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Diamantni jubilej GZ Krško

Razstava o prvih krških borcih

DRSC podal negativni odgovor
Bodo občine morale vrniti denar?

LE VKUP UBOGA GMAJNA - Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice je bila 19. junija prizorišče 
osrednje slovesnosti ob 500. obletnici vseslovenskega kmečkega upora leta 1515, ki je bila z enournim 
zamikom predvajana tudi na nacionalni televiziji in tako še posebej odmevna. Ob bogatem kulturnem 
programu, ki so ga izvedli člani Kulturnega društva Svoboda Brestanica (na fotografiji v puntarski 
noši), dramski igralec Matija Stipanič, glasbenik Matjaž Predanič in skupina Broken Arrow, Mešani 
pevski zbor Viva Brežice in Oktet Jurij Dalmatin Boštanj, je bil slavnostni govornik zgodovinar prof. 
dr. Vasko Simoniti. Med drugim je poudaril, da je puntarski klic »Le vkup uboga gmajna« še vedno 
lahko poziv, da je tudi v moderni demokratični družbi treba ponotranjiti zahtevo po pravičnosti. Več 
na str. 6.  Foto: Ivanka Počkar

Posavje poslovalo bolje
Statistični podatki AJPES-a in analiza GZS kažeta 
na izboljšanje poslovanja in rast posavskega 
gospodarstva v letu 2014 v primerjavi z letom 
poprej. Paradni konj regije ostaja energetika, 
uspešna pa so zlasti izvozno usmerjena podjetja. 

 Strani 11-16 

S katerimi plovili 
po Savi?
V Sevnici so nezadovoljni z vsebino tretjega 
osnutka Uredbe o uporabi plovil na motorni 
pogon na akumulacijskem jezeru HE Boštanj na 
reki Savi, saj menijo, da je individualna plovba z 
manjšimi motornimi plovili sprejemljiva ter se ob 
zdravorazumskem načinu ureditve, kakršno je 
predlagala lokalna skupnost, dobro povezuje z 
vsemi drugimi že obstoječimi aktivnostmi. 
 Stran 3

Jutri začetek praznovanja
Ta konec tedna občina Bistrica ob Sotli obeležu-
je svoj praznik, ki bo sicer 29. junija. Bistrica ob 
Sotli, Dekmanca, Črešnjevec, Hrastje, Križan Vrh, 
Kunšperk, Ples, Polje, Srebrnik, Trebče in Zagaj 
- občina, ki v celoti leži v naravnem parku, pove-
zuje ljudi naštetih enajstih krajev. Modro-rumeni 
grb, zaščitni znak občine, je delo Francija Černel-
ča, umetnika, ki je ime tega področja ponesel da-
leč čez občinske meje in je tudi gost tokratnega 
pogovora. Več o prazniku, raznovrstnih priredit-
vah, letošnjih nagrajencih in lepih željah si lahko 
preberete na prazničnih straneh 17-19.   
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! -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.

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

22 let
Praznujte z nami!

Mladi kolesar Svit Sevšek

BMX se vrača v 
Posavje
 
 str. 26
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povedali so - o posavskem gospodarstvu

Jože Leskovar, Senovo: Po nekajletnem upa-
danju so se v Sloveniji in posledično tudi v Po-
savju kazalci gospodarske rasti začeli obračati 
navzgor. Opaziti je vlaganje v nove infrastruk-
turne objekte, z zagonom novih proizvodnih 
obratov se je povečala tudi potreba po novih 
zaposlitvah. Ocenjujem, da je za nadaljnjo go-

spodarsko rast treba nadaljevati z investicijskimi ciklusi v druž-
bah, država pa mora z reformami razbremeniti gospodarstvo.

Andreja Jamšek, Kamenica: Težko komen-
tiram podatke o rasti gospodarstva v Posavju. 
V tem okolju delujejo nekatere velike gospo-
darske družbe, ki bistveno vplivajo na skupne 
bilančne podatke in gospodarske kazalce. S 
stališča našega podjetja, ki je v celoti odvisno 
od lokalnega okolja ter kupne moči domače-

ga prebivalstva, lahko trdim, da pri potrošnikih še ni zasledi-
ti pozitivnih premikov v smeri večje potrošnje, prej obratno.

Rudolf Deržič, Veliki Obrež: Osnovna stvar, 
ki je do sedaj še nobena vlada ni naredila, sta 
red in finančna disciplina. To je ključnega po-
mena za uspešno poslovanje obrtnikov in 
podjetnikov. Če želimo imeti pri nas zaposlit
ve in več vlaganja v razvoj, mora biti vzposta-
vljen plačilni red. Žal na območju Posavja še 

ne opažam, da bi šlo kaj na bolje, in trenutno tudi ne vidim mo-
žnosti za rast gospodarstva, kolikor ga sploh še je.

V odsotnosti predsednice Ko-
misije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Metode 
Denžič je predloge za občin-
ska priznanja in nagrade po-
dal član komisije Primož Mo-
šet. Naziv častnega občana 
Bistrice ob Sotli letos prejme 
Jože Pratengrazer, priznanje 
Občine Bistrica ob Sotli gre v 
roke Emiliji Šterlek in druži-
ni Dobrina iz naselja Ples, pre-
jemnik plakete Občine Bistri-
ca ob Sotli je Tomo Zorenč, 
denarno nagrado pa prejme 
glasbena skupina Social Blue. 
Občinska priznanja in nagra-
de bodo podelili na slavnostni 
seji ob občinskem prazniku, ki 
bo 26. junija ob 17.00 v Kultur-
nem domu Bistrica ob Sotli. V 
sklopu občinskega praznika 
bodo organizirali še druge pri-
reditve, katerih seznam si lah-
ko ogledate na strani 17. 

Podžupan Dušan Berkovič, ki 
je vodil sejo, je v poročilu o re-
alizaciji sklepov prejšnje seje 
prebral odgovor Direkcije RS 
za ceste na predlog občanke 
Martine Geršak, ki je v imenu 
svojega očeta Jožefa Geršaka 
podala predlog za uvedbo do-
datne omejitve hitrosti in ure-
ditev površin za pešce na od-
seku ceste Golobinjek–Bistrica 

DRSC podal negativni odgovor
BISTRICA OB SOTLI - Občinski svet občine Bistrica ob Sotli se je 15. junija sestal na 7. redni seji. Med dru-
gim so svetniki potrdili letošnje nagrajence ob prazniku občine Bistrica ob Sotli in se seznanili z Regional-
nim razvojnim programom regije Posavje za obdobje 2014-2020.

ob Sotli. DRSC odgovarja, da 
nima predvidene nobene inve-
sticije na tem odseku. Glede na 
to, da se lokacija nahaja izven 
naselja, sta pogoja za uredi-
tev površin za pešce ob cesti v 
skladu z 48. členom Pravilni-
ka o projektiranju cest prome-
tna obremenitev 3500 vozil na 
dan in povprečna zgostitev pe-
šcev več kot deset oseb na uro. 
Ker ni izpolnjen pogoj prome-
tne obremenitve (povprečen 
promet v letu 2012 je na tem 
odseku znašal 2167 vozil na 
dan) in zaradi drugih priori-

tetnih investicij DRSC v bližnji 
prihodnosti ne bo načrtovana 
gradnja površin za pešce na 
tem območju, pravijo na DRSC 
in dodajajo, da lahko občina 
sama pristopi k ureditvi po-
vršin za pešce, za kar pa mora 
pridobiti projektno dokumen-
tacijo in privolitev DRSC.

Bistriški župan Franjo Debe-
lak je na seji predstavil Regio-
nalni razvojni program regije 
Posavje, ki sta ga pred kratkim 
sprejela Svet regije in Razvojni 
svet regije Posavje. Dejal je, da 

bo občina v primerjavi s RRP 
v prejšnji finančni perspektivi 
na nekaterih področjih lahko 
kandidirala za evropska sred-
stva, saj so sedaj vključene tudi 
občine z manj kot 2000 popu-
lacijskimi enotami. Tako bo 
lahko bistriška občina zago-
tovo sodelovala v sklopu pro-
jekta o vlaganju v obnovo in 
izgradnjo okoljske infrastruk-
ture (čistilne naprave, vodo-
vodi). Debelak je še poudaril, 
da bo v naslednjem obdobju 
močno področje tudi zmanj-
ševanje tveganja revščine in 
povečevanje socialne vključe-
nosti, pri čemer bodo iskali va-
riante z ustanavljanjem social-
nih podjetij, ter večja socialna 
varnost družin in spodbudno 
okolje za odločanje za rojstvo 
otrok. To je po njegovem mne-
nju še posebej pomembno, saj 
je statistično gledano pri nas 
samo ena podeželska občina, 
kjer število prebivalstva nara-
šča, vsem ostalim pa pada. Sve-
tnik Simon Rogina pa je med 
pobudami in vprašanji omenil, 
da se je pred kratkim z župni-
kom na Svetih gorah sestal od-
bor za turizem in se med dru-
gim dogovoril za osvetlitev 
vhoda v cerkev in postavitev 
informacijskih tabel. 
 Rok Retelj 

Pri poročilu o stanju izgradnje 
odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komu-
nikacij (GOŠO) je bilo izraženo 
mnenje, da je »ta projekt eden 
zelo pomembnih za razvoj ob-
čine in je dosegel vse cilje«. 
Beseda pa je tekla tudi o tem, 
ali bo morala Občina Sevnica, 
ki je sodelovala v konzorciju 
sedmih občin, zaradi domnev-
ne nepravilnosti v postop-
ku javnega naročanja vrniti 
1.158.171,42 evrov evropskih 
sredstev. V času, ko je ime-
la Občina Sevnica odprt javni 
razpis za izbiro izvajalca ozi-
roma zasebnega partnerja za 
izgradnjo omenjenega omrež-

Bodo občine morale vrniti denar?
SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu je bila 17. junija 8. redna seja sevniškega občinskega 
sveta, na kateri so obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med njimi je bilo tudi poročilo o stanju izgradnje 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

ja, je pred zaključkom izbora 
na podlagi zakona o elektron-
skih komunikacijah prišlo do 
povečanja t. i. belih lis (obmo-
čij, kjer ni bilo komercialnega 
interesa za izgradnjo omrežja). 
Število leteh se je nato s 600 
povečalo na 2442 in s tem se 
je povečala vrednost projekta, 
in sicer s 3.453.490,00 evrov 
(brez DDV) na 12.877.653,78 
evrov oz. 15.453.184,54 evrov 
z DDV.  Iz poročila Urada RS za 
nadzor proračuna izhaja, da bi 
morala Občina Sevnica po pre-
seženi mejni vrednosti projek-
ta za objavo v Uradu za uradne 
objave Evropskih skupnosti 
(UUOES) postopek izbora za-

sebnega partnerja prekiniti in 
začeti znova,  česar pa ni stori-
la. Po končanem postopku iz-
bora je Občina Sevnica objavi-
la na UUOES obvestilo o oddaji  
naročila, s čimer so bili vsi  po-
nudniki obveščeni o izbiri za-
sebnega partnerja in o vre-
dnosti pogodbe. Kljub pravni 
možnosti zahtevka za revizijo 
ni vložil nihče.

Zaradi omenjenega revizijske-
ga poročila je Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport 
od konzorcija sedmih občin 
zahtevalo povračilo pridoblje-
nih evropskih sredstev v višini 
2.396.074,39 evrov  (vrednost 
celotnega projekta znaša 29,56 
milijona evrov, od tega je de-
lež javnih partnerjev, vseh ob-
čin v konzorciju, 17,58 milijo-
na evrov, zasebnega partnerja 

GVO d. o. o. pa 11,98 milijona 
evrov). Občine so vračilo zavr-
nile, zato je bila s strani Držav-
nega pravobranilstva Republi-
ke Slovenije vložena tožba za 
povračilo deleža sredstev. V 
konzorciju sodelujoče občine 
(Šentrupert, Žužemberk, Mir-
na Peč, Trebnje, Mirna, Sevnica 
in MokronogTrebelno kot no-
silka projekta) so prepričane, 
da je očitana napaka posledi-
ca spremembe odločitve mini-
strstva v času trajanja postop-
ka izbora izvajalca. Na sodišču 
jih bo v predmetnem postop-
ku zastopala Odvetniška pisar-
na Mužina, Žvipelj in partnerji 
d. o. o. Predstavnik omenjene 
odvetniške pisarne doc. dr. Ale-
ksij Mužina je na seji menil, da 
»gre za administrativno krši-
tev, ki nima nobenih vredno-
stnih posledic«.  Smilja Radi

POSAVJE  Jutrišnji dan državnosti bomo tudi v Posavju obeleži-
li s kar nekaj prireditvami in proslavami. Že nocoj, na predvečer 
praznika, bosta potekali osrednji občinski slovesnosti v Sevnici 
in v Radečah. V atriju gradu Sevnica (v primeru slabega vreme-
na v Kulturni dvorani Sevnica) bo ob 19. uri tradicionalni slav-
nostni koncert Godbe Sevnica z glasbenimi gosti, kjer bo slav-
nostni govornik podpredsednik Vlade RS Boris Koprivnikar, 
podelili pa bodo tudi nagrade OZVVS Sevnica za literarna nate-
čaja »Šport, športniki in Slovenija« ter »Je slovenščina še moj je-
zik?« Na proslavi, ki bo ob 19. uri v Domu kulture Radeče, bo ob 
programu učencev OŠ Marjana Nemca Radeče slavnostna govor-
nica vodja podružnične šole Svibno Jolanda Mohar. Prav tako 
nocoj ob 19. uri bo v cerkvi sv. Jošta na Ravnem Logu nad Se-
novim sveta maša za domovino ter kulturna prireditev v orga-
nizaciji VSO Krško  Kostanjevica na Krki, kjer bosta govornika 
dr. France Cukjati in dramski igralec Tone Kuntner. Na jutri-
šnji praznični večer, natančneje ob 19. uri, bo osrednja občinska 
prireditev ob dnevu državnosti  promenadni koncert domače-
ga pihalnega orkestra na dvorišču Lamutovega likovnega salo-
na v Kostanjevici na Krki (v primeru slabega vremena v OŠ Jo-
žeta Gorjupa). VSO Krško  Kostanjevica na Krki v soboto, 27. 
junija, prireja še pohod v spomin na bitko v Krakovskem gozdu 
leta 1991 s pričetkom ob 9. uri pred cerkvijo v Leskovcu pri Kr-
škem, ob 13. uri pa pri spomeniku vojne za Slovenijo v Zalokah 
še kulturno slovesnost, kjer bodo govorniki župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, predsednik VSO Aleš Hojs in dr. Dimitrij 
Rupel. Občina Brežice pa v soboto zvečer, ob 20. uri, pri spome-
niku v Rigoncah organizira spominsko slovesnost v spomin na 
padlega borca Jerneja Molana.  P. P.

Praznično ob dnevu državnosti

Bistriški občinski svetniki se bodo v petek, 26. junija, ponov-
no sestali, tokrat na slavnostni seji občinskega sveta s pode-
litvijo priznanj in kratkim kulturnim programom v dvorani 
bistriškega kulturnega doma.

KRŠKO – Občinski svet se je 22. junija na 7. redni seji »iz prve 
roke« seznanil s projekti, ki že in bodo do leta 2020 poteka-
li v nuklearni elektrarni z vidika nadgradnje jedrske varno-
sti in podaljšanja njenega obratovanja. 

12 svetnikov s prvopodpisanim Alešem Zajcem (SMC) je na-
mreč v zvezi s tem zahtevalo celo sklic izredne seje, a je bila toč-
ka ob udeležbi vodstev NEK, GEN, Uprave za jedrsko varnost in 
Agencije za radioaktivne odpadke uvrščena na redno sejo, kate-
re pa se Zajc, četudi prisoten pred začetkom, v nadaljevanju ni 
udeležil, da bi lahko iz prve roke v imenu sopodpisnikov obra-
zložil skrb in namigovanja, da v NEK potekajo projekti brez ve-
denja lokalne skupnosti, ureditvenimi akti in v nasprotju z ve-
ljavno jedrsko in drugo zakonodajo. Vprašanja so se med drugim 
nanašala na gradnjo novega objekta za manipulacijo z opremo in 
pošiljkami radioaktivnih tovorov, gradnjo objekta suhega skladi-
šča in gradnjo operativno podpornega centra. 

Kot je povedal predsednik uprave NEK Stanislav Rožman, bo 
prostor za manipulacijo in pošiljkami nadomestil obstoječi mon-
tažni objekt, v katerega bodo premestili vso dodatno tehnološko 
opremo, s tem pa v obstoječem skladišču pridobili prostor do iz-
gradnje odlagališča NSRAO. Slednji pa naj bi začel s poskusnim 
obratovanjem, kot je zatrdil med sejo dr. Andrej Stritar z Upra-
ve za jedrsko varnost, 22. marca 2020. Gradnja objekta za ma-
nipulacijo, kot je še povedal Rožman, bo potekala v več fazah, ob 
tem bodo urejene tudi delavnice, prostor za testiranje opreme 
ipd. Projekt izgradnje prostora za suho skladiščenje izrabljene-
ga goriva kot varnostne nadgradnje je trenutno še v pripravljalni 
fazi, z načrtovanimi aktivnostmi pa se naj bi v juliju na sestanku 
v Krškem seznanila tudi meddržavna komisija. Dosedanje izku-
šnje na jedrskih objektih namreč izkazujejo, da je suho skladi-
ščenje goriva tehnološko varnejši način, saj gre v tem primeru 
za gradnjo pasivnega objekta, ki ne potrebuje električnega na-
pajanja. V sklop načrtovane varnostne nadgradnje pa sodi tudi 
gradnja operativno podpornega centra oz. rekonstrukcija obsto-
ječega zaklonišča pod upravno tehnično zgradbo. Poleg preuredi-
tve operativnega centra v zaklonišču ga nameravajo še razširiti z 
ureditvijo bivalnih prostorov za 7dnevno delo do 200 oseb, ki bi 
ostale v elektrarni v primeru jedrske nesreče. Direktor GEN ener-
gije Martin Novšak je svetnikom ob tej priložnosti povedal, da 
formalni postopek umeščanja drugega bloka NEK še ne poteka, 
saj je treba izvesti vrsto analiz in strokovnih podlag, ki bi omo-
gočile širšo politično, družbeno in strokovno razpravo o vzdržni 
in trajnostni energetski prihodnosti Slovenije. 
 Bojana Mavsar

Seznanili so se s projekti v NEK
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Z najdaljšo slovensko reko so povezani številni spomini in ne-
pozabne dogodivščine ljudi, ki živijo na njenem levem in de-
snem bregu. Reka, ki si je skozi stoletja utrla svojo pot tudi 
skozi Posavje, z gradnjo hidroelektrarn spreminja svojo po-
dobo. Njena gladina je mirnejša, akumulacijski bazeni ob hi-
droelektrarnah pa primerni za rekreativno, športno in turi-
stično dejavnost. 

V sevniški občini že nekaj časa tli ideja, da bi na Orehovem 
zgradili pristan in čolnišče za ureditev športno-rekreacijske-
ga območja, na katerem je že urejena in dobro obiskana spre-
hajalna pot. Osnutek za pristan je narejen že nekaj časa, a se 
gradnja še ni pričela. Zapleta se tudi pri sprejemu uredbe, ki 
bi dovoljevala vožnjo s plovili na motorni pogon, ki jo mora 
sprejeti Vlada RS. No, če se uredbe o plovbi na motorni pogon 
nikakor ne more dočakati, pa je dovoljeno po akumulacijskem 
jezeru HE Boštanj pluti s plovili na nemotorni pogon in vča-
sih je mogoče videti, kako veslata dve osebi v kanuju, pa tudi 
kakšen surfer, ki je lovil veter v svoja jadra, se je že preizkusil 
na vodni gladini, za krepitev mišic pa je idealen čoln na vesla.

Skratka, morda bi, preden bo uredba o plovbi z vozili na mo-
torni in električni pogon za individulane namene sprejeta, po-
skusili drugače - s plovili na nemotorni pogon. Skoraj prepri-
čana sem, da bi marsikdo z veseljem sedel v kajak in zaveslal 
pod vodstvom izkušenega inštruktorja ali pa stal in veslal na 
»supu«, čedalje bolj priljubljeni veslaški deski, za mlajše pa bi 
bil dobrodošel »pedolino«. In glede na to, da v Sevnici obstaja 
jadralni klub, bi morda njegovi člani pokazali veščine jadranja 
in navdušili za to športno dejavnost še koga. Ker pa v okviru 
PGD Sevnica deluje tudi prostovoljna potapljaška skupina, bi 
lahko le-ta nudila tečaj iz osnov potapljanja.

Včasih gledamo, a ne vidimo. V življenju so priložnosti, ki pa 
jih iz nekega neznanega razloga ne prepoznamo, ne vidimo.

Sava kot 
rekreacijsko 
območje

komentar

Piše: Smilja Radi

www.avtoslak.si

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

KUPON
za brezplačno
zunanje
pranje vozila

Kupon je vnovčljiv od 01.07.2015 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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SEAT Toledo že od 11.490 €*

Občina Sevnica je sprejela od-
lok o nemotorni plovbi po aku-
mulacijskem jezeru HE Boš
tanj že septembra 2007, a na 
uredbo, ki bi dovoljevala plov-
bo z vozili na motorni pogon 
na jezeru, kjer naj bi nekoč stal 
tudi pristan Orehovo, čaka že 
osem let. Doslej sta bila pripra-
vljena dva osnutka uredbe, ki 
pa za prebivalke in prebivalce 
ob najdaljši slovenski reki ni-
sta bila sprejemljiva in spreje-
mljiv ni niti zadnji, tretji osnu-
tek, ki je bil v javni obravnavi 
do 25. maja. V njem so odgo-
vorni na Ministrstvu za okolje 
in prostor izrecno prepoveda-
li, kar so 19. maja na sestan-
ku v sejni sobi Trškega dvor-
ca Občine Sevnica predlagali, 
zapisali in poslali na pristojno 
ministrstvo prisotni razpra-
vljalci  župan Srečko Ocvirk, 
poslanec Tomaž Lisec, direk-
torica KŠTM Mojca Pernov-
šek, predstavnik vasi Šmarčna 
in član sevniškega občinskega 
sveta Vincenc Knez, občinski 
svetnik Janez Šerjak, predse-
dnica sveta Krajevne skupno-
sti Sevnica Stanka Žičkar, 
predstavnik krajanov Oreho-
vega Zvone Tuhtar, predstav-
nik krajanov Šmarčne Silvo 
Levstik in višji svetovalec za 
pravne zadeve na Občini Sev-
nica Roman Strlekar.

V najnovejšem osnutku uredbe 
je prepovedana kakršna koli 
raba motornih vozil v osebne 
namene za rekreacijo, šport 
in razvedrilo. Prepovedana je 
tudi uporaba vodnih skuterjev. 
»Vsi, ki že od rojstva živimo ob 
reki, smo se občasno vozili z 
manjšimi čolni, ki jih je poga-
njal mali Tomosov motor, in ni 
bilo nobenega problema. Tudi 
sedaj bi se radi, vsaj občasno in 
legalno. Brez strahu bi se žele-
li zapeljati po vodi s kakšnim 
gumi čolničkom ali malo pa-
saro za ribolov na elektro ali 
motorni pogon,« je strnil svo-
je prve misli po seznanitvi z 
vsebino novega osnutka ured-
be Zvone Tuhtar ter dodal, da 

je bilo prebivalcem pred gra-
dnjo obljubljeno, da bodo la-
stniki hiš in ostalih nepremič-
nin lahko imeli legalen privez, 
saj so bili najbolj oškodovani 
ob gradnji. »Ker že 60 let živim 

ob naši najdaljši reki, se zave-
dam, da mora biti ob in na reki 
vzpostavljeno sožitje vseh de-
ležnikov, tako ribičev, vodnih 
živali in plovil, ki so namenje-
ne turistični rabi, rekreaciji 
in športu, vendar pa mislim, 
da si krajani največjega ener-
getskega posavskozasavske-
ga bazena zaslužimo možnost 
sprostitve ob vožnji po akumu-
lacijskem jezeru,« je zaključil 
pogovor krajan Orehovega. 

»Rodili smo se ob Savi, ob njej 
in z njo smo živeli in še vedno 
živimo. Na reko smo čustve-
no navezani, z njo so poveza-
ni tudi številni spomini. Pred 
desetletji so ljudje, ki so žive-
li ob Savi, lovili plavajoči les za 
kurjavo. Pri tem so uporabljali 
posebne kavlje, ki so jim rekli 
kavsi, zato nas na Šmarčni ne-
kateri še vedno radi imenujejo 
Kavsarji. Na vodi pa niso oziro-
ma nismo lovili samo lesa, pač 
pa smo se tudi vozili z motor-
nimi čolni. Uporabljamo jih že 
skoraj 40 let, odkar so na trg 
prišli prvi Tomosovi motorji, 
zato nam je žal, da se nam se-
daj ta pravica jemlje. Seveda se 

zavedamo, da je potrebno po-
skrbeti tudi za varnost plov-
be. Prepričan sem, da je mo-
žno s primernimi ukrepi ter 
mero pripravljenosti in dialo-
ga med vsemi udeleženci naj-

ti ustrezno rešitev tudi za mo-
torno plovbo,« je dejal Vincenc 
Knez s Šmarčne.  

Plovbi s plovili na motorni po-
gon ne nasprotujejo niti ribi-
či. Predsednik Ribiške družine 
Sevnica Sandi Kosmač je de-
jal: »Ribiči proti plovbi z mo-
tornimi vozili nimamo nič, ji ne 
nasprotujemo. Vendar morajo 
biti postavljene jasne omeji-
tve, morajo biti določene cone, 
mora biti omejena hitrost, tako 
da se ne dela škoda na ribjem 
življu in na preostalih vodnih 
organizmih. Nekako bo treba 
pač sesti skupaj in se dogovo-
riti, prepričan pa sem, da je na 
Savi za vse dovolj prostora.«

Na nov osnutek uredbe, ki je 
že v t. i. medresorskem uskla-
jevanju, so se odzvali tudi na 
Občini Sevnica, ki bo tudi v 
bodoče vztrajala na izpolni-
tvi vseh obveznosti iz naslova 
gradnje hidroelektrarn  ena 
od njih je zagotovitev večna-
menske rabe, zapisane med 
drugim tudi v državnem loka-
cijskem načrtu za gradnjo HE 
Boštanj in v koncesijski po-

Po Savi (tudi) na motorni pogon?
SEVNICA - Včasih je preko Save vozil brod, včasih so fantje skušali preplavati reko, z gradnjo hidroelek-
trarn na spodnji Savi in nastankom akumulacijskih jezer pa je gladina postala primerna za plovbo in re-
kreativno dejavnost, a vožnja s plovili na motorni pogon v zasebne namene ni dovoljena.

godbi o izkoriščanju energet-
skega potenciala spodnje Save. 
»Usklajevanja z državnimi pri-
stojnimi službami za obliko-
vanje sprejemljive uredbe o 
motorni plovbi so precej na-
porna. Do našemu okolju pri-
merne rešitve je namreč težko 
priti, če je impulz iz lokalnega 
okolja edini generator in spod-
bujevalec ministrskih medre-
sorskih usklajevanj. Glede na 
veliko število vključenih in za-
interesiranih za dosego spre-
jemljive ureditve verjamem, 
da bomo do želenega rezulta-
ta tudi prišli,« je izjavil sevni-
ški župan Srečko Ocvirk. 

Odgovor na zastavljeno po-
slansko vprašanje, kdaj bo bo 
Vlada RS sprejela Uredbo o 
plovnosti reke Save z motorni-
mi vozili na akumulacijskemu 
jezeru HE Boštanj, je že več-
krat poskušal dobiti tudi sev-
niški poslanec v DZ RS Tomaž 
Lisec. Aprila 2013 je postavil 
poslansko vprašanje takratne-
mu ministru za kmetijstvo in 
okolje mag. Dejanu Židanu, 
ki je odgovoril, da se bo ured-
ba sprejela še v prvi polovici 
leta 2013. Ker se to ni zgodilo, 
je ponovno postavil vprašanje 
marca 2014 in isti minister mu 
je zatrdil, da bo vožnja z mo-
tornimi vozili možna v sezoni 
2014, a se spet ni nič zgodilo. 
V lanskem novembru je za-
stavil vprašanje sedanji mini-
strici za okolje in prostor Ire-
ni Majcen, ki mu je v pisnem 
odgovoru pojasnila, da je bila 
uredba že v medresorskem 
usklajevanju, vendar je bilo v 
postopku ugotovljeno, da je 
potrebno bolj temeljito obde-
lati področje preprečevanja 
vnosa zebraste školjke, po-
trebna pa je bila tudi uskladi-
tev z naknadnimi pripombami 
Občine Sevnica. Sedaj, ko je do 
tega prišlo, pa v tretjem osnut-
ku želene uredbe pripombe in 
pobude s strani sevniške obči-
ne niso upoštevane. 

 Smilja Radi

V naselju Orehovo, ki leži na levi strani akumulacijskega je-
zera HE Boštanj, naj bi nekoč stal pristan, s katerim bi pope-
strili turistično ponudbo v kraju in občini. Osnutek pomola je 
že pripravljen (foto: arhiv Občina Sevnica).

RADEČE  Letošnji dnevi spla-
varjenja v Radečah, ki so po-
tekali pretekli vikend na re-
kreacijskem območju ob Savi, 
so minili v znamenju dežja, a 
kljub temu je tridnevni festival 
nudil bogat animacijski, glas-
beni, kulinarični, športni in 
družabni del programa. V okvi-
ru dogodka je med drugim po-
tekalo srečanje kmetic Savinj-
skokoroške regije, v dežju se 
je odvijal 11. Splavarjev tek, na 
katerem je teklo v različnih sta-
rostnih kategorijah okoli 100 
tekačic in tekačev iz mnogih 
slovenskih krajev, ob učni poti 
Savus so ustvarjali v slikarski 
koloniji domači in gostujoči lju-
biteljski slikarji, v Caffe galeriji 
se je na stoti samostojni slikar-

Pestro na Dnevih splavarjenja

ski razstavi predstavil doma-
či ljubitelj likovne umetnosti 
Jože Barachini, nastopile so 
pihalne godbe z mažoretami, 
najboljši kuharski mojstri so 
pripravili slastne jedi … 

»Letos so se v Radečah odvi-
jali že tradicionalni 18. Dnevi 
splavarjenja in tudi tokrat smo 
pripravili bogato programsko 
shemo, polno športnih, kul-
turnih, kulinaričnih in zabav-

nih dogod-
kov. Žal nam 
zaradi slabe-
ga vremena 
ni uspelo iz-
peljati vseh 
n a p o v e d a -
nih dogod-
kov, vendar 
pa smo bili 
glede na oko-
liščine zado-
voljni tako z 
obiskom kot 
tudi z odzivi 

obiskovalcev,« je dejala Duška 
Kalin, svetovalka za turizem v 
radeškem KTRCju, ki je bil or-
ganizator omenjenih dnevov. 

 S. R., foto: I. Gospodarič

KRŠKO, GORICA  Odločba Upravne enote Krško o novi razdelitvi 
zemljišč iz komasacijskega sklada za komasacijsko območje Go-
rica, ki obsega zemljišča v katastrski občini Veliki Podlog, izdana 
9. 4. 2015, je 11. 6. 2015 postala pravnomočna. Odločba je bila 
vročena 371 komasacijskim udeležencem (posameznik je pre-
jel le tisti del odločbe, ki se nanaša nanj, saj to omogoča Zakon 
o kmetijskih zemljiščih, ko gre za veliko število udeležencev). V 
komasacijo je bilo vloženih skupaj 932 parcel, iz komasacijskega 
sklada pa dodeljenih 412 parcel. S tem je bil dosežen tudi osnov-
ni namen komasacije, to je, da se zemljišča na določenem obmo-
čju zložijo in nato ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, 
da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča.  Vir: UE Krško

Komasacija Gorica pravnomočna

KRŠKO  V junijskih dneh se nadaljujejo številna praznovanja 
krajevnih skupnosti, zlasti v občini Krško. Minuli konec tedna so 
praznovali v KS Krško polje in Veliki Trn, na jutrišnji praznični 
četrtek bodo praznik obeležili v KS Veliki Podlog, v soboto pa še 
v KS Podbočje. O vsem naštetem bomo poročali v naslednji šte-
vilki Posavskega obzornika.

Številni krajevni prazniki
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IZ SVINJAKA IZGINILA SVINJA  12. 6. zjutraj so pred sevni-
škim pokopališčem nepridipravi okradli občanko. Izkoristili 
so njeno krajšo odsotnost, z razbitjem stekla vlomili v vozilo 
in ji s krajo torbice z mobilnim telefonom, dokumenti in ne-
kaj denarja povzročili za nekaj sto evrov škode. 16. 6. so po-
licisti opravili ogled kraja tatvine na Smedniku, kjer so v noč-
nih urah neznanci iz zaklenjenega hleva odpeljali okoli 100 
kg težko svinjo. Istega dne so v nočnih urah v Veliki vasi ukra-
dli štiri platišča z gumami prikolice tovornega vozila, name-
njena peskanju. Lastniku so naredili za približno 2.000 € ško-
de. Tudi dan kasneje so obravnavali tatvino, in sicer na Gorici, 
kjer so tatovi z njive izkopali in odpeljali okoli 50 kg krompirja.
 
PREVAŽAL MRTVO SRNO  22. 6. so okoli 1. ure zjutraj polici-
sti v Krškem ustavili 25letnega  Romuna, ki začasno prebiva 
v Sloveniji. Ker je imel poškodovan prednji del vozila, so pre-
gledu namenili več pozornosti in v prtljažniku odkrili mrtvo 
srno, ki jo je, kot kaže, pred tem zadel med vožnjo. Zanjo so v 
nadaljevanju poskrbeli lovci, voznik pa je moral po treznenju 
na policijski postaji, saj je napihal 0.73 mg/l alkohola, obra-
zložiti vse okoliščine nočnega dogajanja. 

VOZILO PRESEKALO POT MOTORISTU   Hude poškodbe je 
13. 6. v večernih urah utrpel 44letni motorist iz Novega me-
sta, udeležen v prometni nesreči v kraju Zaloke. Do nesreče je 
prišlo, ko je motoristu nasproti pripeljal 57letni voznik oseb-
nega vozila iz Zagreba, ki je imel na avtomobilu pripeto pri-
kolico. Slednji je z z vozilom zapeljal na nasprotni vozni pas 
ravno v trenutku, ko mu je nasproti pripeljal motorist, ki je 
najprej oplazil avto, zatem pa trčil v priklopnik. Prepeljali so 
ga v ljubljanski UKC. 

OBČAN UMRL NARAVNE SMRTI  20. 6. dopoldne so sevniški 
policisti, kriminalisti, dežurni preiskovalna sodnica in okrožna 
državna tožilka opravili ogled v hiši na Orehovem pri Sevni-
ci, kjer so našli mrtvega moškega. Po prvih ugotovitvah ogle-
da je moški umrl naravne smrti. 

V BREŽICAH NAŠLI KLJUČE  Občani so v krožišču Maistro-
ve ulice in Bizeljske ceste našli šop ključev in o tem obvesti-
li policiste. Če bi kdo ključe pogrešal, naj se oglasi na tamkaj-
šnji policijski postaji.
  Zbrala: B. M.

Franc Buršič, Senuše: Vem, da praznujemo ne-
kaj v zvezi z osamosvojitvijo, kaj točno, pa ne. 
Problem je, ker pri nas vsi samo praznujemo in 
sploh ne vemo, kaj. Sicer pa menim, da prema-
lo poznamo ozadje določenih praznikov in zato 
tudi ne vemo, zakaj jih pravzaprav praznujemo. 
Da ne govorim o mladih, ki na praznike ne dajo 

ravno veliko, razen to, da so veseli, ker so lahko doma.

Martin Kerin, Veliki Podlog: 25. junij je držav-
ni praznik in dela prost dan. Pred 24 leti smo 
postali formalno neodvisni. Zdi se mi, da pri nas 
praznikom ne dajemo velikega pomena, nekate-
ri delajo na kmetijah, le redki si vzamejo čas za 
počitek. Starejša generacija daje več poudarka 
praznikom in državnim simbolom, mlajši pa, se 

mi zdi, več pozornosti posvečajo drugim stvarem. 

Tadeja Udovč, Boštanj: Ker sem zelo zavedna 
Slovenka, se dneva državnosti vedno znova ve-
selim in vsakič s ponosom prisluhnem sloven-
ski himni. Vedno se udeležim tudi proslave. Tega 
dne bi morale slovenske zastave ponosno plapo-
lati na vseh objektih. S tem pokažemo spošto-
vanje do naše samostojne države. S svojim zgle-

dom prenašamo odrasli to spoštovanje tudi na mlajše rodove.

Boža Jankovič, Brege: Na dan državnosti se 
spominjamo nastanka naše države in njenega 
priznanja v svetu. Odkar je v šolah obvezno pra-
znovanje vsaj dveh državnih praznikov, je tudi 
mlajšim bolj znano, kaj pomenijo simboli drža-
ve in prazniki. Sicer pa dajemo praznikom pre-
majhen pomen, jemljemo jih le kot dela proste 

dni, premalo pa se udeležujemo proslav, čeprav bi bilo to prav.

