in občanom 
ter vam želimo prijetno druženje na prireditvah, 
ki bodo potekale v počastitev praznika.

Svet KS Veliki Trn,
Franc Lekše, predsednik sveta 

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
ter delovnih uspehov.

Ob prazniku občine Krško vsem občankam 
in občanom iskreno čestitamo in želimo 

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednica Sonja Bračun
in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

Čestitamo ob občinskem prazniku!

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

1+1
Krško, 
Dalmatinova 1

tel: 07 49 22 812
Sevnica, 
trg svobode 14a

tel: 07 81 62 620

AKCIJA VELJA OD 
1.3. DO 30.6.2015

OPTIKA
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NOVI MODELI 
RAY BAN!

 
Naj bo praznik prijetna priložnost 

za praznovanje vsega dobrega,
 kar smo ustvarili, in razmislek o tem, 

kaj lahko, vsak po svojih močeh, še izboljšamo.
Uredništvo
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Bon je unovčljiv pri nakupu nad 40 €. Bon lahko 

unovčite v vrtnih centrih in prodajalnah Kalia po Sloveniji 

do 31.10. 2014

Bona ni možno zamenjati zagotovino.  Pri posameznem

nakupu je unovčljiv en bon. Bon ne velja pri nakupu večjih

pakiranj mineralnih gnojil, sredstev FFS in poljščin.

Bon je unovčljiv pri nakupu nad 40 € 
samo v Vrtnem centru Kalia Krško, 
do 30. junija 2015. 

Bona ni možno zamenjati za gotovino.  
Pri posameznem nakupu je unovčljiv en bon. 
Bon ne velja pri nakupu večjih pakiranj 
mineralnih gnojil, sredstev FFS in poljščin.

www.kalia.si

v vrtnih centrih in 
prodajalnah Kalia. 

Več o popustih na www.kalia.si

Vsak četrtek, celo leto.

ZA BOGAT IN ZDRAV PRIDELEK

Pri nas boste našli vse, kar potrebujete 
za vinograd,  sadovnjak,  polje in vrt, 
pa tudi pripomočke za ureditev doma 
in sobne lončnice. Strokovnjak vam bo 
svetoval, kako rastline varovati pred 
škodljivci, boleznimi in pleveli, na voljo 
pa je tudi široka izbira sredstev za var-
stvo rastlin. 

Ob občinskem prazniku vam iskreno 
čestitamo in vam želimo, da bo tudi z 
našo pomočjo vaša občina še dolgo 
prijazna in urejena.

Ul. 11. novembra 45, Leskovec pri Krškem
                  (v prostorih Evrovinogradnika)

Posavski_obzornik bomo 128 x 111 mm.indd   1 26.5.2015   12:12:34

dvajset   let
Ustvarjamo z energijo

Ob občinskem prazniku
vsem občankam in občanom

občine Krško
iskreno čestitamo.

Naj praznične dni
 

spremlja obilo 
pozitivne energije.

Občankam in občanom ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Krško.

KRŠKO - V veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško je 16. 
maja potekal pomladni kon-
cert Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Krško. Orkes-
ter pod vodstvom dirigenta 
Petra Gabriča je koncert pri-
čel s skladbo Jutranja gimnas-
tika za pihala, trobila in tolkala, 
domačega skladatelja prof. De-
jana Učakarja. V nadaljevan-
ju so se predstavila še godala 
s Sibeliusovim Valse Triste ter 
DuPuyevim Kvintetom za fagot 
in godala, kjer se je kot solist-
ka na fagotu izkazala Eva Fritz. 

Program se je nadaljeval z ne-
kaj filmske in popularne glas-
be. Tako smo lakho prisluhnili 
glasbi iz musicala »Cats«, obis-
kal nas je detektiv Pink Pant-
her, pa tudi čisto pravi zloglas-
ni gusar Jack Sparrow s svojo 
posadko Piratov s Karibov. V 
delu Bugler's Holiday so svo-
je spretnosti ob spremljavi or-
kestra predstavili trobentači 
Matjaž Kaučič, David Žarn in 
Žan Vranetič. Za konec pa so 
prihranili še priredbo skladbe 
Don't Stop Me Now, priljubljene 
britanske rock skupine Queen. 

Program je zabavno povezoval 
Aleš Tuhtar. Predsednica Tat-
jana Vakselj je zaželela dob-
rodošlico novim članom in se 
zahvalila obiskovalcem za pod-
poro, tako moralno kot finanč-
no. Čeprav je bila publika to-
krat nekoliko manj številčna, je 
svoje navdušenje nad slišanim 
izrazila z bučnim aplavzom in 
tako nagradila glasbenike za 
njihov trud in prispevek h kul-
turi v Posavju. 

 Vir: Simfonični orkester 
 GŠ Krško, foto: Lovro Vakselj

Pomladni koncert krških simfonikov
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• ob 15.00 v MT Senovo: foto-
grafska delavnica za otroke

• ob 16.30 v galeriji Gimna-
zije Brežice: otvoritev dija-
ške likovne razstave Timo-
teja Pavlina

• ob 17.30 v MC Sevnica: 
okrogla miza »Fantje so z 
Marsa, dekleta so z Venere«

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Akademija 
cvičkovega turizma - globo-
ke korenine cvička

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
»Za posavski gozd in les« - 
predstavitev zaključkov pro-
jekta s priložnostno razstavo 
Braneta Žuniča

• ob 19.00 v Glasbeni šoli Bre-
žice: predmagistrski koncert 
Uroša Polanca - harmonika

Petek, 29. 5.

• od 10.00 do 19.00 v dežur-
nih zidanicah VTD Gadova 
peč: ponudba odličnih vin 
in domačih dobrot v zibel-
ki cvička; zidanica Andrejaš 
Vera in hram društva VTD 
Gadova peč (do 31. 5.) 

• ob 17.00 v Domu Svobo-
de Brestanica: Vez med de-
diščino in prijatelji, odprtje 
razstave vezenin in drugih 
izdelkov članic »Pridne roke 
Rajhenburga« DU Brestanica

• ob 17.00 v MT Senovo: foto-
delavnica

• ob 17.00 na igrišču OŠ Ko-
privnica: športne igre

• od 17.30 dalje v Kostanje-
vici na Krki: 43. Teden cvič-
ka - povorka vinogradniških 
društev, svečana otvoritev, 
razglasitev kralja cvička, 
imenovanje ambasadorja 
cvička, zabava z ansamblom 
Jerneja Kolarja, gostja veče-
ra Nuša Derenda

• ob 18.00 v Glasbeni šoli 
Brežice: predmagistrski 
koncert Tomaža Zevnika - 
klarinet

• ob 18.00 v MC Sevnica: pre-
davanje Vedrana Rađeno-
vića »Uvod v metabolizem«

• ob 18.30 v Športni dvorani 
Brežice: 5. dobrodelni kon-
cert za mamograf, nasto-
pajoči: Orkester Slovenske 
vojske, Klapa »Sveti Juraj«, 
pevska skupina Jazzva

• ob 18.30 v avli Kulturnega 
doma Krško: otvoritev likov-
ne razstave Extempore Kr-
ško 2015 »Oko panorame«

• ob 19.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje o Etiopiji

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 19.00 na Kapelskem pla-
cu: voden sprehod po Košče-
vi poti in večerno poslušanje 
koscev v Jovsih

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: območ-
no srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž 
»Smo pevci vsi veseli«

• ob19.00 v Kulturni dvorani 

Sevnica: regijsko Linharto-
vo srečanje 2015 z ogledom 
monokomedije »Al’ en al’ 
dva« in podelitvijo priznanj

• ob 20.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: jubilejni kon-
cert ob 25-letnici delovanja 
KD Ljudski pevci Boštanj z 
gosti, Ljudskimi pevci iz Luč

Sobota, 30. 5.

• od 8.00 do 12.00 na tržnici 
na Vidmu: Eko tržnica - de-
lavnice in programi malčk-
ov iz vrtcev in učencev šol iz 
Brestanice, Krškega, Leskov-
ca, Velikega Podloga, Kopriv-
nice, Kostanjevice, Podbočja, 
Rake in Senovega; modna re-
vija, predstava, eko delavni-
ce, nastop D'palinka banda

• ob 8.00 na ribniku Resa v 
Krškem: Posavski festival 
tematskih poti 2015 - kuli-
narični pohod po krški poti

• ob 9.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 9.00 na parkirišču pred 
Gostilno Kmečki hram v Ko-
stanjevici na Krki: Posavski 
festival tematskih poti 2015 
- S kolesom po cvičkovih gri-
čih

• ob 9.00 pred Gostilno Žol-
nir v Kostanjevici na Krki: 
Posavski festival tematskih 
poti 2015 - Skrivnosti Kra-
kovskega gozda

• ob 9.00 na ŠRC Grič: kaja-
kaška tekma in SUP preiz-
kušnja

• ob 9.00 na Cesta prvih bor-
cev Brežice: Maj v mestu 
Brežice 

• od 9.00 do 11.00 v tovar-
ni Tanin Sevnica: dan odpr-
tih vrat

• od 9.00 do 13.00 na dvori-
šču gradu Brežice: ustvar-
jalna delavnica Posavskega 
muzeja Brežice

• ob 10.00 na Stadionu Rade-
če: 50. gasilsko tekmovanje 
papirne industrije Slovenije

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
športne igre

• ob 14.00 na gradu Bizeljsko: 
10. Moto srečanje DLM Vra-
geci Bizeljsko

• ob 17.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: tekma 
2. SNL med NK Krško in NK 
Aluminij

• ob 17.00 v MC Sevnica: 
dharma yoga s Kristijanom

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: koncert Saše Venek 
na klasični kitari

• ob 19.00 pod šotorom na 
asfaltnem igrišču pred več-
namenskim objektom Log: 
tradicionalna 29. šinjekadija

• ob 19.00 v Viteški dvorani 

gradu Brežice: koncert ci-
trarskega orkestra GŠ Bre-
žice »Ko strune citer zapojo«

• od 20.00 dalje v Kostanjevi-
ci na Krki: 43. Teden cvička - 
začetek prireditve z ansam-
blom Tanje Žagar, uradna 
predstavitev komisije in 
kandidatk za cvičkovo prin-
ceso, izbor in razglasitev 17. 
cvičkove princese

• ob 21.00 v MC Krško: HC/
punk koncert

Nedelja, 31. 5.

• ob 8.00 pri TRC Savus v Ra-
dečah: Posavski festival te-
matskih poti 2015 - pohod 
po Učni poti Savus

• od 9.30 dalje na igrišču Te-
nis kluba Krško: 1. Dolenjski 
teniški satelit

• ob 10.00 pred Športnim do-
mom Sevnica: Posavski festi-
val tematskih poti 2015 - 20. 
sevniški kolesarski maraton

• ob 10.00 v Vojašnici Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki: dan 
odprtih vrat vojašnice in le-
tališča ter otvoritev medna-
rodne vojaške vaje Adriatic 
strike 2015 

• od 14.00 dalje v Kostanjevi-
ci na Krki: 43. Teden cvička 
- zabava z ansamblom Dra-
kslerji ter otroški program, 
kulturni program, podelitev 
priznanj vinogradnikom, vi-
nogradniške igre

• ob 18.00 na grajskem dvo-
rišču v Brežicah: 1. medna-
rodno tekmovanje v skoku s 
palico »Grajski skoki«

Ponedeljek, 1. 6.

• ob 19.00 v sejni dvorani A 
Občine Krško: posvet »Prilo-
žnosti povezovanja pridelo-
valcev industrijske konoplje 
v Posavju«

Torek, 2. 6.

• ob 18.15 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: Klepetanje - 
pogovorno srečanje v portu-
galščini in italijanščini

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališki abonma 
s predstavo »Mišolovka«

• ob 20.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev fotograf-
ske razstave »Videm-Krško« 
Društva ljubiteljev fotogra-
fije Krško v okviru vsakole-
tnih »Blaževih dni«

Četrtek, 4. 6.

• ob 10.00 v Prevzgojnem 
domu Radeče: dan odprtih 
vrat

• ob 15.00 v MT Senovo: bral-
na urica s čajanko

• ob 17.00 v parku pred Val-
vasorjevo knjižnico Krško: 
glasbeno-igralno-literarna 
prireditev »Mavrično poto-
vanje«

Petek, 5. 6.

• od 12.00 do 16.00 pred ZD 
Krško in od 17.00 do 21.00 
v KD Krško: ogled Svitove 
stojnice in model debelega 
črevesa

• ob 17.00 v MT Senovo: ulti-
mate frizbi

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

• ob 17.00 v MT Raka: spo-
znajmo travniške rože

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
yu-gi-oh turnir

Sobota, 6. 6.

• ob 6.30 pred hotelom City 
Krško: Posavski festival te-
matskih poti 2015 - S kole-
som po mejah občine Krško

• ob 8.00 pred gasilskim do-
mom Raka: Posavski festival 
tematskih poti 2015 - pohod 
po poti raške č'bule in cvička

• ob 8.30 na Stadionu Radeče: 
Tekmovanje gasilske mladi-
ne v gasilsko športnih di-
sciplinah in Pokalno regij-
sko tekmovanje pionirjev in 
mladincev celjske regije

• ob 9.00 na Trgu v Brestani-
ci: Posavski festival temat-
skih poti 2015 - pohod oko-
li Brestanice

• ob 9.00 v MT Senovo: otvo-
ritev razstave fotografij

• od 9.00 do 12.00 v par-
ku pri MC Brežice: sobotni 
živ žav - brezplačne otroške 
kreativne delavnice

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - kuharska delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: pojdi-
mo na sprehod

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delovanje igrač

• od 10.00 do 17.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice - fizik.si na obisku

• ob 18.00 na Glavnem trgu v 
Sevnici: mali festival modre 
frankinje & odprta sevn'ška 
kuhinja

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: premiera mladinskega 
filma »Tisto dekle«, sledi na-
stop skupine Fonem iz Trbo-
velj in Vokalne skupine Aria 
iz Dobove

Nedelja, 7. 6.