Jutri, 25. junija, bomo praznovali dan državnosti in pri to-
kratnih sogovornikih nas je zanimalo, ali vedo, česa se na 
ta dan spominjamo, pa tudi, ali menijo, da dovolj pozna-
mo pomen tega in drugih državnih praznikov ter nasploh 
okoliščin nastanka naše države.

anketa

Poznamo pomen praznikov?

Vam je bilo zanimanje za 
ustvarjanje in umetnost po-
loženo v zibko?
Po mojem je bilo, so pa bili tudi 
vplivi tega okolja, v katerem ži-
vim in delam. Ta umetniškost 
je včasih malo čudna stvar. 
Spominjam se dogodka, ki je 
povezan zlasti z vztrajnostjo, 
tako značilno za moje življe-
nje in delo. Ko sem bil star dve 
leti, sem se v sobi, skrit pod ši-
valnim strojem, igral z gumbi. 
Doma je nastal hud preplah, 
vsi so me klicali in iskali. Na-
zadnje so me našli in sem se še 
vedno igral, verjetno je bila to 
neka ustvarjalna igra. Pri nas 
doma se je tudi veliko prepeva-
lo. Večglasno smo znali peti že 
kot otroci. Likovnost in glasba 
sta šli pri meni vedno sočasno. 
Že kot zelo majhen sem naredil 
portret našega soseda. Z vsem, 
kar mi je prišlo pod roke, sem 
vedno kaj ustvarjal, najlažje z 
našo ilovico (smeh). 

Se spomnite še česa iz mla-
dosti, kar vas je oblikovalo?
Dva strica sem imel, ki sta igra-
la harmoniko. Eden od njiju, ki 
je bil živahen in veseljaški, je 
bil moj vzor, saj sem ga obču-
doval in se mi je vse skupaj 
zdelo kot pravljica. To me je 
močno prevzemalo. Vsak ko-
šček blaga, in kar je bilo, sem 
dal takole pred sebe in sem po-
snemal igranje na harmoniko. 
Potem so mi starši, čeprav ni 
bilo denarja, kupili harmoni-
ko in sem v drugem razredu 
osnovne šole začel igrati. 

Dolga leta ste bili znani kot 
oblikovalec umetniških uni-
katnih izdelkov iz stekla.
Že ko sem šel v srednjo šolo, 
sem se odločil za steklarsko, 
ker sem čutil, da je steklo ne-
kaj lepega. Z močnim izra-
zom in možnostjo kreativne-
ga dela, ki ga sicer na začetku 
ni bilo veliko. Šele kasneje, ko 
sem se vrnil v steklarske vode, 
sem imel možnost kreativne-
ga dela in oblikovanja. Ste-
klarna Rogaška, kjer sem vse-
skozi delal, je takrat zgradila 
obrat v Kozjem. V njem se je 
formirala delavnica oz. studio 
za izdelavo unikatnih izdel-
kov iz stekla (Dekor Kozje, op. 
p.) in postal sem vodja oddel-
ka z 10 do 20 ljudmi. Zanima-
la me je zlasti umetniška plat 
dela. Dobivali smo naročila, 
ki so omogočala veliko domi-
šljije in ustvarjalne svobode. 
Zato sem ostal tam do zapr-
tja v času krize. Tudi v Roga-
ški sem kot oblikovalec delal 
predvsem naročila za proto-
kol, za razna velika tekmova-
nja in darila umetnikom. Med 
mojimi deli je kristalna violi-
na, ki jo je neki naročnik iz Av-
strije podaril najboljšemu vio-
linistu na svetu Isaacu Sternu. 
Takih naročil je bilo več, zelo 
so bila razvpita darila za Clin-
tona, ko je prišel v Slovenijo, 
pa za papeža.

Ta violina vam je menda naj-
bolj pri srcu?
Ja. Moj cilj oz. vizija je s prepro-
stimi linijami doseči velik uči-
nek. To mi je tu dokaj uspelo. 
Pri umetnih obrteh pride do-
stikrat do pretiranega okra-
ševanja. Že to odvrne. Imeti je 
treba pravo mero.

Kipariti ste začeli šele ka-
sneje, kaj vas je gnalo v to? 
Že v mladosti sem nekaj posku-
šal. Ko je bila družina še mlada, 
smo gradili hišo in za ustvar-
janje ni bilo časa. Ravno na tej 
terasi (Gostilna Šempeter, op. 
p.) je bil začetek mojega kipar-
jenja. Tu zadaj so podrli sta-

ro lipo. Srečala sva se s takra-
tnim predsednikom krajevne 
skupnosti, ki je spraševal, kam 
bi odpeljali to lipo. Takrat me 
je prešinilo in sem rekel: kar k 
meni v gorco, bom naredil kip. 
In to se je tudi zgodilo. To je 
bilo leta 2000. Od takrat naprej 
nastajajo kipi. Od leta 2005 ho-
dim na kiparske kolonije v Ma-
kole in se ukvarjam predvsem z 
ustvarjanjem v kamnu. 

Kateri material vam je torej 
ljubši?
Les je fin, topel material, am-
pak bližje mi je steklo, zadnje 
čase pa kamen, ki je verjetno 
sedaj moja največja obsede-
nost. Čeprav je tudi neprije-

ten, ker se kadi in moraš biti 
zaščiten. Včasih se ne potru-
diš za zaščito, posebno v vro-
čini, in potem ga imaš povsod, 
malo ga dobiš tudi v sebe, am-
pak pri mojih letih to ne bo 
usodno vplivalo. 

Z vašimi deli gredo tudi 
zgodbe, vaše literarno 
ustvarjanje, otroške pesmi, 
pisanje za narodno-zabavne 
ansamble.
Prvo pesem sem napisal v tre-
tjem razredu za domačo nalo-
go in moja učiteljica je z rde-
čilom napisala: priden pesnik. 
To je bilo veliko priznanje 
(smeh). Pa potem na začetku 

pubertete, ko je vsak pesnik. 
Pred leti sem pisal zlasti pe-
smi v rimah, ki jih lahko upora-
bijo narodnozabavni ansam-
bli. Bilo je tudi eno obdobje 
ustvarjanja pesmi za otroke, ki 
sem jih učil, in tudi za zborčke, 
ki sem jih vodil. Zadnje čase pi-
šem bolj malo.

Tudi vaše udejstvovanje na 
glasbenem področju zajema 
širok spekter delovanja od 
dirigenta, skladatelja, zbo-
rovodje … 
V Bistrici ob Sotli sem 25 let vo-
dil mešani pevski zbor, kar sem 
zaključil pred 10 leti s krasnim 
koncertom v cerkvi na Svetih 
gorah in predal dirigentsko 

palico, ki sem jo sam izdelal 
iz stekla, mladi zborovodkinji, 
ki sedaj vodi ta zbor in je zelo 
uspešna. Ko sem dal slovo zbo-
ru, je nastala neka praznina in 
sem se potem usmeril v ljud-
sko zvrst, ki jo v okviru Etno 
skupine Nojek po svoje spremi-
njam in dograjujem. Malo dru-
gačni smo od tipičnega etna in 
tudi od ljudskih pesmi, smo ne-
kje vmes. Dediščina se tako na 
prijeten način prenaša. 

Kako gledate na položaj kul-
ture v občini Bistrica ob So-
tli?
Mislim, da je pri nas kultu-
ra, ljubiteljsko ustvarjanje iz-
redno močno, smo že kar ne-
kaj posebnega. Drugje smo 
še nekoliko zadaj, podjetni-
štva je malo, imamo nekaj vi-
nogradništva, posamezniki so 
uspešni. Občina nas vseskozi 
podpira, kot le more, imamo 
dvorano, prostore za vaje. Zdi 
se mi, da se pri nas vsak teden 
kaj dogaja. Glede na to našo 
majhnost je to res bogastvo.

Kakšne so težave in predno-
sti življenja v vašem okolju?
Meni osebno je všeč ta mir, po 
drugi stran pa hitro prideš do 
Krškega, Brežic, kjer je več po-
nudbe. To se pravi, da oddalje-
nost ni več problem. Mi smo 
zdaj v resnici bolj odprti pro-
ti Posavju, ker je veliko bližje 
vse skupaj. V Celju ne boš nič 
več dobil kot tu, v tej naši bliži-
ni.  Živeti tu, kjer si odmaknjen, 
je po svoje prednost. To ni več 
tako grozno, kot  je bilo nekoč, 
ko si bil odrezan od vsega. Zdaj 
se mi zdi, da je podeželje ne-
kaj lepega.

Kaj menite o nazivu častni 
občan?
To je priznanje mojemu delu, 
čeprav takrat nisem bil pre-
pričan, da so se prav odločili. 
(smeh). Morda sem še premalo 
resen in ugleden, mi je pa bilo 
všeč, ker so svetniki predlog 
sprejeli brez pripomb. Nisem 
lovec na priznanja, pač z vese-
ljem delam. Za pripravo občin-
skega grba pa me je spodbudi-
lo zanimanje za zgodovino.

Kaj vam pomeni delo na ze-
mlji? Imate svoj vinograd?
Ja, še malo prej sem popravljal 
mladice v vinogradu. Vinograd 
je za mene malo čustvena reč, 
pa ne zato, da bi imel veliko 
vina. Pogled na lep vinograd, 
lepo trto, mi daje posebno ve-
selje, pa tudi če vem, da ga bo 
lahko toča uničila. To je prije-
tno, estetsko in duhovno, ne-
kaj, kar te malo dvigne. 

Kaj pa sedaj ustvarjate?
Kopalnico razbijamo doma 
(smeh). Sicer pa sem bil rav-
no včeraj v Majšperku, kjer 
bom letos imel lokacijo v for-
ma vivi. Delal bom skulpturo 
za krožišče.
 Polona Brenčič 

Franci Černelč, kulturni delavec in ustvarjalec:

Odmaknjenost je lahko prednost
BISTRICA OB SOTLI - Vsestranski ustvarjalec, predvsem pa glasbenik (po izobrazbi glasbeni pedagog), oblikovalec stekla 
in kipar Franci Černelč praktično vse svoje življenje živi in sooblikuje dogajanje v domačem kraju, znan pa je tudi daleč 
naokoli. Leta 2011 je ob prazniku občine Bistrica ob Sotli za svoje delo prejel naziv častnega občana.

Franci Černelč iz Bistrice ob Sotli se je rodil pred več kot še-
stimi desetletji v brežiški porodnišnici materi Ceciliji in očetu 
Francu, v družini pa sta mu družbo delali še dve sestri. Kljub 
temu da je mislil, da ga bo življenjska pot peljala po svetu, je bil 
prav on tisti, ki je ostal v domačem kraju. Želja po vedno novih 
izzivih ga je vodila v ustvarjanje na različnih področjih: ume-
tniško delo s steklom, glasba, kiparstvo in pisana beseda. Je av-
tor številnih kipov, med drugim pesnika Antona Aškerca v Pod-
sredi, njegovo delo pa je tudi kamen časti na trgu pred bistriško 
občino. V zadnjem obdobju deluje kot vodja Pihalne godbe Or-
lica in Etno skupine Nojek, je tudi podpredsednik Društva ste-
klarjev Slovenije in podporni član domačega vinogradniškega 
društva. V mladosti je imel strah pred javnim nastopanjem, da-
nes ga večina pozna kot družabnega človeka, ki se znajde v vsa-
ki družbi, a pri svojem ustvarjalnem delu se rad nekoliko uma-
kne v samoto. Njegovo ustvarjalnost bogatijo tudi žena Lenka, 
med drugim pevka v Etno skupini Nojek, in štirje sinovi.
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Bondex lazure
Jupol classic 15 l

Kemopol 15 l
AKCIJA

Številne povabljene goste in 
predstavnike društev je na-
govoril predsednik GZ Breži-
ce Mihael Boranič in dejal, 
da je minilo 60 let, odkar so 
ukinili okrajne gasilske zve-
ze in članstvo tesneje povezali 
po občinah. Posavje je tako ob 
sevniški in krški dobilo še GZ 
Brežice. »Če danes pobrska-
mo po starih arhivskih listi-
nah, nas lahko nekateri podat-
ki celo presenetijo. Le redkim 
iz mlajše generacije je namreč 
znano, da smo pred 60 leti v 
zvezi lahko povezali kar 29 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev in eno industrijsko ter v 
svojo sredo sprejeli tudi dve 
godbi na pihala,« je povedal 
Boranič in dodal, da so jih na 
nekaterih drugih področjih 
delovanja pričakali problemi. 
»Na območju nove GZ smo ta-
krat imeli en sam rabljen avto-
mobil, ki je bil v lasti PGD Bre-
žice, in moped Tomos, ki smo 
ga podedovali od okrajne GZ. V 
takih razmerah se tudi finanč-
na osnova naše dejavnosti ni 
pretirano izboljšala, saj je ta-
kratna družba zagotovila le de-
nar za plačilo tajnika in gori-
vo za motor. Res pa je, da se je 
vodstvo zveze kadrovsko moč-
no okrepilo, saj je z okrajne GZ 
v novoustanovljeno prišlo kar 
pet preizkušenih članov, ki so z 
drugimi člani novoizvoljenega 
organa orali ledino brežiškega 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviška enota Valvasorje-
ve knjižnice Krško je 27. maja pripravila pogovorni večer 
s predstavitvijo knjige Zablode postsocializma socialne in 
kulturne antropologinje dr. Vesne V. Godina. Z avtorico se je 
pogovarjal pevec skupine Demolition Group Goran Šalamon.

Kot je v uvodu povedala vodja kostanjeviške knjižnice Alenka 
Žugič Jakovina, je lokacija prireditve (precej zapuščen vrt sta-
re restavracije) kot nalašč za pogovor o naslovni temi. Godina, 
znana po svoji ostri kritiki postsocialistične slovenske družbe, je 
uvodoma dejala, da je želji po koncu socializma in prehodu v ka-
pitalizem pred 25 leti botrovalo predvsem »zafrustrirano potro-
šništvo«, ki si je želelo istih dobrin, kot so jih imeli ljudje na za-
hodu. Po njenem mnenju je do prehoda v nov sistem prišlo zato, 
da so kapitalski centri moči prišli do novih trgov, pri tem pa je 
prišlo do »radikalne ukinitve lastne samooskrbe in dezindustri-
alizacije«, v manjši meri kot v nekaterih drugih nekdanjih soci-
alističnih državah pa tudi do upada kmetijske proizvodnje. »Od 
tranzicije nikoli ni bilo in nikoli ne bo nič, a to ni krivda Sloven-
cev, pač pa to igro vodijo države kapitalskega centra,« je dejala 
lepemu številu zbranih poslušalcev. 
Kot je nadaljevala, zavrača tezo, da se vse družbe gibljejo po črti 
ene zgodovine in ponavljajo razvoj bolj razvitih družb pred sabo. 
»Zgodovina ni ena sama, ampak jih je veliko. Naša tirnica je dru-
gačna kot tirnica zahodnih kapitalističnih držav. Uvoz institucij 
iz drugih družb je jedro kolonializma.« Po njenem prepričanju 
Slovenija kot katoliška država nima kulturnega kapitala, da bi v 
njej lahko uspešno delovala zasebna lastnina, kot je to v prote-
stantskem okolju. »Rešitve zahodnih kapitalističnih družb, poli-
tične in ekonomske, zahtevajo protestante, ne katolike. Z vsako 
institucijo, ki jo uvozimo z zahoda, povečujemo sistemsko kri-
zo,« je še dejala Godina. P. Pavlovič

Godina o zablodah postsocializma

Občinstvo je povsem napolnilo vrt nekdanje restavracije.

Rešujejo na račun svoje varnosti
BREŽICE - Viteška dvorana gradu Brežice je bila 5. junija prizorišče svečane prireditve ob praznovanju 60. 
obletnice delovanja Gasilske zveze Brežice. Na prireditvi so vsem društvom, ki sestavljajo GZ Brežice, kot 
tudi posameznikom podelili plakete, odlikovanja in skulpture.

gasilstva. Med njimi je bil še 
danes edini živeči in tu priso-
tni član prvega UO Anton Bru-
derman st.,« je poudaril. Do-
dal je, da je leto 1977 prineslo 
novo pomembno prelomnico, 
saj je ustanovitev samouprav-
nih interesnih skupnosti za 
požarno varnost prinesla ve-
like spremembe v financira-
nju prostovoljnega gasilstva 
in gasilske dejavnosti nasploh, 
tako da so se gradili novi ga-
silski domovi in obnavljali sta-
ri, GZ je postajala tudi vse bolj 
opremljena. V letu 1999 so 
kategorizirali društva in nato 
sprejeli še druge pomembne 
dokumente, s katerimi skrbi-
jo za dolgoročno opremljanje 
društev in izobraževanje član-
stva GZ, kar ostaja poglavitna 
usmeritev zveze tudi v priho-

dnje. V GZ Brežice je danes 
vključenih 31 teritorialnih ga-
silskih društev, eno industrij-
sko društvo in ena godba na 
pihala. Dan in noč je pripra-
vljenih 730 izobraženih ope-
rativnih članov, 250 članic, 280 
gasilskih veteranov ter 280 pi-
onirjev in mladine.

Slavnostni govornik, brežiški 
župan Ivan Molan, je med dru-
gim dejal, da je gasilstvo spo-
znal že kot pionir, kasneje pa 
je deloval kot predsednik ga-
silskega društva in nadzornega 
odbora gasilske zveze. »Pogo-
sto se nam zdi samoumevno, 
da se na pomoč ob nesrečah 
najprej odzovejo gasilci. Pre-
pogosto od gasilcev pričaku-
jemo preveč in premalokrat 
pomislimo, da rešujejo nas in 

naše imetje na račun svoje var-
nosti,« je povedal Molan in še 
dodal, da je dolžnost lokalne 
skupnosti, da gasilcem kot pri-
znanje njihovega prostovolj-
nega dela zagotovi sredstva za 
izobraževanje in kakovostno 
opremo. V nadaljevanju sta 
Boranič in poveljnik GZ Breži-
ce Darko Leskovec vsem dru-
štvom in številnim posame-
znikom, ki nesebično stojijo 
ob strani GZ Brežice, podelila 
plakete, odlikovanja in skulp-
ture. Med drugim je skulpturo 
dobil tudi član prvega UO GZ 
Brežice Anton Bruderman st., 
med prejemniki priznanj sta 
bila tudi častni predsednik GZ 
Slovenije Ernest Eöry in gene-
ralni direktor Uprave RS za za-
ščito in reševanje Darko But, 
župan Molan pa je GZ ob 60le-
tnici delovanja podelil tudi pla-
keto Občine Brežice. Med pre-
jemniki priznanj so bili tudi 
predstavniki Gasilske zveze 
Slovenije, GZ Krško, Sevnica in 
Šmarje pri Jelšah ter hrvaških 
gasilskih zvez in društev. V kul-
turnem programu prireditve, 
ki jo je povezoval Ivan Urek, 
so nastopili Vokalna skupina 
Aria, učenci Glasbene šole Bre-
žice, na grajskem dvorišču pa 
so udeležence prireditve že na 
začetku pozdravili člani Gasil-
skega pihalnega orkestra Loče 
z dobovskimi mažoretkami.
 Rok Retelj

Anton Bruderman st. (na sredini) z Mihaelom Boraničem (de-
sno) in Darkom Leskovcem

Kot je v nagovoru dejala rav-
nateljica OŠ Dobova Ivana Ba-
škovič, zamisli in osnutki zu-
nanjih igrišč v Dobovi segajo 
v 80. leta prejšnjega stoletja. 
»Da, dolgo, vendar smo sedaj 
srečni, saj smo dobili naše igri-
šče, s kakršnim se ne more po-
našati vsaka šola,« je zadovolj-
no povedala. Kot je navedla, 
se zunanje športne površine 
razprostirajo na arheološkem 
najdišču na okrog 10.000 kva-
dratnih metrih površine ter 
obsegajo travnato nogometno 
igrišče, atletsko stezo s tremi 
tekaškimi polji, dolžine 200 m, 
stezo za tek na 60 m, večna-
mensko športno igrišče, ki ob-
sega rokometno igrišče in dve 
igrišči za košarko, igrišče za 
boj med dvema ognjema, za-
letišče in doskočišče za skok v 
daljino, igrišče za odbojko na 
mivki, otroško igrišče, garde-
robnoskladiščni objekt in tri-
bune. Objekt je tudi ograjen. 

Brežiški župan Ivan Molan je 
omenil, da je zaradi zahtev-
nosti projekta in priprave vse 
zahtevane dokumentacije ter 
odkupov zemljišč celoten po-
stopek od ideje do izvedbe tra-
jal skoraj deset let. Cel projekt 

V Dobovi veseli športnih površin
DOBOVA - 11. junija so se v Dobovi učenci tukajšnje šole kot tudi številni krajani razveselili zunanjih špor-
tnih površin pri šoli, na katere so čakali več kot 30 let. OŠ Dobova je bila namreč edina šola v občini Breži-
ce, ki ni imela zunanjega igrišča, sedaj pa je dobila kar pravi športni park.

 tako izgradnja parkirišč, do-
vozne ceste s pločnikom, avto-
busnih postajališč in šolskega 
dvorišča (1. faza) kot tudi ure-
ditev zunanjih športnih povr-
šin (2. faza)  je znašal pri-
bližno 1,5 milijona evrov, od 
tega izgradnja zunanjih špor-
tnih površin dobrih 800 tisoč 
evrov. Občina je 65 % celotne 
vrednosti prispevala iz lastne-
ga proračuna, preostali delež 
pa je uspela zagotoviti s po-
močjo državnih sredstev in 
Fundacije za šport RS. Grad-
benoobrtniška dela 2. faze 
je izvedlo podjetje HPG Bre-

žice d. o. o. Zadovoljstvo nad 
novo pridobitvijo je izkazal 
tudi predsednik sveta Krajev-
nie skupnosti Dobova Mihael 
Boranič. 

V bogatem spremljevalnem 
programu ob otvoritvi so na-
stopili Gasilski pihalni orke-
ster Loče, dobovske mažoret-
ke, združeni zbori OŠ Dobova 
in PŠ Kapele, otroška folklorna 
skupina Mlinček  Polžek, rit-
mične gimnastičarke iz kluba 
Ritem, športniki OŠ Dobova in 
mladinski pevski zbor OŠ Do-
bova. V vlogi povezovalcev sta 
se izkazala učenca Ina Graj 
in Benjamin Bogovič. Zuna-
nje športne površine so ura-
dno odprli učenci OŠ Dobova 
skupaj z županom, vodjo od-
delka za družbene dejavnosti 
na Občini Brežice Anico Hri-
bar in predsednikom KS Do-
bova, ki so odtekli otvoritveni 
štafetni tek.

 Rok Retelj

Učenci OŠ Dobova so na koncu tudi zapeli in zaplesali.
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Operativni program odvajanja in či-
ščenja odpadnih voda (v nadaljevanju: 
Operativni program), ki je eden ključ-
nih izvedbenih aktov za doseganje ci-
ljev iz Nacionalnega programa var-
stva okolja, med drugim določa, da se 
do konca leta 2017, na  območjih  s po-
sebnimi zahtevami pa že do konca leta 
2015, uredi odvajanje in čiščenje komu-

nalnih odpadnih voda na območju celotne Slovenije. V skla-
du z Operativnim programom je v gosto poseljenih področjih 
predvidena gradnja javnih kanalizacij, tam, kjer javna kana-
lizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 2017 oziroma 
do leta 2015 na območjih s posebnimi zahtevami, pa je pred-
videna izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja ko-
munalne odpadne vode za posamezne stavbe oz. vgradnja t. i. 
male komunalne čistilne naprave. 

Cilji, ki jih zasleduje Operativni program, so brez dvoma po-
membni, tako z vidika varstva okolja kot tudi z vidika varo-
vanja zdravja. Pomembnost kanalizacijskih sistemov se je v 
modernem času pokazala že v 19. stoletju, ko so v Londonu 
zgradili kanalizacijski sistem in preprečili izbruhe epidemij ko-
lere. Medtem ko so se mesta, tudi v Sloveniji, že zgodaj opremi-
la s kanalizacijami, pa je bilo odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda bistveno slabše razvito na podeželju in je šele izgradnja 
komunalnih čistilnih naprav in sodobnih greznic v zadnjih le-
tih bistveno izboljšala bivanje tudi v vaseh in zaselkih, kjer le 
še redko zasledimo vonj po kanalizaciji ob vaški grapi. 

Če ciljem, ki jih zasleduje Operativni program, ni mogoče opo-
rekati, pa tega ni mogoče reči za t. i. spremljevalne uredbe, ki 
med drugim določajo, kakšne naj bodo “individualne rešitve” 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, saj ustrezno 
projektirane večprekatne greznice ne štejejo za malo komu-
nalno čistilno napravo. To pomeni, da tudi tiste lastnike objek-
tov, ki imajo razmeroma moderne, dovolj velike večprekatne 
greznice, čaka investicija v malo komunalno čistilno napravo, 
betonsko greznico pa bodo lahko uporabili mogoče le še kot 
prostor za vgradnjo male komunalne čistilne naprave. Ob po-
vedanem se zdijo stroški, ki jih bodo imeli lastniki objektov, ne-
potrebni. Še posebej, ker naj bi se v pravilno grajenih večpre-
katnih greznicah anaerobno razgradilo do 80 % organskih 
snovi iz kanalizacije, v malih komunalnih čistilnih napravah 
pa do 90 % organskih snovi, kar verjetno ni razlika, ki bi opra-
vičevala precejšnjo finančno obremenitev lastnikov greznic. 

Opisana tematika po svoji vsebini spada v okvir dela Ministr-
stva za okolje in prostor in ne gre za zakonsko ureditev, ven-
dar pa smo se tej temi posvetili tudi v Državnem zboru na seji 
Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Pristojna ministri-
ca Irena Majcen je na seji Odbora sicer napovedala določene 
spremembe Operativnega programa in spremljajočih uredb, 
vendar pa brez jasnih zagotovil glede usode greznic. Člani od-
bora smo na koncu sprejeli sklep v obliki predloga Ministrstvu 
za okolje in prostor, naj prouči pogoje, pod katerimi bi lahko 
greznice vendarle šteli kot ustrezen sistem čiščenja komunal-
ne odpadne vode ter da o spremembah Operativnega progra-
ma poroča odboru do konca avgusta 2015. Po mnenju večine 
članov odbora bi se namreč glede na velikost objekta dovolj 
velika greznica z več prekati lahko štela tudi kot mala komu-
nalna čistilna naprava. Seveda pa bo o tem zadnjo besedo re-
klo ministrstvo ob pomoči stroke v okviru napovedanih spre-
memb Operativnega programa in uredb. Odgovor pričakujemo 
v začetku septembra 2015. 

Male komunalne čistilne naprave

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

NOVO MESTO, KRŠKO  Na slovesnosti Policijske uprave Novo 
mesto 15. junija so ob dnevu slovenske Policije podelili priznanja 
posameznikom in pravnim osebam zasebnega in javnega prava 
za uspešno sodelovanje ali pomoč Policiji pri opravljanju nalog, 
povezanih s širitvijo varnostne kulture, za zasluge in prispevek k 
razvijanju in krepitvi varnosti Republike Slovenije, za pomoč Po-
liciji ali za uspešno sodelovanje in pomoč v posameznih varno-
stnih akcijah. Med letošnjimi prejemniki priznanja je tudi usluž-
benka Upravne enote Krško Mira Damjanović, ki je za odlično 
večletno sodelovanje in prispevek pri krepitvi varnosti na po-
dročju javnih prireditev ter za družbeno odgovorno prostovolj-
no delo prejela bronasti znak Policije za sodelovanje pri krepi-
tvi varnosti.   Vir: UE Krško

Damjanovićevi priznanje Policije 

LJUBLJANA  16. junija je v Ljublja-
ni potekala slovesnost ob podelitvi 
medalj za požrtvovalnost in hrabrost 
policistom in občanom, ki so v prete-
klem obdobju posredovali v različ-
nih situacijah, v katerih so ob skrbi 
za druge ogrozili tudi lastno varnost 
in življenje. Medaljo Policije za hra-
brost je prejel tudi vodnik reševal-
nega psa in član Kinološkega dru-
štva IZAR Jernej Agrež, ki je bil 20. 
aprila s svojo ekipo aktiviran za na 
prvi pogled rutinsko iskalno akcijo 
pogrešane osebe na območju Lešni-

ce pri Novem mestu, ki pa se je sprevrgla v nepričakovan in ne-
varen dogodek. 

Kot je Policija zapisala v obrazložitvi, je Agrež še z dvema vodni-
koma po skoraj petih urah iskanja opazil pogrešano osebo, ki pa 
je imela v rokah pištolo. Agrež jo je začel nagovarjati, naj se preda 
in naj ne beži. Skupaj s komandirjem novomeške policijske po-
staje Tomažem Slakom, ki je vodil iskalno akcijo, sta poskušala 
osebo prepričati, naj odloži pištolo, ki jo je imela ves čas uperje-
no vase. Med pogovorom na razdalji nekaj metrov je počil strel. 
Ker je Agrež domneval, da je oseba streljala na policista, se je 
vrgel nanjo. Pogrešani je ustrelil samega sebe, zato mu je Agrež 
poskušal pomagati, a je zaradi strelne rane umrl. Kot je še obra-
zložila Policija, je Agrež v trenutku, ko je bilo ogroženo življenje, 
storil bistveno več, kot se je od njega pričakovalo – plemenito je 
izpostavil svoje življenje, da bi rešil življenje drugega in prepre-
čil nadaljnje ogrožanje.  R. R./vir: KD IZAR

Agrež prejel medaljo za hrabrost

Jernej Agrež

Številne prisotne je pozdra-
vila direktorica muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj, rekoč da 
imamo le redko možnost obe-
ležiti tako pomembne obletni-
ce, kot je pol tisočletja od vse-
slovenskega kmečkega upora, 
enega najpomembnejših do-
godkov naše zgodovine. Rav-
no s povezovanjem in skupni-
mi napori se je začelo viharno 
16. stoletje, ki ga poleg boja za 
staro pravdo zaznamujejo ve-
liki dosežki Primoža Trubarja 
in Jurija Dalmatina ter različni 
dogodki, ki so postavili temelj 
naroda, jezika in naše istove-
tnosti. Da je prav, da se 500le-
tnica upora slovenskih kmetov 
obeležuje prav v gradu Breži-
ce, je v nagovoru dejal župan 
Ivan Molan, kajti dogodki za-
dnjih let v Sloveniji spodbu-
jajo družbena vprašanja, saj 
preštevilni državljani živijo v 
nezavidljivih okoliščinah. Za-
stavil je tudi vprašanje, kako 
spodbujati slovensko gospo-
darstvo in ustvarjati pravič-

Kmečki uporniki so tlakovali pot 
samozavedanju in obstoju naroda
BREŽICE – V organizaciji Posavskega muzeja in Občine Brežice ter v soorganizaciji JSKD OI Brežice je v bre-
žiškem gradu 19. junija potekala osrednja slovesnost obeležitve 500. obletnice največjega slovenskega 
kmečkega upora leta 1515. »Le vkup …« je bil klic kmetov za boljše življenje.

nejše življenje za vse ljudi, pa 
vendar s prepričanjem, da smo 
sposobni ustvariti dostojno ži-
vljenje za vse ljudi.

Slavnostni govornik, zgodo-
vinar prof. dr. Vasko Simoni-
ti, je v govoru izpostavil, da 
je bila kmečkim podložnikom 
zanikana vsakršna pravica do 
upora. Upor in nepokorščina 

sta veljala za najhujši zločin, 
ki se ju ni smelo ne dopusti-
ti ne odpustiti. Uporom, ki so 
bili večinoma omejeni na lo-
kalno raven, sta bili vodilo ge-
sli »Stara pravda« in »Le vkup 
uboga gmajna«, obe je natisnil 
nek dunajski tiskar po najve-
čjem kmečkem uporu 1515 v 
slovenskem jeziku. Prvo ge-
slo je izražalo zahtevo po v ra-
zumnih mejah pravičnosti od-
merjenih dajatev in bremen; 
drugo geslo pa je bil poziv k 
združitvi vseh ponižanih in 
razžaljenih, da bi združeni v 
uporu dosegli uresničitev svo-
jih zahtev. Toda vsi upori so bili 
silovito in brez usmiljenja za-
trti. Ostali so spomini, vera in 
upanje, pa tudi obojestransko 
nezaupanje in odbojnost. Kot 
je dejal Simoniti, je bila s tem, 
ker je bilo kmetstvo socialno 
poenoteno, jezikovno in etič-
no pa istorodno, tlakovana pot 
h kasnejšemu samozavedanju 
slovenstva in obstoju naroda. 
Med govorom je spomnil na 
kar nekaj knjižnih del, v kate-
rih slovenski pisatelji opisuje-
jo življenje slovenskih kmetov. 

Program pred slovesnostjo je 
pričel zgodovinar Boris Haj-
dinjak s predavanjem »Kme-
tje nimajo niti vzroka niti pra-
vice za pritožbe.«, v katerem 
je opisal vseslovenski kmeč-
ki upor 1515, ki je združil 80 
tisoč upornikov, kar je več kot 
10 odstotkov vsega takratnega 
prebivalstva. Uprli so se pod-
ložniki na Kranjskem, Štajer-
skem in Koroškem. Povod za 
začetek upora je bilo izkori-
ščanje podložnikov nekaterih 

zemljiških gospodov. Začel se 
je marca 1515 na posestvu ze-
mljiškega gospoda Jurija Thur-
na v Kočevju, lastnika gradov 
Krško, Svibno in Klevevž. Na 
velikem kmečkem zborova-
nju pri Novem mestu so se 14. 
maja uporniki dogovorili, da 
bodo napadli več gradov. Za-
vzeli so grad Mehovo, nato pa 
se je upor z Dolenjske razši-
ril na Štajersko, saj so konec 
maja uporniki zavzeli gradova 
Pilštajn in Podčetrtek. Junija je 
upor zajel Koroško. 11. junija 
1515 je cesar s posebno listino 
prepovedal uporniško gibanje 
v vseh treh deželah. 20. junija 
1515 so kmetje napadli breži-
ški grad, za njim so zavzeli še 
grad Rajhenburg. Julija 1515 
so uporniki zavzeli še grado-
ve Kunšperk, Podsreda, Bi-
zeljsko in Raka. Napad plemi-
ške vojske na kmečko zvezo se 
je začel najprej na Koroškem, 
potem na Štajerskem. Do naj-
večjega spopada med plemi-
či in kmeti je prišlo prve dni v 
juliju pri Celju, kjer so kmetje 
doživeli strahovit poraz. Proti 
koncu julija je plemiška vojska 
prešla Savo pri Rajhenburgu in 
nadaljevala pohod po Dolenj-
ski. V začetku avgusta 1515 je 
bil štiri mesece trajajoči upor 
zadušen v vseh treh slovenskih 
deželah. 

Po predavanju in pred slove-
snostjo je predsednik Društva 
zbirateljev Verigar Brežice 
Darko Bukovinski predsta-
vil priložnostno znamko, žig 
in ovojnico.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Ivanka Počkar

Prof. dr. Vasko Simoniti

VELIKI OBREŽ - V prostorih podjetja Vrata Deržič na Veli-
kem Obrežu je 19. junija potekala prireditev ob 20-letnici 
delovanja podjetja. Največ zaslug za to ima zagotovo direk-
tor Rudolf Deržič, ki je pred dvema desetletjema ustanovil 
družinsko podjetje in ga uspel popeljati v sam vrh proizva-
jalcev požarnih vrat.

Prireditev se je sicer začela pred proizvodno halo, kjer so dru-
žino Deržič in povabljene goste pozdravili člani Gasilskega pi-
halnega orkestra Loče in dobovske mažoretke. Rudolf Deržič 
je v nagovoru poudaril, da se je pred 20 leti odločil, da gre svojo 
pot, in tako je 15. avgusta 1995 ustanovil podjetje Ključavničar-
stvo na terenu, saj je bila v tistem času to edina možnost, kajti 
prostorov za delo niso imeli, razen v garaži. »Že na začetku smo 
imeli idejo, da naredimo izdelek, ki je drugačen in ga ne more 
vsak narediti. In ta izdelek so bila kovinska požarna vrata, nare-
jena po meri in želji naročnika. Danes, po 20 letih, lahko s pono-
som trdim, da je bila to prava odločitev,« je dejal Deržič in dodal, 
da so po štirih letih začeli z gradnjo kovinskih požarnih in pro-
tihrupnih vrat v hotelu Terme Čatež 2000. To je bil ključni mo-
ment, da so dohiteli in tudi prehiteli konkurenco. Postavili so si 
nov izziv – postati največji slovenski proizvajalec požarnih vrat, 
kar jim je tudi uspelo. Kvaliteta, dogovorjeni roki in poslovnost 
so podjetje s 24 zaposlenimi pripeljali na sam vrh, je izpostavil. 

Predsednik Območne obrtnopodjetniške zbornice Brežice Janko 
Hrastovšek je nato Deržiču za 20 let uspešnega vodenja podjetja 
podelil posebno priznanje zbornice. Za presenečenje so poskrbe-
li zaposleni, ki so svojemu šefu podarili oblazinjen sedež. Sledile 
so predstavitve zakonodaje in izdelkov s področja požarne var-
nosti, med drugim so trije zaposleni v podjetju Vrata Deržič, Vin-
ko Penič, Miran Kopinč in Miro Deržič, predstavili proizvodni 
program. Med predstavitvami je prepeval Moški pevski zbor Ka-
pele, prireditev pa je povezoval Robi Petan. R. Retelj

»To je bila prava odločitev«

Direktor Rudolf Deržič je darilo zaposlenih takoj preizkusil.
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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

 

BLT d.o.o. PE Brežice, Mladinska ul. 15, 8250  Brežice
alenka.kovacic@blt.si , 051-695-906, www.blt.si

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.

Lasersko zdravljenje v ginekologiji ima veliko dobrih lastnosti: 
minimalno invazivnost, hitro okrevanje in visoko stopnja 
zadovoljstva pacientk. Zdravljenje izvajamo z najnovejšim 
aparatom znamke Fotona® FotonaSmooth™SP, ki je opremljen 
z dvema ročnikoma. Aparat omogoča tudi ostale minimalno 
invazivne in neinvazivne posege, tako v ginekologiji kot v 
kirurgiji. 

Najpogostejši posegi, ki jih izvajamo v klinični ginekologiji:
• stresna urinska inkontinenca
• genitalne bradavice (kondilomi)
• cervikalne displazije (HOV)
• ektropij materničnega vratu
• Lichen sclerosus etatrophicus
• druge operacije

Najpogostejši posegi, ki jih izvajamo 
v estetski ginekologiji:
• odstranitev sramnih dlak 

(epilacija), 
• labioplastika (zmanjšanje malih 

sramnih usten)
• odstranitev prekomerne 

obarvanosti/  pigmentacije
• oženje/krčenje nožnice
• povrnitev nagubanosti sluznice
• ojačitev G-točke

Prednosti Er:YAG in Nd:YAG laserja v ginekologiji: možnih je 
veliko posegov, brez anestezije, hkratna dezinfekcija, popolna re-
epitelizacija in hitro celjenje ran, izvrstni klinični rezultati, lahek 
pristop do težko dostopnih mest, ni uničenja tkiva, sosednje 
tkivo ni prizadeto, hitro okrevanje, brez bolečin ali vnetij.
Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.

www.aristotel.si

Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.

LASERSKO GINEKOLOŠKA AMBULANTA 
V ZDRAVSTVENEM CENTRU ARISTOTEL

Danes Gasilsko zvezo Krško, 
ustanovljeno v letu 1955, tvori 
23 prostovoljnih društev z ob-
močja občine Krško, dve dru-
štvi iz kostanjeviške občine 
ter prostovoljno industrijsko 
društvo Termoelektrarne Bre-
stanica. Številčno močno zve-
zo, od okoli 3180 članov je sla-
ba polovica moških, okoli 670 
žensk in 250 veterank in vete-
ranov ter dobrih 570 mladin-
cev, kot predsednica vodi Ana 
Somrak, operativno pa ji po-
veljuje Borut Arh. Članstvo 
razpolaga z dokaj kakovostno 
zaščitno opremo, intervencije 
in ostale aktivnosti pa v dru-
štvih izvajajo s skupno 47 ga-
silskimi vozili vseh vrst. 

V slavnostnem nagovoru je 
predsednica Somrakova izpo-
stavila častitljivo tradicijo in 
zgodovino gasilstva, saj naj-
starejše prostovoljno gasilstvo 
društvo šteje kar 144 let, tako 
nekdanjim kot sedanjim gene-
racijam pa je skupna predanost 
gasilstvu, pri čemer si, kot je še 
dejala, s to neprecenljivo vre-
dnoto prizadevajo prispevati 
k izboljšanju varnosti v našem 
vsakdanjem življenju: »Prosto-
voljci za svoje delo, ki nemalo-
krat terja pogum in žrtvovanje, 
ne izstavljamo računov, marveč 
je poplačilo notranje zadovolj-
stvo ob zagotavljanju pomoči 
sočloveku.« V zvezo povezana 
društva, ki so bila prvenstve-
no ustanovljena za delovanje in 
posredovanje v primeru narav-
nih in drugih nesreč na krajev-
nih območjih, pa ne poznajo ne 
krajevnih ne občinskih ne dr-
žavnih mej, saj je usposobljeno 
članstvo pod okriljem zveze že 
mnogokrat nesebično priskoči-
lo na pomoč ob nesrečah večjih 
razsežnostih tako na območju 
države kot tudi izven meja. Za 
teoretična izobraževanja ga-

Diamantni jubilej GZ Krško
KRŠKO - 12. junija je 26 prostovoljnih gasilskih društev občine Krško s parado v starem mestnem jedru Kr-
škega, v uvodu pa s svečanostjo in podelitvijo priznanj in odlikovanj najbolj zaslužnim za razvoj in dejav-
nost gasilstva, obeležilo 60 let delovanja Gasilske zveze Krško.

silska zveza, ki ima uradno se-
dež v sklopu Poklicne gasilske 
enote Krško na Tovarniški ulici 
19, uporablja opremljeno učil-
nico v gasilskem domu PGD Kr-
ško, operativna izobraževanja 
in tekmovanja pa izvajajo na 
večjih poligonih, kot sta med 
drugim stadion Matije Gubca 
in hipodrom na Bregah. Da je 
Gasilska zveza Krško ena naj-
bolj aktivnih, dobro organizi-
ranih in usposobljenih zvez v 
državi, je izpostavil tudi gene-
ralni direktor Uprave RS za za-
ščito in reševanje Darko But, 
ki je GZ Krško ob tej priložno-
sti in jubileju slavnostno izro-
čil zlati znak Civilne zaščite RS. 
Sicer pa so v krški zvezi ob ju-
bileju podelili 41 prejemnikom 
priznanja GZ Krško III. stopnje, 
odlikovanja Gasilske zveze Slo-
venije pa so na svečanosti pre-
jeli: odlikovanje gasilska pla-
menica I. stopnje Zdravko 
Kerin, gasilsko odlikovanje II. 
stopnje Ana Somrak in Ana 
Marija Baznik, gasilsko odli-
kovanje I. stopnje Stanislav 
Dvoršek in Franc Margon, 
najvišja državna gasilska odli-
kovanja za posebne zasluge pa 

Vid Omerzu, Anton Palčič in 
Matjaž Šribar.

Pod večer se je največja for-
mirana gasilska parada v me-
stu po letu 2008, ko je GZ v Kr-
škem uspešno organizirala 15. 
kongres Gasilske zveze Slove-
nije, v mestnem parku priklju-
čila zaključku krajevnega pra-
znovanja KS mesta Krško, kjer 

so jo z navdušenjem in aplav-
zom v znak podpore pozdravi-
li številni obiskovalci in gostje 
prireditve, žal pa med njimi 
ni bilo prvotno najavljenega 
predsednika vlade dr. Mira 
Cerarja, ki je zaradi drugih ob-
veznosti v dopoldanskih urah 
odpovedal svojo udeležbo. 

 Bojana Mavsar

Nagrajenci z vodstvom GZ Krško, sosednjih zvez ter predstavniki drugih ustanov na podro-
čju zaščite in reševanja (foto: Boštjan Colarič)

KRŠKO  V organi-
zaciji krške izposta-
ve Javnega sklada 
za kulturne dejav-
nosti, Valvasorjeve 
knjižnice Krško in 
Krajevne skupno-
sti mesta Krško ter 
v soorganizaciji OŠ 
Jurija Dalmatina Kr-
ško in SPD Primož 
Trubar – Podružni-
ca Posavje je 11. ju-
nija v spominskem parku Jurija Dalmatina na Vidmu potekal prvi 
izmed sedmih letošnjih Poletnih večerov v parku, ki so ga poime-
novali Ura slovenščine. Dogodek so posvetili šesti obletnici odprt-
ja parka ter dnevu Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija.
Program so pod mentorstvom Irene Hictaler Simončič pripra-

vili učenci 9. razreda Veronika 
Levak, Maša Žičkar, Gregor 
Volčanjk, Sara Molan, Špela 
Kink, Črt Kranjc, Črt Ceglar, 
Klemen Planinc, Katja Omer-
zel, Pika Kuselj, Eva Kozinc in 
Urška Žaren Kozole. Deveto-
šolci so ob tem povedali, da so 
si ogledali filmsko predstavo 
»Razredni sovražnik« in na po-
dano tematiko pisali spis z na-
slovom »Moja pot, moja odlo-
čitev«, s katerim so predstavili 
vso pestrost svojega razmišl-
janja. Na predstavitvi so pre-
birali odlomke iz spisov, uvo-
doma pa so zbrane nagovorile 
direktorica knjižnice Urška 
Lobnikar Paunović, ravnatel-
jica šole Antonija Glas Smo-
dič in predsednica posavske 
podružnice Primoža Trubarja 
Alenka Černelič Krošelj.
  M. Hrvatin 

Z uro slovenščine v poletje

Utrinek s prve prireditve Poletni veče-
ri v parku 

VELIKO MRAŠEVO - Člani ILCO društva Posavje so se 29. ma-
ja zbrali pri vaškem domu v Velikem Mraševem, kjer so dela-
li zeliščne namaze, ki bodo prava poslastica tudi za poletne 
dni. »Naredili smo avokadov namaz, namaz z zelišči, v kate-
rem so bili peteršilj, melisa, drobnjak, pehtran, pa namaz s 
feto in čemažem, namaz z medom in orehi ter tunin namaz. 
Osnova vsem je bila skuta. Vse smo namazali na kruhke in po-
skusili. Za zaključek smo naredli še čokoladne pralineje in se 
pred odhodom domov posladkali še z njimi. Čudovit dan se je 
začel prevešati v pozno popoldne, ko smo se odpravili vsak 
na svoj konec,« je strnil vtise predsednik omenjenega dru-
štva Ervin Liberšar. S. R.
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BLANCA , POKLEK - 12. junija so krajanke in krajani KS Blan-
ca z otvoritvijo nekaterih obnovljenih cestnih odsekov obe-
ležili krajevni praznik, ki ga praznujejo 10. junija v spomin 
na dan, ko se je leta 1945 v tamkajšnjo osnovno šolo vrnilo 
poučevanje v slovenskem jeziku. 

Ob letošnjem prazniku so na Blanci predali namenu obnovljeno 
in asfaltirano javno pot na relaciji Blanca – Suho v dolžini 240 
metrov. Višina stroškov omenjene ureditve je znašala 16 tisoč 
evrov, v višini šest tisoč evrov pa je bila zaključena tudi sanacija 
usadov na javnih poteh na območju Krajnih Brd s preplastitvijo 
vozišča. Na Pokleku so se razveselili posodobljenega odseka že 
zelo dotrajane lokalne ceste skozi vas v dolžini 450 metrov. Hkra-
ti s to ureditvijo je bilo izvedeno tudi odvodnjavanje in prepla-
stitev večnamenskih površin pred gasilskim domom na Pokleku. 
Vrednost investicije je znašala 40 tisoč evrov. Večja vzdrževalna 
dela so bila izvedena tudi na lokalni cesti Blanca – Poklek – Sel-
ce, in sicer ureditev brežin potoka, ureditev odbojnih ograj in ka-
mnitih zložb. Z vsem tem se je prometna varnost v KS Blanca bi-
stveno izboljšala, vendar pa bi si v skupnosti želeli tudi otvoritev 
obvoznice, po kateri že poteka promet, čeprav vožnja po njej ura-
dno še ni dovoljena. »Potrebe so vedno večje od možnosti, a če 
bo vztrajnost in sodelovanje, potem se bo še marsikaj spreme-
nilo,« je ob tem dejal predsednik KS Blanca Franc Pavlin pred 
prezom traku obnovljenega cestnega odseka v vasi Poklek, kjer 
so v kratkem kulturnem programu sodelovali člani harmonikar-
skega društva Povše ter godbenice in godbeniki KD Godba Blan-
ški vinogradniki.  S. Radi

BLANCA  »Vse je treba deliti v življenju, od veselja do žalosti, od 
solz do smeha, od iskanja do najdenja, od vzponov do padcev ...« 
je nekoč zapisal znan televizijski novinar Matjaž Tanko, čigar mi-
sel je bila del vabila na srečanje starejših krajank in krajanov KS 
Blanca, ki se je odvijalo 6. junija v kulturnem domu na Blanci. V 
razgibanem kulturnem programu so sodelovali učenke in učenci 
OŠ Blanca, družinski ansambel Župevc in skupina Ljudski pevci 
z Blance. Zbrane na srečanju so nagovorili predsednik KS Blanca 
Franc Pavlin, predsednica KORK Blanca Cvetka Požun in člani-
ca Ana Mešiček.  S. R.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU  30. maja se je v večnamenskem 
prostoru Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem 
Mostu odvijalo srečanje starejših krajank in krajanov, ki se je 
pričelo v zgodnjem sobotnem popoldnevu s skupno mašo v žu-
pnijski cerkvi sv. Helene v Loki, nato pa nadaljevalo z družabnim 
srečanjem, kjer je dogodek obogatila z zapetimi pesmimi moška 
vokalna skupina Fantje z Razborja in mladi harmonikaš. Zbrane 
so nagovorili predsednik KS Loka Janko Metelko, predsednica 
KORK Loka pri Zidanem Mostu Martina Koritnik in sekretarka 
OZRK Sevnica Mojca Pinterič Krajnc.  S. R., foto: L. Cesar

Čakajo na otvoritev obvoznice

Trak na obnovljenem cestnem odseku v vasi Poklek so prere-
zali župan Srečko Ocvirk, predsednik KS Blanca Franc Pavlin 
in poveljnik PGD Poklek Jože Kovač. 

Srečanje starejših na Blanci

Srečanje starejših od 70 let je pripravila Krajevna organiza-
cija Rdečega križa Blanca.

Srečanje starejših v Loki

Srečanje starejših v Trubarjevem domu upokojencev je pri-
pravila Krajevna organizacija Rdečega križa Loka. 

KRMELJ - Šolski vrt pri OŠ Krmelj in vrtcu, ki se lepo širi 
na zunanjih površinah, je vsako leto bogatejši za novo pri-
dobitev. 

Pred dvema letoma so v okviru projekta  »Iz naše je, dobro je« 
uredili šolski vrt, v lanskem letu so odprli drevesno učno pot, le-
tošnjo drugo junijsko soboto pa so predali namenu še zeliščni vrt. 
Leta je zaradi posebne postavitve in uporabe naravnih materia-
lov nekaj posebnega in prijetnega za oko in za obdelavo, ponuja 
pa številne zdravilne rastline in dišavnice, katerih imena so zapi-
sana na kamenčkih ob rastlinah. Šolski vrt, ki so ga poimenovali 
Knapčeva zakladnica rastlin, je namreč namenjen spoznavanju 
rastlin in dreves. V ureditev vrta so bile vključene strokovne de-
lavke OŠ Krmelj z učenkami in učenci ter vzgojiteljice v tamkaj-
šnjem vrtcu. Z nasveti o zeliščih jim je bila v veliko pomoč znana 
zeliščarka Mili Majcen, ki je sodelovala tudi pri pripravi letošnje 
junijske priložnostne razstave v šolski avli, kjer se je pred otvori-
tvijo zeliščnega vrta odvijal krajši kulturni program. V njem sta 
nastopila cici zborček in otroški pevski zbor, v kratkem skeču pa 
sta učenec in učenka predstavila še zdravilne rožice "tete Pehte".  

Zbrane na prijetnem in poučnem dogodku so nagovorili ravna-
teljica OŠ Krmelj Gusta Mirt, predsednica sveta KS Krmelj Sla-
vica Mirt in koordinatorica projekta Mojca Tomažin, skrbnica 
šolskega vrta ostaja Ksenija Vene, njeni pomočnici pa Marjan-
ca Železnik in Suzana Vrbovšek.  S. Radi

Vrt z zelišči in dišavnicami

V šolskem vrtu pri OŠ Krmelj so postavili zanimive kotičke z 
zelišči in dišavnicami.

SEVNICA  Na parkirišču v sta-
rem sevniškem mestnem je-
dru se je prvo junijsko soboto 
odvijala prireditev, ki jo je or-
ganizator, zavod KŠTM Sevni-
ca, poimenoval Grajska tržni-
ca starin in unikatnih izdelkov. 
»Pred mnogimi leti je bila Sev-
nica poznana po sejmih, saj so 
se v stari Sevnici dogajali naj-
večji sejmi v Posavju. Pod Vrta-
čo je bil živinski sejem, kjer so 
se prodajale živali, in sicer od 
perutnine do prašičev in krav. 

S tržnico v stare čase
Pri gostilni Kragl je bila vaga za 
tehtanje krav, bikov in podob-
no. Tak sejem je bil velik dogo-
dek, saj se je resnično trgovalo.
Vse kupčije so se nato zapile v 
bližnjih gostilnah, včasih tudi 
do jutra. Vse se spreminja, 
tudi nakupovanje na sejmih,« 
je obudil spomin na nekdanje 
čase ob obisku dogodka Jože 
Teraž, ki je »Sevničan s kore-
ninami«  to pomeni, da je pre-
živel in še vedno preživlja naj-
lepša obdobja svojega življenja 

v Sevnici, pod njemu ljubim 
gradom in ob reki Savi, s ka-
tero pa so prav tako povezane 
neštete zgodbe.Vse se spremi-

nja in spremembo je doživela 
tudi reka, ki je bila v preteklo-
sti središče poletnega dogaja-
nja "sevniške mladeži".  S. R.

V okviru tradicionalnih Dnevov splavarjenja na Savi, ki so minuli vi-
kend potekali v Radečah, se je 19. junija odvilo tudi srečanje kmetic 
Savinjsko-koroške regije. Na prireditvenem prostoru so goste priča-
kale članice Društva kmečkih žena Arnika, ki so bile organizatorice 
srečanja. Pripravile so zanimiv in pester program in še enkrat doka-
zale, da so kos izvedbi tudi tako velike prireditve. Več kot 300 kme-
tic je najprej obiskalo cerkev sv. Petra v Radečah, kjer je tokrat izje-
moma maševal ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Po maši 
so se kmetice zbrale pod šotorom, kjer so se s prijetnim programom 
predstavile domačinke in udeleženke. Ljudska pesem vseh zbranih 
generacij pevcev iz Svibnega je prijetno odmevala po prizorišču, hu-
moristično obarvan skeč pa je dodobra nasmejal vse prisotne. Pri-
reditev je vodila predsednica DKŽ Arnika Marjana Dolinšek, ki je k 
besedi uvodoma povabila župana občine Radeče Tomaža Režuna. 
Vse prisotne je pozdravil in se jim zahvalil za obisk ter izrazil čestit-
ke in podporo prizadevnim članicam DKŽ Arnika, ki so v Radeče po-
vabile svoje stanovske prijateljice.

Srečanje je s svojo prisotnostjo počastil tudi minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. V pozdravnem nagovo-
ru je povedal, da se naša država pogosto premalo zaveda, kako po-
membne so kmetice za slovensko podeželje. Iskreno jim je čestital 
in se jim zahvalil za vse, kar počnejo in s tem prispevajo k razvoju in 
ohranjanju našega okolja. 

Žene DKŽ Arnika so se s hlebcem domačega kruha zahvalile tudi dru-
gim pomembnim obiskovalcem. Besede čestitk in podpore sta jim 
izrazila tudi poslanec v DZ Matjaž Han in predsednik KGZ Celje Zo-
ran Kramer. Prisotna sta bila tudi župnika iz Radeč in Svibnega, di-
rektor ZGS Damjan Oražem, vodstvo občinske uprave Občine Rade-
če in JZ KTRC Radeče, predsedniki KS in drugi. Za vse obiskovalke so 
organizatorke pripravile odličen golaž in sladke dobrote. Ves dan je 
vozil tudi splav, kjer so žene imele priložnost medsebojnega druže-
nja in klepeta. Tkale so se nove vezi in obnavljale stare, saj kmetice 
dobro vedo, da je le v povezovanju moč. Srečanje je minilo v odlič-
nem razpoloženju in z odločitvijo, da se naslednje leto spet srečajo.

Spoštovane občanke in občani Občine Bistrica ob 
Sotli, spoštovani župan, podžupan, spoštovane čla-
nice in člani občinskega sveta!

Ob vašem občinskem prazniku vam v svojem ime-
nu in v imenu naših občank in občanov izrekam is-
krene čestitke, hkrati pa se vam iskreno zahvalju-
jem za dosedanje plodno sodelovanje med našima 
občinama. Prepričan sem, da bomo to sodelova-
nje v dobro obeh občin v prihodnosti še nadgradili. 

 Tomaž Režun, 
 župan občine Radeče, s sodelavci

Srečanje kmetic v Radečah
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KS PODBOČJE PRAZNUJE!
Vsem krajankam in krajanom 

Krajevne skupnosti Podbočje čestitamo ob krajevnem 
prazniku, vsem občanom 

pa hkrati čestitamo tudi ob dnevu državnosti!

Svet KS Podbočje

Hkrati s tem vas vabimo na spremljajoče prireditve.

Sobota, 27. 6. 2015 - OSREDNJA PRIREDITEV

ob 18. uri - Kulturni dom Podbočje 
Svečana seja sveta KS Podbočje s podelitvijo priznanj

ob 20. uri - Igrišče pri OŠ Podbočje 
„Podboška noč“ - družabno srečanje krajanov 

in podelitev srebrnikov KS Podbočje 

V torek, 9. junija 2015, je gradbišče HE Brežice obis-
kalo 27 inšpektorjev Inšpektorata RS za delo – pod-
ročje za varnost in zdravje pri delu, ki deluje v okviru 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti. Namen obiska in ogleda gradbišča je bil 
podrobneje spoznati trenutno največje gradbišče na 
področju izgradnje objektov obnovljivih virov energi-
je v Sloveniji, ki je vzorno urejeno tudi na področju 
varnosti in zdravja pri delu.

Po uvodni predstavitvi izgradnje projekta in primerov 
uporabe dobre prakse na področju varnosti in zdrav-
ja pri delu so si inšpektorji podrobneje ogledali tudi 
samo gradbišče.

Veseli smo, da so si inšpektorji Inšpektorata RS za 
delo, ki na gradbišču izvajajo redni nadzor na pod-
ročju varnosti in zdravja pri delu, vzeli tudi čas in si 
v smislu strokovne ekskurzije izbrali ogled našega 
gradbišča.

na
ro
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a

Obisk inšpektorjev inšpektorata RS 
za delo na gradbišču HE Brežice

Krajevna skupnost mesta Kr-
ško je bila ustanovljena leta 
1965, dve leti zatem, ko je 
kranjsko mesto, katerega ime 
nosi še danes, prestopilo reko 
Savo in se s štajerskim Vid-
mom združilo v novo urbano 
tvorbo in v svoje meje vključilo 
še vasi v kmetijskem zaledju. 
Kot je v nagovoru zbranim de-
jala predsednica sveta KS mag. 
Nataša Šerbec, je bilo sredi-
šče krajevne skupnosti  kr-
ško zgodovinsko jedro  pred 
pol stoletja »le dolgo majh-
no mesto«, a je do danes svo-
je meje močno razširilo in se 
z novimi deli povsem poveza-
lo v mesto trojček, ki sega od 
starega predela mesta do go-
spodarskotrgovskega predela 
Žadovinka in na videmski stra-
ni vse do industrijske cone Vr-
bina, od lanskega do letošnje-
ga praznika pa je na podlagi 
vlaganj Občine Krško močno 
spremenjena tudi podoba sta-
rega predela mesta z ureditvi-
jo infrastrukture v Zatonu in 
Ceste krških žrtev. Poudari-
la je, da 50 let v zgodovini KS 
nemara ne predstavlja dolge-
ga obdobja, a ga je, »če želimo 
biti boljši gospodarji sedanje-
ga časa in njegovih možno-

50 let delovanja KS mesta Krško
KRŠKO -  35. leto zapored je Krajevna skupnost mesta Krško 12. junija s prireditvijo, posvečeno spominu 
na prve krške borce in vrnitev izgnancev po 2. svetovni vojni na domove, v krškem mestnem parku obele-
žila krajevni praznik, hkrati pa tudi 50 let njenega delovanja.

sti«, potrebno poznati, ob če-
mer se je spomnila tudi vseh 
predsednikov, ki so do danes 
KS vodili po poti razvoja in pri-
zadevanj za višjo kakovost kra-
janov, in sicer pokojnih Matka 
Matjana, Jožeta Račiča, Tone-
ta Bučarja, Nikolaja Žibreta in 
Jožeta Habinca, še živečim pa 
podelila knjižna darila, in si-
cer Stanetu Kukovičiču, Me-
todu Šoncu, Miranu Resniku 
in Jožici Mikulanc, ter trem 
dosedanjim tajnikom krajev-
ne skupnosti Mariji Grajžl, v 
odsotnosti pa njenima nasle-

dnikoma Mariji Mlakar in Du-
šanu Vladiču.

Slavnostna prireditev v poča-
stitev krajevnega praznika je 
potekala ob bogatem kultur-
nem programu, ki sta ga po-
vezovala Branka Jenžur in 
Ivan Mirt, oblikovali pa Tro-
bilni kvintet in Harmonikar-
ski orkester Glasbene šole 
Krško, Moški pevski zbor Svo-
boda Brestanica, Mladinski 
zbor OŠ Jurija Dalmatina, 40x 
band, harmonikar Toni Soto-
šek z družino, duet Damja-

na Mlakar in Bojan Kaplan 
ob spremljavi Adolfa Moško-
na in Tonija Sotoška, ter Pi-
halni orkester Svoboda Seno-
vo, ki je ob zaključku uradnega 
dela slovesnosti na prizorišče 
v mestnem parku pospremil 
tudi svečano gasilsko povorko 
ob 60letnem jubileju Gasilske 
zveze Krško, ki sta jo pozdravi-
la župan mag. Miran Stanko in 
predsednica GZ Krško Ana So-
mrak. Še pred sklepnim deja-
njem, po katerem je sledilo 
družabno srečanje in pogosti-
tev krajanov ob zvokih ansam-
bla Brodniki, pa sta predsedni-
ca Šerbčeva in Slavko Šribar, 
predsednik komisije za prizna-
nja pri KS, slavnostno podeli-
la letošnja krajevna priznanja. 
Priznanje KS z denarno nagra-
do je prejelo Društvo vinogra-
dnikov Sremič za 20 let delova-
nja in prispevek k napredku v 
pridelavi grozdja in vinarstva. 
Priznanja KS so prejeli: Viktor 
Kožar, vodja krške izpostave 
Kmetijsko svetovalne služ-
be, za pomemben prispevek 
k razvoju kmetijstva (v njego-
vi odsotnosti je priznanje pre-
vzel Alojz Božič), dolgoletni 
organizator, vodnik pohodni-
kov pri Planinskem društvu Vi-
dem Vinko Novak ter za dol-
goletno prostovoljstvo pri ZPM 
Krško, sindikalno udejstvova-
nje in mentorsko na področju 
čebelarstva Danica Zalokar. 
Najvišja letošnja priznanja  
plakete KS  so prejeli: nek-
danji dolgoletni poveljnik ob-
činske Gasilske zveze Avgust 
Mlakar za prispevek k ugledu 
in razvoju prostovoljnega in 
poklicnega gasilstva, ob 40le-
tnici delovanja delniška druž-
ba Savaprojekt, v kateri daje-
jo pomemben doprinos tudi 
pri spreminjanju podobe me-
sta in njenih zaselkov (v nje-
nem imenu je plaketo prevzel 
direktor Peter Žigante) in ob 
50letnici Valvasorjeva knji-
žnica Krško, ki uspešno opra-
vlja ne le kulturno, temveč tudi 
izobraževalno in informacijsko 
poslanstvo (v njenem imenu 
je plaketo prevzela direktori-
ca Urška Lobnikar Paunović. 
 Bojana Mavsar

Prejemniki priznanj KS mesta Krško (z desne): Alojz Božič (v 
imenu Viktorja Kožarja), Društvo vinogradnikov Sremič (Jo-
že Kodela), Valvasorjeva knjižnica (Urška Lobnikar Pauno-
vić), mag. Miran Stanko, Savaprojekt (Peter Žigante), mag. 
Nataša Šerbec, Avgust Mlakar, Vinko Novak in Slavko Šribar

KAPELE  V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kapelah je 5. junija 
potekala prireditev »Poletju naproti«, na kateri so se predstavile 
vse sekcije Kulturnega društva Kapele. Najprej so s skečem »Oj, 
grabljice moje« nastopile članice gledališke skupine »Kapelske 
tračarice« (na fotografiji), ki je del najmlajše izmed sekcij KD Ka-
pele  Sekcije za ohranitev dediščine, ter v preprostem domačem 
narečju obudile spomin na košnjo, sušenje in spravilo sena. Za 
njimi so prišli na vrsto Kapelski pubje, skupina ljudskih pevcev, 
ki je nastala na pobudo kapelskega moškega zbora, nato so na-
stopila dekleta iz Vokalne skupine Iris, ki je z delovanjem zače-
la leta 2009, kot sekcija v okviru KD Kapele pa dve leti pozneje. 
Kot zadnji so se predstavili člani Moškega pevskega zbora Kape-
le, ki letos praznuje 95 let delovanja. Ob koncu je sledila zahvala 
vsem zborovodjem nastopajočih, in sicer Mateji Rožman, Mihi 
Halerju in Niku Ogorevcu, pa tudi avtorici scenarijev za nasto-
pe Sekcije za ohranitev dediščine Jožici Penič. Prireditev je po-
vezovala Mihaela Slovenc.  R. R.

SENUŠE - 13. junija so z osre-
dnjo prireditvijo krajevni 
praznik, posvečen vrnitvi iz-
gnancev iz taborišč v domo-
vino po drugi svetovni voj-
ni, obeležili tudi v krajevni 
skup nosti Senuše.

Praznično dogajanje so v naj-
manjši krajevni skupnosti v 
občini Krško obeležili prvo in 
drugo junijsko soboto z več 
tradicionalnimi prireditvami. 
6. junija se je že 15. leto zapo-
red v organizaciji Prostovolj-
nega gasilskega društva Senu-
še na tamkajšnjem športnem 
igrišču zvrstilo pokalno gasil-
sko tekmovanje za prehodni 
pokal PGD Senuše in KS Senu-
še, teden dni kasneje pa v or-
ganizaciji domačega športne-
ga društva tudi tradicionalni 
nogometni turnir. Temu je v 
popoldanskih urah sledila že 
navedena osrednja krajevna 
prireditev, na kateri sta zbrane 
krajanke in krajane pozdravi-
la Franc Žičkar, predsednik le-
skovške krajevne organizacije 
Društva izgnancev, ter predse-
dnik sveta KS Senuše Damjan 
Mežič. Žičkar je izpostavil po-
men ohranjanja spomina na 
težko obdobje 2. svetovne voj-
ne, v katerem je okupator tudi z 
območja Senuš in okoliških za-
selkov izgnal domala vse prebi-
valstvo, v spomin tistim, ki so v 
tujini izgubili življenja, pa so se 
poklonili z minuto molka. 

Predsednik Mežič se je v svo-
jem govoru osredotočil na eno-
letne pridobitve po krajevni 
skupnosti. Kot je dejal, so naj-

V Kapelah Poletju naproti

Plazovi odnesli ceste in denar 
več dela, prizadevanj in sred-
stev vložili v sanacijo nastale 
škode po lanskoletnem obil-
nem deževju, ki je izpodjedel 
veliko cestnih bankin, spro-
žil pa tudi večje število plazov, 

ki so ovirali promet ali spro-
žali dodatna polzenja zemljin. 
Ob izvedenih delih so uspe-
li v Drenovcu postaviti javno 
razsvetljavo, asfaltirati cestni 

odsek v Karančiko in v Dole-
nje proti Dimičevim, razširiti 
most in postaviti ograjo. Sicer 
pa so krajani strnili vrste tudi 
ob aprilski čistilni akciji, se 
udeležili tradicionalnega Va-
lentinovega pohoda, na preho-
du iz lanskega v letošnje leto pa 
niso pozabili starejših občanov, 
ki so jih razveselili z obiski in 
obdarovanjem. V nadaljevanju 
prireditve, ki so ji sledile dru-
žabnošportne igre in druženje 
krajanov ob zvokih ansambla 
Skomini, je predsednik Mežič 
podelil tudi letošnje krajevno 
priznanje, ki ga je prejel Dar-
ko Kočnar iz Brezovske Gore 
za izjemne dosežke na podro-
čju sadjarstva, cepljenja sadne-
ga drevja in vinske trte.
 Bojana Mavsar

Damjan Mežič z nagrajen-
cem Darkom Kočnarjem
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Termoelektrarna Brestanica je že daljše obdobje zavezana med-
narodnemu standardu ravnanja z okoljem ISO 14001, načelom 
trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter celovitemu sis-
temu odgovornega ravnanja z okoljem. Z javnima naročiloma za 
dobavo opreme ter za izvedbo gradbenih del je začela z investi-
cijo v izgradnjo nadomestnega plinskega agregata. Pomemben 
vidik pri načrtovanju izgradnje nadomestnega plinskega agre-
gata je bilo tudi povečanje okoljske sprejemljivosti, saj morajo 
novi agregati ustrezati najsodobnejšim standardom BAT tehno-
logij (Best Available Technology). 

BAT tehnologije uvajajo najvišje standarde pri varovanju okolja, 
hkrati pa dosegajo boljše tehnične izkoristke pri samem obrato-
vanju ter tako prispevajo k ekonomski učinkovitosti objekta. Iz-
raz za BAT tehnologije je v osemdesetih letih uveljavila evropska 
direktiva in se je nanašal na omejevanje onesnaževanja zraka. V 
devetdesetih so bili kriteriji za te tehnologije definirani in nadgra-
jeni z direktivo IPPC (Integrated Pollution Prevention an Control 
Directive), ki je določala standarde glede preventivnih ukrepov 
in nadziranja onesnaževanja. Današnji koncept BAT tehnologij 
temelji na standardih evropske direktive o industrijskih emisi-
jah (IED) iz leta 2010 in se nanaša na vse vidike vplivov na okolje.

Slovenija je standarde direktive IED (Industrial Emmisions Direc-
tive) vključila v svoj pravni red, in sicer preko zakona o varstvu 
okolja in predpisov, ki izhajajo iz tega zakona. Standardi ome-
njene direktive IED predpisujejo mejne vrednosti izpustov emi-
sij, predpisujejo pa tudi zavezujoče kriterije in vsebino okolje-
varstvenega dovoljenja. Visoki standardi so delno že preneseni 
v slovenski pravni red, zato jih je Termoelektrarna Brestanica pri 
načrtovanju nadomestnega plinskega agregata v celoti upošte-
vala. Na podlagi študij in analiz ter izkazanega upoštevanja stan-
dardov pri načrtovanju nadomestnega plinskega agregata je Ter-
moelektrarna Brestanica lansko leto pridobila okoljevarstveno 
dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, kar je bil pogoj za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Poleg emisij v zrak je potrebno pri 
novem objektu ustrezno obvladovati tudi ostala področja vpli-
vov na okolje, v primeru nadomestnega plinskega agregata pred-
vsem zmanjšanje hrupa.

Z novimi tehnologijami bo Termoelektrarna Brestanica poveča-
la izkoristek obratovanja plinskih agregatov iz obstoječih naziv-
nih 25 % na 40 %. Predviden nadomestni plinski agregat bo moči 
ranga 40-70 MW. Zahtevane so tehnične karakteristike skladno s 
standardi za BAT tehnologije, kar pomeni, da bo izkoristek plin-
ske turbine večji od 36 %. Emisije NOX (dušikovih oksidov) bodo 
pri obratovanju na zemeljski plin nižje kot 50 mg/m3, kar je tudi 
občutno znižanje glede na sedanjo vrednost. 

Termoelektrarna Brestanica se zaveda, da okoljsko ozaveščeno 
podjetje in okoljsko ozaveščeni zaposleni zagotavljajo prijetno, 
varno in okolju v najširšem pomenu prijazno organizacijo. Priza-
devanja v smeri trajnostnega razvoja skrbi za okolje so prisotna 
in intenzivna, stremi se k stalnemu izboljševanju okolja preko 
zmanjševanja vplivov na okolje pri proizvodnji električne energi-
je in pri vseh procesih, kjer je to zahtevano, potrebno, primerno 
in izvedljivo. Temeljni cilj okoljske politike je trajna uravnoteže-
nost, ki jo je moč doseči s preventivnimi ukrepi, preprečevanjem 
škod v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem varstva 
okolja v posamezne poslovne procese. 

TEB upošteva 
najvišje okoljske standarde

Termoelektrarna Brestanica bo z nadomestnim plinskim agre-
gatom dosegla povečanje izkoristka obratovanja ter hkrati 
zmanjšala hrup in emisije v zrak.