• ob 8.30 na trgu v Podsredi: 
Posavski festival tematskih 
poti 2015 - 10. tradicionalni 
pohod po Kozjanskem parku

• ob 9.00 na ribniku Resa v 
Krškem: Posavski festival 
tematskih poti 2015 - pohod 
na Grmado po Bojanovi poti

• od 10.00 do 18.00 na trgu 
v Podsredi: 3. festival ekolo-
ške hrane 

• ob 13.00 na Stadionu Rade-
če: Tekmovanje v gasilsko 
športnih disciplinah za čla-
ne, članice, starejše gasilce 
GZ Radeče

Torek, 9. 6.

• ob 17.00 v Centru dobrega 
počutja Vitanova v Krškem: 
predavanje predstavnice Bra-
inobrain Tee Grbič o vzpod-
bujanju otrokove genialnosti

kam v posavju
LJUBLJANA, KRŠKO – Naslov novega albuma je resda Zlagano 
sonce, a to je kvečjemu povzročilo, da so Demolition Group 
na predstavitvi albuma v Kinu Šiška 14. maja z vso močjo 
iskrenega zasijali. 

Ljubitelji od blizu in daleč so prišli v Ljubljano pozdravit skupi-
no, ki začenja z Zlaganim soncem praznovati svojo 33-letnico. 
Spoštljivo starost aktivnega ustvarjanja so dočakali v zasedbi 
Goran Šalamon (vokal), Jože Pegam (saksofon), Matjaž Pe-
gam (zvok), Tomi Gregel (bas), Ivica Gregel (bobni) in Mati-
ja Lapuh (kitara). Za ostalo Slovenijo morda alternativni, za 
Posavce stari dobri znanci še od Gast'r'bajtrsov, ki že od samih 
začetkov opozarjajo na to, kar je gnilega okoli in v nas. Večer, ki 
ga je Šalamon angažirano podkrepil z branjem posebnega pam-
fleta o vseprežemajočem neoliberalizmu, ki človeku potuhnjeno 
odreka dostojanstvo, je minil v instrumentalno izredno kvalitet-
ni izvedbi. Ritem sekcija bratov Gregl je bila vseskozi osupljiva 
– preudarno in okusno; saksofon, kot je že značilno za Pegama, 
ganljiv in na pravih mestih predirljiv, kitara Lapuha pa je z never-
jetno lahkotnostjo vnašala igrivost, svežino in mestoma poudar-
jala drznost zapetega. 

23. maja so Demolition Group svoje Zlagano sonce pospremili 
tudi med domače občinstvo - na Mladinski kulturni festival v MC 
Krško. In po Klovnu Žaretu, Matjažu Javšniku, Liqufu, ki so nas-
topili v MC ta dan, je njihov nastop zazvenel izrazito streznitveno. 
Vir zlaganega pa seveda ne gre iskati v soncu, temveč v nas samih. 

 Maruša Mavsar, foto: M. T., Sv. M.

Demolitioni zasijali

Počitnice v Nerezinah na Lošinju 
v organizaciji ZPM Krško

s programom GIBANJE OSREČUJE, 
v izvedbi Vitanove

od 23. junija do 28. junija 2015.
Prevoz z avtobusom 

iz Krškega v Nerezine in nazaj.

Informacije: pisarna ZPM Krško, CKŽ 57, Krško
Tel. 07 488 03 66 ali mob. 051 382 095

 
*Prireditve ob prazniku občine Krško so objavljene na strani 22.
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URA SLOVENŠČINE 
• četrtek, 11. junij, ob 17.00 -  

Naravoslovna učilnica OŠ Jurija Dalmatina Krško

Prvi poletni večer Valvasorjeva knjižnica Krško in Jav-
ni sklad za kulturne dejavnosti – OI Krško pripravljamo 
v sodelovanju z Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško in 
Slovenskim protestantskim društvom Primož Trubar - Po-
družnica Posavje. Posvečen je šesti obletnici odprtja spo-
minskega parka in 8. juniju, dnevu Primoža Trubarja. 

MAVRIČNO POTOVANJE - 
glasbeno-igralno-literarna prireditev

• četrtek, 4. junij, ob 17.00 –  
Park pred Valvasorjevo knjižnico Krško

V sklopu praznovanje 50-letnice Valvasorjeve knjižnice 
Krško praznujemo tudi večletno sodelovanje z Društvom  
gluhih in naglušnih Posavja, Osnovno šola dr. Mihaj-
lo Rostohar, Varstveno-delovnim centrom Leskovec in 
Varstveno-delovnim centrom Sonček Krško v projektu 
Živim in se veselim s knjižnico. Pripravili smo Mavrično 
potovanje, na katerem se bomo skupaj z vami sprehodi-
li skozi letne čase.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike, 
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne more-
jo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na 
tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve so brezplačne.

aša
knjižnica
že 50 let

Va l v a so r j e v a  kn j i žn i c a  Kr ško  50
Kostanjevica na Krki 15 Senovo 10

PRIREDITVE V JUNIJU

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu kosta-
njeviške Galerije Božidar Jakac se od 8. maja do 7. junija z raz-
stavo grafik predstavlja novomeška umetnica Nataša Mirtič. Gre 
za eno redkih likovnih umetnic pri nas, ki se posveča izključno 
grafiki oz. njeni tehniki jedkanici, sicer pa je del bogatega jedra 
sodobnih likovnih ustvarjalcev dolenjske prestolnice. Kot je v 
spremni besedi k razstavi zapisal umetnostni zgodovinar Iztok 
Hotko, Mirtičeva tudi v zadnjem ciklu grafik ostaja zvesta svoji 
družbeno kritični izpovedni noti, s čimer opozarja na zavržena 
človeška dejanja, ki nas tiščijo v prepad. Tudi tokrat je izpostavila 
kodne znake potrošništva, ki spodbudijo asociativni niz opozo-
rilnih znakov za nevarnost. Kot je še dodal, grafično ustvarjanje 
in avtorska poetika Mirtičeve prav gotovo veliko dolguje profe-
sorski dediščini Bogdana Borčića, lani umrlega velikana sloven-
ske likovne umetnosti, katerega grafični opus hrani prav Gale-
rija Božidar Jakac, zato je Miritčeva na razstavo umestila nekaj 
listov, posvečenih njemu. Kot je na odprtju razstave povedala še 
sama, je nanjo močno vplival tudi profesor grafike na ALU Lju-
bljana Lojze Logar, pri katerem je zaključila magistrski študij gra-
fike.  P. P.

BREŽICE – V gostišču Splavar se je 8. maja z avtorskimi likovni-
mi deli predstavila slikarka Slavica Žertuš Zofič. To je bila nje-
na tretja samostojna razstava. Slavica pravi, da je »Bizelanka« 
po duši, ki se je poročila na kranjsko stran, na Cirnik. Njen ta-
lent sta v osnovni šoli odkrili in jo k slikanju vzpodbujali peda-
goginji Saša Dernač in Breda Kunct, saj pravi, da se sam svojih 
nagnjenj niti ne zavedaš. Spodbudo in podporo je imela tudi pri 
svojih domačih, za tokratno razstavo pa tudi v Ani Kranjc, s ka-
tero sta se na Bizeljskem srečali po naključju. Ugotovili sta, da 
imata za razstavo vse potrebne sestavine, odločili sta se za nje-
no poimenovanje »Čudovit je ta svet«, pravi Ana, obiskovalci pa, 
da naslov resnično ustreza, saj avtorica na platno v akrilu in olj-
ni tehniki prenaša vedre barve in dobre občutke, ki so del nje-
nega sveta. Sicer je Žertuš Zofičeva, laboratorijska tehnica v ZD 
Krško, članica Društva likovnikov Brežice, kjer sodeluje na sku-
pinskih razstavah, na organiziranih tečajih pa si želi še več izpo-
polnjevanja. Ob odprtju je pripravila žrebanje, srečno številko je 
potegnila Polonca Vimpolšek, ki je postala dobitnica njenega li-
kovnega dela. Za glasbeno vzdušje je poskrbela Vokalna skupina 
Barbara iz Globokega z zborovodkinjo Anito Veršec.
  N. J. S.

Grafike Nataše Mirtič

Nataša Mirtič v objemu svojih hčerk

Čudovit je ta svet

Slavica Žertuš Zofič

SEVNICA - V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice je do 
konca maja na ogled slikarska razstava Svet na dlani sevniške 
ljubiteljice likovne umetnosti Irene Ameršek, ki je postavila na 
ogled 25 slik v akrilni tehniki z različnimi motivi, ki jih je mogo-
če razdeliti v tri motivne sklope. V prvem sklopu prevladuje mo-
tiv rož na temni podlagi, v drugem krajinske podobe, v tretjem pa 
avtoričin pogled na svet, filozofijo življenja in realnost. »Če razsta-
vo sprejemamo kot celoto, jo čutimo kakor jasno izražen čustve-
ni naboj, ki so mu podvrženi ljudje v iskanju svoje poti, s svojim 
pogledom na svet. Razstava je nesporen izraz Irenine unikatne, 
globoke pronicljivosti in čutenja narave,« je dejala na otvoritvi 6. 
maja strokovna ocenjevalka Elena Sigmund. Zelo dobro obiska-
nemu otvoritvenemu dogodku je dodala še poseben zven glasbe-
na ustvarjalka Branka Božič, ki je navdušila s skrbno izbranimi 
besedami, s katerimi je povezovala dogodek, in z zapetimi avtor-
skimi skladbami.  S. R.

Irenin likovni Svet na dlani

Glasbenica in prevajalka Branka Božič, ljubiteljska slikarka 
Irena Ameršek in prof. likovne pedagogike Elena Sigmund na 
otvoritvi razstave Svet na dlani.

V uvodnih besedah je pred-
stavnica knjižnice Polona 
Brenčič spregovorila o letoš-
njem praznovanju 50-letnice 
delovanja knjižnice, o projek-
tu Posavci beremo skupaj in o 
prireditvi Mojemu Posavju, ki 
so jo leta 2012 zasnovali sku-
paj s pesnico in novinarko Ma-
rijo Hrvatin. 

Pesnica in pisateljica Ivana Va-
tovec, ki izhaja iz Bele krajine, 
in pisatelj Rudi Mlinar iz ko-
roških Prevalj, sta srečen pisa-
teljski par, je dejala njuna to-
kratna sogovornica, sicer pa 
dolgoletna radijska in časo-
pisna novinarka Natja Jenko 
Sunčič. Njuni življenjski poti 
sta se združili v Posavju, kjer 
že vrsto let živita in ustvarja-
ta. Rudi Mlinar je širšemu ob-
činstvu znan kot plodovit pi-
satelj, saj je avtor 15 knjižnih 
del, v katerih se med drugim 
posveča tudi različnim biograf-
skim vsebinam. Poleg proznih 
del je tudi avtor dramskih del 
za otroke in odrasle. Ivana Va-

Pisateljski par v Mojem Posavju
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so 19. maja v okviru letošnjega projekta Posavci beremo skupaj 
pripravili večer Mojemu Posavju, ki je bil posvečen pisateljskemu paru Ivani Vatovec in Rudiju Mlinarju.

tovec je poleg dveh pesniških 
zbirk avtorica enega samostoj-
nega proznega dela in soavtori-
ca dveh romanov. Vatovčeva je 
tudi prva, ki se sreča z Mlinar-
jevimi teksti, saj se v njunem 
domu vsakodnevno oblikuje-
jo besede in prelivajo na papir. 

Avtorja sta v pogovoru pred-
stavila svoje mladostne ustvar-
jalne začetke, spregovorila o 
skupni poti, pisateljskem ne-
miru, ki žene Mlinarja, da vsa-
kodnevno piše, saj, kot pravi, če 

ne piše, pa v mislih stalno raz-
mišlja, kaj bo v prihodnosti na-
pisal. Ko je leta 2003 pisal svoj 
prvi roman, se ob pisanju kar 
ni mogel ustaviti. Ivana, ki še 
vedno v sebi nosi lepe spomi-
ne na otroštvo v Beli krajini, je 
bila zasanjan otrok in ob ka-
kšni brezi. Že takrat so zače-
le nastajati tudi njene prve pe-
smi, ki jih je napisala že veliko, 
med drugim tudi priložnostne 
pesmi, pesmi za zbore in okoli 
70 besedil za narodno-zabav-
ne ansamble. Prvo pesniško 

zbirko so ji izdali v Kultur-
nem društvu Žarek. Tudi sedaj 
v njunem domu nastaja več 
knjižnih del, ki bodo luč sve-
ta ugledala predvidoma jese-
ni, med drugim Vatovčeva piše 
roman o posavskem likovnem 
in literarnem ustvarjalcu Rudi-
ju Stoparju. Aktivno se udej-
stvujeta v literarni sekciji Bese-
da KD Franc Bogovič Dobova in 
sodelujeta na številnih literar-
nih večerih.

Kot že omenjeno, je niti pogo-
vora vodila Natja Jenko Sunčič. 
Odlomke iz del Rudija Mlinar-
ja in Ivane Vatovec je dožive-
to prebirala avtorica knjig in 
novinarka Maruša Mavsar, 
z izbranimi pevsko-glasbeni-
mi vložki pa sta večer oboga-
tila glasbenika in dolgoletna 
glasbena pedagoga Elizabeta 
in Dragutin Križanić. Soobli-
kovalce večera poleg ustvarjal-
nih povezujejo tudi prijateljske 
vezi, zato je bil večer še toliko 
bolj prijeten.  P. Brenčič, 
 foto: Sv. Mavsar

Elizabeta in Dragutin Križanić, Ivana Vatovec, Natja Jenko 
Sunčič in Rudi Mlinar v Valvasorjevi knjižnici Krško

BREŽICE - Učenka Glasbene šole Brežice Tea Jeličić je 19. maja 
v polni Viteški dvorani brežiškega gradu izvedla klavirski reci-
tal. Tea končuje šolanje na glasbeni šoli pri prof. Karolini Vegelj 
Stopar. V osmih letih šolanja je prejela mnogo državnih in med-
narodnih nagrad, letos pa je naredila sprejemni izpit na klavir-
skem oddelku Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani kot 
najboljša učenka. Na recitalu je pokazala zrelo interpretacijo, 
muzikalnost in igrivost, kar je dobra popotnica za nadaljno glas-
beno pot.  K. V. S., foto: Foto Rožman

Recital Tee Jeličić

Tea Jeličić z mentorico

V soboto nastop Saše Venek
KRŠKO - Ob zaključku svojega študija na Mariborskem konser-
vatoriju za glasbo se bo v soboto, 30. maja 2015, ob 19. uri s 
samostojnim nastopom v Dvorani v parku v Krškem predsta-
vila kitaristka Saša Venek.
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BRESTANICA - Na gradu Raj-
henburg je krški župan mag. 
Miran Stanko 15. maja odprl 
slikarsko razstavo akadem-
skega slikarja Rajka Čubra, 
ki živi in dela kot svobodni 
umetnik v Brestanici. V do-
mačem kraju, grajskih pro-
storih, razstavlja tretjič, ci-
klus platen, poimenovanih 
Ora et labora, pa bo na ogled 
do prihodnjega leta.