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

BREŽICE  Darko Ferlan, 
vodja sektorja gospodarskih 
javnih služb Javnega podjetja 
Komunala Brežice, je v okvi-
ru vsakoletnega srečanja de-
lavcev komunalnih podjetij 
iz cele Slovenije (Komunali-
ada) prejel priznanje za izje-
mne dosežke in trajni razvoj 
družbe (na fotografiji s pod-
predsednikom Komunaliade 

Jankom Kramžarjem). Zbornica komunalnega gospodarstva mu 
je za dolgoletno delo v komunali izkazala posebno zahvalo in mu 
podelila priznanje ob 30letnici dela na področju komunalnih 
dejavnosti. »Zame je bila priključitev ekipi Javnega komunalne-
ga podjetja Komunala Brežice res velik izziv. … S svojimi 30le-
tnimi izkušnjami pomagam mladim, da lahko moje znanje s pri-
dom izkoriščajo, oni pa meni dajo novo energijo in elan za delo 
vnaprej ter za vse izzive, ki me še čakajo,« je po prejemu prizna-
nja povedal Ferlan. 
 P. P./vir: Komunala Brežice

Darku Ferlanu priznanje zbornice

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Skozi vse leto so potekali ogledi objektov s področja oskrbe s pi-
tno vodo in čistilnih naprav, Center za ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad si je ogledalo več kot 500 učencev, dijakov in študentov 
iz Posavja in drugod. Družba Kostak je organizirala tudi dve večji 
prireditvi z okoljevarstveno vsebino Prižig lučk na jelki iz plastenk 
v decembru 2014 in Eko tržnico maja letos. 

Voda je življenje – varujmo jo!

Varovanje voda postaja vse bolj ključna naloga. Že res, da je Slove-
nija bogata z vodami, vendar koliko je te še primerne za uživanje? 
Vsako leto manj! Brez vode pač ni življenja in posledice onesnaže-
nja bodo čutili prihajajoči rodovi, v manjši meri se z njimi soočamo 
že sedaj. Da bomo še lahko pili vodo iz pipe, moramo spremeniti 
naše zavedanje, posameznikov in družbe kot celote.

Z okoljevarstveno  vzgojo je potrebno pričeti že pri najmlajših, zato 
smo številne predšolske in osnovnošolske otroke seznanili s pome-
nom uživanja pitne vode, nujnostjo njenega varovanja in potjo, ki 
jo opravi voda od izvira do kozarca, in njenem varčevanju. Učenci 
višjih razredov so si ogledali objekte za pripravo in distribucijo pi-
tne vode in čistilne naprave. 

Vsebine, ki jih predstavljamo v sklopu delavnic, so bile sprejete z 
navdušenjem. Ugotovili smo, da otroci zelo dobro poznajo odnos 
do narave in voda na sploh. Vzgojiteljice in učiteljice so prenesle 
enkratno osnovo, iz katere otroci pridno razvijajo svojo radove-
dnost in znanje. Pa to največkrat niso otroci z višje stopnje, tem-
več otroci nižjih razredov.

Naš odnos do odpadkov

Odpadki nas spremljajo v šoli, doma in v službi. Vsak dan jih ena 
oseba v povprečju ustvari 1 kg, kar na leto znaša malo manj kot 
400 kg, v življenju posameznika pa lahko to predstavlja več deset 
ton odpadkov. Zato je zelo pomembno, da imamo pravilen odnos 
do ravnanja z odpadki, pri tem  je ključnega pomena okoljevar-
stvena vzgoja. Od tega je odvisno, ali jih bomo ločevali in omogo-
čili njihovo ponovno uporabo. Ogledi Centra za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad pripomorejo, da zboljšamo svoj odnos do oko-
lja, saj si pogosto znamo predstavljati, koliko truda je potrebno, da 
postanejo surovina, le ko vidimo kupe odpadkov na enem mestu. 

Ko nas otrok opozori, da je neprimerno puščati pipo med milje-
njem rok odprto ali, da smeti ne odlagamo v naravo, saj lahko s 
tem onesnažimo vodne vire in naravo, vemo, da smo na pravi poti. 
Otroci so naše bogastvo in česar se bodo naučili in privzeli za svo-
je, bodo širili dalje.

Za v prihodnje že načrtujemo nove projekte in širimo obstoječe, s 
katerimi poskušamo mlade pritegniti k sodelovanju, saj se ekolo-
ška osveščenost iz šole prenaša na okolico, najprej z otrok na star-
še in potem tudi na lokalno skupnost. 

Okoljevarstvena vzgoja 
se prične že pri najmlajših 
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Naloga komunalnih podjetij je poleg izvajanja storitev gospodarskih javnih služb tudi vzpodbujanje odgovornega ravnanja z okoljem. Pri tem je ključnega pome-
na sodelovanje z vrtci in šolami. Predstavniki družbe Kostak so v šolskem letu 2014/2015 izvedli delavnice na temo pitne vode v 25-ih skupinah otrok v vrtcih in 
osnovnih šolah, skupaj je v njih sodelovalo približno 500 otrok. 

Otroci so z zanimanjem poslušali pravljico in sodelovali pri po-
skusih z vodo, kjer so bile zelo nazorno prikazane lastnosti vode. 
V vrtcu se vsakodnevno trudimo in otroke ekološko ozavešča-
mo. Prav je, da tudi z vaše strani slišijo, kaj pomeni npr. onesna-
ževanje vode.
 Vzgojiteljica Melita Levak, skupina Mavrica

Zavedamo se, da je ena temeljnih nalog, da ohranimo naravo 
tudi za naše najmlajše, zato je prav, da otroke že zelo zgodaj 
vključimo v takšne programe.
S predstavitvijo in delavnicami smo bili zelo zadovoljni in jih 
bomo zagotovo zopet v naslednjem šolskem letu vključili v naš 
izobraževalni program.
� Učiteljice�1.�triletja�iz�OŠ�Podbočje
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dimo regijo navznoter in kako posavski razvoj vidi-
jo drugi. Tematske strani Podjetno Posavje namenja-
mo celovitejšemu pogledu na posavsko gospodarstvo, 
porajajočim se težavam, iskanju rešitev in raznovrstnim 
razvojnim priložnostim. Prostor je namenjen tudi pozi-
tivnim gospodarskim praksam in gospodarstvenikom, ki 
jih ne odlikuje le govor o viziji uspešnega podjetja, am-
pak predvsem njeno udejanjanje. Poudarek Podjetnega 
Posavja je tam, kjer ga terja prihodnost: na iskanju opti-
mizma in preudarni gospodarski naravnanosti.  M. M. 

Z. 
št. Naziv gospodarske družbe

Št. zap. 
po del. 

urah
1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O. 637

2 TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI 398

3 VIPAP VIDEM KRŠKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN 
VLAKNIN D.D. 363

4 KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE D.D. 324

5 RESISTEC UPR D.O.O. & CO. PROIZVODNJA 
ELEKTRONSKIH ELEMENTOV IN UPOROV K.D. 297

6 LISCA D.D. MODNA OBLAČILA SEVNICA 218

7 STILLES D.O.O., INŽENIRING IN NOTRANJA 
OPREMA SEVNICA 187

8 JYSK TRGOVINA D.O.O. 170

9 GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE 
ENERGIJE, D.O.O. 168

10 PREIS SEVNICA PROIZVODNJA IN TRGOVINA 
D.O.O. 155

11 METALNA SENOVO STROJEGRADNJA, 
KONSTRUKCIJE, MONTAŽA D.O.O. 126

12 INKOS DRUŽBA ZA INŽENIRING, KONSTRUKCIJE IN 
STROJEGRADNO D.O.O. KRMELJ 125

13 KOVIS PROIZVODNA DRUŽBA D.O.O. 118

14 KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE 
D.D. 114

15 BGS ELEKTRIKA, PROIZVODNJA, MONTAŽA, 
PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O. 112

16 EVROSAD PROIZVODNJA, TRGOVINA, 
SVETOVANJE D.O.O. KRŠKO 111

17 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. 110

18 GRIESHABER LOGISTIKA D.O.O. 107

19 ATHOS ELEKTROSISTEMI DRUŽBA ZA 
PROIZVODNJO NAVIJALCEV D.O.O. 106

20 TANIN SEVNICA KEMIČNA INDUSTRIJA D.D. 103

21 KOPITARNA SEVNICA D.D. 103

22 LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE 
INVALIDOV KRŠKO D.O.O. 92

23 INDE INVALIDSKE DELAVNICE SEVNICA D.O.O. 91

24 I.H.S. INDUSTRIJSKI MANIPULACIJSKI SISTEMI 
KRŠKO D.O.O. 87

25 TIMI KRŠKO GRADBENIŠTVO D.O.O. 81

Vir:�AJPES�obdelava�SKEP�pri�GZS�analiza�OZ�Posavje,�Krško

NAJVEČJI ZAPOSLOVALCI V REGIJI POSAVJE 
(PODJETJA S SEDEŽEM V REGIJI)

»Skoraj vsi indeksi so zeleni, 
torej so podatki glede na leto 
2013 boljši. Tako slovensko kot 
posavsko gospodarstvo je v 
letu 2014 poslovalo bistveno 
boljše kot v letu 2013,« pravi 
prvi mož GZS Območne zbor-
nice Posavje, Krško Darko Gori-
šek. 3.705 poslovnih subjektov 
(ki imajo sedež v regiji) z 11.255 
zaposlenimi je lani ustvarilo sla-
be tri milijarde evrov prihod-
kov, od tega več kot polovico 
(55 %) na tujih trgih, 493 milijo-
nov evrov dodane vrednosti oz. 
slabih 44 tisoč na zaposlenega, 
kar je nad slovenskim povpre-
čjem, ter slabih 79 milijonov 
evrov čistega dobička. Gorišek 
sicer meni, da se (tudi nerealno) 
»zlati« časi iz let 2005–2008 naj-
brž ne bodo več ponovili. 

HRVAŠKA IN ELEKTRIKA 

Kot smo že omenili, je posavsko 
gospodarstvo več kot polovico 
dohodkov ustvarilo na tujih tr-
gih. Čisti prihodki od proda-
je na domačem trgu so se celo 
malenkost skrčili, na tujih trgih 
pa so se povečali za skoraj 7 %. 
Glavni tuji partner posavskega 
gospodarstva je tako na izvo-

Posavsko gospodarstvo v letu 2014 

V ospredju izvozniki in energetika
POSAVJE – V prejšnji številki časopisa smo najavili obširnejšo in natančnejšo analizo poslovanja posavskega gospodarstva v letu 2014. Števil-
ke kažejo na oživljanje oz. rast gospodarstva v regiji, pri čemer ima pomemben vpliv dobro poslovanje energetskih podjetij, a so svoje poslo-
vanje izboljšala tudi številna podjetja v drugih panogah.

zni (176 mio evrov) kot na uvo-
zni strani (slabih 54 mio evrov) 
sosednja Hrvaška, pri izvozu 
sledijo Nemčija, Italija, Srbija, 
Avstrija, Poljska, Francija, BiH, 
Velika Britanija in Madžarska, 
pri uvozu pa prav tako Nemči-
ja, Avstrija, ZDA, Italija, Srbija, 
Poljska, Madžarska, BiH in Ma-
džarska. »Hrvaška je tudi po-
memben investitor v Posavju, 
ne nazadnje je jedrska elektrar-
na Krško v polovični hrvaški la-
sti,« poudarja Gorišek, dodal pa 
še zanimiv podatek, da je HEP 
(lastnik hrvaške polovice elek-
trarne) svoj sedež nedavno iz 
Posavja preselil v Ljubljano. Iz-
postaviti velja tudi podatek, da 

več kot tretjino vseh zaposlenih 
v Posavju zaposlujejo družbe z 
mešanim ali tujim kapitalom. V 
lanskem letu se je najbolj pove-
čal izvoz na trg BiH, Italije, Ma-
džarske, Velike Britanije, Franci-
je in Hrvaške, najbolj pa upadel 
na poljskem trgu, uvoz pa se je 
najbolj izrazito povečal iz BiH in 
Srbije, zmanjšal pa se je iz Hrva-
ške, ZDA, Nemčije …

Glavni tako izvozni kot uvo-
zni artikel Posavja je električna 
energija (NEK, TEB, HESS, GEN), 
izvažamo še plemenite kovine 
v koloidnem stanju (verjetno 
gre za večji enkraten posel), ča-
sopisni papir (Vipap), modrčke, 

steznike, naramnice ipd. (Lisca), 
papir in karton (Duropack, Vi-
pap), pohištvo in njegove dele 
(Stilles), nove zunanje pnev-
matične gume (obrtniki), obu-
tev s podplati iz gume (Kopitar-
na) …, uvažamo pa dušikova, 
mineralna ali kemična gnojila, 
papirne in kartonske odpadke, 
nosilce za žimnice, posteljnino 
ipd., neobdelan les, električne 
transformatorje in statične pre-
vodnike …

POMEMBNA TAKO MIKRO 
KOT VELIKA PODJETJA

V Posavju je med 1.345 gospo-
darskimi družbami kar 1.261 
oz. 94 % mikro družb in le 13 
oz. 1 % velikih družb, po števi-
lu zaposlenih pa so skoraj ena-
kovredne, saj oboje zaposlujejo 
po približno 2.800 zaposlenih. 
»Zato so mikro družbe izjemne-
ga pomena s stališča zaposlo-
vanja,« pravi Gorišek in kot 
spodbuden dodaja tudi po-
datek, da so zabeležili prihod-
ke mikro in malih družb tudi 
na tujih trgih. Po prihodkih si-
cer velike družbe ustvarijo več 
kot 73 % vseh prihodkov v regi-
ji, mikro družbe le slabih 10 %, 

ostalo pa male in srednje veli-
ke družbe. Velike družbe še bolj 
dominirajo pri prihodkih na tu-
jih trgih, saj so jih ustvarile kar 
83  %, najbolj so napredovale 
tudi pri skupni dodani vredno-
sti (za 11 %), opazen je tudi ve-
lik razkorak med njihovo doda-
no vrednostjo na zaposlenega 
(dobrih 77 tisoč evrov) v pri-
merjavi z mikro (27 tisoč), mali-
mi (34 tisoč) in srednjimi druž-
bami (38 tisoč evrov). Pri neto 
čistemu dobičku so vse družbe, 

ne glede na velikost, lani napre-
dovale, najbolj izrazito mikro 
(83 %) in velike družbe (58 %), 
vse skupaj za 46 %.

NAJBOLJ ZRASLO 
SEVNIŠKO GOSPODARSTVO

Gorišek izpostavlja gospodar-
stvo v občini Sevnica, ki je lani 
najbolj napredovalo - pri doda-
ni vrednosti denimo za 14 % in 
pri dodani vrednosti na zapo-

TOKRAT ŠE ZA ŠTIRI, V BODOČE ZA ŠEST OBČIN

Analiza posavskega gospodarstva za leto 2014, katere izhodišče 
so podatki AJPES, zajema območje občin Krško, Brežice, Sevni-
ca in Kostanjevica na Krki, v analizi za letošnje leto bosta zaje-
ti tudi občini Radeče in Bistrica ob Sotli, ki sta od 1. 1. 2015 del 
posavske statistične regije. Za razliko od AJPES-a gospodarska 
zbornica v panogo energetika ne uvršča le podjetij, ki se ukvar-
jajo s t. i. oskrbo z električno energijo, plinom in paro (NEK, TEB, 
HESS, GEN-I, JP Plinovod Sevnica, manjše elektrarne …), ampak 
tudi GEN energijo (pri AJPES uvrščena v finančne in zavarovalni-
ške dejavnosti) in Infro (strokovne, znanstvene in tehnične de-
javnosti). »Smatramo, da sta tako GEN kot Infra izključno podpo-
ra energetskih družbam,« to utemeljuje Gorišek. nadaljevanje na str. 12
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slenega za skoraj 10 %, pri neto 
čistem dobičku pa kar za 102 % 
oz. ga je več kot podvojilo. Vi-
soke indekse beleži tudi breži-
ško gospodarstvo, ki je neto či-
sti dobiček izboljšalo za 61 %, 
nekoliko manj so ga izboljša-
le gospodarske družbe v krški 
(37  %) in kostanjeviški občini 
(22 %). Po številu delovnih mest 
sicer še vedno krepko prednja-
čijo gospodarske družbe v kr-
ški občini, ki imajo več kot 4.200 
oz. slabo polovico zaposlenih v 
regiji, v brežiški občini je nekaj 
manj 2.300 oz. četrtina delov-
nih mest, v sevniški občini do-
brih 2.000 oz. dobra petina de-
lovnih mest, v kostanjeviški pa 
nekaj več kot 500 oz. slabih 6 % 
delovnih mest v Posavju. Krško 
gospodarstvo še bolj prevla-
duje v deležu prihodkov (80 %) 
in prihodkih na tujih trgih (kar 
88  %), pa tudi v dodani vre-
dnosti na zaposlenega (slabih 
62 tisoč evrov), ki je precej niž-
ja v brežiški (37 tisoč), sevniški 
(29 tisoč) in kostanjeviški obči-
ni (24 tisoč evrov).

ENERGETIKA - PARADNI 
KONJ

Največji delež, 27 %, posavskih 
družb sodi v skupino G - trgo-
vina; vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil, po približno 
15  % jih spada v predeloval-
no dejavnost, gradbeništvo ter 
strokovne, znanstvene in teh-

nične dejavnosti. »Največ pod-
jetij imamo registriranih v tr-
govini, največ pa zaposlujejo 
predelovalne dejavnosti, sko-
raj 40 %, sledi energetika z do-
brimi 11  %,« pojasnjuje Gori-
šek in takoj dodaja, da skoraj 
65 % prihodkov regije ustvari-
jo podjetja v energetski dejav-
nosti. »Energetika je nedvomno 
paradni konj posavskega go-
spodarstva. Dodana vrednost 
na zaposlenega je v posavskih 
družbah s 46 tisoč evri 15 % viš-
ja od slovenskega povprečja, če 
pa energetiko izvzamemo, smo 
z 32 tisoč evri na ravni 80  % 
povprečja v državi. Upam, da 
bomo tudi z ukrepi, ki jih ima-
mo na voljo v obdobju 2014-
2020, dosegli vsaj 90  % slo-
venskega povprečja.« Tudi pri 
ostalih kazalnikih na posavske 
številke znatno vpliva energe-
tika. Naj izpostavimo dva po-
datka: povprečna bruto plača 
je v Posavju lani znašala 1.492 
evrov/mesec oz. malenkost več 
od povprečja države, brez ener-
getike pa le 1.284 evrov/mesec 
oz. 86 % državnega povprečja; 
po neto čistem dobičku na za-
poslenega je Posavje s skoraj 7 
tisoč evri pošteno nad sloven-
skim povprečjem (2.050 evrov), 
a brez energetike mnogo manj 
(3.644 evrov). V lanskem letu 
je zelo napredovalo tudi posa-
vsko gradbeništvo, kjer se po-
zna denimo vpliv gradnje HE 
Brežice, pa tudi številnih manj-
ših infrastrukturnih projektov.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
RASTE

Število zaposlenih v gospodar-
skih družbah Posavja je sicer še 
vedno nižje, kot je bilo denimo 
leta 2008, ko je znašalo skoraj 
10 tisoč, vendar po letu 2011, 
ko je padlo pod 9 tisoč, raste. 
Pri tem je treba omeniti, da v 
teh številkah niso zajeta pod-
jetja, ki nimajo sedeža v regiji, 
denimo velika trgovska podje-
tja, pa sevniški Siliko, krška pod-

jetja Qtehna, Numip, Hermes, 
SOP international in Handte-
-Ost, po novem tudi brestani-
ški Duropack, v brežiški obči-
ni tamkajšnja poslovna enota 
podjetja TPV d. d., je pa vklju-
čena denimo trgovina JYSK v 
Brežicah. Posavske družbe sicer 
najpočasneje rastejo ravno po 
številu zaposlenih, kar je posle-
dica velika avtomatizacije, ro-
botizacije proizvodnje, pa tudi 
obremenitev dela. Skrbi pa dej-
stvo, da je v Posavju veliko de-
lovnih mest z nizko izobrazbo, 
ki ne morejo biti konkurenčna v 
mednarodnem okolju.

POSAVSKI DELEŽ NI 
NEPOMEMBEN

Delež posavskega v sloven-
skem gospodarstvu se giblje 
med dvema in petimi % oz. v 
povprečju znaša 3,5 %, izstopa 
pa v deležu čistega dobička, 
kjer znaša več kot 7 %, dokaj vi-
sok delež predstavlja tudi v ka-
pitalu (4,7 %) in v prodaji na tu-
jih trgih (5,3 %). Če pogledamo 
primerjavo med regijami, je po 
velikosti posavska gospodarska 

regija na 11. mestu med 12 re-
gijami, po večini statističnih po-
datkov pa je med 7. in 10. me-
stom, najvišje, na 5. mestu, pa 
po neto čistem dobičku (slabih 
64 milijonov evrov). 

DOKAJ NIZKA 
ZADOLŽENOST

Indikator zadolženosti, t. i. neto 
finančni dolg na EBITDA, ki naj 
bi znašal manj kot 4, v sloven-
skem merilu znaša 4,71, kar 
priča o prezadolženosti slo-
venskega gospodarstva. »Po-
savsko gospodarstvo je eno 

najmanj zadolženih v Sloveni-
ji, saj ta indikator znaša le 1,1, 
brez energetike pa malo več, 
2,57. Imamo kar nekaj družb, 
ne le energetskih, ki imajo po-
zitiven denarni tok. Tudi v druž-
bah v lasti tujega kapitala v za-
dnjem obdobju lastniki niso 
vzeli niti evra dobička za izpla-
čilo dividend, ampak so vse na-
menili za prihodnji razvoj,« po-
jasnjuje Gorišek.

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

Še nekaj stavkov o poslovanju 
samostojnih podjetnikov, kjer 
so barve indeksov bolj pestre 
tako za Slovenijo kot za Posav-
je. »Posavski podjetniki so kljub 
temu poslovali bistveno bolje 
kot leta 2013,« poudarja Gori-
šek. Podjetnikov dohodek se 
je povečal za 14 %, neto pod-
jetnikov dohodek pa za 22 %, 
dobičkonosnost prodaje (do-
hodek/čisti dohodek iz proda-
je) za 15  %, dobičkonosnost 
sredstev (dohodek/poslovna 
sredstva) pa za 12 %. 2.347 po-
savskih podjetnikov (1.935 za-
poslenih) predstavlja 3-4 % oz. 
največ 5 % v slovenskem meri-
lu. »Še vedno pa zaostajajo gle-
de dodane vrednosti na zapo-
slenega, kjer dosegajo 93  % 
slovenskega povprečja, pribli-
žno takšen pa je tudi njihov de-
lež po prihodkih na zaposlene-
ga.« 

Če pogledamo po občinah, 

med njimi - razen v deležu, ki 
izhaja iz velikosti posameznih 
občin - ni bistvenih razlik, le pri 
dodani vrednosti na zaposle-
nega so bolj napredovali pod-
jetniki iz krške in kostanjeviške 
občine (za 11 oz. 10 %), med-
tem ko so jo brežiški podjetniki 
popravili za 7 %, sevniški pa za 
4 %. Dodana vrednost na zapo-
slenega je pri samostojnih pod-
jetnikih sicer v povprečju precej 
nižja (34 tisoč evrov) v primer-
javi s tisto pri gospodarskih 
družbah (46 tisoč evrov). Neto 
podjetnikov dohodek so sko-
raj podvojili kostanjeviški pod-
jetniki, izboljšali pa so ga tudi v 
treh večjih občinah.

ZADRUGE 

Poglejmo še, kako so lani po-
slovale zadruge. Tako v Posav-
ju kot v celotni Sloveniji so se 
odrezale slabše in se pri inde-
ksih pojavljajo tudi rdeče šte-
vilke, saj so generalno poslova-
le z izgubo. Med 13 posavskimi 
zadrugami s 167 zaposlenimi 
so zlasti zadruge iz sevniške in 
brežiške občine lani nazadova-
le, pozitivno pa so poslovale 
krške in kostanjeviške zadruge. 
Dodana vrednost na zaposle-
nega v zadrugah je lani znaša-
la le dobrih 22 tisoč evrov, kar 
je precej manj kot v gospodar-
skih družbah, pa tudi pri samo-
stojnih podjetnikih.

 Peter Pavlovič

NAJVIŠJE PO DOBIČKU

970 družb v Posavju je lani ustvarilo slabih 425 milijonov evrov 
dodane vrednosti, 279 družb pa slab milijon evrov izgube na sub-
stanci, v seštevku torej slabih 424 milijonov evrov neto dodane 
vrednosti. 808 družb z dobrimi 8 tisoč zaposlenimi je ustvarilo 
72,5 milijona evrov dobička, 441 družb z dobrimi tisoč zaposle-
nimi pa 8,6 milijona evrov izgube. Po neto čistem dobičku (slabih 
64 milijonov evrov) smo na 5. mestu med slovenskimi regijami.

V ospredju izvozniki in energetika
nadaljevanje s str. 11

Leta 1993 je dr. dent. med. Mi-
lan Tatalović postavil temelje 
svoje zobozdravstvene ordina-
cije v Krškem. „Bilo je polno en-
tuziazma in že takrat smo imeli 
zelo dobro sodelovanje z okoli-
co, zavarovalnicami in občino,“ 
se spominja. Med prvimi v Slo-
veniji je spoznal, da so sodob-
ne aparature nepogrešljiv del 
stomatološke obravnave paci-
enta, in s tem prepričanjem je 
navdihnil tudi oba otroka, ki 
sta strokovno stopila po nje-
govih stopinjah. A nista spreje-
la le njegove naklonjenosti no-
vostim, predvsem sta sprejela 
njegova prepričanja o tem, da 
pacient zasluži čas, kvaliteto in 
preda nost: „Otroka sta vedela, 
da sem tudi doma vedno raz-
mišljal o svojih pacientih, iskal 
rešitve,  druga mnenja, risal na-
črte. To ni le moj posel, moja dejavnost – to je moje življenje. In 
lepo je, ko vidiš, da je to prešlo v kri tudi tvojim otrokom. Da z is-
tim navdušenjem in stalno težnjo k maksimalni strokovnosti ho-
dita v ordinacijo. Da prihajajo pacienti, ki si želijo njune obravna-
ve in pohvalijo, da sta predvsem človeka. Onadva sta sedaj pravi 
motor in to motor razvoja v skladu z zadnjimi svetovnimi trendi, 
za kar so zaslužna stalna izobraževanja.“

Dvajset let kasneje sta tako Živa in Peter Tatalović, ki sta se se-
veda že od malega učila v ordinaciji, vnesla nov veter v prosto-
re na Tovarniški ulici. Delo v ordinaciji Živa opiše takole: „Za vsak 
primer posebej sedemo skupaj in soočimo mnenja, kaj bi kdo 
naredil. Oče ima nenadomestljive izkušnje, midva pa prinaša-

va najnovejše pristope. Skupaj naredimo plan terapije in načrt 
vključitve specialistov. V timu vlada zaupanje in spoštovanje in 
to se mi zdi posebej pomembno. Tako dobi največ najpomemb-
nejši člen – pacient.“

Občutek je, da sta vsaj tako, kakor je na družinsko zgodbo pono-
sen oče, nanj ter na strokovno dediščino in ugled, ki jima je bil 
zaupan, ponosna mlada zobozdravnika. Peter prikima: „Očetova 
podpora je nekaj neprecenljivega. Redki se tako zelo medseboj-
no razumejo. Vedel je, da pri stomatologiji ne moreš biti 'one man 
band' in 100 % na vseh področjih. Spodbujal naju je pri vsem – 
pri idejah o razvoju, specializacijah, pri željah po opremi in naj-
boljših materialih. Razumel je, da zagovarjava, da je prav, da so 

pacienti vedno bolj zahtevni in da je ves čas treba razmišljati za 
naprej. Za veliko naprej. Če že za šest mesecev zaostaneš v razvo-
ju v stomatologiji, si izgubil namreč ogromno,“ nam zaupa Peter. 
Ravno v času našega obiska so bili v pričakovanju novega apa-
rata cbCT. A vse te odločitve seveda ne nastanejo čez noč, o njih 
teče debata med delovnim časom in tudi v večini prostega časa. 
A to, in strmenje za kvaliteto, je vsem trem v veliko veselje, kar 
prepoznavajo tudi pacienti. 

„Vizija je pomembna. In v slogi je dejansko moč,“ poudari Milan. 
In vizija družinsko podjetje, kjer skrbijo za paciente vseh gene-
racij, v prihodnjih letih pelje k selitvi v nove prostore in postopni 
širitvi dejavnosti ordinacije.   M. Mavsar

Očetovo uspešno zgodbo sta še nadgradila
KRŠKO – Prenos znanja in vrednot s starejše na mlajšo generacijo ne uspe vedno tako, kot je to uspelo družini Tatalović iz Krškega. Doktorju Milanu 
Tataloviću so se pravzaprav izpolnile sanje: uspešno zobozdravstveno ordinacijo sta s svojo energijo, sodobnimi pristopi in najnovejšo tehnologijo 
že pred tremi leti okrepila sin in hčerka, Peter in Živa. Zadovoljnim 'starim' pacientom se zaradi sadov timskega dela vsak dan pridružujejo novi. 

Trije doktorji dentalne medicine, Peter, Milan in Živa, so združili moči in znanje s svojih različ-
nih področij. V ordinaciji sta nepogrešljivi tudi asistentki Sonja in Petra, za dodatno strokovno 
obravnavo pa v ordinacijo redno prihajajo kirurg, ortodont in parodontolog.

- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija
- estetsko zobzdravstvo

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

IMPLANTOLOGIJA
ORTODONTIJANOVO!

 
PRVI PREGLEDI!

BREZPLAČNI

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

www.tatalovic.si
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evrov prometa in z nekaj manj 
kot 2,28 milijona evrov prese-
glo za lani načrtovani dobiček. 
»Za letošnje in prihodnje leto 
načrtujemo, da bomo s prihod-
ki presegli 20 milijonov evrov,« 
je nadaljeval in dodal, da želijo 
v letošnjem letu na trg poslati 
še kapsule čistega kostanjeve-
ga tanina, ki bodo prehranski 
dodatek za ljudi. Ob uradni 
predaji namenu nove napra-
ve za mešanje, granuliranje in 
kapsuliranje učinkovin za pre-
hrano živali (naložba je vredna 
več kot pol milijona evrov) pa 
je med drugim dejal: »Vse to 
počnemo zato, da bomo imeli 
mi, vi in naši vnuki službe, zato 
vsako leto odpiramo nov obrat 
in iščemo nove strokovnjake, v 
naših prostorih pa gostimo tudi 
šolarje, da spoznavajo delovni 
proces.« V letošnjem letu si želi-
jo pridobiti še okoljski certifikat, 
saj ogromno vlagajo tudi v eko-
logijo - tudi z uporabo t. i. zele-
ne tehnologije.

Zadovoljstvo nad rastjo pod-
jetja, ki ohranja in nadgrajuje 
znanje s področja lesno-prede-
lovalne industrije ter je s svoji-
mi proizvodi konkurenčno na 
svetovnih trgih, skrbi pa tudi za 
varstvo okolja, je izrekel župan 
Srečko Ocvirk ter čestital za ja-
sno razvojno vizijo. Direktor po-

savske območne gospodarske 
zbornice Darko Gorišek pa je 
dejal, da podjetje Tanin »kro-
ji« sevniško občinsko gospo-
darstvo glede na indeks dobič-
konosnosti. S predstavljenimi 
poslovnimi rezultati, razvojem 
tovarne, vlaganji v nove obra-
te, urejenostjo zunanjih in no-
tranjih prostorov ter skrbjo za 
varstvo okolja, v katerem delu-
jejo, so bili zadovoljni tudi obi-
skovalci in obiskovalke, ki so se 
v zelo lepem številu odzvali po-
vabilu na dan odprtih vrat.
  Smilja Radi

»Novi produkti so eden od po-
gojev za obstoj tovarne, naša 
prihodnost je več znanja,« je 
dejal v uvodni predstavitvi pod-

Tanin predstavil poslovanje
SEVNICA – V podjetju Tanin d. d. so 30. maja že četrto leto zapored pripravili dan odprtih vrat, na katerem so 
občankam in občanom predstavili proizvodne procese, tehnologijo in prostore. Ob tem so uradno predali na-
menu še novo napravo za mešanje, granuliranje in kapsuliranje učinkovin za prehrano živali.

jetja direktor Ivan Mirt, ki je po-
nosen tudi na poslovne uspe-
he, saj je podjetje v lanskem 
letu ustvarilo za 16,7 milijona 

Tanin d. d. je že četrto leto zapored pripravil dan odprtih vrat ter 
privabil lepo število ljudi.

RADANOVIČ BREŽICE d.o.o., 
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, tel.: 07 499 21 50

Lokalna akcijska skupina Posavje, njen zakoniti zastopnik RRA Posavje, za zainteresirane posameznike 
in organizacije z območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in 
Sevnica objavlja

JAVNI POZIV
ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO 

ZA IZVAJANJE PRISTOPA CLLD
na območju celotne regije Posavje 

v programskem obdobju 2014-2020
Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu 
razvoju območja regije Posavje. 

Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS) bo vzpostavljena kot javno-zasebno partnerstvo 
za območje regije Posavje z namenom izvajanja novega razvojnega pristopa, to je pristopa CLLD 
(Community Led Local Development) - Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. To je pristop »od spodaj 
navzgor«, kar pomeni, da so posamezniki in organizacije tisti, ki z aktivnim članstvom v LAS določijo 
razvojne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Te zapišejo v STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA 
ZA OBDOBJE 2014-2020, ki je osnova za pridobitev pravice do črpanja novih evropskih sredstev 
CLLD. Strategija se bo v prihodnjih letih uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni 
člani oz. organi LAS.

Partnerstvo bo sestavljeno po načelu tripartitnosti, zato v LAS vabimo vse zainteresirane 
posameznike in institucije iz:
• gospodarskega sektorja (gospodarske družbe in/ali njihova združenja, samostojne podjetnike, 

obrtnike in/ali njihova združenja, kmetijska gospodarstva in/ali njihova združenja, zasebne za-
vode, druge gospodarske subjekte),

• nevladnega sektorja (zainteresirane posameznike, društva in/ali njihove zveze, druge predstav-
nike civilne družbe) in

• javnega sektorja (občine, javni zavodi, javne agencije, druge javne institucije). 

V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne 
osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS ali ki imajo sedež izven 
regije Posavje, vendar delujejo na našem območju.

Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv 
je stalen, kar pomeni, da bo mogoče v partnerstvo vstopiti celotno programsko obdobje tudi po 
ustanovni skupščini LAS, ki bo izvedena najkasneje do 15. 9. 2015.

S pristopno izjavo zainteresirani posamezniki in organizacije izrazijo namero o vstopu v LAS za 
izvajanje pristopa CLLD na območju regije Posavje v obdobju 2014-2020, to je občin  Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, čemur sledi podpis partnerske pogodbe na 
ustanovni skupščini LAS, o datumu katere boste vsi zainteresirani pravočasno obveščeni.

Prosimo, da PRISTOPNO IZJAVO posredujete do 20. avgusta 2015 na naslov: RRA Posavje, za LAS 
Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, s pripisom: članstvo LAS.

PRISTOPNA IZJAVA za vstop v LAS je na voljo na spletni strani www.las-posavje.si. 

Na tej spletni strani so objavljene vse splošne informacije o CLLD in aktivnostih, ki se bodo izvajale 
v okviru priprave strategije lokalnega razvoja (obrazec za predložitev projektnih predlogov, termini 
delavnic, pravne podlage idr.). 

Dodatne informacije  vam v Tehnični pisarni LAS Posavje na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, Krško 
(Mencingerjeva hiša) posredujeta Darja Planinc in Liljana Omerzu, tel. številka 07 488 10 43 ali 
e-naslov: las.posavje@rra-posavje.si.

Marija Imperl, l.r. Martin Bratanič
Predsednica LAS Posavje direktor RRA Posavje

Ocvirk, Mirt in Gorišek so odprili novo napravo za mešanje, gra-
nuliranje in kapsuliranje učinkovin za prehrano živali.
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Numip poznamo predvsem 
kot podjetje, ki v jedrski elek-
trarni izvaja remont. Kako je 
potekal letošnji remont, ki je 
bil zaključen pred dobrim me-
secem?
Letošnji remont je potekal v skla-
du s pričakovanji. Za nas je bil ne-
koliko manjšega obsega kot v 
preteklih letih, saj smo imeli 12 
delovnih nalogov v okviru re-
dnega remonta, kar je običajno, 
smo pa imeli manjši obseg mo-
difikacij kot v preteklosti. Treba 
je namreč vedeti, da so modifi-
kacije kompleksni enkratni pro-
jekti, ki so po obsegu in zahtev-
nosti včasih večji od remontnih 
del. V času remonta smo imeli v 
elektrarni nekaj čez 230 sodelav-
cev in 24 pogodbenih partner-
jev. Za primerjavo: v prejšnjem 
remontu leta 2013 smo imeli 
več kot 400 ljudi in 34 pogodbe-
nih partnerjev. Remonti so za nas 
vedno velik izziv, tudi z zornega 
kota kompleksne organizacije in 
vodenja vseh teh podjetij, da de-
lujejo kot ena ekipa, hkrati se vse 
dogaja v omejenem časovnem 
oknu in z omejenimi resursi. Le-
tos smo še dodatno veseli in po-
nosni, da smo vodenje nekaterih 
skupin zaupali mlajšim sodelav-
cem, ki so to vzeli kot priložnost 
in jo izkoristili. Nekateri med nji-
mi so si sicer pred tem že nabra-
li kar nekaj izkušenj na remontih 
v tujini. Letos smo dejansko do-
bili doslej maksimalne ocene in 
pohvale iz NEK, tudi na vseh iz-
hodnih sestankih so bili sodelav-
ci deležni pohval. 