Rajko Čuber je namreč že leta 
1975 razstavljal na gradu kot 
osnovnošolec, kar samo po 
sebi priča o njegovi izjemni 
nadarjenosti, drugič leta 1992, 
deset let po opravljeni diplomi 
na Akademiji za likovne ume-
tnosti v Ljubljani, pa sta s so-
krajanko Vladko Likar Kobal 
sodelovala pri skupnem pro-
jektu V očeh Ladka in Rajka: 
Razstava ob 111. obletnici tra-
pistov v Rajhenburgu. Na nek-
danje življenje trapistov se po-
sredno navezuje tudi tokratna 
samostojna razstava, poime-
novana Ora et labora ali Moli 
in delaj, kakor v prevodu gla-
si trapistovsko geslo. Tvori jo 
okoli 30 slik velikega formata, 
ki so nastale posebej za grajske 
prostore in kot je dejala ku-
stosinja Nina Sotelšek v ori-
su Čubrovih del, je ta ponotra-
njil ritual meniškega življenja 
in ga vnesel v svoj ustvarjalni 
proces: »Klasično slikarstvo 
dopolnjuje z grafiko in kola-
žem. Barve, ki so v zgodnejših 
delih nastopale v ploskvah, je 
pozneje začel poglabljati s po-
stopkom, izpeljanim iz grafi-
ke. Pri delu namreč uporablja 
plastično folijo, ki mu rabi kot 
matrica, na katero riše ali po-
laga manjše količine barv. Fo-
lije nato lepi ali odslikuje na 
platno. Z odtiskavanjem dobi-
va neponovljive monotipije ali 
pa se sveža barva na foliji spoji 
s suho, ki jo umetnik naknadno 
iztrga iz platna. S svojo značil-

Čubrova razstava Ora et labora

no gestikulacijo podobo toli-
ko raztrga, da na površini slik 
ostajajo raztrganinam in ope-
klinam podobne strukture, ki 
določajo tesnost in material-
nost slik ... /Njegova abstrak-
tna slika ne abstrahira vidne-
ga, ampak vidno razgradi, slika 
postane nekakšno telo, upodo-
bitev krhljev, kjer se v samem 
postopku slikanja vidno raz-
gradi v odslikavo razgradnje 
... /Med večje zaplate barvnih 
površin so se pritaknili močno 
poudarjeni grafizmi. Ti so se v 
delih iz prejšnjih let pojavljali 
kot majhni znaki, tokrat pa za-
vzemajo večji del slikovne po-
vršine.«

Pričujoča razstava, odprta 
dva dni pred umetnikovih 58. 
osebnim jubilejem, je pritegni-
la tolikšno število obiskoval-
cev, kot smo jim na tovrstnih 
dogodkih le redko priča. Ne le, 
ker je Čuber umetnik velikega 
kova, saj je do sedaj razstavljal 
na več kot 150 skupinskih in 
samostojnih razstavah, tudi ne 
zgolj zaradi tega, ker je doma-
čin ali ker pogosto prevzame 
vlogo mentorja številnim lju-
biteljskim likovnim ustvarjal-
cem, temveč ker je s svojo ne-
vsiljivo nravo skoraj nikoli ali 
nerad v ospredju, z duhoviti-
mi, četudi kritičnimi opazka-

mi blizu in ljub širšemu krogu 
ljudi, ne zgolj ljubiteljem ume-
tnosti. Nanj pa so še posebno 
ponosni domačini, kot je deja-
la njegova nekdanja učiteljica 
in predsednica brestaniškega 
kulturnega društva Margare-
ta Marjetič, ki meni, da njego-
ve stvaritve nedvomno zasluži-
jo v domačem kraju tudi stalno 
postavitev. Otvoritev razstave, 
ki bo na ogled do 3. januar-
ja prihodnje leto, je popestri-
la prav tako domačinka, pevka 
in komponistka Tjaša Fabjan-
čič ob spremljavi harmonikar-
ja Marka Brdnika.
 Bojana Mavsar

Rajko Čuber razstavlja v domačem kraju.
RADEČE - MoPZ Papirničar 
Jagnjenica je ob 45-letnici 
delovanja pripravil jubilej-
ni koncert, ki je v Dom kul-
ture Radeče 16. maja priva-
bil lepo število ljubiteljic in 
ljubiteljev ubranega petja.

Moški pevski zbor, ki nepreki-
njeno deluje od leta 1970, se je 
ob ustanovitvi imenoval MoPZ 
Svoboda Radeče-Jagnjenica, 
kasneje pa se je preimenoval 
v ime, ki ga s ponosom nosi še 
danes. Prvi zborovodja je bil 
Adolf Dragar, potem je vode-
nje zbora prevzela Taja Ba-
log, zadnjih 25 let pa ga vodi 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Otvoritev razstave »Mojstrovine slo-
venske likovne umetnosti iz Zbirk Narodnega muzeja v Beogra-
du«, ki je bila v Galeriji Božidar Jakac predvidena 22. maja, je bila 
zaradi zapletov, ki so nastali pri izvajanju Sporazuma o vpraša-
njih nasledstva, na podlagi katerega je slovenska diplomacija 
pred slabim mesecem vložila nov zahtevek na srbsko velepo-
slaništvo, prestavljena. »Kot organizatorji na te odločitve nima-
mo vpliva, zato smo se za odgovor in za nadaljnje korake uradno 
obrnili na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Predvide-
vamo, da bomo lahko kmalu prišli do dogovora in novega datu-
ma otvoritve, ki ga bomo nemudoma posredovali v javnost,« so 
zapisali v sporočilu za javnost kostanjeviške galerije. Tako raz-
stava kot dvojezični katalog, ki bo izšel ob njej, sta po njihovih 
besedah izjemnega pomena, saj so dela, ki sestavljajo zbirko, v 
veliki meri neznana tako slovenski kot srbski javnosti, mnoga 
bodo sploh prvič razstavljena v Sloveniji.  P. P.

BREŽICE – V avli Doma kulture Brežice je 18. maja del svojih li-
kovnih doživetij postavila na ogled Lara Šumlaj, učenka 8. ra-
zreda v Osnovni šoli Velika Dolina. Lara se je predstavila: »26. 
decembra bom dopolnila že 14 let. Zelo rada rišem. Začela sem 
z risanjem živali, predvsem z meni najljubšimi konji. Trenutno 
so mi najbolj všeč portreti, katere sem začela risati lansko leto. 
Moje risbe nastajajo kar tako, po trenutnem navdihu ali pa gle-
dam fotografijo, risbo na spletu in rišem. Najraje rišem s svinčni-
kom, ogljem in pastelnimi barvicami. Na pobudo učiteljice likov-
nega pouka Urške Jekler sem sodelovala na 27. mednarodnem 
likovnem natečaju LIONS za pokal miru 2014. Tema je bila Mir, 
ljubezen in razumevanje. Moja risba je osvojila 3. mesto in je raz-
stavljena v Manziolijevi palači v Izoli.«

Larino otvoritev so s prisotnostjo počastili njeni šolski vrstniki 
in sokrajani. O prijetnih drobcih iz Larinega ustvarjalnega življe-
nja je spregovoril očka Sandi. Med temi je opisal še Larino ne-
zgodo z desno roko, ko je dolžnosti prevzela leva in je Lara ugo-
tovila: »Oh, risati pa še znam!«
 N. J. S.

Jubilej »papirničarskega« zbora

Rosana Jakšič. Vmes jo je ne-
kaj časa nadomeščal Dejan Ja-
kšič, ki pa že vsa leta korepe-
tira zboru. Leta 2002 so pevci 
posneli svojo prvo zgoščen-
ko in ji dali naslov po eni nji-
hovih najljubših pesmi, Stoji 
v planini vas. Leto kasneje so 
organizirali prvo srečanje pev-
skih prijateljev. Po dobrem od-
zivu sodelujočih so se odločili, 
da bodo srečanje organizirali 
vsako leto in od takrat poteka 
prijeten glasbeni dogodek na 
martinovo ali pa v času okoli 
božiča. 

V vseh teh letih se je v zboru 
zvrstilo veliko pevcev in nekaj 
jih ostaja zvestih že dolgih 45 
let. Visok jubilej pa je bil tudi 
priložnost za zahvalo članom 
za aktivno sodelovanje na po-
dročju ljubiteljske glasbene 
dejavnosti. Predstavnik JSKD 
RS, Območne izpostave Laško 
Ivan Medved je podelil pev-
cem Gallusove značke - bro-
nasto za več kot 5 let aktivne-
ga udejstvovanja na področju 
ljubiteljske glasbene dejavno-
sti, srebrno za več kot 10 let, 

zlato za več kot 15 let ter ča-
stno za 30 let ali več aktivnega 
udejstvovanja na področju lju-
biteljske glasbene dejavnosti. 
Bronasto Gallusovo značko je 
prejel Jure Jahn, srebrno Se-
bastijan Martinčič, zlato pa 
Rosana Jakšič, Zvone Dor-
nik in Mitja Medved. Častni 
Gallusov znak so prejeli Bo-
ris Bervar, Jože Šunta, Lud-
vik Kos, Ivan Gorenjec, Rado 
Mrežar, Franc Zahrastnik st., 
Janez Zahrastnik ml., Martin 
Pernišek, Franc Medved in 
Janez Zahrastnik starejši.

Prijeten kulturni dogodek, ki 
ga je povezovala Urška Klajn, 
je popestrila še ženska vokal-
na skupina Glasovir iz Šentjur-
ja, ki jo vodi Simona Zdolšek. 
V zaključnem delu jubilejnega 
koncerta pa sta skupaj zapela 
oba pevska sestava odlomek 
iz opere Nabucco, pri čemer 
so se jim pridružili nekdanji 
pevci MoPZ Papirničar Jagnje-
nica, na klavirju pa jih je spre-
mljal Dejan Jakšič. 

 S. Radi, foto: J. Potrpin

Skupen nastop obeh pevskih sestavov je nekaterim v dvorani orosil oči.

Otvoritev razstave prestavljena

Larina prva samostojna razstava

Družina Šumlajevih: Aljaž, Darja, Lara in Sandi
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Prvi teden v juniju od 1. 6. do 7. 6. bo potekal

TEDEN SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
PRISELJENCEV V KRŠKEM.

V okviru tedna vključenosti bo v Krškem potekal projekt 
PREPOZNANI & POVEZANI, ki se bo poleg Krškega izvajal še 
na Jesenicah in v Velenju. Program dogajanja bo na vseh 
lokacijah enak, le delno prilagojen specifičnim potrebam 
lokalnega okolja.

Vključevanje državljanov tretjih držav v državah članicah EU 
je ključni element pri spodbujanju ekonomske in socialne 
kohezije. Republika Slovenija je kot članica EU zavezana 
k upoštevanju smernic in skupnih politik EU. Priseljenci 
so navedeni kot ciljna skupina v predlogu Resolucije o 
nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za 
obdobje 2013—2020. 

V Krškem živijo pripadniki različnih kultur, etničnih in verskih 
skupin, ki imajo med seboj premalo stikov.

Z izpeljavo projekta Prepoznani & Povezani v okviru Tedna 
socialne vključenosti priseljencev želimo spodbujati 
socialno vključenost državljanov tretjih držav, ki imajo 
specifične potrebe in jih skozi različne aktivnosti dejavno 
vključiti v družbo. V ta namen bomo v tednu od 1. 6. do 
7. 6. 2015 vsak dan organizirali dejavnosti za državljane 
tretjih držav in jih ob tem informirali o možnostih, ki jim jih 

ponuja lokalno okolje. Državljanom tretjih držav bomo 
ponudili možnost sodelovanja pri pripravi in izvedbi 
delavnic. Tako bomo prispevali k posredovanju koristnih 
informacij drugim državljanom tretjih držav in lokalnemu 
prebivalstvu.

PROGRAM TEDNA 
SOCIALNE VKLJUČENOSTI 

PREPOZNANI & POVEZANI v Krškem

PONEDELJEK, 1. 6. 2015, ob 18.00 
v prostorih Ljudske univerze Krško:

Osebne pripovedi državljank tretjih držav
Tri priseljenke, tri zgodbe o uspehu o integraciji 

v slovensko družbo.

TOREK, 2. 6. 2015 
v sodelovanju z Vrtcem Krško, Osnovno šolo 

Jurija Dalmatina Krško in Osnovno šolo Leskovec:
Branje pravljic različnih narodov 

za predšolske otroke (vrtec),
Učna ura o medkulturnosti (osnovne šole).

SREDA, 3. 6. 2015, ob 10.00 
v prostorih Ljudske univerze Krško:

Tradicionalni slovenski zajtrk za priseljence.

ČETRTEK, 4. 6. 2015, ob 10.00 in ob 17.00 
v prostorih Ljudske univerze Krško:
Predstavitev društev, združenj, 

spoznavanje lokalnega okolja za priseljence.

PETEK, 5. 6. 2015, ob 10.00 
v prostorih Ljudske univerze Krško:

Delavnica o osnovah slovenskega jezika.

Od PONEDELJKA, 1. 6. 2015, do PETKA, 5. 6. 2015 
bo na Ljudski univerzi Krško, vsak dan med 18.00 in 20.00 

potekala Delavnica izdelovanja igrač PoPi.
 

SOBOTA, 6. 6. 2015, ob 11.00 
Otroški oddelek Bolnišnice Brežice:

Predaja igrač PoPi Otroškemu oddelku Bolnišnice Brežice.

NEDELJA, 7. 6. 2015, ob 10.00 
pred Ljudsko univerzo Krško:

Stojnica PREPOZNANI & POVEZANI – 
predstavitev rezultatov projekta. 

K sodelovanju v projektu želimo spodbuditi čim več 
priseljencev iz našega okolja. Sodelujete lahko s 
posredovanjem informacij o projektu priseljencem in se 
nam pridružite v aktivnostih Tedna socialne vključenosti 
PREPOZNANI & POVEZANI.

Dodatne informacije: 07 48 81 170, www.lukrsko.si

Pridružite se nam!

PREPOZNANI & POVEZANI v Krškem
Ljudska univerza Krško je bila uspešna na javnem razpisu za izvedbo programa spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Program PREPOZNANI & POVEZANI financira EU iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Ministrstvo za notranje zadeve RS.

VODNI CENTRI V INTERESU OBEH OBČIN

Obisk smo izkoristili za obojestransko predstavitev načrtovanih 
projektov, ki jih občini želita vključiti v prijavo na razpis za sofi-
nanciranje iz Podonavske strategije, ter začrtali temelje prihod-
njega sodelovanja na področju kulture, mladine in športa. Os-

novne informacije in načrte smo si izmenjali tudi s predstavniki 
zdravstvenega sektorja v občini. 

Med večjimi načrtovanimi infrastrukturnimi projekti obeh ob-
čin sta Vodni center v Brežicah, s katerim želimo izkoristiti pri-
ložnost ob izgradnji verige elektrarn na spodnji Savi in dopolniti 
lokalno športno-rekreativno in turistično ponudbo z atraktiv-
nim večnamenskim objektom, ter Regatna steza za kajakaše 
in veslače v Bački Palanki. 

KAJAK KANU KLUB TARKETT – PREVERJEN PARTNER IN 
KLUB Z NAJVIŠJIMI MEDNARODNIMI DOSEŽKI

V sklopu projekta Šport za zdravo starost bo KKK Tarkett zadolžen 
za izvedbo celodnevnega dogodka Balkansko prijateljsko športno 
srečanje v Bački Palanki. Med 19. in 20. septembrom 2015 bo or-
ganizirana mednarodna tekma v kajaku in kanuju ter s tem dana 

priložnost za socialno mreženje vseh športnih klubov. Poleg pred-
stavitve vseh dogodkov v okviru Evropskega tedna športa bodo 
imeli obiskovalci priložnost, da se srečajo s svetovnim prvakom 
v kajaku na mirni vodi ter z ostalimi vrhunskimi športniki, ki jih 
povezuje srbski partner. 

S projektom Šport za zdravo starost (Sports for healthy aging) je bila Občina Brežice us-
pešna na razpisu Evropske komisije Erasmus+. Projekt sestavlja 10 aktivnosti in dogod-
kov, ki so prednostno namenjeni starejšim od 65 let, k udeležbi pa so prijazno vabljeni 
tudi vsi ostali. Namen projekta je ozaveščanje o pomenu primernega gibanja in prehra-
ne za kakovostnejše življenje, aktivnosti projekta so tudi neposredno povezane z leto-
šnjim 1. evropskim tednom športa. Občina Brežice je prvič kandidirala s projektom na 
področju športa in bila že v prvo uspešna ter se uvrstila med pet izbranih organizacij iz 
cele Evrope za sofinanciranje projektov. Komisija je projekt ocenila z maksimalnim de-
ležem  sofinanciranja, to je 80 % deležem, v višini cca 240.000 evrov.

Brežičani razširili mrežo prijateljstva 
in sodelovanja

BAČKA PALANKA, 18. in 19. maj - Predstavniki slovenskih partnerjev v projektu Šport za zdravo starost smo na čelu z županom občine Brežice Ivanom Molanom na de-
lovnem obisku v Bački Palanki podrobneje predstavili aktivnosti skupnega projekta srbskemu partnerju Kajak kanu klubu Tarkett. V sklopu obiska se je slovenska de-
legacija sestala na delovnem srečanju s predstavniki Občine Bačka Palanka, s predstavniki javnih zavodov in prostovoljnih organizacij. Ob zaključku obiska smo slo-
venski predstavniki obiskali tudi proizvodni obrat Kovis BP d. o. o., podjetje v lasti skupine KOVIS.

Kajak kanu klub Tarkett - rokav Donave Tikvara

Predstavniki slovenskih partnerjev iz občine Brežice - levo zgo-
raj: Aleksander Gajski, Kovis d. o. o. Brežice; Mitja Oštrbenk, 
Kajak kanu klub Čatež; Mihael Kostevc, podjetnik; Katja Čan-
žar, Občina Brežice; Matjaž Avšič, Kajak kanu klub Čatež; žu-
pan Ivan Molan s soprogo Stanko; levo v sredini: Matejka Ger-
jevič, direktorica ZPTM Brežice; Anja Antončič, ZPTM Brežice; 
Lavra Kreačič, Občina Brežice; ter spodaj Alja Kovačič, ZPTM 
Brežice; in Patricia Čular, Občina Brežice. 

Sestanek na Občini Bačka Palanka
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poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Gričar, Zdole - 

deklico,
• Darja Slemenšek, Vinji 

Vrh - dečka,
• Tina Andolšek Baznik, 

Veliko Mraševo - deklico,
• Sabina Keber, Slogonsko - 

deklico,
• Natalija Jazbec, Planina v 

Podbočju - dečka,
• Durina Kryeziu, Krško - 

dečka,
• Sabina Srpčič, Mali Obrež 

- deklico,
• Špela Juntez, Sevnica - 

dečka,
• Breda Slovenc, Bukošek - 

dečka,
• Sandra Arh, Selce pri 

Leskovcu - deklico,
• Mateja Klobasa, Župjek - 

deklico,
• Nina Preskar, Pišece - 

dečka,
• Silvija Šerbec, Mali Kamen 

- deklico,
• Sanela Hasanović, Krško - 

deklico,
• Maja Mlakar Metrouni, 

Studenec - dečka,
• Jožica Mirt, Pišece - dečka,
• Sonja Sarić, Sobenja vas - 

dečka,
• Karmen Križić, Brežice - 

deklico,
• Vesna Bobek, Žigrski Vrh 

- dečka,
• Mojca Mrkša, Podgorica - 

dečka,
• Belma Suljić, Krško - 

deklico,
• Anja Mikolavčič, Krško - 

deklico,
• Sara Masnik, Veliko 

Mraševo - dečka,
• Kristina Podlesnik, 

Senovo - deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

• Borut Androjna z Vrha 
pri Boštanju in Margareta 
Rodošek iz Ljubljane,

• Boris Ojsteršek in 
Jasmina Mlinarič, oba iz 
Koprivnice,

• Aleš Podbršček in 
Barbara Bučar, oba iz 
Leskovca pri Krškem,

• Rok Prevolšek iz Leskovca 
pri Krškem in Sabina 
Lavrenčič iz Velikega 
Podloga,

• Andrej Kralj iz Krškega in 
Maja Zakšek iz Hrastka, 

• Jernej Rostohar in Polona 
Beribak, oba iz Sobenje 
vasi,

• Primož Travnikar iz 
Podgorja pri Pišecah in 
Petra Tomše iz Brežic,

• Vladimir Kotar iz Brežic 
in Morena Bajcer iz 
Bojsnega,

• Gregor Jordan s Smednika 
in Klavdija Rupar s Telčic,

• Danilo Jazbec in Mateja 
Zoran, oba iz Tržišča,

• Matej Horjak in Petra 
Felicijan, oba s Šmarčne,

• Gregor Križnik in Renata 
Peternelj, oba s Senovega,

• Mitja Jaklič iz Trebnjega in 
Karmen Matko iz Brežic,

• Igor Blažič in Ines 
Zbiljski, oba iz Brežic,

• Damir Golobič iz Globočic 
in Petra Kranjec iz Dola 
pri Ljubljani,

• Andrej Levak in Martina 
Gramc, oba z Velikih 
Malenc.

ČESTITAMO!

razvedrilo

Lovro Klanjšček v novi zasedbi, mladi posavski glasbe-
niki potrebujejo glasove. Tokrat preberite:

Zagotovo se spomnite Lovra Klanjščka, mladeniča, ki je 
nekdaj igral in prepeval pri skupini In&out. No, Lovro je 
sedaj postal član dolenjske zasedbe Rock Defect, pozna-
ne predvsem po preigravanju slovenskega rock'n'rolla ter 
jugo rocka. »Sam sem bil v skupino povabljen po tem, ko 
jo je sedaj že bivši pevec zapustil zaradi različnih intere-
sov. Povabilo sem seveda takoj sprejel. Z Rock Defecti sem 
si zagotovil predvsem redno nastopanje na odrih, kar sem 
v zadnjem času najbolj pogrešal,« pravi Lovro ter dodaja, 
da jih letos čaka nastop tudi na festivalu Schengenfest. A 
Lovro obenem poudarja, da ostaja član posavske skupine 
Uranium Pills Project, s katero že pilijo program za le-
tošnji Šrot.

Vašo pomoč oz. bolje rečeno glasove, pa potrebujejo trije 
posavski glasbeniki (na fotografiji): Maja Weiss (vokal), 
Anže Podgornik (kitara, vokal) in Robi Petan (ukule-
le, vokal). S pri-
redbo uspešni-
ce skupine Toto 
Rosanna se na-
mreč poteguje-
jo za nastop na 
Sziget festivalu, 
ki velja za enega 
izmed največjih v 
Evropi. Prvih 28 
bandov, ki prejme največ glasov, bo nastopilo na manjšem 
odru, imenovanem Campfire, kjer iščejo ravno mlade ban-
de, ki igrajo znane priredbe. »Za prijavo na tekmovanje 
smo se odločili, ker smo že tako ali tako hoteli iti na Sziget 
festival, če pa bo tam sledil še nastop, bo to le še bonus,« 
nam je zaupal Anže in dodal, da so se za predelavo omen-
jene uspešnice odločili zaradi izziva, ker to ni ravno klasi-
čen komad za takšno akustično zasedbo. Mlade glasbeni-
ke lahko podprete na linku (campfire.szigetfestival.com/
votes/band/144), glasovanje pa poteka samo še do jutri!

Posavska stoner rockerja Ooral Sea, skupino sestavlja-
ta Slavc in Bufo, smo v naši rubriki že predstavili. Fan-
ta sedaj predstavljata nov spot z njunega debitantskega 
albuma, ki sliši na ime Panakota. »Spot je v bistvu nastal 
mimo grede, čisto nenačrtovano, v lokalni gostilni. Vse je 
bilo posneto vmes, med zganjanjem bedarij in preživljan-
jem časa v gostilni. Fokusirali smo se bolj na eno osebo, ki 
na ta način nekako povezuje spot,« sta nam zaupala. Si-
cer pa imata člana Ooral Sea v letošnjem letu že potrjenih 
nekaj koncertov po Sloveniji (prvi bo 7. julija na Festiva-
lu Lent v Mariboru), vmes pa nameravata narediti skupen 
projekt z novo zasedbo Suzi Soprano. »Do konca leta ima-
va v planu posneti pesmi za nov album, ki naj bi ga v za-
četku 2016 tudi uradno izdala.«

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke
SEVNICA - 16. maja sta 
praznovala zlato po-
roko Anica in Mar-
tin Kuhar iz Sevnice. 
Anica, rojena Pirnat, 
je svojo mladost pre-
živela v zaselku Lad-
na pri Senušah, Martin 
pa v gorjanski vasici 
Mladje. Njuni poti sta 
se križali na vlaku, na 
poti domov iz Ljublja-
ne. Prav »bela Ljublja-
na« ju je zbližala v tre-
nutkih, ko sta spoznavala umetnost svojega poklica. Martin se 
je svojih krojaških spretnosti učil pri priznanem ljubljanskem 
mojstru Sevšku, Anica pa pri največjem kuharju tedanjega časa, 
maestru Ivačiču. Svojo poklicno pot sta sicer začela na Gorenj-
skem, vendar ju je želja po skupnem domu pripeljala v Sevni-
co, kjer sta si ob novi službi, urejanju novega doma in veliko od-
rekanja ustvarjala pogoje za nadaljnje življenje. V zakonu so se 
jima rodili štirje otroci, Martin, Vera, Jernej in Janez. V veliko 
veselje pa so jima tudi vnuki Sabrina, Patricija, Aljoša, Alek-
sander, Ignac, Jan, Maša, Vasja in David ter pravnuka Kimi in 
Nensi. Anici in Martinu želimo še naprej veliko zdravja, medse-
bojnega razumevanja in osebne sreče.  J. Kuhar

ŠUTNA - Minilo je 50 
let, odkar sta si več-
no zvestobo obljubila 
Tone in Darinka Kod-
rič iz Šutne v KS Pod-
bočje. Praznovala sta 3. 
maja v gostilni Gadova 
peč v Podbočju. S skro-
mnostjo in trdim de-
lom sta si ustvarila svoj 
dom. Pot ni bila posuta 
le s cvetjem, marsikdaj 
je bila obdana s trnjem, 
toda verjela sta, da nju-
na ljubezen zmore vse. Uspelo jima je, kajti zmagajo najboljši. Ro-
dili so se jima trije otroci, ki sta jih vzgojila v poštene in delovne 
ljudi, učila sta jih, da le poštenost in delavnost vodi v srečno ži-
vljenje. Odrasli so, se poročili in jima podarili vnuke, ki jih s po-
nosom spremljata skozi življenje, saj gre vsa zahvala le njima, ki 
sta se trudila po svojih najboljših močeh. Hvala vama za vso do-
broto, ki nam jo dajeta še zdaj. Hvala in še na mnoga srečna leta. 
 S. Kodrič

Zlatoporočenca Kuhar iz Sevnice

Anica in Martin Kuhar

Zlatoporočenca Kodrič iz Šutne

Tone in Darinka Kodrič

Otroška
Mamica se spravlja spat. Ko 
oblači spalno srajco, jo punč-
ka vpraša: "Mamica, kje imaš 
pa srček?"
"Tu, vidiš," reče mamica.
"Pokaži ga, prosim!"
"Ne morem."
"Pa hribček odmakni," predla-
ga punčka. 