Tudi sicer je NEK vaš pomem-
ben poslovni partner. Kako 
ocenjujete pomembnost tega 
sodelovanja?
Nuklearna elektrarna je eden na-
ših ključnih partnerjev, to podje-
tje je zraslo ob nuklearki in tega 
dejstva se ne sme pozabiti. Če 
pogledamo statistično, je bil We-
stinghouse lani večji kupec na-
ših storitev kot NEK, ampak dej-
stvo je, da smo del aktivnosti za 
Westinghouse izvajali v nuklear-
ki. Obseg prometa, ki je bil rea-
liziran v NEK neposredno ali za 
tuje pogodbene partnerje, je v 
lanskem letu znašal 52 %, kar je 
bilo pravzaprav najmanj v zgo-
dovini podjetja, ponavadi je bil 
ta odstotek krepko višji. To je po-
sledica tega, da poskušamo čim 
več delati v tujini. Jedrsko podro-
čje ostaja naše nosilno področje, 
na podlagi kompetenc, referenc 
in potencialov tukaj še vedno vi-
dimo ključne priložnosti. 

Odskočna deska za vse to pa 
je bila NEK.
Absolutno. V začetni fazi nam je 
dejansko nuklearka pomagala s 
tem, da smo začeli sodelovati z 
njihovimi pogodbenimi partnerji 

iz tujine. Zelo lep primer tega je, 
da so naši sodelavci pred projek-
tom zamenjave reaktorske glave 
v Krškem sodelovali pri osmih 
tovrstnih projektih v ZDA, tovr-
stne reference pa so nam odpr-
le možnosti, da sodelujemo tudi 
z General Electric - Hitachi, ame-
riško Arevo, HydroAir, prepoznali 
pa so nas še nekateri drugi, tako 
da smo uvrščeni na liste kvalifi-
ciranih dobaviteljev tudi za npr. 
Babcock&Wilcox v ZDA. Tudi pri 
zelo strogih presojah, ki jih izvaja-
jo ti globalni igralci, so običajno, 
ko pridejo v Krško in nas vzame-
jo pod drobnogled, zelo odkri-
to pozitivno presenečeni nad 
vsem, kar tukaj vidijo. Dejstvo je, 
da smo del zgodbe o stabilnem 
in zanesljivem obratovanju NEK, 
kar je najboljša referenca.

Vodenje podjetja ste prevze-
li pred dvema letoma in pol. 
Kakšni so izzivi pred vami ozi-
roma kako se bo po vaši oce-
ni Numip razvijal v prihodnje?
Izzivi so številni. V teh dveh le-
tih in pol so se pogoji sodelova-
nja z NEK bistveno spremenili. V 
preteklosti je NEK poslovala po 
modelu, ki ga pozna večina nu-
kleark po svetu in temelji na dol-
goročnem sodelovanju oz. par-
tnerstvu. S tem, ko je NEK pred 
dvema letoma postala zavezanec 
za izvajanje naročil po zakonu o 
javnih naročilih, se je to bistveno 
spremenilo. Vsakič se je treba ad 
hoc odzivati na zahteve, kar pu-
šča precejšnjo stopnjo negotovo-
sti, tudi pri načrtovanju resursov. 
To pomembno omejuje možno-
sti optimizacije stroškov vseh, ki 
sodelujemo v dobaviteljski veri-
gi, kar v sedanjih pogojih nizkih 
veleprodajnih cen elektrike na 
trgu slabo vpliva na konkurenč-
nost vseh. Obseg kontinuiranih 
storitev, ki jih v skladu z dveletno 
pogodbo izvajamo za NEK, nam 
omogoča, da imamo del ekipe v 
stalnem stiku z elektrarno in z ak-
tualnimi izzivi v njej, kar pride do 
izraza zlasti v času remonta. Naši 
ljudje so potem zmožni množico 
ljudi, ki pridejo v elektrarno zgolj 
v času remonta, usmerjati in vo-
diti ter zagotoviti, da v omejenem 
časovnem okvirju uspešno izve-
dejo vse aktivnosti. 

Kaj še prinašajo spremenjene 
razmere, ki ste jih omenili?
Na razpisih se pojavljajo novi 
igralci, kar je povsem v redu, opa-
žamo pa, da večini ljudi, ki nikoli 
niso delali v jedrski industriji, pa 
zdaj v njej vidijo priložnost, var-
nostna kultura, zahteve po stro-
kovnosti, visokih vrednotah in 
osebni odgovornosti niso bli-
zu, je pa to izredno pomembno. 
Nekateri so pripravljeno brez po-
znavanja specifik dela v jedrskih 
elektrarnah obljubiti in podpisa-

ti vse. Druga nevarnost je tudi 
ustvarjanje konkurence za vsa-
ko ceno. Prava konkurenca je 
absolutno koristna, saj spodbu-
ja zavedanje o razvoju, vendar se 
srečujemo s situacijam, kjer se iz 
razloga, ki sem ga navedel prej, 
primerja neprimerljivo. Zaveda-
mo se, da je bilo v nekaterih pri-
merih moteče, ko smo se na ka-
kšen javni razpis prijavili samo 
mi, ne glede na to, ali je bil raz-
pis mednarodni ali ne. Po drugi 
strani kandidiramo tudi na raz-
pisih v tujini, kjer dosegamo viš-
je cene in smo kljub dodatnim 
stroškom prevoza in bivanja še 
vedno konkurenčni. Ocenjuje-
mo, da naše storitve v NEK izva-

jamo realno po zelo konkurenč-
nih pogojih. 

Kako ste po prevzemu voden-
ja zasnovali strategijo razvoja 
podjetja Numip?
Ko sem prevzel vodenje te druž-
be, smo kar nekaj časa posvetili 
razvojnemu načrtu in smo si za-
stavili tri ključne strateške usme-
ritve. Prva je krepitev kadrovske-
ga potenciala. Na dolgoročen in 
stabilen razvoj, ohranjanje visoke 
stopnje kakovosti, strokovnosti 
in konkurenčnosti brez tujine ni 
mogoče računati, za to, da smo 
konkurenčni na svetovnem trgu, 
pa potrebujemo nadpovpreč-
ne ali izredne ljudi. Pridnost že 
zdavnaj ne zadostuje več, učin-
kovitost je danes tudi premalo za 
konkurenčnost na trgu, potreb-
na je inovativnost. Zato smo iz-
redno veseli zlatega priznanja, 
ki ga je prejel naš sodelavec Ma-
tej Pleterski za inovacijo, ki smo 
jo razvili z zunanjimi sodelavci in 
uspešno uporabili na komercial-
nem projektu. Pomembna je tudi 
podjetnost ljudi. Vsak sodelavec, 
ki je v neposrednem stiku s kup-
cem in njegovim problemom, 
mora ob tem, da je strokovnjak, 
hkrati prepoznati priložnost tako 
za kupca kot za nas, da naredi-

mo še nekaj dodatnega ali pa ne-
kaj naredimo na drug način. Za-
radi teh sprememb je v lanskem 
in v začetku letošnjega leta pri-
šlo do nekaj odhodov iz podje-
tja, nekatere smo sami sprožili, v 
nekaterih primerih pa sodelav-
ci niso zase prepoznali priložno-
sti v teh spremembah. Rezultati 
v letošnjem letu, omenil sem že 
odlične ocene iz NEK, kažejo, da 
imamo ljudi, ki so tega sposobni 
in na njih je treba graditi naprej. 

Omenjate tudi pomen razvoja 
partnerstev …
To je druga pomembna strate-
ška usmeritev: po eni strani gra-
diti dolgoročne odnose s kupci, 

s katerimi so-
delujemo, in 
na tem gradi-
mo našo pot 
na globalni 
trg, po drugi 
strani pa gra-
diti stabilna 
partnerstva z 
našimi doba-
vitelji, saj prak-
tično nimamo 
projekta brez 
zunanjih so-
delavcev. Po-
leg tega si pri-
z a d e v a m o 
tudi čim bolj 
animirati naša 
podjetja, da 
spoznajo pri-
ložnosti v je-
drski industriji 

v tujini, a gre to žal bolj poča-
si, saj so številna podjetja, s ka-
terimi sodelujemo v nuklearki, 
do tujine rezervirana. Prepričani 
smo, da je na tem področju veli-
ko potenciala za slovenska pod-
jetja, zlasti zato, ker imajo v neka-
terih državah zelo močne jedrske 
programe in smo naše izkušnje 
pripravljeni deliti z drugimi. Tre-
tja strateška usmeritev pa je kre-
pitev odličnosti poslovnih proce-
sov. V družbi imamo usmeritev, 
da 5 % prihodkov usmerjamo v 
razvoj. Precej premikov smo na-
redili tudi na področju projektne-
ga vodenja, tako da tudi globalni 
igralci v nas vidijo najbolj kom-
petentno podjetje za integraci-
jo različnih disciplin in vodenje 
zahtevnih projektov. Precej smo 
naredili na optimizaciji procesov, 
veliki izzivi pa so pred nami na 
področju tehnološkega razvoja. 

Poudarili ste že pomen pri-
sotnosti na mednarodnih tr-
gih, predvsem v ZDA. 
Kar se tiče tujine, je letos deset let 
od prvega našega projekta v tuji-
ni oz. v ZDA. Zanimivo je, da je za 
nas ameriški trg najmočnejši tuji 
trg in da kljub enotnemu evrop-
skemu trgu še vedno lažje prido-
bimo posel v ZDA kot v EU, zato 

smo leta 2013 podpisali pogod-
bo s predstavnikom v ZDA in po-
spešili te aktivnosti. Pomembno 
je tudi, da ne nosi samo jedrska 
elektrarna breme tega, da lahko 
držimo sodelavce v kondiciji. Ko-
legi, ki so dlje časa v tem poslu, 
pravijo, da rabijo štiri do pet re-
montov, da se počutijo suvere-
no pri izvajanju določenih stori-
tev. Ker je pri nas remontni ciklus 
dolg 18 mesecev, lahko izračuna-
te koliko časa to traja. Če pa upo-
števamo, da so bili nekateri naši 
sodelavci po remontu oktobra 
2013 v lanskem letu, ko NEK ni 
imela remonta, na dveh ali treh 
remontih v ZDA, aprila letos pa 
spet na remontu v NEK, vidimo, 
da so bili v slabih dveh letih na 
petih remontih, kar je izrednega 
pomena za njihov razvoj. 

V preteklosti je tujina v podjetju 
predstavljala 5-7 % prometa, lani 
pa že 22 %, tako da smo naredi-
li velik skok. Ocenjujemo pa, da 
za prihodnje čase to niti približno 
ne bo dovolj, zato intenzivno raz-
vijamo sodelovanje s tujimi par-
tnerji. Vsaj toliko kot odlične oce-
ne pri letošnjem remontu v NEK 
je bilo letos za nas izredno po-
membno, da smo praktično is-
točasno imeli tudi ekipo na pro-
jektu zamenjave reaktorske glave 
v Švici in na projektu predfabri-
kacije cevnih odsekov za Bayer 
Wuppertal, torej smo bili hkrati 
na treh zahtevnih projektih in se 
povsod odlično izkazali. To je do-
sežek, ki potrjuje, da se da s pravi-
mi ljudmi doseči veliko več. 

Sicer pa niste prisotni le na je-
drskem, ampak razvijate tudi 
ostala področja, predvsem far-
macijo.
Dejstvo, da je nuklearka pred leti 
prešla na 18-mesečni remontni 
ciklus, torej to ni več vsakoletni 
posel, je podjetje prisililo v to, da 
je začelo iskati druge priložnosti. 
Glede na stopnjo razvitosti siste-
ma, zahteve po kakovosti, varno-
sti in strokovnosti, ki jih moramo 
zagotavljati v NEK, smo morali 
iskati priložnosti v panogah z vi-
soko dodano vrednostjo, zato je 
bila logična usmeritev v farma-
cijo. V tem segmentu je podje-
tje v zadnjih letih dobilo dolo-
čene reference, nas pa tam čaka 
še precej izzivov v smislu, kako 
biti z našimi pristopi in standardi 
dovolj konkurenčen, saj so zah-
teve kljub temu nižje kot v jedr-
ski industriji. V primerjavi s pod-
jetji, ki nimajo takšnih sistemov 
in takšnih potreb po šolanju lju-
di, smo včasih težko konkurenč-
ni. V preteklosti smo imeli na po-
dročju farmacije le enega kupca 
- Krko, zato je izredno pomemb-
no, da smo lani delali prvi projekt 
za Lek in so bili z nami zelo za-
dovoljni, vzpostavili pa smo tudi 

sodelovanje z avstrijskim podje-
tjem BIS Industrietechnik iz Salz-
burga, kar nam je odprlo tudi 
sodelovanje z Bayerjem iz Wu-
ppertala. Zastavili pa smo si tudi 
cilj, da poskušamo prodreti v še 
eno panogo in priložnost se kaže 
v petrokemiji. S storitvami na je-
drskem področju in v farmaciji 
imamo določene predispozicije 
v smislu tehnologije dela in teh-
noloških znanj, vsaka panoga pa 
ima svoje posebnosti in zakoni-
tosti, zato jih je treba spoznati. 

V vašem in v sorodnih podjet-
jih v Krškem je skoncentrira-
nega veliko znanja z jedrske-
ga področja. Kako je po vaših 
izkušnjah cenjeno to znanje?
Glede lokalnega okolja so ob-
čutki mešani. Neprestano išče-
mo ustrezne ljudi in večina kan-
didatov, ki pride na razgovor, ima 
zelo visoko mnenje o Numipu 
kot podjetju. Imajo pa nekateri 
v tem okolju na osnovi zgodovi-
ne občutek, da smo hišni izvaja-
lec in delamo samo v NEK-u, ven-
dar to že dolgo ne drži več. Zato 
poskušamo tudi v našem okolju 
operirati ne samo z našo jedrsko 
elektrarno, ampak s konkretnimi 
referencami iz tujine. Malo ljudi 
ve, da smo v desetih letih sode-
lovali pri izvajanju remontnih sto-
ritev na več kot 60 jedrskih reak-
torjih po svetu, večinoma v ZDA. 
Osebno menim, da je uspeh na 
tujih trgih najbolj kredibilno me-
rilo. Ocene, ki jih dobimo iz tuji-
ne, so zelo dobre in pohvalne. Na 
tem je treba graditi ugled pod-
jetja. 

Kako lahko primerjate poslov-
no okolje v Sloveniji in v tujini?
Specifika domačega poslovnega 
okolja je, da naši ljudje niso pri-
pravljeni delati v tujini, tukaj ima-
mo izredno veliko težav. Druga 
zadeva je slovenska varianta jav-
nega naročanja, ki niti približno 
ne omogoča primerljivih pogo-
jev poslovanja tistim v drugih dr-
žavah, kjer več gradijo na dolgo-
ročnem partnerstvu. Menim, da 
je poveličevanje kriterija najnižje 
cene na dolgi rok nevarno in ne-
odgovorno, saj to ni nekaj, kar bi 
spodbujalo razvoj in stabilnost. 
Te odgovornosti se marsikdo ne 
zaveda, tako na strani naročnikov 
kot na strani ponudnikov. Pri nas 
se strogo držimo načela, da kom-
promisov, kar se tiče kakovosti in 
varnosti, ne delamo, zato v do-
ločenih primerih zaradi tega po-
sla ne dobimo. Problem je tudi 
obremenitev z davki in prispev-
ki. Ko govorimo o visoko stro-
kovnih in usposobljenih ljudeh, 
je naše poslovno okolje tej kate-
goriji ljudi nenaklonjeno. Kljub 
temu se borimo, da bi bili tudi v 
teh pogojih konkurenčni doma 
in v tujini.  na
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Miroslav Ilić, direktor podjetja Numip:

Kompromisov glede kakovosti 
in varnosti ne delamo
Podjetje Numip, ki je mednarodno prepoznan izvajalec celovitih projektnih rešitev v jedrski energetiki in procesni industriji, zadnji dve leti in pol vodi Miroslav Ilić, magis-
ter elektrotehnike z več kot 30-letnimi izkušnjami iz elektroindustrije, javnega sektorja ter zlasti vodenja zahtevnejših projektov in pospeševanja uvajanja sprememb v 
boljših slovenskih podjetjih. Ravno o spremembah, do katerih je v zadnjem obdobju prišlo v jedrskem sektorju in so zahtevale tudi spremembe v podjetju Numip, je tek-
la beseda v pogovoru. 

Miroslav Ilić
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Karodi d. o. o. iz Sevnice je sodobno družinsko podjetje, ki se z 
izdelavo in montažo dimnikov ter vsega, kar je v zvezi z dimniki, 
ukvarja že več kot 35 let. Pri tem se prilagaja potrebam trga, tako 
da je pred leti razširil ponudbo še na prodajo in montažo kamin-
skih peči in štedilnikov. 

Število proizvedenih in montiranih izdelkov stalno povečujejo, 
zadnjih deset let vsako leto postavijo dimnike lastne blagovne 
znamke prek tisoč strankam letno, v stalnem porastu pa je tudi 
delež izvoza proizvedenih izdelkov. Pri tem imajo posluh tudi za 
posebne želje njihovih strank, če je le v njihovih zmožnostih, da 
jih uresničijo.

V podjetju je 15 zaposlenih, večinoma tehnične izobrazbe za delo 
v proizvodnji in ekonomske smeri za delo v komerciali ter admi-
nistraciji. Za njihovo podjetje montirajo dimnike podizvajalci, ki 
so večinoma iz lokalnega okolja.

Trenutno vlagajo veliko truda v razvoj dimniškega sistema za 
dansko podjetje, ki prodaja svoje izdelke na norveškem in dan-
skem tržišču. So v zaključni fazi razvoja in se nadejajo dodatnih 
naročil, od obsega le-teh pa je odvisna tudi njihova širitev, saj na 
slovenskem trgu gradbeništvo in naša panoga stagnirata. 

PROIZVODNJA NERJAVNIH DIMNIKOV

Proizvajajo enoslojne in troslojne nerjavne dimnike ter priključne 
kose dimovodov. Enoslojni dimniki so primerni za sanacije sta-
rih dimnikov in novogradnje, pri čemer morajo biti obdani z ne-
gorljivim plaščem za kurjenje s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi in za nizkotemperaturne kondenzacijske kotle s potrebnim 
vlekom dimnika. Trislojne dimnike se uporablja za sodobna ku-
rišča stanovanjskih, poslovnih, obrtnih ali industrijskih objektov, 
za kurjenje s trdimi, tekočimi ali plinastimi gorivi, za nizkotem-

peraturne kondenzacijske kotle s potrebnim vlekom dimnika. V 
primerjavi s klasičnimi oblikami dimnikov pa so njihove predno-
sti v zelo dobri, neprekinjeni toplotni izolaciji (najmanj 40 mm), 
minimalnem potrebnem prostoru, takojšnji možnosti uporabe, 
majhni teži, zaradi česar ne potrebujejo posebnega temelja, mo-
žnosti izdelave zunanjega plašča iz nerjavne pločevine ali alumi-
nija v barvi (skladnost z 
objektom), možnosti iz-
delave kvadratne oblike 
zunanjega plašča (Al) in 
estetski dovršenosti za-
radi načina pritrditve na 
nosilno steno. Pri tem je 
sama montaža dokaj hi-
tra in enostavna, saj se 
togost in stabilnost kon-
strukcije notranjega dela 
dimnika doseže brez po-
sebnega orodja; to je 
varjenja ali vrtanja cevi s 
fiksnim oblikovnim spo-
jem elementov, privarje-
nih na dimniške cevi in 
ostale elemente.

Natančna izdelava cevi 
omogoča plinotesnost 

dimnikov (kalibrirani sta obe strani cevi in elementov). Delova-
nje v vlažnem omogočajo kapilarne zapore in posebne oblike 
žlebov nad elementi priključitve kotlov in čiščenja, ki prepreču-
jejo uhajanje kondenza iz notranjosti dimnika. Za pravilno, eno-
stavno in hitro povezavo kotla z dimnikom proizvajajo priključ-
ne kose dimovodov, ki so medsebojno enostavno sestavljivi in 
prilagodljivi.

KAMINSKE PEČI IN ŠTEDILNIKI

Podjetje Karodi d. o. o. ima v ponudbi preproste samostojne 
kaminske peči (na drva in na pelete) in štedilnike na trda gori-
va, pa tudi štedilnike na trda goriva v kombinaciji s centralnim 
ogrevanjem. S slednjimi štedilniki je možno povezati ogrevalne 
cevi iz sosednjih bivalnih prostorov. Na ta način je mogoče ogre-
vati celotno hišo z enim virom toplote. Njihova ponudba temelji 
na svetovno priznanih proizvajalcih Haas+sohn, Nordica, Wodt-
ke in Lokaterm.

Karodi d. o. o.

Za varnost in estetiko 
dimnikov in kurilnih naprav

Dimnik je nepogrešljiv del vsake bodisi bivanju bodisi raznim dejavnostim namenjene stavbe, že od nekdaj pa je veljalo, da je kvaliteta izgradnje oz. 
montaže dimnika izjemnega pomena za varnost tako ljudi kot premoženja.

Nasvet: Bolje je vgraditi v dom kvaliteten dimnik, ki dolgo-
ročno vpliva na vašo varnost kot tudi zmanjša verjetnost 
požara, kar pomeni tudi varnost premoženja. Tudi ni vse-
eno, kakšno peč ali štedilnik imate, saj se razlikujejo glede 
na porabo energije, stopnjo izgorevanja in izpustnih plinov.

Ustanovitelj podjetja Karodi d. o. o. g. Zvonimir Kadilnik (na 
sredini) s sinovoma: levo direktor Marko Kadilnik in desno 

Sandi Kadilnik, vodja prodaje

Primer nerjavnega dimnika Karodi 
na stanovanjski hiši

Proizvodna stavba družinskega podjetja Karodi d. o. o. s trgovino v Sevnici

naročena objava

-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov 

-sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav 

-novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov 

-montaža in prodaja kaminskih peèi 
40 let tradicije 

info@karodi.si
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Gre za razstavni prostor z grelni-
mi telesi (toplotne črpalke, kotli 
na lesno biomaso na pelete, se-
kanci in trda goriva, kaminske 
peči ipd.), ki so potrjeni s stra-
ni Eko sklada, preko katerega 
imajo občani možnost pridobi-
ti finančne spodbude oziroma 
kredite za rabo obnovljivih vi-
rov energije, večjo energetsko 
učinkovitost stavb, pa tudi za 
električna vozila ter investicije 
na področju varstva zraka, voda 
in ravnanja z odpadki. 

Kot je na otvoritvi, ki so se je 
udeležili tudi izdelovalci ustre-
zne opreme, povedal direk-
tor agencije Janko Uršič, želi-
jo preko energetske sobe svoje 
storitve približati občanom, saj 
v lokalni agenciji nudijo brez-
plačno svetovanje vsem, ki se 
odločajo za energetsko sanaci-
jo svojega objekta, kar vključu-
je z njihove strani pregled stav-
be, izračun toplotnih izgub ter 

Po nasvet v energetsko sobo
KRŠKO - V energetski pisarni LEAD (Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina) so 11. ju-
nija na Cesti krških žrtev 30 v Krškem, kjer ima agencija tudi sedež, za občane odprli energetsko sobo. 

izdelavo predloga energetske 
sanacije, najsi gre za zamenja-
vo stavbnega pohištva, fasade 
objekta ali nakupa samoregu-
lacijskih grelnih teles z maksi-
malno izkoriščenostjo lesne bi-
omase ali drugih energentov. 
Seveda s ciljem, da uporabniki 
preko energetskih posegov na 

objektu znižajo stroške vzdrže-
vanja in bivanja v njih, z upo-
rabo ustreznega energenta do-
sežejo učinkovito ogrevanje ter 
posledično nižje izpuste v zrak, 
ne nazadnje pa zunanje sana-
cije objektov doprinesejo tudi 
k estetskemu videzu, saj je bila 
večina objektov v našem oko-

lju grajena od sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja dalje.

S tem v LEAD-u sledijo svojemu 
poslanstvu pospeševanja in iz-
boljševanja energetske učin-
kovitosti ter uvajanja uporabe 
obnovljivih virov v domačem 
oziroma v širšem posavskem, 
dolenjskem in belokranjskem 
območju, s tem pa tudi nacio-
nalnemu in evropskemu ener-
getskemu konceptu. Sicer pa 
v agenciji izvajajo tudi ener-
getsko knjigovodstvo za javne 
objekte v občinah, sodeluje-
jo pri ukrepih občinskih ener-
getskih zasnov, sodelujejo pri 
pripravi odlokov na področju 
učinkovite rabe energije, izva-
jajo energetske preglede jav-
ne razsvetljave, stavb ipd., ko-
nec leta 2013 pa so začeli tudi 
z izdelovanjem energetskih iz-
kaznic. 

 Bojana Mavsar

Zaposleni v LEAD-u (z leve): energetik Aleš Hvala, svetovalka 
za gospodarstvo in promocijo mag. Irena Lisac in direktor Jan-
ko Uršič

Gre za evropski partnerski pro-
jekt Vseživljenjskega učenja - 
Leonardo da Vinci, s katerim 
vključeni, poleg krške frizer-
ske in kozmetične sekcije, ki 
jo vodi Tanja Tušek, koordina-
tor projekta pa je bila v imenu 
zbornice Janja Starc, sodelu-
jejo še Confartigianato Vicenza 
Italija kot vodilni partner pro-
jekta, Obrtnička komora Za-
greb, Friseur- und Kosmeting-
-innung Frankfurt iz Nemčije, 
Mersin Union of Chambers of 
Tradesmen and Artisans iz Tur-
čije, Hair and Beauty Federati-
on z Malte ter Unie Belgische 
kappers/Union coiffeurs Belgi-
ja, začeli v letu 2013. Sodelujo-
či partnerji so v dvoletnem pro-
jektu preko raziskave znotraj 
svojih držav in preko delovnih 
srečanj, ki so potekala v vseh 
državah sodelujočih, definirali 
glavne strateške teme, ki bodo 
v bodoče imele vpliv na delo in 
razvoj frizerskega in kozmetič-
nega sektorja, ter v zvezi s tem 
raziskali sociološko-demograf-
ske spremembe v Evropi, zdra-
vstvene in higienske pogoje v 
sektorju ter izobraževalno po-
dročje.
 
Med pričakovanimi sociološko-
-demografskimi spremembami 
so prišli do zaključka, da je ži-
vljenjska doba populacije med 
udeleženkami projekta skoraj 
enaka, medtem ko projekcija 
do leta 2065 zvišuje starostno 
dobo v Evropi za ženske na 91,5 
let, za moške pa na 86,6 let. Bolj 
kot to pa se že, in se še bodo, v 
bodoče v frizerskem in kozme-
tičnem sektorju odražali migra-
cijski tokovi. Medtem ko Malta 
in Turčija ne beležita posebnih 
migracijskih tokov, v Slovenijo 

Projekt lepotnega sektorja BOBS
KRŠKO - 9. junija je v Dvorani v parku v organizaciji Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško potekala 
zaključna konferenca evropskega projekta za frizerski in kozmetični sektor - BOBS, v katerem med sedmimi 
evropskimi partnerkami pod okriljem krške zbornice sodeluje tudi frizerska in kozmetična sekcija.

in na Hrvaško pa se priseljuje-
jo predvsem priseljenci iz dr-
žav nekdanje Jugoslavije, se v 
Belgijo, Italijo in Nemčijo na-
seljujejo predvsem priseljen-
ci iz vzhodne Evrope, Azije in 
Afrike, zaradi česar bo potreb-
no posledične sociološke in 
demografske spremembe za-
radi drugačne strukture las in 
kože, še v večji meri pa drugač-
nih veroizpovedi, mode, tujega 
jezika in kulturnih navad prise-
ljencev, vnesti tudi v izvajanje 
dejavnosti. Partnerke projekta 
pa so, s poudarkom na varno-
sti in zdravju pri delu v salonih, 
proučile tudi sanitarno-zdra-
vstvene in higienske pogoje v 
sektorju v svojih državah. Pri 
tem so prišle do zaključka, da 
bo potrebno še več pozornosti 
nameniti pravilni in strokovni 
uporabi profesionalne kozme-
tike, razkuževanju in sterilizaci-
ji delovnih pripomočkov, z raz-
ličnimi razgibalnimi vajami za 
razbremenitev hrbtenice, er-
gonomsko opremo, delovnimi 
pripomočki, odmori, časom za 
prehrano ipd. pa med drugim 

preprečevati in blažiti profesio-
nalne bolezni. Kot so ugotovili 
sodelujoči, bo potrebno stopiti 
v korak s časom tudi na podro-
čju izobraževanja in opravljanja 
storitev. Liberalizacija vstopnih 
pogojev v obrt je denimo v Slo-
veniji zmanjšala kakovost sto-
ritev, zato so v krški sekciji pre-
dlagali, da se poenoti vstopne 
pogoje opravljanja frizerske in 
kozmetične dejavnosti kot sa-
mostojne obrti, zagotovi večji 
nadzor nad odpiranjem salo-
nov, prišli pa so tudi do zaključ-
ka, da bi za strokovnost mora-
li mentorji in mojstri pridobiti 
certifikate, strokovna podkova-
nost v salonih pa bi morala biti 
podobno kot v drugih panogah 
izkazana tudi preko pridobiva-
nja znaka kakovosti.

Zaključke projekta BOBS, s ka-
terim so vključeni začeli v letu 
2013, bodo v kratkem strni-
li, kot je na predstavitvi pove-
dal predsednik krške obrtne 
zbornice Dušan Arh, v kuriku-
lum odličnosti za lepotni sek-
tor. Poudaril je, da je bil projekt 

pomemben tudi z vidika, da so 
preko delovnih srečanj, ki so 
potekala po vseh sodelujočih 
državah partnerkah, stanovski 
kolegi izmenjali izkušnje, nad-
grajevali znanje in potrdili, da 
sta v življenju pomembni lju-
bezen in lepota. »Prvo nosimo 
v srcih,« je dejal, »drugo pa je 
delo pridnih in veščih rok«. Vse 
prisotne sta pozdravila tudi 
predsednica krške sekcije Ta-
nja Tušek in krški župan mag. 
Miran Stanko, ki je izpostavil 
pomembnost meddržavnega 
sodelovanja ter izrazil prepriča-
nje, da bodo zaključke projek-
ta sodelujoči uspešno prenesli 
tudi v prakso. Zaključno kon-
ferenco sta z glasbenim pro-
gramom popestrila vokalist-
ka Nina Berger ob spremljavi 
prof. Lucijana Cetina. Matjaž 
Prestor, v. d. ravnatelja Srednje 
šole Sevnica, in Lavra Dokler, 
učiteljica praktičnega pouka, 
pa sta zbranim predstavila izo-
braževalni program frizer, ki ga 
izvajajo na šoli. Sicer pa je dan 
pred tem potekal frizerski šov 
tudi v Zagrebu, na njem pa se je 
uspešno predstavilo tudi nekaj 
izmed sodelujočih nosilcev fri-
zerske dejavnosti iz kostanjevi-
ške in krške občine, in sicer Fri-
zerski studio Tanja – Tanja Tušek 
s.p., Frizerski studio Dejan – De-
jan Kocjan s.p., Frizerski studio 
Maja – Maja Hodnik s.p., ARTIST 
frizerski studio – Erna Koligar 
s.p., Frizerski studio Ane-Mari 
– Ana Marija Danko s.p., Frizer-
stvo Sara – Sabina Pustišek s.p., 
Frizerstvo Fr-Fru – Martina Ko-
cjan s.p., Frizerski salon Hedvika 
– Hedvika Koštomaj s.p. in Mo-
ško in žensko frizerstvo Bršec – 
Magda Bršec s.p.
 Bojana Mavsar

V luči sociološko-demografskih sprememb so se na zaključni 
konferenci v Krškem z revijo predstavile dijakinje Srednje šole 
Sevnica, program frizer.

BREŽICE - Občina Brežice in ZPTM Brežice sta 15. junija v 
okviru dneva odprtih vrat kolesarskega podjetja Prah šport 
v Brežicah predstavila ukrepe, namenjene spodbudam pod-
jetniškemu okolju. Občina bo šla na roko predvsem mladim 
podjetjem.

Brežiški župan Ivan Molan je med drugim navedel vzpostavitev 
komunalno opremljenih zemljišč v poslovno-industrijskih conah. 
Nove investitorje občina spodbuja k nakupu zemljišč v conah s po-
sebnim ukrepom sofinanciranja nakupa v višini do 40 % vrednosti 
zemljišča, za kar je v letošnjem proračunu zagotovila 100.000 evrov. 
Letošnja novost bodo dodatne ugodnosti pridobivanja nepovra-
tnih občinskih proračunskih sredstev za mlada podjetja, ki deluje-
jo manj kot tri leta. Dejal je še, da bo kolesarstvo v občini Brežice v 
prihodnosti dobilo še večjo veljavo, saj ima občina v načrtu precej 
kolesarskih stez in poti, prav tako so načrtovane rekreacijske poti 
ob hidroelektrarnah. Aktivnosti ZPTM-ja oz. enote Center za podje-
tništvo in turizem je predstavil Karl Vertovšek, o turistični kolesar-
ski ponudbi in razvojnih potencialih kolesarstva pa je spregovoril 
tudi mag. Boris Papac, certificirani kolesarski vodnik in avtor Tu-
ristično-kolesarskega vodnika Kozjansko, Posavje, Dolenjska. Pred 
sedmimi leti izdani vodnik naj bi bil zagon za vse ponudnike turi-
stičnih in ostalih storitev v Posavju, vendar se zadeva ni prijela, je 
povedal Papac in dodal, da je trenutno vsak drugi dan na sporedu 
vodena kolesarska tura iz Term Čatež, vendar je odziv kljub zelo niz-
kim cenam precej majhen.

Predstavil se je tudi 30-letni mladi podjetnik Matej Prah, ki je ok-
tobra lani odprl lastno podjetje Prah šport, kjer prodaja nova in ra-
bljena kolesa ter jih servisira, nudi pa tudi izposojo nove in rablje-
ne smučarske opreme ter servis le-te. »Delamo na tem, da se bo 
kolesarstvo v brežiški občini še bolj razvilo. Rad bi videl, da se ure-
dijo kolesarske poti, mogoče tudi kdaj organizira kakšna dirka s 
Šentvida,« si želi Matej, ki poslovno sodeluje tudi s Termami Čatež, 
DU Brežice, Fakulteto za turizem in hrvaškimi kolesarskimi klubi. 
 R. Retelj

Ugodnosti za mlada podjetja

Z leve: Matej Prah, mag. Boris Papac, Karl Vertovšek in Ivan Molan

KRŠKO – Lansko leto smo v prilogi Podjetno Posavje predstav-
ljali oblikovalca in konstruktorja Gregorja Bračuna iz Bres-
tanice, ki je uspešno kot udeleženec sodeloval tudi v projek-
tu Podjetno v svet podjetništva z razvojem plovil, mobilnih 
enot, pohištva in kompozitov. Te dni v Krškem zaključujejo 
prototip mobilne hiše GEC Mobil - Emotion 450.

Te dni potekajo še zadnje priprave na oživitev novega izdelka iz-
pod rok domačih ustvarjalcev. Mobilne hiše, kakršno vidite na pos-
netku, po besedah idejnega vodje Gregorja Bračuna  vključujejo 
najpomembnejše elemente za prebivanje prostega časa v kam-
pu, hkrati pa so povsem prilagojene različnim potrebam upora-
bnikov, saj omogočajo veliko razširitev oziroma nadgradenj, od 
dodatnih oken z odpiranjem, namestitev kompletne kopalnice, 
električni pomik strehe, nastaviti se da tudi položaj senčil, s katerim 
ustvarjajo še večjo zasebnost in podobno: „Razmišljanje o koncep-
tu je izhajalo iz osnovne želje po stiku z naravo v vsakem trenutku 
kampiranja. Razširitvena platforma, snemljiva streha, postelja in 
kuhinja, ki se izvlečeta na prosto, senčenje po meri in drzna oblika 
je tisto, kar vas bo prepričalo.“ Vsestransko uporaben izdelek bo že 
kmalu na trgu, pridružil se mu bo tudi poseben kiosk, o katerem 
smo že pisali, z velikim zanimanjem pa bomo še naprej spremlja-
li razvoj te poslovne ideje.  Maruša Mavsar

V Krškem bodo nastajale mobilne hiše
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Življenje je vedno preplet le-
pih, dobrih trenutkov, med 
katere se prikrade tudi kakšen 
trenutek, ki poskrbi za dodat-
no gubo na obrazu ali mogoče 
nov siv las, vendar tako pač je. 
Živimo v svetu hitenja in „div-
janja za več“. Tudi tukaj pri nas, 
na podeželju, kjer se tradicio-
nalno, že skoraj po definici-
ji živi nekoliko prijaznejše z 
občutkom drug do drugega, z 
veliko več empatije, se ne mo-
remo izogniti vsiljenemu siste-
mu od zgoraj. Ta nas namreč 
zopet postavlja na mesto, ki 
so nam ga določili. Po njihovo 
je naše mesto tam nekje „sp-
odaj“, med tistimi, za ka tere 
je sprejemljiv daljši čas za ur-
gentne zdravstvene težave. 
Med tiste, ki se moramo vedno 
zadovoljiti z manj in pozneje! 
Če nekoliko parafraziram zna-
no izjavo o Evropi dveh hitros-
ti ali pa tisto o prvem vlaku: 
imam občutek, da nas, ljudi s 
podeželja, želijo postaviti na 
progo skozi Kunšperk, ki je že 
dvajset let zaprta.

Pa vendar. Nihče, prav nihče 
nam ne more vzeti naše volje 
in odločenosti, da poskrbi-
mo zase, tako kot so že skozi 
stoletja to znali narediti naši 
predniki. Z močno voljo smo s 
svojim kulturnim in poslovnim 
čutom gradili našo jasno iden-
titeto in iz tega črpali tudi moč 
za preživetje. Pred 500 leti so 
se tukaj združili kmetje in rav-
no na kunšperškem polju se je 
odvijala ena največjih bitk tiste-
ga časa. In ravno tukaj, na tem 
našem krasnem kunšperškem 

polju, smo letos izpeljali pro-
jekt, ki smo ga poimenovali 
»Ne pozabimo vasi«. Ker tudi s 
takšnimi projekti Evropi in Slo-
veniji kažemo, da je naša ma-
jhnost kvečjemu prednost, ker 
smo ustvarjalni in znamo sto-
piti skupaj, da prikažemo vse 
lepo, kar naša okolica nudi.

Že samo ime pove, kaj je cilj 
in sporočilo tega projekta „Ne 
pozabimo vasi“. Zanesljivo 
boste vsi tisti, ki se boste podali 
na to našo pot, uživali ob spre-
hodu skozi češnjev drevored, 
še posebej spomladi, ko bodo 

češnje zorele. Zraven pa se 
boste ob različnih postajah te 
poti lahko še poučili o naših 
znamenitostih in otroke pre-
pustili na za njih pripravljenih 
igralih. V bistvu, če se mladost-
no izrazim: »Podeželje je in«. 
Ljudje radi pridejo k nam, saj 
zelo dobro vedo, da smo tu-
kaj prijazni in gostoljubni ljud-
je, ki imamo tudi kaj ponuditi. 
Odlični, uspešni vinogradniki in 
salamarji nas že dolgo razvajajo 
z dobrotami podeželja, društva, 
kot sta društvo kmetic Ajda in 
društvo vinogradnikov in sal-
amarjev, pa že dolgo presega-

ČETRTEK , 25. junij 2015 

9.00  KOLESARJENJE PO ORANSOVI KOLESARSKI POTI;  
 zbirno mesto pred občino

10.00  ODBOJKARSKI TURNIR TROJK;  
 igrišče pri trgovini MM Tehnika 

PETEK, 26. junij 2015

16.00  ODPRTJE RAZSTAVE: ZNAMENJA V KOZJANSKEM  
 PARKU; galerija KD Bistrica ob Sotli

17.00  SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO 
 OBČINSKIH PRIZNANJ;  
 dvorana KD Bistrica ob Sotli

20.00  BOSOROK; parkirišče za kulturnim domom BS

SOBOTA, 27. junij 2015

15.00  OBČINSKO PRVENSTVO V STRELJANJU Z ZRAČNO 
 PUŠKO; strelišče nad KD Bistrica ob Sotli

NEDELJA, 28. junij 2015

7.00  PETROV SEJEM (nastopajo Fantje z vrhov,  
 ljudske pevke Sosede); center Bistrice ob Sotli

8.00  RAZSTAVA ROČNIH DEL DRUŠTVA KMETIC AJDA;  
 „ŠPAJZA” v Čepinovi štali

11.00  NASTOP GODBE ORLICA; pred občino Bistrica ob Sotli

15.00  MEDNARODNO SREČANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV;  
 dvorana KD Bistrica ob Sotli

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2015

Praznik občine Bistrica ob Sotli

JOŽE PRATENGRAZER 
častni občan

občine bistrica ob sotli
Jože Pratengrazer se je rodil mami 
Jožefi in očetu Martinu na srednje 
veliki kmetiji v Kunšperku 8. marca 
1933. Ravno ko je zaključeval prvi ra-
zred, se je začela vojna in šolanja je 
bilo konec. Nadaljeval ga je v nem-
ški šoli, po vojni pa je začel obiskovati 
gimnazijo v Brežicah. Ampak ponj so 
prišli starši in ga kljub prepričevanju 
profesorjev, ki so v njem prepoznali 
bistrega učenca, izpisali, saj doma ni 
bilo denarja za internat. Želja po zna-
nju in šoli ga je preganjala še dolga 
leta. Ko se je sistem osnovnega šol-

stva ob koncu 50. let spremenil, je naredil izpite osemletke in uspešno 
opravil sprejemni izpit za vpis v kmetijsko šolo. Takrat pa je prišla nesreča, 
pri delu je izgubil oko, in iz njegovega šolanja spet ni bilo nič. Od nekdaj 
so bile Jožetova ljubezen knjige. Ogromno jih je prebral. Ko je bil majhen, 
so ga odganjali od njih, čakala je paša, čakalo je delo in za knjigo ni bilo 
časa. Kdaj že je prebral Bartolovega Alamuta! Pravi, da je kot prerokba in 
ko to prebereš, ko spoznaš to lažno doživljanje raja, lahko razumeš slepo 
vero in tudi 11. september.

Kot kmeta ga boli, ker ima ta beseda slabšalni pomen. Kmetovanje je ča-
stno, a žal premalo cenjeno delo. Kmet živi od zemlje in od dela svojih 
rok. Znanje si mora pridobiti tako ali drugače, brez tega ne gre. Največja 
šola je življenje, to te vedno najbolj izuči. 

Ljudje se radi spominjamo veselih dogodkov, nekaterih žalostnih pa ne 
moremo izbrisati iz spomina. Hudo je bilo, ko so morali med vojno za-
pustiti dom. Preden so zaprli vrata za seboj, se je njegova mama obrni-
la proti križu v kotu sobe in rekla: “Ti nam pa, ljubi Bog, hišo varji, če še 
kdaj pridemo domov!” Iz taborišča v Nemčiji, kjer so bili nastanjeni, so lju-
dje hodili opravljat razna dela. Njegov ata je hodil drvarit, on, ki je bil od 
otrok najstarejši, pa delat h kmetu. Vrnili so se jeseni leta 1945 v prazen 
in izropan dom. Na poljih ni bilo ničesar in začenjala se je zima. Takrat je 
z drugimi otroki iz vasi hodil beračit po Hrvaškem. Ljudje pa so bili, kot 
smo pač ljudje, eni bolj, drugi manj usmiljeni. Tu so dobili kakšen klas ko-
ruze, drugje repo, spet kje kakšno jajce, ponekod nič. On pa se je v stiski 
in ponižanju zaobljubil, da ne bo nikoli nikogar odgnal s svojega praga. 
Če mu že dati ne bo imel kaj, ga vsaj nagnal ne bo. In tega se drži še da-
nes, ko sta hčerki že davno poleteli iz družinskega gnezda. Z ženo Anico 
sta pred šestimi leti praznovala zlato poroko. Delovno in složno živita na 
domu kot del sinove družine. 

Sicer pa je na marsikateri ohceti v Kunšperku nekoč, pred petdesetimi in 
štiridesetimi leti, bil za “domačega”, to je za tistega, ki nevesto sprejme na 
pragu novega doma in jo nagovori, spregovori opolnoči in “drži družbo 
gor”. Prigode in vice je pripovedoval, kot bi jih stresal iz rokava. Uporabi-
ti je znal tudi znanje nemškega jezika, ki si ga je pridobil v izgnanstvu. Z 
njim je pomagal temu in onemu zasebno, ali tudi uradno, ko so ljudje is-

kali dokumente in si urejali stvari za pokojnino. Življenje poleg veselih do-
godkov spremljajo tudi žalostni in tako se je od marsikaterega domačina 
na našem pokopališču poslovil s svojim izbranim govorom. 

Slovel je kot dober organizator in človek treznih odločitev. Tako je bil po-
budnik in soorganizator akcij, ki so vasi prinesle napredek: v petdesetih 
letih je bila to elektrifikacija vasi in potem napeljava vodovoda, v sedem-
desetih pa širitev in asfaltiranje ceste v Kunšperk in nato še napeljava te-
lefona. Kot človek premišljene besede je deloval v poravnalnem svetu in 
bil porotnik na sodišču. Bil je odbornik v Skupščini Občine Šmarje pri Jel-
šah in predsednik hranilno-kreditnega odbora v zadrugi v Šmarju.

Široka razgledanost, pripravljenost za delo in izjemne sposobnosti so g. 
Jožeta popeljale tudi v Ljubljano. V sedemdesetih letih je bil republiški po-
slanec v Socialno-zdravstvenem zboru RS in za tem predsednik Izvršne-
ga odbora Skupnosti pokojninskega zavarovanja kmetov Slovenije. Zla-
sti v tem času se je nanj obračalo veliko ljudi, ki jim nova zakonodaja ni 
bila dovolj razumljiva ali se sami niso mogli dokopati do potrebnih po-
datkov, poiskati pravih rešitev. Za slehernega si je vzel čas. Neomajno je 
bil na strani poštenosti in pravice, malega človeka, vedno se je trudil de-
lati v dobro ljudi, pomagati ljudem. Včasih so mu rekli, da rad govori in 
beseda mu res ne dela preglavic. Hitro najde primero, spomni se neče-
sa, kar je prebral, kar je doživel ...  Rad pove, da nima treme. In zakaj bi jo 
imel, če je pa v to, kar govori, prepričan, če govori resnico?!

V tej svoji drži je lahko g. Jože Pratengrazer odličen vzgled današnjim iz-
voljencem ljudstva in birokratom, ki se premalo poglabljajo v svoje delo 
in preveč računajo na osebne koristi.

Franjo Debelak

Dnevi so stekli s svetlobno hitrostjo in znova je tu junij. Čas, ko lahko pogledamo na narejeno in se 
veselimo uspehov. Uspehov posameznikov, društev in seveda naših skupnih doseženih rezultatov.

Spoštovane bralke in bralci, drage naše 
občanke in občani občine Bistrica ob Sotli!

jo samo sproščeno druženje 
istomislečih delovnih ljudi. Ak-
tivno sokreirajo naša dogajanja 
in spodbujajo ljudi k vračanju h 
koreninam. Vračanje k naravi in 
življenju z njo. 

Tudi za to, zaradi ljudi, ki tukaj 
ustvarjajo v sozvočju z naravo, 
je bilo naše območje lahko v 
celoti opredeljeno kot Natura 
2000. Seveda z vsemi prednost-
mi in slabostmi, ki jih ta opre-
delitev prinaša s sabo. Na koncu 
koncev smo tudi v tem prime-
ru bolj ali manj prepuščeni sami 
sebi in svoji trdoživosti.

Naša iskrivost, odkritost v ko-
municiranju in sprejeman-
ju drugih ter drugačnih nam 
prinaša veliko prijateljev doma 
in po svetu, zato se lahko po-
hvalimo z dogodki, kot so 
srečanja Šempetrov, srečanja 
na mostu s Hrvati – tudi ta je v 
Kunšperku, srečanja s prijateljs-
kimi občinami Heimschuh in 
Bošnjaci ter veliko posameznih 
srečanj in prireditev naših 
društev, ki so vsa po vrsti tudi 
odličen prikaz našega kulturne-
ga naboja. 

Tudi temu so bili namenjeni 
projekti: »Iheritage«, »Seme-
na prihodnosti«, »Gremo na 
tržnico« in podobni, ki smo 
jih izvajali v sodelovanju ali pa 
celo na pobudo zelo aktivne-
ga mladinskega društva, ki je 
še posebno močno angažirano 
v naši skupnosti. Vesel sem 
tudi, da v vsakem trenutku la-
hko računamo na našo šolo in 
naše otroke. Zanje se trudimo, 

da jim ustvarjamo dobre pogo-
je za delo. 

Drage občanke in občani, 
spoštovani gostje in turisti, ki 
vas pot tu in tam zanese v naše 
kraje: Bistrica ob Sotli zaneslji-
vo ni na vseh svetovnih zem-
ljevidih označena kot „top“ 
destinacija. Ne, Bistrica ob Sot-
li je skriti biser, ki ga je potreb-
no poiskati. Tisti pa, ki ga na-

jdejo, so vedno nagrajeni z 
najboljšim, kar premoremo.

Občina Bistrica ob Sotli je za-
nimiva, je uspešna in prijazna 
občanom in obiskovalcem!

Prijetno praznovanje in na do-
bro sodelovanje v regiji še na-
prej,
 Franjo Debelak,
 župan občine Bistrica ob Sotli
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Nagrajenci občine Bistrica ob Sotli
EMILIJA ŠTERLEK 

priznanje 
občine bistrica ob sotli

Emilija Šterlek je mlada ženska tiste 
generacije, ki so se ji mnoge možno-
sti zaposlitve z znanjem  in izobraz-
bo, s kakršno razpolaga, tako rekoč 
izmuznile. Pa kljub temu Emilija ni 
ostala križem rok. S svojim vzornim 
odnosom do dela, domačega kra-
ja in življenja nasploh se je aktivno 
vključila v mnoge tokove in dejavno-
sti v našem kraju in širšem območju. 
Tako danes bogato zaznamuje du-
hovni utrip v njem.

Emilija se tako po končanem šolanju 
s svojim naravoslovnim in družboslovnim znanjem pojavlja v mnogih 
družbenih in humanitarnih organizacijah in njihovih projektih. Je predse-
dnica krajevne organizacije Rdečega križa, je pomemben člen mladinske-
ga društva (BOS), je novinarka oziroma poročevalka o dogodkih v našem 
kraju za medobčinsko revijo Oko in novoustanovljeni občasnik Kozjan-
ski cajtng. S svojimi prispevki je poleg svojega rednega dela avtorica ozi-
roma soavtorica številnih publikacij, ki zajemajo tako bogato kulturno-
-etnološko dediščino kot tudi nove družbeno-ekološke vizije našega kraja.

V sklopu takega razmišljanja je nastal njen projekt Bistrica kot biser, pa 
Pehar pogruntavščin,  Učilnica v naravi posavskih kmetij ter Od setve do 
žetve. Posebno obsežno literarno delo je tudi njena diplomska naloga z 
naslovom Svete gore kot središče religioznega in družbenega življenja 
Kozjanskega. V njenih razmišljanjih se prepleta poudarek na bogati zgo-
dovini našega prostora kot odlična podlaga za razvoj turizma v njem. S 
svojimi pogledi na prihodnost in razvoj je bila predlani izbrana med 10 
najboljših posavske regije,  ki so se prijavili na vseslovenski projekt Pod-
jetno v svet podjetništva.

Našim občanom pa je najbolj dostopno oziroma opaženo fotoreporta-
žno delo za revijo Oko. V njej zna jedrnato prikazati dogodke, za kakršne-
koli že gre. Njene fotografije so tipično konkretne, njen opisni jezik gibek 
in sočen. Z njim se zna mojstrsko prilagoditi različnim dogodkom z opi-
snim slogom, kakršnim je zanje značilen in kot ga uporabljajo specialisti 
za posamezen žanr poročanja.

Kot izkušena fotografinja se je pojavila tudi kot soavtorica razstave doma-
čih umetnikov v galeriji KD Bistrica ob Sotli, ki je bila odprta lani ob ob-
činskem prazniku. Nedavno pa se je kot ljubiteljica narave zapisala tudi 
čebelarstvu, kot eni najpomembnejših praktičnih panog, v katerih vidi 
prihodnost in razvoj podeželja ter ohranitev biotske pestrosti in ekosi-
stema nasploh.

Skratka, v Emilijinem delu se odraža vzoren, marljiv in poglobljen odnos 
do narave in družbe, v katerima in za kateri živi in ustvarja. Občina Bistri-
ca ob Sotli je v svoji duši z njo bogatejša navznoter in po njeni veliki zaslu-
gi uspešno predstavljena in prepoznavna navzven. Njen slogan - Bistrica 
kot biser - deluje. In bo še naprej, dokler bomo v njej premogli »biserke 
in bisere«, kot je Ona.

TOMO ZORENČ 
plaketa 

občine bistrica ob sotli

Sreča je, če to, kar si v svoji rani mla-
dosti izbral za svoj osnovni poklic, 
počneš rad in si v tem dober. Obču-
tek sreče je še večji, če ti to priznava-
jo ljudje okoli tebe in če se vsak dan 
širi krog tvojih zadovoljnih strank. A 
krono vsega tega predstavlja prizna-
nje kvalitete tvojega dela daleč izven 
meja tvojega osnovnega kroga de-
lovanja. 

Tomu Zorenču je vse to uspelo in 
danes je najuspešnejši vinogradnik 
v zgodovini našega kraja. 

Tomo je skupaj s svojimi najbližjimi, ki ga pri njegovem delu vseskozi zgle-
dno podpirajo, na spletno stran Kleti Zorenč-Hohnjec zapisal: »Želeli smo 
izvedeti, kaj drugi mislijo o našem vinu, zato smo dva vzorca vin poslali 
na ocenjevanje vin v London - Decanter World Wine Awards 2014. Dobili 
smo potrditev, da delamo dobro. Ledeno vino rumeni muškat je prejelo 
zlato medaljo in ledeno vino laški rizling bronasto medaljo.« 

Tomo Zorenč – Zorenč po očetu in po mami. V času, ko je bil predsednik 
mladinske organizacije, so mu nekateri zaradi njegove splošne priljublje-
nosti in retoričnih spretnosti že napovedovali kariero starega očeta Aloj-
za. Le-ta je bil v svojem času župan in banski svetnik ter po zapisih naše 
znane gostilničarke Line Pihler glava v vasi ali kot bi temu rekli Hrvati »bog 
i batina«. A Tomo se je odločil ostati kmet in v svoje osnovno poslanstvo 
mojstrsko združil lastnosti trebčanskih in šempeterskih Zorenčev: očeto-
vo delavnost, odločnost in smisel za humor ter mamino modrost, podu-
hovljenost in nenehno težnjo k popolnosti.  Toma tako odlikuje izredna 
natančnost pri vsakem delu, ki se ga loti, moder občutek za zanemarja-
nje nepomembnega, korekten in prijazen odnos do vsakega ter ob vsem 
tem zdrav, svojevrsten humor, ki ima tudi srce, ne samo puščico. Tomo je 
velik človek v očeh vseh, ki, kot bi se reklo po Prešernu, dobro v srcu mi-
slimo. Bistroumen in energičen kot to odraža vsaka njegova beseda in 
njegov tipičen, dolg in odločen korak. In na vsakem njegovem koraku 

GLASBENA SKUPINA 
SOCIAL BLUE

denarna nagrada 
občine bistrica ob sotli  

Social Blue deluje v različnih postavah in pod različnimi imeni več kot pet 
let. Pod imenom Social Blue jih sicer poznamo tri leta. V zadnjem času so 
se ustalili v postavi Joži Koštrun, Tadej Ulčnik, Sven Horvat, Jana Tavčer in 
Matej Špoljar. V okviru MDBS deluje več glasbenih skupin, vendar so So-
cial Blue najmlajša izmed njih (po povprečni starosti članov). Kljub mla-
dosti so v Klubu Metulj, okoliških krajih in tudi tistih bolj oddaljenih odi-
grali mnoge koncerte in, kar je z vidika Bistrice ob Sotli najvažnejše, utrdili 
položaj našega kraja kot kraja, kjer se ne samo zabava, ampak posluša in 
predvsem ustvarja kvalitetna glasba. Sicer je to uspevalo in še uspeva tudi 
drugim zasedbam ter projektom, kot so cikel Klub Metulj, Bosorok, Ne-
deljski koncertni cikel, Kolomonov žegen, toda oni so gotovo najbolj za-
služni, da se je to zavedanje utrdilo med mlajšo generacijo.

Poleg tega so člani kot posamezniki aktivni tudi v drugih društvih, kot sku-
pino pa smo jih imeli priložnost videti tudi na dogodkih drugih društev, 
na dobrodelnih dogodkih, šolskih dogodkih ipd. Prav tako v zadnjih le-
tih aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi dogodka Bosorok, ki ga le-
tos v okviru MDBS organiziramo že petič - in to kot vodje tega projekta. 

Social Blue skrbijo za promocijo kraja med mladimi, jih pritegnejo na do-
godke, mlade v kraju spodbujajo, da aktivno sodelujejo v javnem življenju 
in utrjujejo med mladimi v kraju in drugod podobo Šempetra, kot ustvar-
jalcem prijaznega prostora z visoko kulturno zavestjo.

Skupina Social Blue je v pripravah na snemanje svoje prve plošče. 

DRUŽINA DOBRINA 
priznanje 

občine bistrica ob sotli
Družina Dobrina, preplet treh generacij, ki s svojim društvenim, kulturnim 
in humanitarnim delovanjem plemenitijo vsakdanji utrip našega kraja. Ko-
renine družine so pri Ani in Ivanu na Plesu. Starša osmih otrok sta ob skr-
bi za družino že v mladosti svoj čas namenjala vsemu, kar ju obdaja, naj-
si je šlo za vezi s sorodniki, sosedi ali širše dogajanje v kraju. Zlasti aktivna 
sta bila pri dogodkih v župniji Sveti Peter pod Svetimi gorami, kjer še da-
nes pripomoreta pri lepem izgledu cerkva, sodelujeta pri pripravi srečanj 
ter drugih cerkvenih slovesnostih.  

Mama Ana, skrbna gospodinja, ki zna speči dober kruh, ki zna postreči z 
dobrotami iz tople peči, že vrsto let sodeluje v Društvu kmetic Ajda. Vre-
dnote, na katerih je rasla družina, razdaja tudi v obeh krajevnih humani-
tarnih organizacijah – župnijski Karitas in Rdečem križu.  Ko gre za do-
broto, ta nima meja, ta se razdaja le iz srca, kar zagotovo dokazuje Ana, 
ki je leta 2013 za zasluge na humanitarnem področju prejela priznanje 
OZRK Šmarje pri Jelšah.
 
Plemenit odnos in svoje vrline sta Dobrinatova prenesla tudi na svoje po-

tomstvo. Medtem ko so se starejši otroci razselili širom naokoli, sta naj-
mlajša sinova ostala v osrčju šempeterskih hribov in nadaljujeta družin-
sko tradicijo. Sin Blaž je znan po svoji preprosti in veseli drži, s katero zna 
razvedriti vsakršno družbo. Je vzoren vinogradnik, aktiven član Društva 
vinogradnikov in kletarjev Šempeter. Posebej v srce je pri njem zapisana 
glasba. Nekaj let je prepeval v MePZ Bistrica ob Sotli, veselje do pesmi pa 
danes neguje skozi fantovsko prepevanje v skupini ljudskih pevcev Fan-
tje z vrhov ter z igranjem v godbi Orlica, kjer zavzeto opravlja še delo taj-
nika. Podobno navdušenje nad glasbo neguje tudi najmlajši sin Damjan. 
Že v osnovnošolskih letih je poprijel za kitaro in osvajal akord za akordom. 
Kot najstnik je igral v skupini NoCenzura, danes je kitarist v skupini The 
Ghen. Sodeluje tudi v Krajevni organizaciji Rdečega križa ter v Mladinskem 
društvu Bistrica ob Sotli. Po družinskih stopinjah pridno stopa Blaževa hči 
Ema. Četrtošolka je talentirana flavtistka. Nekaj tednov nazaj je na med-
narodnem tekmovanju flavtistov v Varaždinu dosegla 2. mesto v otroški 
kategoriji. Ema je najmlajša članica godbe Orlica, prepeva v cerkvenem 
otroškem pevskem zboru, kulturne in družabne prireditve v kraju pa več-
krat popestri s samostojnim nastopom ali z igranjem v družinski navezi. 

Družino Dobrina povezuje toplina, ljubezen, dobra volja in veselje. Ker to 
ima, lahko to razdaja. Da plemeniti svoje srce, da bogati nas. Naš kraj in 
ljudi. Njihova preprostost, povezanost in dobrosrčnost nam je vzor, nji-
hovo ustvarjanje v nas vzbuja občudovanje. 

se odraža kompas, s katerim je naravnan k novemu dosežku, k novi do-
dani vrednosti. Tomov delovni dan je ena sama akcija, kadar pa ni, pa za 
soprisotne zabavna dogodivščina ali vsaj zanimiv pogovor. Že od svoje 
mladosti je odličen športnik, odličen amaterski gledališki igralec, človek 
s prikupno neresnostjo in hkrati s še kako izpiljeno resnostjo. Človek, ki 
po predaji funkcije predsednika mladinske organizacije ni nikoli spreje-
mal vidnejših funkcij v kraju, a hkrati človek, ki zna dati piko na i vsakemu 
vaškem dogodku v obliki duhovite maskote ali druge svojstvene poteze 
in nenazadnje s svojim odličnim vinom, ki ga najpogosteje kar velikodu-
šno sponzorira veselju na čast. 

Tomo, agronom po izobrazbi, je naslednik Zorenčeve kmetije, ki se je z 
njegovim prevzemom specializirala za vinogradništvo. Znanje, ki ga je 
pridobil na mariborski kmetijski šoli, mu je ob t. i. zdravi kmečki pame-
ti, splošni razgledanosti in predanem delu začelo iz leta v leto prinašati 
boljše rezultate na ocenjevanju vin, ki je kot praznik vina in kasneje še sa-
lam zaživelo v Bistrici ob Sotli. Skupaj s sosedom in prijateljem Jožetom 
Hohnjecem sta za svojo večjo konkurenčnost priskrbela za to potreb-
no sodobno infrastrukturo ter ustanovila blagovno znamko Klet Zorenč-
-Hohnjec, s katero sta nadaljevala uspešno zgodbo. S priznano kvaliteto 
svojih vin sta pridobila številne stalne kupce širom po Sloveniji in na Hr-
vaškem. Posebej modra, a hkrati pogumna, pa je bila odločitev o pride-
lavi ledenega vina, ki je postala Tomova specialiteta. Prav s slednjim je na 
vinskem prazniku v Bistrici ob Sotli kar petkrat prejel najvišjo oceno med 
vsemi ocenjenimi vzorci in s tem naziv šampion. Njegova visoka prizna-
nja danes tako niso več nobeno presenečenje. Šampionskim nazivom na 
lokalnem nivoju so sledila priznanja na sejmu v Gornji Radgoni, od koder 
se je leta 2013 vrnil s kar tremi zlatimi medaljami, lani pa je nizu teh me-
dalj dodal najpomembnejši – zlato in bronasto medaljo z najprestižnej-
šega svetovnega ocenjevanja vin Decanter v Londonu. Tomo je tako do-
bitnik prvih dveh medalj s svetovnih tekmovanj v zgodovini našega kraja, 
njegovo ledeno vino pa se je s tema medaljama uvrstilo med svetovno 
priznane blagovne znamke. 

In ko si predstavljamo svet, v katerem bi radi živeli, oziroma ljudi, s kate-
rimi bi se radi družili, in vzdušje, ki bi ga radi dosegali, je Šempeter s To-
mom lahko že odlična podlaga za svet v malem: njegovo vrhunsko vino 
in njegov vrhunski humor. Tomo Zorenč je s svojim dosedanjim dolgo-
letnim delom, s svojim odnosom do ljudi in do domačega kraja bogato 
obarval življenje v njem ter z vrhunskimi rezultati svojega dela ponesel 
ime Bistrice ob Sotli častno daleč navzven.
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Spoštovani občanke in občani 
občine Bistrica ob Sotli,

ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam za uspešno opravljeno 
delo v preteklem obdobju in vse dosežke, s katerimi ustvarjate 

kakovostno okolje za delo in življenje v vaši občini. 

Naj bo praznovanje predvsem prijetna priložnost za druženje in 
pogovor, saj nam med letom ob vseh obveznostih in hitenju pogosto 

primanjkuje časa za druženje. Bodite ponosni na sadove vaših 
prizadevanj in sodelovanja, vzemite si čas za ovrednotenje 

opravljenega dela in načrte za prihodnost.
 

Prepričan sem, da bomo v posavskih občinah z dobrim sodelovanjem 
in krepitvijo medsebojnih odnosov še naprej skupaj ustvarjali 

kakovostno in prijazno okolje za vse prebivalce 
tako v naših občinah kot v regiji Posavje.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Cenjene občanke, spoštovani občani 
občine Bistrica ob Sotli,

bodite ponosni na prehojeno pot, 
saj ste jo tlakovali z idejami, v katere ste vtkali del svojih želja. 

Naj vam vsak nov dan vliva optimizem 
pri vašem pogledu v prihodnost 

in naj vas vaša srčnost vodi 
v uspešno izpeljavo novih projektov. 

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke, 
občani občine Bistrica ob Sotli,

v prazničnem času, ko se veselite uspehov 
ter si zastavljate nove cilje, vam iskreno čestitam 

in želim, da se v prihodnje 
z veliko ustvarjalne energije 

in pogumno podate na pot novih izzivov.  

Iskrene čestitke in prijetno praznovanje! 

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Bistrica ob Sotli.

Iskrene čestitke ob prazniku vaše občine 
vam namenjamo tudi iz občine Sevnica. 

Naj bo občinski praznik dodatna krepitev vezi v skupnosti, 
v kateri in s katero živite ter jo soustvarjate.

Županu s sodelavci in občinskemu svetu tudi v bodoče želimo 
uspešno delo in dobre odločitve, ki oblikujejo sedanjost 

in snujejo prihodnost vaše skupnosti. 

Naj nas, Posavce, kot doslej povezuje dobro sodelovanje.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Medicina Božiček d.o.o.
Bistrica ob Sotli
Tel.: 03 800 26 30, E-pošta: franc.bozicek@gmail.com
 
 

kolektiv ambulante
prim. asist. Franc Božiček dr. med.

Svojim pacientom ob občinskem prazniku
iskreno čestitamo

in se zahvaljujemo za zaupanje.

V Gostilni Šempeter je prijetno že zjutraj, ko stalni gostje spijejo 
kavico, kakšno rečejo, ali pa tudi ne, in pričnejo z 'vročo' igro 
šnopsa, ki traja dobro uro, in potem gredo vsak po svoje v nov 
dan. Preden vstopiš, te na tabli pred vhodom pozdravi vesela, 
pozitivna misel, do katere ne moreš ostati ravnodušen, in tako 
že nasmejan vstopiš v gostilno, ki se ponaša z znakom Gostilna 
Slovenija, z znakom, ki obljublja, da se za temi preprostimi vrati 
skriva nekaj več.

Skorajda ne mine dan, da v gostilni ne bi bil prisoten tudi gospodar 
Srečo Kunst, katerega nasmeh je nalezljiv. Svojemu delu je predan 
že 30 let, saj so se z gostinstvom ukvarjali že njegovi starši, sam pa 
je že v osnovni šoli imel željo in vizijo, da iz vaške gostilne naredi 
nekaj več, zdaj pa sta v družinsko zgodbo gostinstva vključena tudi 
njegova otroka. Prelomnic je bilo kar nekaj, med drugim prenova 
oz. ureditev lokala, svoj pečat in nov pogled pa je prispevala tudi 
njegova soproga. Tako se danes Gostilna Šempeter ponaša z 
znakom Gostilna Slovenija, ki označuje pristne slovenske gostilne, 
hkrati pa jih obvezuje, da gostom ponudijo kvalitetno hrano in 
odlično postrežbo. To pa pri Kunstovih ni težko, saj že več kot 
deset let sodelujejo z lokalnimi pridelovalci, strežejo sezonsko 
hrano in so že takrat začutili, da gostje želijo na krožniku lokalno 
hrano. In ker želijo svojim gostom ponuditi najboljše, se njihovi 
kuharji trudijo jedi ponuditi in pripraviti na izviren način, tako da 
zadovoljijo pričakovanja svojih stalnih domačih gostov, ob tem pa 
ne pustijo ravnodušnih niti tistih, ki pridejo k njim z drugega konca 
Slovenije in celo iz tujine.
 
Srečo Kunst pravi, da imajo različno strukturo gostov in da 
se trudijo prepoznati gosta, kaj si želi, in mu potem to tudi 
pripraviti. Pri njih ni nič vnaprej pripravljeno, zato za gosta vedno 
sproti kuhajo, v tem pa sta čar in prednost domačih gostiln, na 
drugi strani pa birokratska ovira, saj Evropa malodane spodbuja 
vnaprej pripravljene jedi. Gospodar z zadovoljstvom ocenjuje, da 
so njihovi gostje odlični in da pridejo k njim po doživetje, radi 
okusijo nekaj drugačnega, kvalitetnega in lokalnega. Gostilna 
Šempeter je znana po kopunih, ki so jih v njihovih koncih gojili že 

pred stoletji, pohvalijo pa se lahko tudi z lastnim jabolčnim sokom. 
Sicer pa goste navduši nenavaden jedilni list, ki so ga poimenovali 
»Priporočnik«. Na njem lahko poleg redne ponudbe in še posebej 
sezonskih jedi najdemo tudi opis lokalnih znamenitosti in nekatere 
zanimive recepte. Tako na njihovem jedilniku najdemo pirino kašo 
s potočnimi raki, kozjansko govedo z ajdovim krapcem, snežne 
kepe, ajdovo tortico s slivovo marmelado in druge dobrote.
 
Sicer pa s ponosom pove, da gostinstvo zanima tudi oba otroka, 
ki sta nasmejana in pozitivna kot oče. Več o ponudbi Gostilne 
Šempeter in kozjanskih znamenitostih pa lahko preberete na 
njihovi spletni strani www.
sem5er.com oz. na facebook.
com/sem5er. Torej, če radi 
dobro jeste in želite okusiti nekaj 
sveže pripravljenega, s pridihom 
Kozjanskega, je Gostilna Šempeter 
prava izbira!

 B. K.

Potrudijo se za vsakega gosta

Z leve proti desni: Srečo in Breda Kunst, Toni Golež, Matija 
Balon,Cvetka Kunej, sin Nejc Kunst, Marija Klavžar, Ratimir Ha-
rapin, Robert Ivankovič (manjka hči Tjaša Kunst, ki je bila na spe-
cializaciji v Londonu).

Ravnateljica OŠ Josipa Broza Kumrovec Željka Töpfer se je 
vidno ganjena zahvalila bistriškemu ravnatelju Bogomirju 
Marčinkoviću za vso podporo in izjemno sodelovanje v tem 
interaktivnem, zanimivem projektu, ki je omogočil zabav-
nejši pouk.

Dediščina na sodoben način

BISTRICA OB SOTLI – 19. junija so v Bistrici predstavili rezultate 
čezmejnega projekta „I Heritage“. Navdušeno trdijo, da so skozi 
sodelovanje pridobili prav vsi. Občina Bistrica ob Sotli se je leta 
2013 na pobudo ravnatelja bistriške osnovne šole povezala z Ob-
čino Kumrovec, šolami, mladinskima društvoma MDBS in KUM 
v projekt Dediščina na sodoben način. Učenci so predstavili re-
zultate, ki segajo vse od dragocenih popisov dediščine, uporabe 
najsodobnejših metod med poukom, več kot 50 izmenjav, vodi-
ča, zemljevidov s QR kodami, do dvojezične mobilne aplikacije 
“Dediščina” za android (app.bistricaobsotli.si). Vsaka stran je do-
bila 34.750 €, dokazali pa so možnosti večnivojskega, medgene-
racijskega sodelovanja ter pripravili mnogo podlag za nadaljnji 
vsestranski razvoj obeh občin in tamkajšnjih šol. M. Mavsar
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Iskrene čestitke
ob dnevu državnosti!

SDS Radeče, SDS Sevnica, 
SDS Krško in SDS Brežice

Čestitamo ob 
dnevu državnosti!

25. junij

Regijski odbor NSi Posavje

Občankam in občanom 
čestitamo 

ob dnevu državnosti.

Lokalna odbora SMC
Brežice ter

Krško in Kostanjevica na Krki

Animatorji iz Cerkelj ob Krki vabijo otroke od 5. do 15. leta 
starosti, da se udeležijo Oratorija 2015, ki bo potekal od 6. do 
11. julija v Cerkljah ob Krki. Staršem sporočajo: »Želite, da Vaš 
otrok poletja ne preživi za računalnikom ali TV-ekranom, am-
pak namesto tega raje preživi čas na prostem, v dobri druž-
bi in se pri tem še česa nauči? Potem izkoristite odlično prilo-
žnost in ga prijavite na Oratorij 2015. Obetajo se Vam dobra 
animatorska ekipa, zanimive kateheze in delavnice, športne 
in družabne igre, petje, izlet in še kaj, tako da bo ne le zabav-
no, ampak tudi poučno. Pripravljamo tudi presenečenje …« Pi-
sne prijave zbirajo v župnišču Cerklje ob Krki, prijavnice pa so 
na voljo na www.zupnija-cerkljeobkrki.si. Več informacij na 
jan.rudman@gmail.com ali jnzzklj7@gmail.com. Foto: R. R.