In vino veritas
V gostilni pravi precej okajen 
gost natakarici: "Mejduš, si 
grda!" Natakarica mu na krat-
ko odgovori: "Ti si pa pijan!" 
Gost pa pravi mrmraje: "Že, že, 
ampak jaz bom jutri trezen, ti 

boš pa še vedno grda!"

V gostišču
Gost je naročil kosilo. Nataka-
rica mu je odrezavo odgovori-
la: "Kosila ni več."
Gost pa odgovori: "Potem pa 

mi prinesite večerjo!"

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a verja-
memo, da lahko razvedrijo tudi 
današnje bralce. Sposodili smo si 
jih iz krških Pustnih novic.
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BREŽICE - Zavod za šport 
Brežice je obiskal stalni od-
pravnik poslov Venezuele v 
Sloveniji Wilmer Arman-
do Depablos (na fotografiji 
z direktorico zavoda Simo-
no Zupančič) in si ogledal 
športno dvorano z vsemi 
razpoložljivimi športnimi 
površinami. Z gostitelji so si 
izmenjali izkušnje v zvezi z delovanjem in organiziranostjo špor-
ta, klubov, vadbe ter izgradnjo in vzdrževanjem športne infra-
strukture, poudarek pa je bil na množičnem športu. Depablos je 
z zanimanjem prisluhnil predstavitvi načina financiranja športa 
na našem lokalnem področju. Dotaknili so se tudi razvoja špor-
tnega turizma in soglasno ugotovili, da imamo na tem področju 
v obeh državah velik potencial za razvoj nadaljnjega sodelovanja. 
 Vir: Zavod za šport Brežice

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Dobova : Šmar-
tno 36:27, Škofljica : Brežice 
35:33, Mokerc : Radeče 33:31
Lestvica – 1. Koper 49, 2. Do-
bova 48, 6. Brežice 26, 12. Ra-
deče 15

MLADINCI 2. SRL – za prvaka
Rezultat – Sevnica : Krim 33:22
Lestvica – 1. Ormož 16, 2. Sev-
nica 14 – Sevnica se je uvrsti-
la v 1. SRL

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Triglav : Krško 2:2 
(Petric, Đukić ag.), Krško : Dob 
0:0
Lestvica – 1. Aluminij 50, 2. Kr-
ško 48

ČLANI MNZ
Rezultat – Brežice : Šoštanj 5:0 
(Drugovič 2, Gatarić 2, Gramc), 
Brežice : Vransko 11:1 (Gatarić 
4, Mladiček)
Lestvica – 1. Brežice 1919 45

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Aluminij 3:1 
(Kneževič, Selimovič, Drku-
šić), Krško : Olimpija 2:1 (Gu-
ček, Drkušić), Krško : Šampion 
0:1; Lestvica SKL - 1. Maribor 
71, 7. Krško 48
SML – Krško : Aluminij 1:3 
(Delić), Krško : Olimpija 5:1 
(Martić, Žerjav, Delić, Hudo-

pisk, Habinc), Krško : Šampi-
on 2:0 (Martić, Žerjav), Lestvi-
ca SML - 1. Domžale 68, 12. 
Krško 30
Skupna lestvica: 1. Domžale 
133, 11. Krško 78

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Krško : Bistrica 
2:3 (Gorenc, Petančič), Krško 
: Aluminij 2:2 (Zakrajšek, Pe-
tančič)
Lestvica – 1. Maribor 66, 4. Kr-
ško 49

KADETI MNZ
Rezultati – Krško : Kozje 5:0, 
Kovinar Štore : Krško B 1:9
Lestvica - 1. Krško B 36

STAREJŠI DEČKI MNZ 
1. LSD
Rezultati  – Šmartno : Brežice 
1:4, Krško B : Brežice 1:4
Lestvica - 1. Celje B 37, 4. Bre-
žice 32, 9. Krško B 14

2. LSD
Rezultati – Ljubno : Radeče 
2:7, Radeče : Rogaška 7:0
Lestvica – 1. Mons Claudius 
Rogatec 51, 2. Radeče 48

ODBOJKA

ČLANICE, kvalifikacije za 2. 
DOL
Rezultati – Calcit Kamnik II : 
Brestanica 3:1 (20:25, 26:24, 
25:14, 25:20), Brestanica : Cal-
cit Kamnik II 2:3 (26:24, 15:25, 
16:25, 25:21, 7:15)

Venezuelski obisk v Brežicah

TAMPERE - Potem ko je slovenski prvak v speedwayu Matej Ža-
gar letošnjo serijo za svetovno prvenstvo začel z zmago v Var-
šavi, mu na drugi dirki v finskem Tampereju, kjer je lani kot prvi 
Slovenec zmagal na dirki za SP, ni šlo vse po načrtih. Ker v pr-
vih dveh vožnjah ni zabeležil niti točke, v tretji pa le eno, je vzel 
pripravo motorja v svoje roke (na fotografiji) in bil pri tem oči-
tno uspešen, saj je zadnji dve vožnji gladko zmagal, žal pa mu je 
zmanjkala točka za polfinale. Teden dni kasneje je na dirki v Pra-
gi osvojil devet točk in je v skupni razvrstitvi za SP trenutno na 
5. mestu.  Foto: SIPO Press

Prvak "na kolenih"

POSAVJE, PAKLENICA - V začetku maja je član Posavskega al-
pinističnega kluba Nejc Pozvek dosegel pomemben plezalni 
mejnik – svojo (in hkrati posavsko) mejo prostega plezanja 
v velikih stenah je prestavil krepko navzgor. V severni steni 
Anića kuka nad slovitim kanjonom Paklenice na Hrvaškem 
je zmogel smer Cupido, ki je dolga 350 metrov, njen najtež-
ji raztežaj pa je ocenjen z 8a. 

Dosežku Nejca Pozveka 
doda vrednost še poda-
tek, da je bil uspešen že 
v drugem poskusu, vse 
ostale raztežaje je sple-
zal na pogled. Skupaj je 
vzpon, pri katerem ga je 
varoval hrvaški sople-
zalec Saša Kmezić, tra-
jal skoraj 8 ur. Pozvek je 
eden redkih plezalcev z 

uspehom v tej smeri, hkrati pa eden od zgolj ducata Slovencev, 
ki so smeri takšnih težav zmogli v velikih stenah. V dneh pred 
vzponom je na svoj seznam vpisal še nič manj vredno 350-me-
trsko smer Alan fjord z oceno 7c, kjer je vse najtežje raztežaje 
zmogel na pogled, in Black magic woman, 7b+, kjer je brez uspe-
ha poskušal že pred leti. Vrhunski dosežki v pripravljalnem ob-
dobju so dobra popotnica pred poletno sezono v visokih alpskih 
stenah, ki so Nejčev glavni letošnji cilj.
Nadpovprečno dobro pa gre posavskim plezalcem tudi v pleza-
liščih. Andrej Trošt, večkratni državni prvak v mladinskih kate-
gorijah, se po več letih odsotnosti in selitvi v Posavje znova vrača 
v dobro formo. V zadnjem mesecu je nanizal nekaj dobrih vzpo-
nov. V plezališču Nad Savo je uspel v smeri A je to (8a), v Koteč-
niku je ponovil Dream team (7c+/8a) in Guernico (8a), nato pa 
dodal še eno svojih najtežjih smeri – Impulz, 8a+. Mladi Aljaž 
Motoh je svoji prvi 8a kmalu dodal še drugo – prav tako je pre-
plezal slovito Guernico, ki velja za eno od »vstopnic« v prestižni 
klub 8a. Odlično pripravljenost kaže tudi Tjaša Trošt, ki je po-
novila svoj najboljši rezultat do sedaj – Nad Savo je preplezala 
smer Palček smuk, ki nosi oceno 7b+.  L. Šebek

KRŠKO - Klub sinhronega plavanja Krško se je sredi maja ude-
ležil mednarodnega mitinga v skladnostnem plavanju – Delfin 
cup 2015 v madžarskem glavnem mestu Budimpešti. V sloven-
ski odpravi je sodelovala tudi najmlajša tekmovalka iz Krškega 
kluba Pavlina Urek (na fotografiji v sredini), ki je dopolnila bero 
prvih mednarodnih kolajn z zlatom v tekmovanju začetnic. Na 
tekmovanju je sodelovalo 480 tekmovalk iz 28 klubov iz Finske, 
Belgije, Slovaške, Madžarske in Slovenije. Omenjen uspeh kaže 
na kakovostno delo slovenskega sinhronega plavanja, ki je v za-
dnjem času precej v porastu. Dekleta se bodo udeležila tudi od-
prtega prvenstva Avstrije za deklice in kadetinje, ki bo poteka-
lo zadnji vikend v maju na Dunaju. Prijatelje tega ustvarjalnega 
športa, ki bi si želeli ogledati tradicionalno zaključno revijo slo-
venskega skladnostnega plavanja, v krškem društvu vabijo na 
velenjski bazen v soboto, 6. junija.  L. Š.

Sinhrone plavalke v Budimpešti

Pozvek s prvo 8a v velikih stenah

Nejc Pozvek v Paklenici

Pred njimi je obdobje, ko se 
igralne strasti sicer umirjajo, 
uprava pa ne sme mirovati. V 
naslednjih tednih bodo zasta-
vili delo za prihodnjo sezono. 
Iščejo dodatne vire financira-
nja v gospodarstvu, predvsem 
lokalnem brežiškem okolju. 
Zadali so si tri pomembnejša 
področja delovanja: prevetri-
li bodo upravo in sestavili pro-
račun, okrepili delo z mladimi 
s širjenjem trenerskega kadra 
in dogovori s sosednjimi dru-
štvi ter posvetili posebno po-
zornost sestavi in organizaci-
ji dela s člansko ekipo. 

Direktor kluba Mišo Kostevc 
je v zadnjem obdobju precej 
aktiven: »Od občine pričakuje-
mo toliko sredstev, kot to izha-
ja iz pravilnika za tekmovanje 
v višjem rangu. Več poudarka 
raje dajemo pridobivanju no-
vih sponzorstev in privablja-
nju ljudi iz gospodarske sfere 
brežiške občine. Sami želimo 
boj za uvrstitev na mesta od 8 
do 12, obstanek si želimo za-
gotoviti že pred zadnjimi kro-
gi prvenstva. Letos gre ponov-
no za precej močnejšo ligo kot 
v zadnjih letih predvsem v sre-
dinskem delu, kjer bo precej iz-
enačena. V zgornjem delu le-
stvice pa lahko pričakujemo 
podobne ekipe kot zadnja leta 
- Celje, Velenje, Maribor, Treb-
nje in Ribnico.«

V društvu delajo v smeri, da 

Dobova, klub s tradicijo in dušo
DOBOVA – Dobovski rokomet se je v preteklosti že uvrščal v sam vrh slovenskega rokometa tako v član-
ski kot tudi kadetski in mladinski kategoriji. Postopna gradnja ekipe na realnih temeljih je v zadnjih letih 
pod vodstvom predsednika Jožeta Baznika pripeljala do občutnega dviga kakovosti dobovskega rokometa. 
Pred njimi je tako nova sezona in ponovno igranje v 1. SRL po več kot 15 letih »suše«. 

igralcem ne obljubljajo preveč 
oz. tistega, česar jim kasneje 
ne bi mogli zagotoviti: »Fan-
tom smo že v začetku leta po-
vedali, da za naslednjo sezono 
ob morebitni uvrstitvi v 1. SRL 
ne bomo mogli dvigniti oseb-
nih prejemkov. To so spreje-
li z razumevanjem. Cilj je pro-
račun sicer dvigniti za nekje 
20 % v primerjavi z letošnjo 
sezono. Tu bodo zavzeti viš-
ji stroški, ki izhajajo iz same-
ga tekmovanja, ter želeni igral-
ski okrepitvi. Povečani stroški 
tekmovanja so prijavnina za 
ligo, sodniki, delegat, varno-
stna in druge službe, potreb-
ne za izvajanje tekem na viš-
jem rangu.«

V novi sezoni bodo v Dobovi 
ohranili ogrodje ekipe, sesta-

vljeno iz fantov, ki so prigarali 
uspeh na igrišču, a borba za ob-
stanek ne bo lahka: »Zavedamo 
se, da moramo pripeljati okre-
pitve za zagotavljanje realne 
borbe za obstanek. Naše želje 
so en zunanji univerzalni igra-
lec, ki bi lahko odigral več po-
zicij, in krožni napadalec. Oba 
morata igrati »v obeh smereh«, 
torej tudi v obrambi, kjer nam 
za igranje na najvišjem nivoju 
manjkata 'višina in kilaža'.« 

Šola rokometa je bila v bližnji 
preteklosti v Dobovi kar malo 
zapostavljena. Danes se vidi 
pomanjkanje dela izpred de-
setih let: »Sedaj gre precej na 
bolje, v letu ali dveh bomo po-
stavili na noge celotno šolo. 
Pri tem sodelujemo v mini ro-
kometu s šolo rokometa Go-
razda Škofa, potrebno pa bo 
naše sodelovanje tudi z bližnji-
mi Brežicami in Krškim. Tan-
ki smo predvsem v selekcijah 
kadetov in mladincev, tekmo-
vanje v 1. SRL zahteva tekmo-
vanje v štirih mladinskih tek-
movalnih kategorijah.« 

V Dobovi pozitivno gleda-

jo tudi na posavski rokomet: 
»Zelo dobro se dela v mlajših 
kategorijah, prednjačita Krško 
in Sevnica, tudi v Brežicah so 
začeli dobro delati z mlajšimi 
generacijami, rezultati so oči-
tni. Pri nas smo izjemno pono-
sni, da smo imeli v danem tre-
nutku v kadetski in mladinski 
reprezentanci kar dva vratarja. 
Vse to potem prehaja v članske 
kategorije. Pri nas so denimo 
štirje Brežičani, trije Krčani, 
ekipo imamo iz celotnega Po-
savja. Seveda bi bilo prelepo, 
da bi vsi lahko tekmovali celo 
v najvišjem kakovostnem ran-
gu.«

Dobovski rokomet ima v srcih 
domačinov poseben pomen, 
neredko pogovore o lokalnih 
junakih zaslediš med »tetka-
mi« v trgovinah. Cela Dobova 
živi za rokomet, ki ima tradi-
cijo. Da bi se na tekmi zbralo 
le kakšnih 20 ljudi kot denimo 
v Mariboru, se ni za bati. Tri-
bune v prihajajoči sezoni bodo 
polne, MRD Dobova je nedvo-
mno klub z dušo ...