KRŠKO  V organizaciji Zdru-
ženja za vrednote slovenske 
osamosvojitve OO Krško – Ko-
stanjevica na Krki ter Valva-
sorjeve knjižnice Krško je 20. 
junija v Dvorani v parku v Kr-
škem potekala predstavitev 
knjige Demos  Slovenska osa-
mosvojitev in demokratizaci-
ja, ki jo je napisala dr. Andreja 
Valič Zver. Uvodoma je zbra-

ne pozdravila direktorica knji-
žnice Urška Lobnikar Pau-
nović, nekaj besed pa je dodal 

tudi Metod Šonc, krški dele-
gat Zbora občin prve demo-
kratično izvoljene Skupščine 
RS. Valič Zverova, ki vodi Štu-
dijski center za narodno spra-
vo, v znanstveni monografi-
ji prikaže in analizira sile, ki 
so prispevale k osamosvojitvi 
Slovenije. Z avtorico se je po-
govarjala mag. Martina Pre-
vejšek (na fotografiji). M. H.

Razstavo sta uredili kustosi-
nji dr. Helena Rožman iz Me-
stnega muzeja ter Irena Fürst 
iz brestaniške enote Muzeja 
novejše zgodovine, ki je pri-
pravila tudi razstavna besedi-
la. Predsednik krškega borče-
vskega združenja Lojze Štih 
je na otvoritvi poudaril, da ob 
50letnem jubileju krajevne 
skupnosti mineva tudi pol sto-
letja, odkar so bili mladi borci, 
ustreljeni 30. julija 1941, pre-
kopani iz gozda Dobrava na kr-
ško pokopališče, kjer so dobili 
tudi spominsko obeležje. Sku-
pino, ki velja za prvo partizan-
sko ustreljeno skupino na Slo-
venskem, so sestavljali Jože 
Grabar, Peter Jernejc, Rado, Mi-
lan in Zdenko Kaplan, Franc in 
Rajko Kastelic, Tone in Franc 
Preskar ter Ivanka Uranjek. 
Kustosinja Fürstova je pove-
dala, da je prve Skojevce in ko-
muniste v Krškem zbral Peter 
Jernejec. Skupina se je sestaja-
la v gozdu Žvika nad Krškim, 
kjer so snovali prve akcije, 
med drugim miniranje proge 
in poslopja, kjer je bil nastanje-
na okupatorjeva vojska. Zaradi 
neizkušenosti in dvojnega iz-
dajstva je bila skupina tri dni 
pred ustrelitvijo zajeta, temu 
se je uspelo izogniti le Fran-
cu Bizjaku, ki naj bi v usodni 
noči pobegnil čez mejo, Vla-

Razstava o prvih krških borcih
KRŠKO - 12. junija je direktorica krške občinske uprave Melita Čopar v Kaplanovi hiši Mestnega muzeja Kr-
ško odprla razstavo Prvi krški borci. Slednja je nastala na podlagi večletnih prizadevanj Združenja borcev 
za vrednote NOB Krško in KS mesta Krško v sklopu praznovanja njenega 50-letnega jubileja.

dimirju Pfeiferju, ki je na dan 
zajetja odšel v krmeljski ru-
dnik po razstrelivo ter Francu 
Packu, ki je po zajetju skupine 
pobegnil na Gorjance. Kustosi-
nja je v obrazložitvi razstave še 
povedala, da se za krško skupi-

no v virih sicer uporablja raz-
lična terminologija, največkrat 
pa se navaja kot prva partizan-
ska skupina, saj se je ta z na-
menom upora okupatorju že 
oboroževala in načrtovala ak-
cije: »Z usmrtitvijo prvih or-

ganizatorjev odpora pa oku-
pator ni zatrl uporniške misli 
in dejanj v posavskem prosto-
ru, je pa s tem pretrgal življenj-
sko nit desetih mladih ljudi, ki 
so prispevali svoj kamenček v 
mozaiku svobode.«

Razstavni prostor, ki nosi sim-
boliko tudi zaradi tega, ker je 
nekdaj isti prostor služil za do-
movanje treh od desetih prvih 
žrtev okupatorjevega teror-
ja (Milan, Rado in Zdenko Ka-
plan), zapolnjujejo maketne 
postavite likov s fotografijami 
in opisi, razstavo pa dopolnju-
jejo tudi muzejski predmeti, 
ki so jih v krškem muzeju pre-
ko medmuzejske izposoje pri-
dobili od Posavskega muzeja 
Brežice. 
 Bojana Mavsar

Začasna razstava bo na ogled eno leto.

Predstavitev knjige Valič Zverove
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

SPOMINSKA SLOVESNOST Rigonce, 
27. 6. 2015

Ob dnevu državnosti bomo s spominsko slovesnostjo obudili 
spomin na prvo bitko pripadnikov TO Brežice z enotami JLA v 
Rigoncah, kjer je padel pripadnik te enote Jernej Molan.  
Vljudno vabljeni, da se udeležite spominske slovesnosti in po-
laganja venca  ter s svojo navzočnostjo počastite spomin na pa-
dlega borca Jerneja Molan.

Spominska slovesnost bo v soboto, 27. junija 2015, 
ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah.

 Občina Brežice

Voščilo ob 25. juniju, dnevu državnosti
Vsem občankam in občanom občine Brežice ter bralkam in bral-
cem Posavskega obzornika iskreno čestitamo ob našem največjem 
slovenskem prazniku - dnevu državnosti in 24. rojstnem dnevu 
naše domovine Slovenije. 
Želim vam prijetno praznovanje v družbi vaših najbližjih ob oble-
tnici dogodka, ki je začetek uresničitve samostojnosti in neodvi-
snosti naše slovenske države in vseh Slovenk ter Slovencev.

Župan občine Brežice Ivan Molan 
s sodelavci

Devetošolke in devetošolci, ki 
so ves čas osnovnošolskega iz-
obraževanja dosegali izjemni 
učni uspeh in tudi šolsko leto 
2014/2015 zaključili z izjemnim 
uspehom, so: Ema Agnič (OŠ 
Bizeljsko), Tjaša Antolovič (OŠ 
Bizeljsko), Nika Bobnarič (OŠ 
Dobova), Primož Bogner (OŠ 
Brežice), Tjaša Bogovič (OŠ Do-
bova), Klara Butkovič (OŠ Cer-
klje ob Krki), Sara Denžič (OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece), Katarina 
Dovjak (OŠ Globoko), Julija Fi-
lipčič (OŠ Globoko), Matic Fur-
lan (OŠ Dobova), Sofija Glaser 
(OŠ Brežice), Sara Iljaž (OŠ Bre-
žice), Hana Jakovina (OŠ Breži-
ce), Tea Jeličić (OŠ Brežice), Lara 
Jurečič (OŠ Cerklje ob Krki), Eve-
lina Keber (OŠ Brežice), Rebeka 
Kobe (OŠ Bizeljsko), Ana Kodrič 
(OŠ Cerklje ob Krki), Michelle Ko-
močar (OŠ Dobova), Manca Ko-
privnik (OŠ Brežice), Rok Kvar-
tuh (OŠ Artiče), Julija Laznik (OŠ 
Artiče), Patrik Marčetič (OŠ Bre-
žice), Luka Pogačar (OŠ Brežice), 
Larisa Polovič (OŠ Brežice), Lea 
Pšeničnik (OŠ Globoko), Nik Ro-
žman (OŠ Cerklje ob Krki), Nu-
ška Semenič (OŠ Brežice), Maja 
Šulc (OŠ Artiče), Domen Tomše 
(OŠ Cerklje ob Krki), Diana Tom-
še (OŠ Velika Dolina), Pia Vašcer 
(OŠ Dobova), Tasha Voglar (OŠ 
Dobova), Klara Volovec (OŠ Do-

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce
BREŽICE – V četrtek, 18. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice sprejel 
najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2014/2015 še posebej odlikovali. Letos je osnovno-
šolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 39 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol. Posebno 
nagrado je kot najuspešnejša osnovnošolka prejela devetošolka iz OŠ Brežice in učenka GŠ Brežice Tea Jeličić.  

bova), Klemen Vovk (OŠ Velika 
Dolina), Katja Zobarič (OŠ Breži-
ce), Hana Zupanc (OŠ Brežice), 
Sebastijan Žibert (OŠ Cerklje ob 
Krki) in Lenart Žinko (OŠ Artiče). 
Poleg izjemnega učnega uspeha 
so učenke in učenci v šolskem 
letu 2014/2015 osvojili 16 zla-
tih priznanj in 13 prvih mest. Po-
dročja, na katerih so posamezno 
blesteli osnovnošolci, so: glasba 
(citre, klavir, klarinet), geografija, 
logika, fizika, matematika, znanje 
o sladkorni bolezni in šport (tek 
na 60 m, skok v višino, akrobati-
ka, mala prožna ponjava). Ekipno 
pa so učenke in učenci osvojili tri 
zlata priznanja (otroške folklor-
ne skupine iz OŠ Artiče, OŠ Breži-

ce in OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce). Na področju šolskih športnih 
tekmovanj na ravni države so bili 
štirikrat ekipno uspešni učenke 
in učenci OŠ Brežice – osvojili so 
prva mesta v odbojki (učenke) in 
pri akrobatiki, mali prožni ponja-
vi ter v športni gimnastiki – orod-
ja (učenci). 

Župan Ivan Molan je vsem pre-
jemnikom knjižnih nagrad in pri-
znanj čestital, jim zaželel uspe-
šno nadaljnjo učno pot in lepe 
počitnice. Glasbeni program so 
oblikovali učenci Glasbene šole 
Brežice (Vid Furlan – troben-
ta, mentor Miran Petelinc; Ta-
dej Kopinč - harmonika, mentor 

Uroš Polanec in Tea Jeličić - kla-
vir, mentorica Karolina Vegelj 
Stopar) in učenka OŠ Bizeljsko, 
ki je letošnja zmagovalka pev-
skega tekmovanja Razred talen-
tov Aida Perko Praner (mentor 
Vilko Urek). 

OBVESTILO
Občina Brežice obvešča, da bo 
26. 6. 2015 v Uradnem listu 
RS in na spletni strani Občine 
Brežice (www.brezice.si) ob-
javljen Javni razpis za sofinan-
ciranje malih čistilnih naprav 
za komunalne odpadne vode 
in hišnih črpališč na območju 
občine Brežice.
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Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 37 29. 5. 2015 objavila

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora za izvedene in plačane razne prireditve 
oz. dogodke v občini Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni 
širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva 
oz. zveze društev v razpisnem obdobju od 9. 9. 2014 do 13. 
9. 2015.

Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje stroškov 
najema prireditvenega šotora, je 10.000 evrov.

Rok za prijavo je 15. 9. 2015.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
• upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze 

društev, ki imajo sedež v občini Krško in so organizatorji pri-
reditve oz. dogodka, ki je bil izveden v občini Krško,

• isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa prijavi 
samo enkrat za sofinanciranje stroškov najema prireditve-
nega šotora na eni prireditvi oz. dogodku, ki je bil izveden v 
tem razpisnem obdobju,

• do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji 
vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že ali še 
bodo prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih vi-
rov občinskega proračuna oz. proračuna krajevne skupnosti 
ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov,

• upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šo-
tora, montaže in demontaže šotora, prevozni stroški šotora,

• neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in not-
ranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elektrika, razsve-
tljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder, ozvočenje 
itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve,

• v sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditve-
nega šotora v višini do 70 % upravičenih stroškov na osnovi 
dokazil o izvedbi in plačilu v okviru višine razpoložljivih sred-
stev za javni razpis.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni stani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani 
lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-naslov: irena.mesinger@krsko.
si uradne dni od 8. do 11. ure.

S septembrom nove cene vrtcev
V mesecu marcu 2015 je bil objavljen razpis za vpis otrok v vrtce občine Krško za šolsko leto 2015/16. Glede na preje-
te vloge so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij delovnih mest. Predloge 
je na ponedeljkovi seji obravnaval in sprejel tudi Občinski svet Občine Krško.  Tako bo v krških vrtcih s 1. septembrom 
2015 po sprejetih sklepih oblikovanih 71 oddelkov, v katere bo vključenih 1194 otrok, kasneje skozi leto pa še en od-
delek oziroma skupaj 1239 otrok. Svetnice in svetniki so sprejeli tudi predlog sklepa o določitvi cene programov v vrt-
cih občine Krško, ki bo začel veljati s 1. septembrom. 
Glede na razpoložljive kapacite-
te bo med šolskim letom organi-
ziran en oddelek v Vrtcu Krško, 
polovična oddelka v Podbočju 
in v Brestanici pa se bosta po-
polnila z otroki do polnega od-
delka, ravno tako se bodo med 
šolskim letom popolnile kapaci-
tete v vrtcih, kjer bodo tekom 
šolskega leta še prosta mesta. 
Na ta način bo v naše vrtce te-
kom šolskega leta sprejetih še 48 
otrok, skupaj torej 1239 otrok v 
72 oddelkih.

Občinski svet Občine Krško je 
obravnaval predlog sklepa o do-
ločitvi cene programov v vrtcih 
občine Krško in sprejel predla-
gani sklep, na podlagi katerega 
so se cene programov v vrtcih 
naše občine v glavnem znižale, 
ponekod pa tudi zvišale. Osno-
va za plačilo staršev se v oddel-
kih od enega do treh let zniža za 
1,7 %, v kombiniranih oddelkih 
in oddelkih od treh do štirih let 

se osnova poviša za 2,1 %, v od-
delkih od treh do šest let pa se 
osnova za plačilo staršev zviša 
za 2,7 %. Sklep o določitvi cene 
programov v vrtcih občine Krško 
bo objavljen v Uradnem listu RS. 
Na podlagi Pravilnika organi-
ziranju in plačevanju stroškov 
predšolske vzgoje v Občini Kr-
ško (Uradni list RS, št. 22/09, 
57/10 in 73/12) je osnova za 
plačilo staršev s stalnim prebi-

vališčem na območju občine Kr-
ško najnižja cena istovrstnega 
programa, v katerega je otrok 
vključen v javnem vrtcu v občini 
Krško. Občina Krško krije razliko 
med plačilom staršev in ceno is-
tovrstnega programa vrtca, v ka-
terega je otrok vključen. Od 1. 
9. 2010 dalje pa Občina Krško 
še dodatno sofinancira stroške 
predšolske vzgoje. Plačilo star-
šev za vse predšolske otroke 

občine Krško, ki so vključeni v 
vrtce na območju naše občine, 
je od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 
dodatno znižano za 30 % (sofi-
nanciranje je dodatno in ne iz-
niči že obstoječega občinskega 
sofinanciranja vrtcev na plačil-
ne razrede), tako kot v šolskem 
letu 2014/15. Dodatno zniža-
nje v višini 30 % se sofinancira 
iz sredstev, ki jih Občina Krško 
pridobiva z nadomestilom zara-
di omejene rabe prostora. 

Za razliko v ceni (razliko med 
plačilom staršev za vrtce in ob-
čino) bo tako potrebno v letu 
2015 iz občinskega proraču-
na nameniti približno 4,5 mili-
jona evrov, od česar bo za do-
datne olajšave plačil staršev in 
nadstandard, ki se zagotavlja-
jo iz sredstev, ki jih Občina Kr-
ško pridobiva z nadomestilom 
zaradi omejene rabe prostora, 
potrebno nameniti približno 
850.000 evrov.

Starostna skupina Cena za dnevni program
(6 - 9 ur)

1 - 3 let 435,12 € 

3 - 4 let, kombinirani oddelek 349,61 € 

3 - 6 let 310,87 €

Razvojni oddelek 310,87 €

Od 1. 9. 2015 osnove za plačilo staršev znašajo:

Župan občine Krško mag. Miran Stanko se je v juniju v madžarskem 
Paksu udeležil konference Združenja evropskih občin z jedrskimi 
objekti, ki je tokrat potekala na temo »Jedrska energija kot realna 
možnost za prihodnost«. Na konferenci, ki se je je udeležilo še se-
dem drugih predstavnikov evropskih občin, so gostitelji predstavili 
vlogo jedrske energije na Madžarskem, jedrsko elektrarno v Paksu 
in ravnanje z radioaktivnimi odpadki v tej državi. Med drugim so si 
udeleženci konference ogledali tudi odlagališče radioaktivnih od-
padkov ter center za usposabljanje in vzdrževanje.

V soboto, 4. julija 2015, od 9. ure dalje 
vabljeni na

Dan tehnike – pridelava, namakanje 
in promocija zelenjave – Krško 2015, 

ki se bo začel na kmetiji Jurečič v Velikem Mraševem 
in v okviru katerega bomo 

slovesno namenu predali II. fazo 
namakalnega sistema Kalce–Naklo.

Program prireditve:

9:00 – 9:30
Otvoritev prireditve s kulturnim programom na kmetiji 

Jurečič – Veliko Mraševo:
Otvoritev namakalnega sistema Kalce–Naklo

9:30 – 10:00
Predstavitev ponudbe vseh sodelujočih razstavljavcev 

na prireditvi

10:00 – 14:00
Vodeni prikazi delovanja tehnike za pridelavo zelenjave, 

jagod, trsnih cepljenk in namakalnih sistemov:
Natalija Pelko in Martin Mavsar – KGZS - Zavod Novo mesto
V sodelovanju s strokovnjaki Biotehniške fakultete Ljubljana, 
Kmetijskega inštituta Slovenije, Centra biotehnike in turizma 

Grm Novo mesto, Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje in 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

10:00 – 17:00
Predstavitev proizvodno-prodajnega programa 

razstavljavcev na stojnicah na kmetiji Turk - 
Brod pri Podbočju

17:00
Zaključek prireditve

Velik del prireditve bo potekal kot obhod mimo posevkov 
zelenjave, jagod, krompirja in trsnih cepljenk. Na tem delu 

poti je urejen kolovoz. Priporočamo primerno obutev. 
Prireditev bo potekala v vsakem vremenu! 

Poskrbljeno bo za hrano in primerno osvežitev.
 Vljudno vabljeni!

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

V juliju se bodo na Sremiški ulici v Krškem začela dela prve faze izgra-
dnje pločnikov in ostale infrastrukture, ki bodo deloma zaprla cesto 
na Sremič. Vrednost del, ki bodo predvidoma trajala do konca tega 
leta, znaša 361.000 evrov. Na Sremiški ulici bo tako zgrajen pločnik 
z začetkom 50 metrov nad priključkom na regionalno cesto Krško –
Zdole in zaključkom pri uvozu za okrepčevalnico Resa. V sklopu tega 
projekta bo Občina Krško na omenjenem odseku uredila tudi opor-
ne zidove, obnovila vodovod, zgradila meteorno in fekalno kanaliza-
cijo, širokopasovno omrežje in javno razsvetljavo. Zaradi gradbenih 
del bo na Sremiški ulici oviran promet, ki bo predvidoma potekal iz-
menično enosmerno, zato občane prosimo za razumevanje in upo-
števanje prometne signalizacije.

Začetek gradnje pločnikov na Sremiški v Krškem

Na Sremiški ulici bodo z julijem stekla dela izgradnje pločnikov in 
celovite obnove ostale komunalne infrastrukture.

OBISK IZ TUZLE – Konec maja je občino Krško obiskala delegacija 
kantona Tuzle iz Bosne in Hercegovine, ki jo je vodil premier Bego 
Gutić, spremljali pa so ga župani  štirih tamkajšnjih  občin ter mi-
nister za okolje in prostor Hasan Fehratović. Na srečanju z župa-
nom občine Krško mag. Miranom Stankom in predstavniki pod-
jetja Kostak s predsednikom uprave Miljenkom Muho so govorili 
predvsem o vlaganjih v komunalno infrastrukturo, predvsem na 
področju ravnanja z odpadki. V kantonu Tuzle potekajo aktivnosti 
na področju vlaganj v sanacijo starih in izgradnjo novega odlaga-
lišča komunalnih odpadkov, zato si je delegacija ogledala primere 
dobrih praks v nekaterih slovenskih občinah - Ljubljani, Celju in Kr-
škem,  kjer so si ogledali Center za ravnanje z odpadki v Spodnjem 
Starem Gradu, zanimale pa so jih predvsem tehnologije obdela-
ve odpadkov. Predstavniki kantona Tuzle, Občine Krško in podje-
tja Kostak se bodo naslednjič na temo nadaljnjega sodelovanja in 
prenosa znanj srečali v Tuzli.

Srečanje občin z jedrskimi objekti tokrat na 
Madžarskem
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SLAVNOSTNI KONCERT

KD GODBA SEVNICA
OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Dirigent
Matic Nejc Kreča

Slavnostni govornik

Boris Koprivnikar
podpredsednik Vlade Republike Slovenije 

in minister za javno upravo

Pozdravni nagovor
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Dodatni glasbeni program
Domen Marn, klarinet

Klavdija Novšak, violina
Nika Tkalec, klavir

Podelitev nagrad OZVVS Sevnica
Literarna natečaja »Šport, športniki in Slovenija« 

ter »Je slovenščina še moj jezik?«
 

Povezovalka programa
Tanja Žibert

ATRIJ GRADU SEVNICA
(v primeru slabega vremena Kulturna dvorana Sevnica)

Sreda, 24. junija 2015, ob 19. uri
Koncert so omogočili:

 

GEN energija d. o. o., Tanin Sevnica d. d., 
Zavarovalnica Triglav d. d., KS Sevnica, KS Boštanj, 

KŠTM Sevnica

Sevnica partner čezmejnega projekta Ride&Bike
Kolesarske in konjeniške poti ne poznajo meja in v okviru čezmejnega projekta povezujejo ljudi Hrvaškega Zagorja, 
Posavja in širšega Kozjanskega. Vedno večje zavedanje pomena zdravega načina življenja, rekreacije in aktivnega pre-
življanja prostega časa povečuje priljubljenost športne rekreacije v naravnem okolju. Tudi narava območja občine Sev-
nica omogoča številne možnosti, od pohodništva, planinarjenja, kolesarjenja in ostalih športno-rekreativnih dejavno-
sti ali samo preprostega sprehajanja. 

Občina Sevnica se zaveda na-
raščajočega pomena aktivnega 
preživljanja prostega časa in že 
vrsto let načrtno ureja javne po-
vršine, namenjene kolesarjem in 
sprehajalcem, tako v mestu Sev-
nica, ob reki Savi in po krajevnih 
skupnostih. Vse te urejene povr-
šine so v prvi vrsti namenjene do-
mačim prebivalcem, pomembne 
pa so seveda tudi za ljudi, ki ob-
čino obiščejo kot naključni obi-
skovalci ali turisti. V skladu s tem 
prepričanjem se Občina Sevnica 
in Javni zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica (KŠTM Sevnica) vključu-
jeta v regionalne, državne in tudi 

mednarodne projekte, ki razvoj-
no povezujejo vsebine pohodni-
štva, planinarjenja, kolesarstva 
in tudi konjeništva.

KŠTM Sevnica se je kot sodelujo-
či partner aktivno pridružil pro-
jektu, ki je uspešno kandidiral 
na javnem razpisu Operativne-
ga programa Slovenija-Hrvaška 
2007–2013, sofinanciranega iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, splošno znanega kot raz-
pis IPA. Poleg KŠTM Sevnica so 
projektni partnerji še Zagorska 
razvojna agencija d.o.o. iz Krapi-
ne, Turistička zajednica Krapin-
sko-zagorske županije, Turistič-

ka zajednica Savsko-sutlanska 
dolina i brigi, Razvojna agencija 
Kozjansko in Razvojna agencija 
Sotla. Projekt je poimenovan z 
akronimom »Ride&Bike«, kar bi 
lahko prevedli kot »Jezdenje in 
kolesarjenje«.

Motiv za projekt je bila želja po-
vezati različne oblike turistične 
ponudbe na obeh straneh izgi-
njajoče meje v celovit turističen 
produkt, ki bo povečal prepo-
znavnost čezmejnega območja 
in ponudil turistom možnost 
aktivnega preživljanja oddiha. V 
okviru projekta bo KŠTM Sevni-
ca izvedel trasiranje in digitaliza-

cijo turistično zanimivih konje-
niških in kolesarskih poti, izdelal 
aplikacijo za pametne telefone, 
uredil proaktivno spletno stran 
ter izvedel delavnice za otro-
ke, gostinske ponudnike ob ko-
lesarskih in konjeniških poteh 
ter delavnice za otroke in mla-
de. V sevniškem delu projekta je 
cilj združiti znanje, želje in načr-
te lokalnega okolja ter s skupni-
mi projektnimi aktivnostmi ter 
dodatno promocijo povečati do-
stopnost, prepoznavnost in upo-
rabo konjeniških in kolesarskih 
možnosti, ki jih lokalnim prebi-
valcem in turistom ponuja ob-
močje sevniške občine. 

Ride … (Foto: Ljubo Motore) … and bike 

Vabimo občanke in občane, da se nam v prihodnjih mesecih pridružite na kateri od aktivnosti, o katerih lahko več izveste na: 
www.kstm-sevnica.si

Člani in članice Kulturnega društva Godba Sevnica in mažorete 
Društva Trg Sevnica so se prvo junijsko soboto udeležili 9. festiva-
la pihalnih orkestrov v Malem Lošinju na Hrvaškem. To je bilo že 
njihovo 3. gostovanje na tej prireditvi zapored, kjer je poleg treh 
hrvaških godb nastopilo kar pet slovenskih. 

Sobotno glasbeno druženje se je pričelo s povorko orkestrov in ma-
žoret do glavnega trga, kjer so glasbeniki skupaj zaigrali koračni-
ci, eno tudi pod vodstvom sevniškega dirigenta Matica Nejca Kre-
če. Orkestri so se nato občinstvu zvečer predstavili še vsak s svojim 
koncertnim programom. V petek, dan prej, pa so gostje iz Sevnice 
z nekaj odigranimi koračnicami večer popestrili tudi domačinom in 
številnim turistom, ki so se zbrali na trgu v Nerezinah. Obisk lošinj-
skega festivala je namreč Godba Sevnica s tridnevnim bivanjem v 
naselju Bučanje izkoristila tudi za intenzivne priprave na prihajajoči 
tradicionalni poletni koncert, ki bo na predvečer dneva državnosti.

Objavljen javni razpis s področja kmetijstva
Objavljen je Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v obči-
ni Sevnica za leto 2015. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpo-
zneje do 2. julija 2015 na naslov Občine Sevnica.
Skupna višina sredstev, zagotovljenih v letošnjem občinskem pro-
računu, znaša 66.000 evrov, posamezne postavke sofinanciranja 
pa so: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro-
izvodnjo, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tiji, pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekme-
tijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, pokrivanje 
operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih kra-
jev ter podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelar-
stva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Planinsko društvo Lisca Sevnica ob letošnji 110. obletnici delova-
nja organizira množično pohodno rekreativno prireditev Sevniški 
planinski maraton. Ponujajo zanimiv izbor šestih raznolikih poho-
dnih poti od 6 do 67 km dolžine, ki potekajo pretežno po Sevniški 
planinski poti, markirani obhodnici po območju občine Sevnica, 
njeni krajši odseki poti pa potekajo tudi po občinah Šentjur, Ra-
deče, Laško in Škocjan.

Sevniški planinski maraton ponuja pestro izbiro pohodnih izzivov 
za vse starostne skupine. Ponuja izzive vztrajnim pohodnikom, tudi 
tekačem, pohodniške užitke, rekreacijo družinam ter športno-kul-
turno-zabavno preizkušnjo najmlajšim, ki jih spodbujajo k zdrave-
mu načinu življenja z gibanjem v naravi. Med pohodi udeleženci 
spoznavajo tudi številne naravne vrednote in kulturne zanimivosti.

Poti udeležence vodijo po markiranih planinskih poteh po gozdo-
vih, travnikih, grebenih s čudovitimi razgledi, mimo izjemnih kul-
turnih in naravnih znamenitosti. Posebej zanimivo je območje Li-
sce (947 m), najbolj priljubljene izletniške točke v Posavju. Na poteh 
bodo kontrolne točke z okrepčili, kulturnim programom, animacija-
mi za najmlajše. Po prihodu na cilj se udeleženci lahko osvežijo na 
sevniškem bazenu ali obiščejo katero od drugih športno-animacij-
skih aktivnosti.

Godba Sevnica z mažoretami na Lošinju

Godba Sevnica in sevniške mažorete (Foto: KD Godba Sevnica/
Brane Busar)

Sevniški planinski maraton 2015

Prireditev bo v soboto, 29. avgusta 2015, s pričetkom ob 6.00 
(Pot 6), 7.00 (Pot 5), 8.00 (Poti 3, 4), 9.00 (Poti 1 in 2) in ciljem na 
igrišču pri Športnem domu Sevnica (Prvomajska ulica 15a, 8290 
Sevnica). Podrobne informacije s točnim potekom poti so obja-
vljene na spletni strani www.planinskimaraton.si, kjer so že mo-
žne tudi prijave. Organizator, Planinsko društvo Lisca Sevnica, 
omogoča tudi možnost ugodnejše predprijave. 

Sedem let od nesreče pri HE Blanca
Ob obletnici nesreče pri HE Blanca se bomo tudi letos, 3. julija 
2015, ob 17:30 poklonili spominu na vse preminule v tragičnem 
dogodku. 

 Občina Sevnica www.obcina-sevnica.si
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V projektu »Šport ZA zdravo starost« bo Občina Brežice s 

partnerjem Kajak kanu klubom Čatež izvedla štiri 

delavnice za usposabljanje vaditeljev za vodeno vadbo, 

prilagojeno starejšim. Kot prva je potekala delavnica 

Vodni športi – kajak in kanu za starejše. 

Delavnico je vodil Jernej Župančič Regent, profesor 

športne vzgoje, trener, sam večletni profesionalni 

kajakaš. Udeležencem je predstavil značilnosti športa 

starejših, možnosti, ki jih kajakaštvo ponuja za starejše in 

njegove prednosti ter prilagoditve kajakaških vsebin za 

starejše.
V nadaljevanju bodo izvedene tudi delavnice 

 Psihologija: Motivacija, predavatelj Matej 
Lunežnik, 24. 6. 2015 (1. del)

 Organizirana vadba za starejše – vpliv na 
zdravje, predavateljica Andreja Šetinc, 3. 7. 2015 

 Prehrana in zdravje, predavatelj Severin 
Lipovšek, 20. 7. 2015

Vse delavnice se izvajajo v prostorih Mladinskega centra 

Brežice s pričetkom ob 17. uri.

Za delavnice ni potrebno predznanje. Delavnice so za 

udeležence brezplačne, obvezna pa je predhodna pisna 

prijava.

Erasmus+

Občina Brežice je bila, skupaj s šestimi partnerji, 
uspešna pri prijavi projekta »Šport ZA zdravo 
starost«, v programu Erasmus +, katerega cilj je 
promocija prvega evropskega tedna športa. Ta 
poteka drugi teden meseca septembra. V občini bo 
projekt zagotovil nove vadbene površine na prostem 
za spodbujanje športnih aktivnosti v širši javnosti, 
predvsem med starejšimi, izvedena bodo  
usposabljanja mladih športnih vaditeljev za vodenje 
vadbe starejših, v času poletnih mesecev bo dnevno 
na voljo brezplačna vodena vadba za vse, izoblikovan 
bo športno turistični paket, ki bo testno tudi izveden, 
dogajanje pa bo zaključeno konec septembra z 
velikim zaključnim dogodkom na mestnih ulicah.  

Partnerji pa bodo izvedli izobraževalno rekreacijski 

pohod za starejše (Zagreb, Hrvaška), prijateljsko 

športno srečanje v Baćki Palanki z mednarodno 

tekmo v kajaku in kanuju in športni vikend vseh 

generacij v Bihaću. 

Brežice – V ponedeljek, 22. 6. 2015, je bila izvedena prva v nizu štirih delavnic, ki bodo vaditelje 
projekta »Šport ZA zdravo starost« dodatno usposobile za pripravo in vodenje vadbe starejših. 

Povabilo na delavnice

Udeleženci so se na terenu spoznali z opremo in njenimi 
karakteristikami..

Za dobro vadbo v kanuju na vodi je pomembna 
predpriprava na suhem. 

Dodatne informacije glede delavnic so vsem 

zainteresiranim na voljo pri koordinatorju projekta: 

Mitja Oštrbenk, 040 757 756, mitja@sport-

party.com. 

Program za junij
Petek, 3.7.2015, ob 21.00
QUEEN COVER BAND, Bazen Brestanica

Vsak ponedeljek ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 18.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Petek, 26.6.2015, ob 17.00
ZABAVA OB KONCU ŠOLE

Sobota, 27.6.2015, ob 9.00
KOPANJE NA BAZENU BRESTANICA
Vse aktivnosti so brezplačne. 
Info na: katja.rozman@mc-krsko.si

Petek, 26.6.2015, ob 18.00
PREDSTAVA VOLK IN 7 KOZLIČKOV

Sobota, 27.6.2015, ob 20.00
USTVARJALNE DELAVNICE NA IGRIŠČU OŠ PODBOČJE

MT Podbočje

FOTOGRAFSKA DELAVNICA NA MT SENOVO

CEKODNEVNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO ZA 
OTROKE OD 1. do 6. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
MED 29.6 in 3.7.2015
V tem tednu se bodo zvrstile sledeče aktivnosti: kuhanje, 
pohod na Grmado, igre na prostem, kopanje na bazenu 
Brestanica, obisk kmetije in izdelava testenin, gusarske 
dogodivščine in še veliko drugih zanimivih stvari. Plačilo za 
petdenvni program znaša 40€, lahko pa otroka prijavite le na 
posamezne dnevne aktivnosti, ki znašajo 10€ na dan.
Otroci, prisrčno vabljeni.
Info na katja.rozman@mc-krsko.si ali 07 488 22 86

MT Senovo

SLOVENSKO-SRBSKO DRUŽENJE POBRATENIH MEST
Krško in Bajina Bašta

Četertek, 25.6.2015, ob 16.00, od 16.00 do 18.00 ure
Bazen Brestanica

Pečen odojek in meso z žara brezplačno!

VLJUDNO VABLJENI! 
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Sreda, 24. 6.

• ob 18.00 na grajskem dvori-
šču v Brežicah: BMM 2015  
Dan kruha, vina in salam

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob dnevu 
državnosti

• ob 20.00 pod velikim šoto-
rom na igrišču Veliki Trn: 
praznik KS Veliki Trn in pra-
znik cvička z ansamblom 
Modrijani

• ob 19.00 v cerkvi sv. Jošta, 
Ravni Log nad Senovim: sve-
ta maša za domovino (daru-
je Janez Turinek) in kulturna 
prireditev VSO Krško  Kosta-
njevica na Krki, govornika: 
dr. France Cukjati in dram-
ski igralec Tone Kuntner

• ob 19.00 na igrišču v Veli-
kem Mraševem: 28. tradici-
onalni nočni turnir v malem 
nogometu

• ob 20.00 na bazenu Bresta-
nica: festival za mlade Šrot 
2015: Big foot mama, Meja-
ši, Uranium pills project, Ice 
on fire, plesne skupine

• ob 20.00 na vrtu nekda-
nje restavracije (Bučarje-
ve gostilne) v Kostanjevici 
na Krki: javna vaja skupine 
Mascara

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmska sreda

Četrtek, 25. 6.

• ob 8.00 pri Kocki rudarjenja 
na Senovem: Posavski festi-
val tematskih poti  Pohod 
po knapovski poti

• od 8.00 dalje v športnem 
parku Gmajna v Velikem 
Podlogu: praznik KS Veliki 
Podlog  športna tekmova-
nja in predstavitev društev; 
ob 16.00: osrednja priredi-
tev s podelitvijo priznanj

• ob 9.00 na trgu v Šentjan-
žu: Posavski festival temat-
skih poti  Šentjanški vino-
gradniški pohod

• od 9.00 dalje pri kulturnem 
domu na Bučki: semanji dan 
na Bučki

• ob 16.00 na bazenu Bresta-
nica: srbsko popoldne z mla-
dimi iz Bajine Bašte

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočju: letni koncert Pevk 

izpod Bočja »Po Koroškem, 
po Kranjskem«

• ob 19.00 na dvorišču La-
mutovega likovnega salona 
v Kostanjevici na Krki: osre-
dnja občinska prireditev ob 
dnevu državnosti in prome-
nadni koncert Pihalnega or-
kestra Kostanjevica na Krki

• ob 19.00 v farni cerkvi na 
Velikem Trnu: sveta maša 
za domovino 

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: BMM 2015  aku-
stični koncert

Petek, 26. 6.