 Luka Šebek

Slavje ob uvrstitvi v prvo ligo
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Program za junij
Petek, 29.5.2015, ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE ETIOPIJA
Organizator: KPŠ in MC Krško

Petek, 12.6.2015, ob 20.00
GLEDALIŠKA PREDSTAVA KRALJI ULICE -
 DRUŽINSKI SINOPSIS

RAZSTAVA SLIK MAŠE LANCNER “MED SVETOVOMA”

Vsak ponedeljek ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 18.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Sobota, 30.5.2015, ob 9.00
USTVARJALNA DELAVNICA

Četrtek, 4.6.2015, ob 15.00
BRALNA URICA S ČAJANKO

Petek, 5.6.2015, ob 17.00
ULTIMATE FRIZBI

Sobota, 6.6.2015, ob 9.00
OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ

Četrtek, 11.6.2015, ob 15.00
PALAČINKE IN LIMONADA V PARKU PRED MT SENOVO

MT Senovo

FOTOGRAFSKA DELAVNICA NA MT SENOVO 

V četrtek, 28. 5. 2015, se nam pridružite na 
fotografski delavnici za otroke, kjer boste spoznali 
tehnike fotografiranja oseb, predmetov in narave. 
V soboto, 6.6. 2015, sledi razstava teh fotografij. 
Delavnica je brezplačna. 

Info in prijave: katja.rozman@mc-krsko.si

Četrtek, 28. 5. 2015, od 15.00 do 18.00, MT 
Senovo

MC DIRENDAJ: USTVARJANJE V KUHINJI
Tokrat  bomo papir, škarje in barvice zamenjali s kuharskimi 
pripomočki in sestavinami. Ali te zanima, katere jedi bomo 
naredili? Pridruži se nam na kuharski delavnici in se preizkusi 
v vlogi kuharja/kuharice.Otroci naj bodo za kuharsko ustvar-
janje primerno oblečeni. Prisrčno vabljeni!

Obvezne  prijave na: katja.rozman@mc-krsko.si. 
Število prijav je omejeno.

Sobota, 6. 6. 2015, od 10.00 do 12.00, MC Krško
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Kaj pa je tebe treba bilo, žrelo 
požrešno, žrelo ljubo ...
Dragi bralci, poznate tisti gib, ki ga naredimo z roko v zrak, kot da 
nekaj ujamemo, pa z učinkovito grimaso istočasno povemo, da ni 
bilo tam zgoraj za ujeti nič ... Le zrak, pa včasih še malo laži zra-
ven ... Toda nekateri mojstri med nami pa znajo iz NIČ, iz popol-
nega NIČ, ustvariti veliko!

Zgodba, ali bolje dejstva: živimo v t. i. dvojčku. Polovica le-tega je 
že 12 let nenaseljena. Prazna. Popolnoma. Obe hiši sta priključeni 
na eno greznico. Nova, t. i. "Vaša naša" Komunala nam je to gre-
znico izpraznila doslej enkrat. In mi, ki živimo v svojem dvojčku, 
to pač plačujemo ... In vi plačujete svoje in da boste vedeli, da je to 
praznenje enkrat na tri leta blazno drago zaračunano ... Ampak 
pustimo to, pač moramo plačati. Toda: zdaj smo dobili še račun za 
praznenje greznice tistega dela hiše, kjer NI nikogar. Že dvanajst 
let. Niko ne piški, niko ne kaki ... Vsak mesec 3,70 €. Krat 12 mese-
cev je preko 44 €. Krat 3 leta, ko se "Naša vaša" spet prikaže, bomo 
tako plačali kar zavidljivih 130 € in čez! 

Izhajam iz nekih drugih časov, da. Ko se takih podvigov na naših 
hrbtih ni šel nihče, prisegam. In mene prav nič ne gane, da ima ta 
novodobna komunalna smetana pol stare občine za vzrževati in z 
njo kup prelestnih deklic, ki mislim, da nimajo ravno prevelikega 
delovnega tempa in da imajo sredi pomladnega dne v prostorih 
tako vroče, da ti - ob ustrezni dozi jeze - kar butne rdeča barva v 
lička ... Podpira vas zakonodaja, pravite, in zraven nekaj momlja-
te o porabljeni vodi itd. Ej, čakajte malo: dva človečka, ki tu živiva, 
za svoje izločke, nekaj pomite posode in par opranih srajc potroši-
va po vaših izračunih za 400 in več € vašega dela v treh letih???!!! 
Koliko pa potem plačajo tisti, kjer jih je osem v hiši??? Če tisti, ki ga 
ni, plača 130 € ... Čudna so vaša računala ali pa moja matematika 
iz gimnazije ne šteje ... K vragu, tole vse skupaj! Mislim, da bomo z 
enim zamahom kaj kmalu z roko "dol potegnili" revolucijo ...
 Ernestina Rožman

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v glasbeno šolo ter k preizkusu glasbenih in plesnih sposobnosti 
za šolsko leto 2015/2016 v soboto, 30. maja 2015, ob 9. uri v dvorano glasbene šole Krško, 
Kolodvorska ulica 2, Krško.

Najmlajši, 5- in 6-letni, nimajo preizkusa. Po kratki predstavitvi pouka jih boste lahko takoj vpisali 
v tajništvu šole. Vpis je žal omejen, vpisujejo pa se v programe predšolske glasbene vzgoje ter 
glasbene in plesne pripravnice.

Za vse starejše od 7 let velja preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti. Za petje je pogoj končana 
mutacija (deklice od 14 let naprej, fantje od 16 let naprej). Vpisujejo pa se v programe glasba 
(instrument ali petje) in ples.
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Športno društvo Plavalček 
vabi na:

Športno društvo Plavalček, Ulica Anke Salmičeve 8 b, 8273 Leskovec pri Krškem, 
e-mail: sdplavalcek@gmail.com, gsm: 031 540 686

2. nd INTERNATIONAL PLAVALČEK SWIMMING 
COMPETITION FOR DISABLED

2. MEDNARODNI PLAVALČKOV MITING 
V PLAVANJU ZA INVALIDE

BAZEN BRESTANICA
 sobota, 6. junij 2015, ob 10. uri

OUTDOOR SWIMMING POOL 
BRESTANICA 

Saturday, 6. June, 2015, at 10. a.m.

MI PLAVAMO! PA TI? MI PLAVAMO! PA TI? 
We Swim! And You?We Swim! And You?

KS CERKLJE OB KRKI NAJAVLJA 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV 

V LETU 2015.

Roki za oddajo vlog:
• 15. 06. 2015  
• 15. 08. 2015 
• 15. 11. 2015 

Višina sredstev na pp 2024 – 2.850 €.

Pravico do sofinanciranja projektov imajo društva, zavodi in 
neprofitne organizacije, ki:
1. imajo sedež na območju KS Cerklje ob Krki in so 

organizatorji ali udeleženci projekta,
2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna 

oziroma zvezna organizacija, tudi za krajane KS Cerklje  
ob Krki, ki organizira projekt na območju Posavja.

Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Brežice.
Dodatne informacije lahko dobite v pisarni KS Cerklje ob Krki 

v času uradnih ur.

Predsednica sveta KS Cerklje ob Krki: 
Jelena Ilišević

Po pregledu dejstev ugotavljamo, da to, kar je navedla gospa Er-
nestina Rožman v zvezi z obračunavanjem praznjenja greznice, ne 
drži. Pričeli bomo pri »matematiki«.

Greznica se v skladu z zakonodajo obračunava glede na količi-
no dobavljene pitne vode. Podatke o povprečni porabi pitne vode 
za objekt, kjer prebiva gospa Ernestina Rožman, nam je posredo-
val Vodovodni odbor Vodovoda Arnovo selo in po prejetih podat-
kih ta poraba znaša 10,50 m3 na mesec. Ta količina je tudi osnova 
za obračun praznjenja greznic. Veljavna cena za praznjenje gre-
znic znaša 0,3264 EUR/m3, kar za gospo Rožman pomeni povpreč-
no 3,43 EUR/mesec. V treh letih, ko bo greznica enkrat izpraznje-
na, bo ob tej porabi skupaj obračunano 123,38 EUR, kar je mnogo 
manj, kot je navedla gospa Rožman, ki v svojem pismu pravi, da 
bo plačala naše delo ob enkratnem praznjenju greznice skupaj v 
višini 400 EUR.

Gospa Rožman navaja, da je sosednja hiša-dvojček, za katero tudi 
prejemajo račun, že 12 let nenaseljena. Vendar očitno nekdo upo-
rablja pitno vodo tudi v tem nenaseljenem objektu, saj nam je upra-
vljavec vodovoda posredoval podatek o povprečni porabi pitne 
vode za ta objekt, ki znaša 3,50 m3 na mesec. Iz tega izhaja, da je 
mesečno na podlagi veljavne cene zaračunan strošek praznjenja 
greznice v višini 1,14 EUR. V treh letih, ko bo greznica enkrat izpra-
znjena, bo skupaj obračunano 40,99 EUR. Zopet je to mnogo manj, 
kot je navedla gospa Rožman (130 EUR). V kolikor gospa Rožman 
tega objekta ne uporablja, lahko naroči začasni odklop vodovo-
dnega priključka in ne bo imela nobenega stroška za ta priključek.

Praznjenje greznice je obračunano v skladu z veljavnim cenikom. 
Obračunani zneski so dosti nižji od zneskov, ki jih je prikazala go-
spa Rožman v svojem pismu. Kot vsakemu našemu uporabniku smo 
gospe Rožman vselej pripravljeni posredovati odgovore na vsa nje-
na vprašanja in ji pomagati, da najde optimalno rešitev pri obvla-
dovanju stroškov komunalnih storitev.
 Komunala Brežice

Odgovor na bralkino pismo

(Odgovor gospodu Cirilu Kolešniku st. na pismo, objavlje-
no v Posavskem obzorniku št. 10/2015, 14. 5. 2015, str. 28)

Z zanimanjem sem prebral vaš članek v 10. št. Posavskega obzor-
nika. Moram pa priznati, da sem bil malo v dilemi, kako naj vam 
odgovorim, saj nisem povsem razumel, kaj hočete od mene. Na eni 
strani pravite, kako je naša država demokratična, iz članka pa je 
razumeti, da meni te demokratičnosti ne priznate.

Kaj pa je narobe, če sem govoril o pomlajevanju članstva v zdru-
ženju borcev? Saj vendar niste pričakovali, da bo borčevske orga-
nizacije konec, ko bo umrl zadnji udeleženec NOB. Vi našo orga-
nizacijo dobro poznate, saj ste bili kar nekaj časa na odgovornem 
političnem položaju v Brežicah. Kakor je iz naslova naše organiza-
cije razvidno, se ne ukvarjamo le s poudarjanjem zaslug borcev v 
NOB, ampak želimo prenesti vrednote, za katere so se borili par-
tizani, v današnji čas, te vrednote pa so: domoljubje, svobodoljub-
nost, tovarištvo, solidarnost, pravičnost itd. Mislim, da so te vred-
note za mnoge naše državljane sprejemljive in zelo pomembne, kar 
dokazuje veliko zanimanje za članstvo v naši organizaciji: skoraj 
50000 nas je. Naravni zakon opravlja svoje. V tej množici članstva je 
le malo tistih, ki so bili udeleženci v NOB; večino članov tvori mlajša 
organizacija. To pa so tisti, ki imajo spoštljiv odnos do NOB in želi-
jo, da se vrednote, ki izvirajo iz časov NOB,  čim bolj uresničujejo v 
današnjem času, ki je, kakor pravite, "vse bolj zmešan kot urejen".

Pravite, da vam ne dam miru. Ne bi si mislil, da mi sledite, kaj 
delam in kaj govorim. Škoda, da ne veste, "kaj točno sem govo-
ril na konferenci". Vznemirja vas to, da sem govoril o potvarjan-
ju zgodovine. O tem sem dejal: "Tu mislim predvsem na potvar-
janje zgodovine, ki vedno bolj razjeda naše odnose." Pri tem sem 
mislil na grobe in neresnične očitke, ki letijo, saj vemo od kod, na 
partizanski boj in sploh na partizane, na drugi strani pa se po-
veličuje boj tistih, ki so se borili skupaj z okupatorjem proti par-
tizanom. Koliko poznam zgodovino oziroma, kako jo poznam po 
vaše, je moja stvar. Zagotovo pa poznam nekaj zgodovinskih dej-
stev: Nemci, Italijani, Madžari in NDH so okupirali Slovenijo. Upor 
proti okupatorju je častno in moralno dejanje. Osvobodilni boj so 
bojevali partizani. Proti NOB so se organizirali plavogardisti, be-
logardisti in domobranci. Vsa materialna sredstva so dobivali od 
Italijanov in Nemcev (okupatorjev). To je bila očitna kolaboracija. 
Kar se je zgodilo po vojni, je groza. Vendar pa pobojev ne moremo 
naprtiti partizanom, saj so se le-ti že prej razformirali. Tudi zdru-
ženje borcev nima nič s poboji. Mi jih obžalujemo in obsojamo.

Pravite, da sem si belo gardo izmislil in da je pri nas med vojno ni 
bilo. Pa še kako je bila! Tudi sam sem videl belogardiste; lahko bi 
vam naštel nekaj imen. Kakor vemo, je bilo belogardizma konec 
po porazu na Turjaškem gradu. Seveda niso padli vsi belogardisti. 
Preživeli so se pozneje vključili v domobranske enote. Verjamem, 
gospod Kolešnik, da moje trditve ne boste sprejeli. Zato vam sve-
tujem, da preberete nekaj gradiva o beli gardi. 

Gospod Kolešnik, nekaj ste me pa res prizadeli: pravite, da bi rad, 
da bi vsi mislili in videli tako kot jaz. Ta je pa huda. Kdor me po-
zna, ve, da ne vsiljujem svojih pogledov drugim (tudi vam jih ne), 
še posebej ne tistim, za katere vem, da mislijo drugače kot jaz. Če 
pa veste, da sem komu kdaj kaj vsiljeval, mi pa kar direktno po-
vejte. Vi pravite, da ste za demokracijo; jaz sem tudi.

Na koncu: ponosen sem na svojo organizacijo Združenje borcev 
za vrednote NOB. Še bolj se bom zavzemal, da bi postala ta or-
ganizacija še bolj moderna in bi privabila v svoje vrste čim več 
mladih članov.
 Lojze Štih, Krško 

»Želijo pomladiti članstvo«

Dolžina pisem bralcev
Spoštovane bralke in bralci, vaših odmevov in pisem smo sicer 
veseli, vendar jih moramo zaradi omejitev prostora na časopi-
snih straneh omejiti na 4.000 znakov. Hvala za razumevanje.
 Uredništvo

LJUBLJANA, BREŽICE - Na 
članskih kvalifikacijah za po-
kal Atletske zveze Slovenije je 
Leda Krošelj (AK Brežice) v 
skoku s palico prišla do zma-
ge in novega osebnega rekor-
da 405 cm. S tem rezultatom 
je dosegla mednarodno normo 
za evropsko mladinsko prven-
stvo, ki bo julija na Švedskem. 
Čeprav pogoji za skakanje v 
Ljubljani niso bili ugodni, ob 
vetru je namreč občasno rahlo 
deževalo, je Krošljeva skakala 
zelo prepričljivo. Po preskoče-
nih 395 cm, kar je predpisana 
norma za EP, je enkrat podrla 
letvico na 400 cm, nato pa jo je 
dvignila na 405 cm in jo takoj 
preskočila. 
 Vir: AK Brežice

Krošljeva preko 4 m
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»Že več kot eno leto je na pločniku pred pošto na Vidmu 
poškodba, a ni ga junaka, ki bi se lotil popravila. Postavljena 
je samo opozorilna tabla. Ali bi bil strošek sanacije res tako 
velik, da si ga odgovorni ne morejo privoščiti?« sprašuje 
bralec ob priloženi fotografiji.   

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

skozi vaš objektiv

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo odprli dopisništvo Posavskega obzornika tudi 
v Sevnici. Obiščite nas v prostorih na naslovu Naselje heroja Maroka 
29 v Sevnici (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak ponede-
ljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno oddali naročila 
za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, si ogledali 
in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovorili za novi-
narski prispevek. Uredništvo

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

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

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

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

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

zahvale, spomin

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

MARIJAN JONTEZ

SPOMIN

1. junija bo minilo žalostno leto, odkar
nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

mož, oče, stari oče, brat, stric in boter

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

Vsi njegovi

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,

bolezen je bila močnejša od življenja.

iz Budne vasi 25 pri Šentjanžu.

SLAVKA ZUPANCA

ZAHVALA

Iskrena zahvala vsem,
ki ste se poslovili od mojega moža,

očeta, dedka in strica na njegovi zadnji poti

Žalujoči: vsi njegovi

z Glavnega trga 17, Sevnica.

Hvala g. župniku za poslovilne besede.
Hvala Rudku, da je Slavka z njegovo harmoniko pospremil 

na kraj vseh krajev, v maj vseh majev.

MILANA MLAKARJA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
bivšim sodelavcem ter sosedom, ki ste nas bodrili in sočustvovali 
z nami ob tej hudi bolečini in našega ljubega Milana v tako velikem 
številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti.
Hvala vsem za darovane sveče, cvetje in denarno pomoč. Zahvala 
gospodu Urbanu za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo, 
gospodu Rudiju Černogi za poslovilne besede ter pevcem iz 
Brestanice za čutno zapete žalostinke.
Še enkrat vsem iskrena hvala!

Žalujoče: žena Marija s hčerama Katarino in Matejo

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

iz Krškega

FRANC BROMŠE

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustil ljubi mož, 
oče, deda, pradeda, stric, svak in boter

Zahvala dobrim sosedom za vsestransko pomoč, Kunejevim ter 
sošolcema, upokojenemu dr. Francu Kocjanu in Slavku Geršaku, za 
obiske na domu. Hvala pevskemu zboru iz Brestanice, govorniku 
g. Blažu Sotošku ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Posebna zahvala njegovim sodelavcem strojevodjem za njihov zadnji 
ganljiv pozdrav.

Žalujoči: vsi njegovi

Ker ljubil dom si in družino,
sedaj, ko te več ni,

povsod ostala velika je praznina.

upokojeni strojevodja iz Brestanice.

MARIJE SIKOŠEK

LOJZKE PRIBOVŠEK

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, 
babice, sestre, tete in botrce

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, 
babice, tašče, sestre, tete, svakinje, botre 

in dobre sosede 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečene besede sožalja, darovane sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo PGD Križe za pomoč 
ter Darku Umeku za prebrani govor. Zahvaljujemo se tudi gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebnemu zavodu Žičkar, pevkam 
za zapete žalostinke in vsem, ki vas nismo posebej omenili, pa ste 
nam kakor koli pomagali in stali ob strani v teh težkih trenutkih.

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sovaščanom za izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne 
besede, podarjene sveče, cvetje, svete maše, denarno pomoč in pomoč 
pri postrežbi. Posebno zahvalo smo dolžni dežurni ekipi NMP Brežice, 
gospodu župniku Mateju za sočutno opravljen cerkveni obred in 
zvonenje, pogrebni službi Žičkar za pomoč pri organizaciji pogreba, 
praporščaku in zastavonoši, kolektivu cvetličarne Colarič za izdelavo 
cvetličnih aranžmajev, govornici za izbrane ganljive besede slovesa 
in pevkam za ganljivo slovo. Hvala tudi sodelavkam in sodelavcem 
Pošte Slovenija, kolektivom NKD-ja in Žita, nekdanjim sodelavkam 
in sodelavcem Imperiala Krško ter PGD Brežice in Sromlje. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste našo Lojzko v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti, in vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste 
nam v teh težkih trenutkih kakor koli pomagali in nam stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: 
mož Ivan ter hčerke Nevenka, Tatjana in Darja z družinami

Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.

Nihče ne ve, kako boli,
ko se zavemo, da te več ni.

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

misel nate bo ostala, 
spomin za vedno bo živel.

iz Križ 33

roj. Pucko, s Trebeža 28 pri Artičah

MARTIN, ALOJZIJA, MARJAN
SOTLAR

SPOMIN

Letos mineva
17 let, odkar nas je 
zapustil naš dragi 

oče in dedek 

Lepo vas je bilo imeti, težko pa je brez vas živeti!

Hčerka in sestra Anica Kerin z družino

iz Kobil 12. 

Letos mineva tudi
7 let, odkar je ta svet 

zapustila naša
mama in babica 

V maju so minila
4 leta, odkar nas je 
zapustil tudi moj 
predragi brat, ki je 

živel v Nemčiji 

Veseli z vami smo živeli, žalostni, ker vas več ni ...
Ostali so živi spomini, z nami potujete vse dni ...

SEVNICA - 23. maja je (zaradi dežja) v sevniškem športnem 
domu potekalo 21. regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Posavja 
ter 13. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve po-
moči Civilne zaščite in Rdečega križa Zasavja. 

Preverjanja, ki je potekalo na štirih delovnih točkah, se je udele-
žilo 12 ekip. Tekmovalke in tekmovalci, ki so kar nekaj mesecev 
utrjevali svoje znanje, so nudili prvo pomoč namišljeno poškodo-
vanim pri nesreči v gorah, pri udaru električnega toka, v prometni 
nesreči ...  Znanje in najmanj storjenih napak je prineslo zmago 
ekipi prve pomoči Nuklearne elektrarne Krško-1, ki bo 3. oktobra 
zastopala posavsko regijo na državnem preverjanju usposoblje-
nosti ekip prve pomoči. Ekipa OZRK Sevnica-1 je osvojila 2. me-
sto, tretje pa ekipa prve pomoči Nuklearna elektrarna Krško-2. 

Poleg tekmovanja so dogajanje popestrili še s predstavitvijo de-
javnosti in opreme različnih služb in društev, ki se vključujejo v 
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavi-
li so se ZD Sevnica - Center za krepitev zdravja, Posavsko in Ob-
soteljsko društvo za boj proti raku, OZRK Sevnica, PGD Sevnica 
(enota potapljači), PD Lisca Sevnica, Radioklub Amater Sevnica, 
PP Sevnica in URSZR, Izpostava Brežice.  S. Radi

Tekmovali v nudenju prve pomoči

Ekipa prve pomoči Gasilske zveze Sevnica je na regijskem pre-
verjanju osvojila četrto mesto.
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Kupim starejši moped Tomos, 
model 4- ali 5-brzinec, lahko 
nevozen ali brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058 

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico Bucher, mo-
tokultivator Gorenje Muta, ko-
silnico BCS 620 in rezervne 
dele za kosilnico BCS 127. 
Tel.: 051 496 012

Prodam kosilnico Goldoni, 8 
KM, 3 prestave, krožnik 60 cm, 
greben za košnjo, primerna za 
nagibni teren. 
Tel.: 041 773 484

Prodam traktorsko kosilnico 
SIP Britev 165 (4 diski), vrtni 
traktor, traktor Tomo Vinko-
vič s pogonsko prikolico (tran-
sporter). Tel.: 040 295 510

Prodam sejalnico za žita, trav-
niško brano (5 m), inox sode 
(600 l in 200 l), PVC kad (750 
l), škarpnike in betonske ste-
bre. Tel.: 041 439 288

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

Prodam ječmen, pšenico in 
koruzo. Tel.: 041 913 799

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 040 389 015 

Zaposlena odrasla oseba, brez 
otrok in živali, vzame v najem 
manjše stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 051 469 918

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman, klima, SAT TV, 
terasa, gril, parkirišče, 200 m 
od morja. Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Ford Focus, letnik 
2007, 146.000 km, veliki ser-
vis narejen, vinjeta, tehnični 
do 3.5.2016. Tel.: 051 413 560

Prodam Clio Storia 1.2 16V, 1. 
lastnik, stra 3 leta, v odličnem 
stanju. Tel.: 031 431 681

Prodam avto Renault Kangoo, 
letnik 2003. Tel.: 041 439 288

NEPREMIČNINE

Prodam hišo v okolici Brežic 
(Ponikve), dokončana l. 2006, 
parcela 658 m2, s teraso in ga-
ražo, EI: D. Tel.: 070 363 780

Prodam hišo (EI: v izdelavi) z 
dvoriščem v centru Brežic, na 
lepi lokaciji, in kmetijsko ze-
mljišče. Tel.: 051 483 103

Oddam sobo s souporabo ko-
palnice in kuhinje resni ženski. 
Tel.: 068 177 943 

Na otoku Krk, Čižići, oddam 
apartma na mirni lokaciji v ve-
likosti 60 m2, do 6 oseb, z letno 
kuhinjo in teraso. Apartma se 
nahaja 1 km od morja. 
Tel.: 041 392 778 

Prodam hišo v bližnji okolici 
Sevnice, z možnostjo menjave 
za stanovanje. EI: E. 
Tel.: 031 452 800

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

Prodam vinograd (600 trt) in 
bivalno zidanico z vso opremo, 
Podulce 26, Raka. 
Tel.: 041 483 922

Šentjernej; v novem bloku 
pri Sparu oddam opremlje-
no 2-sobno stanovanje, 3/4 
nad., ER-B2. Tel.: 051 260 
666, po 16. uri

Upokojenci! Oddam v najem 
novo dvosobno oskrbovano 
stanovanje v stavbi poleg upo-
kojenskega doma v Brežicah. 
Informacije zvečer od 18. do 
21. ure na tel.: 040 368 822

Oddam v najem (s 1.6.2015) 
enosobno stanovanje v 1. nad-
stropju - Prežihova 13 v Breži-
cah. Tel.: 041 671 345

Prodam oz. oddam v najem 
vulkanizerstvo in ročno avto-
pralnico. Tel.: 040 805 093 

mali oglasi

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

čistimo zaloge!

na izbrane korekcijske okvirje.*
-50%

Pleteršnikova 1, Brežice

SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI070 660 660

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

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

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

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

m
no
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a 

gr
an

iti
ka

 d
.o

.o
.

NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

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

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

Gsm: 031 706 901
E-mail: info@trata-krsko.si 
http://www.trata-krsko.si

- KOŠNJA TRATE
- ZASADITEV RASTLIN 
  IN UREDITEV OKOLICE
- OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA
- SVETOVANJE PRI UREDITVI OKOLICE

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Marjani Robič, Slatina 8a,  

3224 Dobje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) RUDI ŠANTL - Če greš v svet, boš cenil domovino
 2. (1.) Ans. VIKEND - Sin
 3. (6.) DENIS NOVATO s prijatelji - Jadraj z menoj
 4. (9.) Ans. POPOTNIKI - Nisem
 5. (10.) Ans. VESELI DOLENJCI - Najin večer 
 6. (4.) Ans. AKORDI - Čas bo izbrisal vse
 7. (5.) Ans. FRANCA MIHELIČA - Glasba je moj čarobni svet
 8. (7.) MODRIJANI - Me imaš še sploh kaj rada
 9. (8.) Skupina GADI - Ona
 10. (-.) Ans. PETKA - Daj mi, dam ti

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Kvintet do jutra - V naši družbi

 
Kupon št. 260

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, 30. maj, ob 17. uri

Apartmaji na Jadranu
od 25€ dalje, najem  

-  

Turčija, Alanya, Hotel ANNABELLA PARK 4*
od 599 all inc, letalo-

  

Istra, Poreč, Hotel LAGUNA ISTRA 3*
od 40€ dalje, polpenzion, 2 otroka do 12l. gratis-

  

Slovenija, Bohinj, Hotel CENTER 3*
od 43€ dalje, polpenzion, otrok do 3l. gratis

031 643 338
avto.prah@siol.net
www.avto-prah.si

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7

Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

 www.zickar.net

sveže rezano cvetje, 
lonènice, 
suho in svileno cvetje, 
nasadki, 
edinstveni aranžmaji, 
okrasna keramika,
 elektronske, 
parafinske
 in sveèe z moduli, 
pestra izbira 
nagrobnega peska, 
zemlje in 
lubja skozi celo leto.
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Prodam odojke in prašiče, me-
snati tip, za nadaljnjo rejo ali 
zakol, brejo svinjo in ovce. Mo-
žen zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega okoli 
180 kg, domača hrana. 
Tel.: 07 49 67 528

Prodam 2 odojka, težka 35 kg, 
linija 12, »sta par«. 
Tel.: 041 385 653

Prodam prašiče, težke 120-
180 kg, krmljene z domačo 
hrano, in koruzo iz koruznja-
ka. Tel.: 07 49 67 135

Prodam odojke in dva prašiča, 
težka okoli 120 kg. 
Tel.: 040 628 535

Prodam ovco z mladiči. 
Tel.: 030 625 875

Prodam burska kozlička, stara 
5 mesecev, M/Ž, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 893 733

Prodam nemške ovčarje brez 
rodovnika – mladiče. 
Tel.: 041 795 776

Prodam nemške ovčarje, mla-
dičke, čistokrvne, dve samički 
in samčka. Ugodno. 
Tel.: 068 606 233

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Ugodno prodam kotno sede-
žno garnituro in večjo dvižno 
klubsko mizo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 302 950

Prodamo (zaradi selitve) ku-
hinjo Svea Hortenzija (ekspo-
nat) z vso belo tehniko, nera-
bljeno, po ugodni ceni. 
Tel.: 031 394 623

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček in dva 
800-litrska hrastova soda. 
Tel.: 040 319 448

Prodam 250-litrski hidravlič-
ni stiskalec za grozdje. 
Tel.: 051 814 222

Prodam lesen hram (4,50 x 
3,20 m), lesene sode ter inox 
sod 300 l. 
Tel: 031 288 901

Prodam sol vinskega žganja. 
Tel.: 07 49 61 846

ŽIVALI

Prodam konja pasme haflin-
ger. Tel.: 070 533 758

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

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

Prodam telico simentalko, 
staro 3 leta, brejo 8 mesecev. 
Primerna za rejo. 
Tel.: 040 848 839

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. Tel.: 07 49 56 
236, 041 380 075

Prodam odojke, konjski ko-
mat in ličkalnik koruze. 
Tel.: 031 768 569 

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 031 698 469

Prodam slamo v kockah, koru-
zo v zrnju ali storžih, ječmen in 
vino cviček. Tel.: 031 767 394

Prodam 60 bal slame v kockah 
in 500 kg ječmena. 
Tel.: 07 49 74 157

Prodam seno v okroglih balah 
ali menjam za drva. 
Tel.: 041 894 507

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

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

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam bukova drva (5 m3), 
kartko žagana in razcepljena, 
cena 50 €/m3. 
Tel.: 031 570 494

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

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

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

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

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

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

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

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

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (12/2015) bo izšla v 
četrtek, 11. junija 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 4. junij.

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

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

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

Prodam 2 bona za Penzion 
Merkež v Brezovici na Bizelj-
skem, cena 200 € ali po dogo-
voru. Cena vključuje 2 nočitvi 
v dvoposteljni sobi za 2 ose-
bi, zajtrk, pijačo dobrodošlice, 
sveže sadje ob prihodu, savno 
za 2 osebi ter degustacijo vin. 
Resni pokličite. 
Tel.: 040 149 653

Prodam 50 kg aluminijaste 
posode za med in čebelji vo-
sek, Frankovič, Leskovec. 
Tel.: 040 972 355

Prodam deske rdečega bora 
(3 cm), obžagane, sušene 2 leti, 
ter nože za mulčar Svetec, dol-
žine 280 mm. 
Tel.: 041 396 119

Prodam debelejše kostanjevo 
kolje, primerno za ograjo. 
Tel.: 031 737 913

Ugodno prodam kromatič-
no harmoniko Weltmeister 
(120-basno) in citre. 
Tel.: 041 766 216

STIKI

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

54-letna urejena vdova iz Po-
savja želi živeti z urejenim, 
delavnim, razgledanim gospo-
dom. Tel.: 031 505 495, www.
zau.si 

46-letni s podeželja želim spo-
znati žensko za resno zvezo. 
Tel.: 040 611 514

Vdovec, 78-letni, iščem žen-
sko iz Posavja, 70-75 let staro-
sti, vdovo ali ločeno, za skupno 
življenje na mojem domu. 
Tel.: 051 766 624

Vdovec išče žensko iz Posavja, 
do 52 let, vdovo ali ločenko, za 
resno zvezo. Tel.: 031 230 482

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

od 1. do 16. junija potekala 
posebna razprodaja 

mladih grahastih, rjavih,
sivih in belih jarkic v začetku 

nesnosti ter rjavih težkih jarkic 
in petelinov za meso.

Razprodaja bo potekala vsak 
torek, sredo od 9. do 18. ure 

in petek od 9. do 12. ure.

Kmetijska trgovina Cerjak zaposli 

SERVISERJA - PRODAJALCA MOTORNIH ŽAG. 
Pričakujejo 2 leti delovnih izkušenj, prakso v prodaji, 
pridnost in poštenost ter sposobnost timskega dela.

Delovno mesto je za določen čas z možnostjo redne 
zaposlitve. Vse informacije dobite na 041-682-478.

Vloge pošljite na: polona.cerjak@siol.net.
Cerjak Brod Polona s.p., Bukošek 69, Brežice

www.agronet.si

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da si lahko 
priskrbite mlade rjave in 
grahaste jarkice vsak 

delavnik med 16. in 18. uro. 
Razprodaja enoletnih 
rjavih kokoši nesnic 

bo 30. junija od 18. ure dalje.

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice, 
stare 6 tednov, vsak 

delavnik med 8. in 18. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

SEVNICA - V organizaciji Zdravstvenega doma Sevnica je 9. maja 
potekal že tretji letošnji test hoje na dva kilometra dolgi pešpoti 
ob Savi, kjer je v preteklosti stal kostanjev drevored. Preizkusa 
se je udeležilo 23 zainteresiranih, ki so na enostaven način pre-
verjali lastne telesne zmogljivosti. Pred začetkom hoje je bilo po-
trebno izpolniti vprašalnik, nato je sledilo krajše ogrevanje in po-
tem začetek hoje. Ob prihodu nazaj na cilj je medicinsko osebje 
ZD Sevnica vsakemu posamezniku natančno izmerilo čas hoje in 
srčni utrip. Na osnovi pridobljenih podatkov so izračunali teles-
no zmogljivost vsakega izmed udeležencev ter jim dali priporo-
čila glede telesne aktivnosti. Test hoje bo organiziran še v mese-
cu juniju in nato v septembru ter v oktobru.  S. R.

Test hoje na dva kilometra



Posavski obzornik - leto XIX, številka 11, četrtek, 28. 5. 201540 ZADNJA

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

Na zaključku srečanja v pro-
storih podjetja Polymobil v 
Slovenski vasi je zbrane naj-
prej pozdravila podžupanja 
občine Brežice Katja Čan-
žar in izrazila željo, da se ob 
naslednjem srečanju ustavijo 
tudi v Brežicah, kjer je tudi ve-
liko ogleda vrednih znameni-
tosti. Udeležencem srečanja je 
nekaj pozdravnih besed name-
nil tudi predsednik sveta KS Je-

senice na Dolenjskem Bogdan 
Palovšnik in hkrati omenil, da 
so srečanje uspeli uspešno iz-
peljati, kljub temu da so imeli 
v Slovenski vasi istočasno za-
radi nekaj poplavljenih objek-
tov izredno stanje. Pred mikro-
fon je poklical domačina Ivana 
Bogovčiča, ki je v Domu Zve-
ze borcev v Slovenski vasi na 

Pišejo zgodbo Slovenskih vasi
SLOVENSKA VAS - 23. maja je Slovenska vas v KS Jesenice na Dolenjskem gostila 3. srečanje Slovenskih vasi. 
Poleg domačinov so se ga udeležili še prebivalci Slovenske vasi na Kočevskem in Slovenske vasi pri Šentru-
pertu. Idejo srečanja Slovenskovaščanov je predlani oživil Tone Fabjan iz Slovenske vasi na Kočevskem.

osmih panojih pripravil boga-
to predstavitev zgodovine tega 
kraja, tukajšnjih ljudi in njiho-
vega življenja. Izšla je tudi pu-
blikacija, ki predstavlja razsta-
vo. Bogovčič pravi, da »brez 
preteklosti ni sedanjosti in ne 
prihodnosti. Če si uničimo ko-
renine, pademo kot posušeno 
drevo«. Ob tej priložnosti je so-
vaščane tudi pozval, da pobr-
skajo po podstrešjih in posku-

šajo poiskati čim več gradiva, 
da bo zgodba o Slovenski vasi 
tekla še naprej. Palovšnik se je 
med drugim zahvalil tudi orga-
nizacijskemu odboru 3. sreča-
nja Slovenskih vasi, v katerem 
so bili poleg njega še Igor Ple-
jić, Stanislav Vovk, Branko 
Novosel in Rajka Križanac.

Zbrane sta nagovorila še Tone 
Fabjan in Alojz Gregorčič, ki 
prihaja iz Slovenske vasi pri 
Šentrupertu. V spremljeval-
nem programu so nastopi-
li učenci OŠ Velika Dolina pod 
mentorstvom Anje Zevnik. 
Kot je za naš medij povedala 
Križančeva, so vsem gostom 
želeli pokazati kraj in njegovo 
širšo okolico. Slovenska vas je 
sedanje ime dobila leta 1992, 
do tedaj je nosila ime Bregan-
sko selo. Razkazali so jim del 
kulturne dediščine, etnologije, 
kulinaričnih dobrot in zgodo-
vine. Najprej so jih popeljali na 
Mokrice, kjer so jim predstavi-
li zgodovino gradu Mokrice in 
golf igrišče, nato so se podali 
na panoramsko vožnjo skozi 
Novo vas in Veliko Dolino do 

Turistične kmetije Črpič-Sve-
tnik v Gaju, kjer so jih pričaka-
li člani Društva vinogradnikov 
Dolina-Jesenice, ki so predsta-
vili delovanje društva in ime-
li manjšo degustacijo. Nato so 
se zapeljali še skozi vasi v spo-
dnjem delu KS Jesenice na Do-
lenjskem - Jesenice in Obrežje 
ter se ustavili pri Domu Zveze 
borcev v Slovenski vasi, kjer so 
odprli Bogovčičevo razstavo. 
Dejala je še, da v Sloveniji ob-
staja še Slovenska vas pri Piv-
ki, vendar se srečanj ne udele-
žuje. Prav tako so vzpostavili 
stike s Slovensko vasjo na Ma-
džarskem. Sledilo je družabno 
srečanje s pogostitvijo ob zvo-
kih ansambla Krajnski muzi-
kanti.
 Rok Retelj

Z leve: Rajka Križanac, Alojz Gregorčič, Tone Fabjan, Katja 
Čanžar, Ivan Bogovčič in Bogdan Palovšnik

Del udeležencev 3. srečanja Slovenskih vasi Slovenije

ŠENTJERNEJ, POSAVJE - Na regijskem tekmovanju otroških in 
mladinskih pevskih zborov, ki je v okviru Tedna ljubiteljske 
kulture 15. maja potekalo v KC Primoža Trubarja v Šentjer-
neju, je združeni pevski zbor OŠ Dobova in PŠ Kapele osvojil 
zlato priznanje, pevski zbor OŠ Raka pa srebrno priznanje.

Otroški pevski zbor OŠ Raka pod vodstvom Bernardke Božič, za 
spremljavo na klavirju pa je poskrbela Estera Cetin, si je z nasto-
pom prislužil 78,7 točke in srebrno priznanje. Cetinova je prine-
sla kanček sreče (seveda ob trdem delu vseh nastopajočih) tudi 
združenem zboru iz Dobove in Kapel pod vodstvom Mateje Ro-
žman, ki si je za svoj nastop prislužil okroglih 80 točk in je bil 
eden izmed štirih zborov z zlatim priznanjem. Dobovska in ka-
pelska pevska ekipa pa si je prislužila še posebno nagrado: rav-
nateljica Ivana Baškovič je vse zlate pevce po tekmovanju pe-
ljala na sladoled.
Najboljši na tekmovanju, ki je zajemalo širšo regijo Bele krajine, 
Dolenjske in Posavja, so bili sicer pevci in pevke iz OŠ Prežihove-
ga Voranca iz Maribora, ki so zbrali 88,7 točke, dobili pa so tudi 
posebno priznaje JSKD za najboljši otroški zbor tekmovanja in 
najboljšo priredbo ljudske pesmi. Za najboljšo med korepetitor-
ji je bila razglašena Estera Cetin, ki je spremljala oba posavska 
zbora, priznanje za najboljšega debitanta je dobil zbor OŠ Mira-
na Jarca iz Črnomlja, njihova zborovodkinja Monika Prijanovič 
pa priznanje za najboljšo debitantko med zborovodji.
  Veljko Jukič

Zlato za dobovsko-kapelski 
in srebro za raški zbor

Združeni zbor dobovske in kapelske šole, ki ga vodi Mateja Ro-
žman, na klavirju pa ga je spremljala Estera Cetin.