• ob 17.00 v MC Krško: delav-
nica animacije Flip book

• ob 17.00 v MT Senovo: za-
bava ob koncu šole

• ob 17.00 v MT Raka: za-
ključni piknik

• ob 17.00 v Mestnem muzeju 
Krško: dan odprtih vrat Dru-
štva likovnikov Krško OKO 
oz. Štovičkov dan

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
predstava »Volk in 7 kozlič-
kov«

• od 19.30 dalje v Brežicah: 
BMM 2015

Sobota, 27. 6.

• ob 8.00 na upravi Kozjan-
skega parka v Podsredi: 9. 
tradicionalni pohod po Emi-
ni romarski poti

• od 9.00 dalje v Brežicah: 
BMM 2015

• ob 9.00 iz MT Senovo: ko-
panje na bazenu Brestanica

• ob 9.00 na Trgu v Brestani-
ci: Petrov sejem

• ob 9.00 pred cerkvijo v Le-
skovcu pri Krškem: pohod 
v spomin na bitko v Krako-
vskem gozdu 1991, govor-
nika na pohodu: Jože Arh in 
Jože Zupančič; ob 13.00 pri 
spomeniku vojne za Sloveni-
jo v Zalokah: kulturna slove-
snost, govorniki: župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko, 
predsednik VSO Aleš Hojs in 
dr. Dimitrij Rupel

• od 9.00 do 12.00 na igrišču 
na Mrtvicah: turnir v malem 
nogometu za mladino do 15 
let; od 15.00 do 18.00: tur-
nir v malem nogometu za 
člane od 16 do 35 let; ob 
18.00: otvoritev prenovlje-
nega igrišča; od 18.30 do 

21.00: turnir v malem no-
gometu za člane nad 35 let

• ob 11.00 v Gabrju pri Dobo-
vi: 10. jubilejno srečanje vasi 
Gab(e)rje v Sloveniji

• od 15.00 dalje pri družini 
Zupan v Kladju: otroške li-
kovne delavnice  poslikava 
na steklo pod vodstvom Ele-
ne Sigmund

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: svečana seja sve-
ta KS Podbočje ob krajev-
nem prazniku s podelitvijo 
priznanj; ob 20.00 na igri-
šču OŠ Podbočje: podelitev 
srebrnikov novorojenčkom 
v letu 2014, družabno sre-
čanje krajanov z ansamblom 
Svetlin in ustvarjalne delav-
nice za otroke

Nedelja, 28. 6.

• ob 10.00 na igrišču na Dr-
novem: rekreativno kole-
sarjenje

• ob 11.00 na First Wake Par-
ku Boršt: BMM 2015  Shoo-
der Jam(a)

Ponedeljek, 29. 6.

• od 8.00 do 16.00 v prosto-
rih Zavoda za šport Breži-
ce: Teden športnega počitka 
 dnevni kamp za otroke od 
6. do 15. leta starosti (vsak 
dan do 3. 7.) 

• od 9.00 do 13.00 v Knjižni-
ci Brežice: brezplačni tečaj 
slovenskega jezika »S slo-
venščino v počitnice!«, za 
otroke in mladostnike od 13. 
do 19. leta, katerih materni 
jezik ni slovenščina (vsak 
dan do 3. 7.)

Torek, 30. 6.

• ob od 8.00 do 12.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: pole-
tna grajska dogodivščina za 
otroke od 6 do 14 let (vsak 
dan do 4. 7.)

• ob 18.00 na ploščadi pred 
KD Krško: mednarodni fe-
stival uličnega gledališča 
Ana Desetnica

Sreda, 1. 7.

• od 14.00 dalje na domači-
ji Felicijan v Peklu pri Šen-
tjanžu (Jablanica 13): likov-
na manifestacija ArtEko 

Šentjanž 2015
• ob 18.00 v parku v starem 

mestnem jedru Krškega: 
mednarodni festival ulične-
ga gledališča Ana Desetnica

Petek, 3. 7.

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Poletni večeri v parku 
 razstava grafik Roberta Ga-
briča »Mesta pod zvezdami«

• ob 20.00 na avtobusni po-
staji v Šentjanžu: ŠentRoc-
kJanž  The Perception, 
Liquf, DJ Andy

• ob 21.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: Poletje na 
gradu Rajhenburg  koncert 
Vlada Kreslina in skupine 
Mali bogovi

Sobota, 4. 7.

• od 9.00 dalje na kmetiji Ju-
rečič Veliko Mraševo: dan 
tehnike in otvoritev nama-
kalnega sistema KalceNa-
klo, predstavitev proizvo-
dnoprodajnega programa 
razstavljavcev na stojnicah 
na kmetiji Turk  Brod pri 
Podbočju 

• ob 19.00 na domačiji Feli-
cijan v Peklu pri Šentjanžu 
(Jablanica 13): zaključek li-
kovne manifestacije Art Eko 
Šentjanž 2015 z delovno 
razstavo na prostem in kul-
turnim programom

• ob 19.00 v Ločah pri Dobo-
vi: tradicionalno srečanje 
pihalnih orkestrov, občin in 
ZKDjev

• ob 19.00 na avtobusni po-
staji v Šentjanžu: ŠentRoc-
kJanž  Harmonk'n'Roll

Nedelja, 5. 7.

• ob 10.15 v cerkvi na Vihrah: 
praznovanje urhovega

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Bistrica ob Sotli so objavlje-
ne na str. 17.

kam v posavju

Organizacija Poletnih večerov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško, 
Krajevna skupnost mesta Krško.

Vinar Poletnih večerov: Vinska klet Kodela.
Prireditve je podprla Občina Krško.

VSTOP PROST!

URA SLOVENŠČINE 
četrtek, 11. junij 2015, ob 17.00

OŠ JURIJA DALMATINA 

MESTA POD ZVEZDAMI 
Robert Gabrič
Razstava slik in grafik.

petek, 3. julij 2015, ob 19.00
DVORANA V PARKU, KRŠKO

AL’ EN AL’ DVA 
Zdenko Perec

Monokomedija člana KD Leskovec pri Krškem.
četrtek 16. julij 2015, ob 19.00 

MESTNI PARK V KRŠKEM

TWISTED DELIGHT
Katja Šulc

Koncert.
četrtek, 23. julij 2015, ob 19.00 

MESTNI PARK V KRŠKEM

BIG BAND KRŠKO
Koncert.

četrtek, 20. avgust 2015, ob 19.00 
MESTNI PARK V KRŠKEM

VEČERI PRED DNEVI POEZIJE 
IN VINA 2015

Branja domačih in tujih pesnikov.
Glasbena gosta: 

Aleš Suša (saksofon) in Miha Koretič (kitara).
torek, 25. avgust 2015, ob 19.00 

MESTNI PARK V KRŠKEM

KRESNIKOV VEČER
Pogovor z dobitnikom literarne nagrade Kresnik.

september 2015 
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO

SEVNICA – V Knjižnici Sevni-
ca je do konca junija na ogled 
60 likovnih del, ki so plod 2. li-
kovnega otroškega natečaja 
Paleta brez meja. Na razpis OI 
JSKD Sevnica je prispelo 222 
likovnih del mladih ustvar-
jalk in ustvarjalcev iz sevni-
ških osnovnih šol. Strokovni 
izbor najbolj zanimivih in iz-
virnih del sta opravila likovni 
pedagog Tone Zgonec in ljubi-
teljski slikar Sebastjan Pope-
lar. »Natečaj je bil organiziran 
z namenom spodbujanja mla-
dih likovnih ustvarjalcev k čim 
bolj svobodnemu in ustvarjal-
nemu umetniškemu razmi-
šljanju ter izražanju ob vode-
nju prizadevnih mentorjev,« 
je na otvoritvi dejala Katja Pi-
bernik, direktorica knjižni-
ce Anita Šiško pa je mladim 
ustvarjalcem podarila knji-
žne nagrade. Na otvoritvi se je 
predstavil kvartet violončel v 
sestavu Ina Starič, Neža Moč-
nik, Nastja Lisec, Zala Ven-
celj pod mentorstvom Tanje 
Kadivnik Kolar.  K. P./S. R.

Paleta brez meja
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Kot je še pred podpisom pove-
dal Gorazd Cvelbar, strokov-
ni delavec za programe športa 
pri OKS, je eden od ciljev, ki si 
ga je zadalo novo vodstvo OKS 
v mandatnem obdobju 2015–
2019, tudi ponovna vzposta-
vitev regijskih pisarn OKS z 
željo po proaktivnem delova-
nju v svojem okolju. Cilj re-
gijskih pisarn je, da vsaka od 
njih vzpodbudi ustanovitev 
vsaj ene občinske ali medob-
činske športne zveze in pokri-
va interese društev v občinah, 
kjer športne zveze ne deluje-
jo, spodbuja medobčinsko po-
vezovanje in čezmejno sodelo-
vanje, se povezuje z lokalnimi 
mediji pri promociji športa 
itd. Regijska pisarna v Breži-
cah pokriva območje Posav-
ja in Zasavja oz. občin Brežice, 
Krško, Sevnica, Radeče, Kosta-

OKS želi vlagati v lokalna okolja
BREŽICE - V Mestni hiši Brežice sta 9. junija predsednik Športne zveze (ŠZ) Brežice Stane Tomše in predse-
dnik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec podpisala pogodbo, s katero se v Brežicah 
odpira regijska pisarna OKS - Združenja športnih zvez, njena nosilka pa bo ŠZ Brežice.

njevica na Krki, Trbovlje, Hra-
stnik in Zagorje ob Savi. Vodja 
pisarne je Ivan Gerjevič, na-
haja pa se v športni dvorani 
Brežice. Župan občine Brežice 
Ivan Molan je dejal, da odpr-
tje regijske pisarne OKS pome-
ni, da je ta prepoznal brežiško 

občino kot zelo športno med 
slovenskimi občinami. V obči-
ni je 1920 vadečih oseb v pro-
gramih, sofinanciranih s strani 
občine, ki sofinancira 20.530 
ur vadbe v športnih objektih. 
Bogdan Gabrovec je poudaril 
željo po vrnitvi športa v lokal-

na okolja. »Zato, da obdržimo 
rezultate vrhunskih športni-
kov, ni dovolj, da samo podpi-
ramo vrhunski šport, ampak 
je nujno, da začnemo zelo in-
tenzivno vlagati v okolja, kjer 
šport nastaja, to pa so klubi in 
društva,« je povedal in dodal, 
da si želijo šport ponovno uve-
sti v visokošolski program, pri 
tem pa bodo imele pomemb-
no nalogo regijske pisarne, ki 
bodo z anketiranjem in animi-
ranjem športnih okolij poskr-
bele, da se bo šport vrnil na 
fakultete. Stane Tomše je pri-
znal, da ŠZ Brežice zagotovo ne 
bi bila tako uspešna, če ne bi 
bilo dobrega sodelovanja z ob-
činsko upravo in še posebej žu-
panom, ki ima po njegovem iz-
reden posluh za šport v občini. 

 R. Retelj

Bogdan Gabrovec (levo) in Stane Tomše med podpisom po-
godbe

OREHOVO  13. junija je potekalo na urejeni ribolovni trasi na 
Orehovem pri Sevnici državno prvenstvo Slovenije v lovu rib s 
plovcem pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – para-
olimpijskega komiteja in v organizaciji Društva invalidov Sevni-
ca. Tekmovanja se je udeležilo 28 članov Zveze delovnih invali-
dov Slovenije, 30 članov Zveze paraplegikov Slovenija, trije člani 
iz vsake od nacionalnih invalidskih organizacij v Sloveniji,10 po-
sameznic iz Zveze delovnih invalidov Slovenije in po dve najboljši 
posameznici iz ostalih invalidskih organizacij. Za nemoten potek 
tekmovanja je skrbelo sedem sodnikov Ribiške družine Sevnica 
in štirje člani Društva invalidov Sevnica. Med tekmovalci, ki so 
lovili sede (iz vozičkov za invalide), je bil najuspešnejši član RD 
Celje Rudi Centrih. Član DI Hrastnik Edvard Pufler je bil naj-
boljši med invalidi, ki so lovili stoje. Najboljši posavski ribič je 
bil član DI Krško Marko Pešec, ki je osvojil četrto mesto. V žen-
ski konkurenci je med devetimi tekmovalkami slavila članica DI 
Dravograd Danica Merc.  S. R.

Državno ribiško prvenstvo

Na urejeni ribiški trasi ob sprehajalni poti na Orehovem je 
potekalo državno ribiško prvenstvo v lovu rib s plovcem za 
invalide.

BMX kolesarstvo se je razvilo v 
začetku 70. let preteklega sto-
letja med mladimi, ki so opo-
našali dirke v motokrosu. BMX 
dirke spadajo med tip 'offro-
ad' kolesarskih dirk, ki poteka-
jo na urejenih, prav za tovrstne 
dirke namenjenih dirkali-
ščih. V svetu je BMX poudar-
jeno razvit v zahodni Evropi 
in severni Ameriki, a rezulta-
ti zadnjih olimpijskih final v 
Londonu, z zmagovalcema iz 
Latvije v moški in Kolumbi-
je v ženski konkurenci, kažejo 
na globalizacijo tega cenovno 
ugodnega športa.

BMX kolesarske dirke so 
sprint dirke, kjer se po štartu 
iz višje ležeče »štartne rampe« 
izmenjujejo serpentine, različ-
ni skoki ter nagibni ovinki, ki 
pomagajo vzdrževati hitrost. 
V uradni »olimpijski« različi-
ci običajno štarta osem tek-
movalcev, ki se pomerijo v po-
sameznih dirkah ali se več teh 
skupno točkuje. Proga je širo-

BMX se vrača v Posavje
KRŠKO - Tradicijo BMX kolesarstva v Posavju po dveh desetletjih zatišja nadaljuje devetletni Svit Sevšek, 
čigar oče Dejan je bil je v zlatem obdobju krškega BMX-a celo državni prvak v kategoriji 17+. Gre za šport, 
primeren za vse generacije, predvsem pa za otroke in mladino. 

ka od 8 do 10 metrov, kar pa 
vseeno ob velikem drenu med 
vožnjo poskrbi za spektakular-
na prehitevanja, borbe za čim 
boljši položaj in tudi številne 
nenevarne padce. BMX šport 
je za popularizacijo poskrbel 
tudi s prilagoditvijo proge, 
starostnih skupin in njihovih 
sposobnosti, s čimer je naredil 
disciplino bolj prijazno tudi re-
kreativnim kolesarjem. Na to-

vrstni progi lahko vozijo tudi 
gorska, cruiser in navadna ko-
lesa, omejitev ni. Rabljen BMX 
je za mlade zlahka dostopen 
za ceno okrog 150 evrov, nov 
za 450, profesionalno kolo pa 
seže do 1.200 evrov. Dobro ob-
vladovanje BMX kolesa je zna-
no kot dobra priprava za mo-
rebitno nadaljevanje kariere v 
speedwayu in motokrosu, kar 
je še kako zanimivo za razvoj 
obeh tradicionalnih posavskih 
športov. 

Posavci so bili konec 80. in v 
začetku 90. let minulega sto-
letja na državni ravni precej 
uspešni. Ime krškega BMXa so 
v tem obdobju zastopali Dejan 
Sevšek, ki je v zlatem obdobju 
krškega BMXa postal celo dr-
žavni prvak v kategoriji 17+, 
Kristjan Mustar, Dejan Sta-
nič, Dejan Mugoša, Ivo Rimc, 
Damjan Žibert idr. Zdaj tra-
dicijo nadaljuje Svit Sevšek, 
član v decembru preteklega 
leta ustanovljenega BMX kluba 
Krško. Oče Dejan pri tem tre-
nutno deluje kot glavni orga-
nizator in motivator, še v tem 
letu nameravajo razširiti svoje 
članstvo in aktivnosti. V začet-

ku maja se je v Mariboru odvi-
jala dirka za pokal Alpe Adria. 
V kategoriji od 9 do 12 let je 
Svit prvi dan osvojil odlično 2. 
mesto, naslednji dan pa dodal 
še 3. mesto. BMX je v Sloveni-
ji precej razvit šport, saj se je 
tekmovanja v vseh kategorijah 
udeležilo preko 120 tekmoval-
cev iz šestih držav, med njimi 
tudi predstavniki oddaljene 
Ukrajine. Proge se trenutno ob 
mariborski nahajajo v Ljublja-
ni, Ribnici ter »pump track« 
proga v Radljah ob Dravi. Tre-
nutno se v krškem klubu vozi-
jo na treninge v Maribor, letos 
pa ciljajo še na tekme v itali-
janskem Rivignanu, avstrijskih 
Baierdorfu, Mühlenu in Duna-
ju ter madžarskem Sopronu.

Posebno mesto v slovenskem 
BMXu trenutno drži Filip Fli-
sar, udeleženec dveh zimskih 
olimpijskih iger v smučarskem 
skicrossu. Filip je za sloven-
ski BMX velik promotor in mu 
z osebnim ciljem udeležbe na 
naslednjih olimpijskih igrah v 
brazilskem Riu omogoča pre-
cej medijske pozornosti. V tu-
jini je BMX šport precej resna 
zadeva, saj so denimo na Nizo-
zemskem napravili kopijo ste-
ze za naslednje olimpijske igre 
in vadijo kar doma. 
 Luka Šebek 

Svit Sevšek (na 3. mestu) v akciji …

… in z osvojenima pokaloma

SEVNICA  V Športni dvorani Sevnica je 13. junija peto leto zapo-
red potekal mednarodni turnir v košarki Vulco–Sava avto. Tek-
movale so ekipe kadetov (letnik 1998 in mlajši) iz slovenskih 
košarkarskih klubov Union Olimpija in Krka ter hrvaških klu-
bov Dubrava in Cedevita. Turnir se je zaključil z zmago KK Du-
brava, KK Cedevita je zasedel drugo, KK Krka tretje, KK Union 
Olimpija pa četrto mesto. MVP turnirja je postal igralec Dubra-
ve Karlo Kos, najboljši strelec pa je bil košarkar Cedevite Toni 
Perković. Udeleženci so se preizkusili tudi na posebnem poligo-
nu, najboljše pa se je med ovirami, porabil je dobrih 26 sekund, 
znašel Olimpijin košarkar Jan Strmčnik. V metanju trojk je bil 
najbolj zbran Matic Šiška iz KK Krka. Pokale in priznanja naj-
boljšim so podeljevali Andrej Vraničar (Goodyear Dunlop), An-
drej Štih (Adel), Milan Jamšek (Sava avto), župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk, nekdanji reprezentant Goran Jagodnik in 
trener Uniona Olimpije Gašper Potočnik. Jamšek je obljubil, da 
bo še naprej pripravljal košarkarske turnirje, a upa, da bo Obči-
na Sevnica uredila korektne zarise košarkarskega igrišča v Sev-
nici. Župan Ocvirk je obljubil, da bo to uredil, zato se za priho-
dnost košarke na tem koncu ni bati.  D. Perko/S. R. 

Mednarodni turnir v košarki

LJUBLJANA  Na tretji dirki za državno prvenstvo v speedwayu, ki 
je potekala na stadionu Ilirija v Ljubljani, je nastopilo le še devet 
slovenskih voznikov, ostala mesta pa so zapolnili vozniki iz Itali-
je, Nemčije in Avstrije ter edini voznik Hrvaške Jurica Pavlic, ki 
pa je tokrat ostal brez finala. Poleg zmage Ljubljančana Mateja 
Žagarja, ki se je pred zadnjo dirko na Hrvaškem močno pribli-
žal že 14. naslovu državnega prvaka, velja zlasti omeniti tokrat 
uspešnega Krčana Denisa Štojsa (na fotografiji), ki je dirko kon-
čal na tretji stopnički (drugi je bil Ljubljančan Gregorič). Med-
tem ko je Čonda (Lendava) v finalni vožnji padel in tako osvojil 
4. mesto, v skupnem seštevku pa je ostal na 2. mestu, Štojs pa je 
zdaj tretji.  Foto: S. Mavsar

Štojs na stopničkah v Ljubljani

KRŠKO, NEREZINE  8. junija se je skupina kolesarjev iz Krškega 
in Brežic ob tretji uri zjutraj odpravila na pot s kolesi iz Krškega 
in še isti dan ob šestih zvečer prispela v Osor. 275 km so prevo-
zili Bojan, Boris in Branko Čurič, Borut Tomše, Franc Škoda 
in Andrej Černelč, v spremljevalnem vozilu pa je bil Milan Slak.

S kolesi iz Krškega v Nerezine
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Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Andreja Bakšič Grozdina, 

Veliko Mraševo – dečka,
• Mateja Krulc, Pišece  

deklico,
• Anita Kaplan, Narpel – 

deklico,
• Patricija Rangus, Gorenje 

Skopice  dečka,
• Olja Špiranec, Kozje  

dečka,
• Marija Sintič, Dobrava ob 

Krki  dečka,
• Sonja Bobnič, Brestanica 

– dečka,
• Anja Tucovič, Obrežje  

deklico,
• Marjanca Stopar, Brezje 

pri Dovškem  dečka,
• Anja Smole, Križan Vrh  

dečka,
• Polonca Vimpolšek, 

Brežice  deklico,
• Ivana Lipej, Bizeljsko  

deklico,
• Monika Šušterič, Kladje 

nad Blanco  dečka,
• Tjaša Kerin, Ardro pri Raki 

– deklico,
• Nataša Pavlovič, Brežice  

deklico,
• Damjana Pirc, Brežice  

deklico,
• Afrodita Hudorovič, 

Kerinov Grm  dečka,
• Suzana Kovaljev, Gabrijele 

– dečka,
• Maja Rus, Sevnica – dečka,
• Vesna Alegro, Gunte  

dečka,
• Nataša Mervič, Krško  

deklico,

rojstva

• Admir Čolić z Loke pri 
Zidanem Mostu in Amela 
Keranović iz Celja,

• Andrej Podlogar z 
Jablanice in Aleksandra 
Požar iz Glogovega Broda,

• Severin Jazbec iz Drožanja 
in Tjaša Metelko iz 
Hudega Brezja,

• Valentin Duhanič iz Gazic 
in Barbara Tomše iz 
Kraške vasi,

• Mario Mirt in Miša 
Marinč, oba z Malega 
Kamna,

• Dejan Mak in Saša Lukati, 
oba z Vrha pri Boštanju,

• Jože Budna in Dijana 
Rasinec, oba iz Krajnih 
Brd,

• Dejan Grubar iz 
Šentjerneja in Natalija 
Capl iz Krškega,

• Drago Možek iz Mrčnih 
sel in Petra Ingeborg 
Sassenrath iz Hildna 
(Nemčija),

• Marko Zalokar z Jelenika 
in Marjanca Molan iz 
Podulc,

• Denis Zorič iz Brezja pri 
Senušah in Petra Ivnik iz 
Dolenjega Leskovca,

• Sebastijan Šoba iz Krškega 
in Urška Derstvenšek iz 
Brestanice.

ČESTITAMO!

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

Jasmina Tuma in Klemen Kogovšek, oba iz Krškega, 9. 
maja 2015, poroka v samostanu Olimje pri Podčetrtku 
(Foto: Matej Fujs)

moja poroka

SROMLJE Pred časom sta biserno poroko in 60 let skupnega živ-
ljenja praznovala Angela in Ivan Bostele z Okljukove Gore pri 
Sromljah, ki sta zakonsko zvezo sklenila leta 1955. Njun vsakdan 
je bil poln trdega dela, dopustov pa nista poznala. Tegobe vojne 
sta bridko občutila od začetka do konca. V zakonu sta se jima ro-
dila hčerka in sin, imata tri vnuke, Tadejo, Tilna in Zalo, ter dva 
pravnuka. Ob vsakdanjih skrbeh pa sta si rada vzela čas za petje. 
Tako se je Ivan pridružil moškemu zboru, odkar se je na Sromljah 
razvilo ljudsko petje, pa sodeluje tudi v KD Ljudski pevci Srom lje, 
ki mu tudi predseduje. Angela se je že po končani osnovni šoli 
pridružila cerkvenim pevcem, kasneje pa tudi ljudskim pevcem.

Biserna poroka Bosteletovih

Angela in Ivan Bostele

KOSTANJEK  Na pobudo Daneta Mižigoja in nekaterih sošolk 
smo se lanskega oktobra srečali pri Petru Špilerju v Kostanjku. 
Obeležili smo 66 častitljivih let, odkar smo končali malo maturo 
na krški nižji gimnaziji, ki smo jo obiskovali v letih 1945–1948. 
V razredu nas je bilo 30 učencev, srečanja pa se nas je udeležilo 
12, saj je veliko že pokojnih, nekaj pa je bilo bolnih. Obujali smo 
lepe spomine na naša mlada leta, si ogledali Špilerjev muzej ter 
se dobro okrepčali z domačo hrano.  A. Kukovičič

Obeležili 66-letnico male mature

22. maja so se zbrali v Gostišču Senica na Senovem nekdanji 
učenci in učenke, ki so leta 1950 zaključili nižjo gimnazijo na 
Senovem in uspešno opravili malo maturo. »Reka življenja hitro 
teče, čas drvi mimo nas, a lepih trenutkov je v naših srcih  ostalo 
veliko. Druženje in spomin na nepozabne šolske dni nam veliko 
pomeni, nam podarja novih moči in veselja. Tokrat gre prisrč-
na hvala naši sošolki Jožici Vogrinc, ki nam je podarila pesni-
ško zbirko Ko zapoje jesen, ki jo je izdala ob svojem okroglem ži-
vljenjskem jubileju. Tudi Brankov recital je bil enkraten, sošolka 
Tatjana pa je poskrbela, da je tudi naše tokratno srečanje lepo 
uspelo,« je zapisala v svojem sporočilu Marica Deželak ter do-
dala, da se veseli novega snidenja čez leto dni, ko bodo proslavi-
li 66letnico male mature.  S. R.

Ob 65-letnici male mature

• Nina Požun, Leskovec pri 
Krškem  dečka.

ČESTITAMO!

Posavski obzornik tudi na spletu 
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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

I. NAMEN JAVNEGA POZIVA

1. Dom upokojencev in oskrbovancev Impolj-
ca (v nadaljevanju: DUO Impoljca), Arto 13, 
8293 Studenec, izvaja celodnevno institu-
cionalno varstvo in oskrbo odraslih oseb 
s posebnimi potrebami. Zadnjih deset let 
na podlagi smernic Nacionalnega progra-
ma socialnega varstva poseben pomen na-
menja dezinstitucionalizaciji. 

2. Za zagotavljanje najboljših pogojev za iz-
vajanje svoje osnovne dejavnosti se DUO 
Impoljca povezuje z lokalnim okoljem in 
med drugim najema stanovanjske objekte 
za dezinstitucionalizacijo varstva in oskr-
be odraslih oseb s posebnimi potrebami.

II. PREDMET JAVNEGA POZIVA

1. Predmet zbiranja ponudb je najem stano-
vanjske hiše ali stanovanja s teraso za iz-
vajanje institucionalnega varstva in oskr-
be odraslih oseb.

2. Bivalna površina: 
1.1. stanovanjska hiša: najmanj 250 m2 

oziroma 
1.2. stanovanje:  najmanj 100 m2.

3. Stanovanjska hiša ali stanovanje mora 
omogočati bivanje v več sobah, zagotovlje-
ne morajo biti primerne sanitarije, kopal-
nica, večnamenski prostor (kuhinja, jedil-
nica), skupni prostor, shramba. Zaželen je 
izhod na zelene površine, teraso in vrt (Pra-
vilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za 
izvajalce socialno varstvenih storitev – Ur. 
l. RS, št. 67/2006).

4. Lokacija: Občina Sevnica, urbano ali prime-
stno okolje mesta Sevnica.

5. Obdobje najema: 3 leta z možnostjo po-
daljšanja.

III. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE

1. Ponudbe lahko oddajo fizične ali pravne 
osebe, ki na nepremičnini za najem nima-
jo vpisanega dolga.

2. V ponudbi mora biti navedena višina me-
sečne najemnine, v katero morajo biti za-
jeti stroški investicijskega vzdrževanja. Te-
koče stroške krije najemnik.

3. Ostala vsebina pričakovane ponudbe:  
3.1. vsebinski opis nepremičnine z zemlji-
škoknjižnimi podatki, 
3.2.  naslov, na katerem se nepremičnina 
nahaja, 

3.3. leto izgradnje, 
3.4. skupne izmere bivalnih površin in po 
posameznih prostorih, 
3.5.  izvedena morebitna obnovitvena dela 
oziroma posegi na in v objektu,
3.6. energetska izkaznica, 
3.7. način ogrevanja in morebitne druge 
značilnosti objekta,
3.8. zaželeno je priložiti slikovni material, 
3.9. kontaktni podatki ponudnika (ime in 
priimek oziroma firma, naslov, telefon).

IV. ODDAJA IN OBRAVNAVANJE PONUDB:

1. Rok za oddajo ponudbe: do vključno 14. 8. 
2015. Ponudba, oddana priporočeno na 
pošto dne 14. 8. 2015, se šteje za pravo-
časno.

2. Način oddaje ponudbe: 
2.1. priporočeno po pošti na naslov DUO 
Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec, v zaprti 
kuverti s pripisom »Javni�poziv�za�zbiranje�
ponudb�za�najem�bivalnih�prostorov�–�NE�
ODPIRAJ«. Na hrbtni strani mora biti ku-
verta opremljena z naslovom ponudnika 
ali
2.2. osebno v tajništvu DUO Impoljca, Arto 
13, 8293 Studenec, v zaprti kuverti s pripi-
som »Javni poziv za zbiranje ponudb za na-
jem bivalnih prostorov – NE ODPIRAJ«. Na 
hrbtni strani mora biti kuverta opremljena 
z naslovom ponudnika, vsak delovni dan 
od 7.-14. ure.

3. Obravnavanje ponudb: 
3.1. Vloge bo pregledala in obravnavala 
komisija.
3.2. V dogovoru s ponudnikom bo opra-
vljen ogled na lokaciji nepremičnine.
3.3. Z izbranim ponudnikom se bo skleni-
la najemna pogodba.

V. DODATNE INFORMACIJE:

1. Telefon: 07 816 14 00
2. Elektronska pošta: 

duo.impoljca@duo-impoljca.si

VI. PRAVNO OBVESTILO:

DUO Impoljca si pridržuje pravico, da z nobenim 
od ponudnikov ne sklene najemne pogodbe. 

DUO IMPOLJCA
Andreja Flajs, direktorica

JAVNI POZIV 
ZA ZBIRANJE PONUDB

ZA NAJEM BIVALNIH PROSTOROV

28. 5. popoldan me je poklical 
Marjan Zakšek in mi čestital, 
ker bom prejel priznanje Obči-
ne Krško. 30. 5. sem se udeležil 
pohoda po poteh KS Leskovec, 1. 
6. sem bil na seji sveta KS Lesko-
vec in 2. 6. poslušal tri govorni-
ke ob zaključku del na sanaciji 
plazu v Volovniku. Na opisanih 
dogodkih mi nihče ni ponudil 
roke, ker niso brali Posavskega 
obzornika tako kot sodelavec iz 
Premogovnika Senovo. Od leta 
1962 do 2014 sem se razdajal 
za druge in mnogim omogo-
čil tak ali drugačen življenjski 
uspeh. Leskovčani niso opazi-
li ničesar in nič zabeležili. Po-
sebej se bom zahvalil zakonce-
ma Anici in Dragu Valentinc iz 
Leskovca. Brez njunega predlo-
ga mi župan mag. Miran Stanko 
priznanja ne bi izročil. Ostaja pa 
rek: Ne kaži svetu, če si nesrečen, 
ker svet je neobčutljiv. Ne kaži 
mu, če si srečen, ker svet je ne-
voščljiv. Alojz Šribar, Kobile

V 12. številki Posavskega obzornika je bila objavljena novica, da 
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve podaja pobudo 
za spremembo zakonodaje, ki bi vojnim veteranom takoj povrnila 
pravico do plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Pobu-
da je hvale vredna, vendar zahteva tudi nekatera dodatna pojasni-
la, ki v članku niso navedena in tudi bralcem manj poznana.  Naj-
prej nekaj besed o ZVSO, ki se v javnosti deklarira kot veteranska 
organizacija. Prepričan sem, da ZVSO ni veteranska organizacija, 
saj v svojem temeljnem aktu vse do novembra 2014 ni imela niti z 
eno besedo zapisano nič o vojnih veteranih ali o vojnem veteran-
stvu na splošno. So pa pridobili status društva v javnem interesu 
ravno na področju vojnih veteranov. Sprašujem se, kako? Pravza-
prav zelo enostavno, ker so privesek politične stranke, konkretno 
SDS-a Janeza Janše. 

Prav tega Janeza Janše in njegovega tedanjega ministra za delo, 
družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka, ki sta v parlament po-
dala predlog o odvzemu vseh pravic vojnim veteranom, kar je bilo 
z večino glasov tedanje koalicije, ki jo je vodil omenjeni Janez Ivan 
Janša, tudi potrjeno. Naj poudarim, da je bil tedanji odvzem pra-
vic trajne narave in ne le začasen ukrep. O spremembah Zakona 
o vojnih veteranih se z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo tedanji 
oblastniki niso želeli ali hoteli pogovarjati, usklajevati ali iskati 
skupne sprejemljive rešitve. Preprosto so več kot 20.000 vojnim ve-
teranom trajno odvzeli edino materialno pravico, ki so jo bili dele-
žni za svoje udejstvovanje v osamosvojitveni vojni. In prosim, nikar 
sedaj govoriti, da smo za teh "10 dni" dobili dovolj, saj smo samo 
pijančevali in podobno. Takšne neumnosti lahko govori le nekdo, 
ki ni bil zraven ali pa je osamosvojitev opazoval iz varne razda-

Zahvaljujem se predlagateljem, 
tistim, ki so odločali, in vsem, ki 
so mi namenili aplavz, ki sem ga 
bila deležna ob podelitvi ZNA-
KA OBČINE KRŠKO. Hvala prav 
vsem, ki ste sodelovali z mano, 
vsem, ki ste me razumeli in mi 
pomagali. Ste del moje zgodbe, 
mojega življenja. Priznanje je 
za vse, kar mi je z vami uspelo, 
naj nam bo tudi vsem spodbu-
da za nadaljnje sodelovanje.  40 
let dela za preživetje in prav to-
liko let prostovoljnega dela na 
več področjih mi je prineslo ve-
liko premišljevanja pri iskanju 
pravih rešitev, veliko zadovolj-
stva po opravljenem delu, ve-
liko izpolnjenih pričakovanj, 
veliko srečnih trenutkov, popla-
čanega poguma, včasih osebne-
ga odrekanja v družini ter ne-
pozabne spomine. Potrebno je 
bilo verjeti in vedno znova naj-
ti pot do uresničitve. Vrednote, 
ki sem jim sledila in ob njih bo-
gatila svoje življenje, so me vo-
dile do praznika, ki mi je prine-
sel priznanje.
 Vida Ban, Zdole

Odgovor na pobudo VSO

M
la

di
ns

ko
 d

ru
št

vo
 Š

en
tja

nž
, Š

en
tja

nž
 1

4,
 8

29
7 

Še
nt

ja
nž

Nihče ni čestital

Zahvala

KS Bučka Občina Škocjan

- sejem,

- rokodelska tržnica,

- šarkeljada - ocenjevanje in razstava šarkljev,

- likovna razstava,

- prikaz sejmarjenja,

- zabava z ansamblom Franca Ocvirka.

25. junij, od 9. ure dalje
pri kulturnem domu na Bučki

Bucka, pušl’c 

Dolenjske

dogajanje:

SEMANJI DAN 
NA BUCKI

vabljeni!
KS Bučka Občina Škocjan

lje v kakšni od sosednjih držav. Ko smo bili vpoklicani pod orožje, 
nihče med nami ni vedel, koliko časa bo vojna trajala in ali bomo 
prišli še živi domov ali ne. 

Po odvzemu pravic smo se veterani organizirali in ponovno spro-
žili postopek spremembe zakonodaje s tem, da smo zbrali več kot 
5.000 podpisov volivk in volivcev, ki so omogočili ponovno parla-
mentarno proceduro in možnost povračila pravic. Potrebno je bilo 
tudi veliko usklajevanj s parlamentarnimi strankami in vlado, da 
je bil postopek na koncu uspešno zaključen. Pristali smo na to, da 
se pravice vrnejo, ko gospodarska rast preseže 2,5 %. Takrat nas v 
teh prizadevanjih tudi pod razno ni podprla VSO, ki se sedaj tako 
goreče zavzema za vračilo pravic. 

Sedaj, ko je na pobudo Zveze veteranov in Združenja Sever za-
konodaja spremenjena, pa se pojavijo neki "ljubitelji osamosvoji-
tve", ki  zahtevajo takojšnjo povrnitev pravic. Gospoda, kje pa ste 
bili do sedaj, kje je bilo vaše zavzemanje za pravice vojnih vetera-
nov takrat, ko so nam bile odvzete? Tiščali ste glave v pesek in bili 
lepo tiho ter sledili ljubljenemu vodji. Ali pa ste bili preveč zavze-
ti z ustanavljanjem paravojaške organizacije Triglav, da bi kdaj v 
prihodnosti na kakšen drugačen način ponovno osamosvajali Slo-
venijo. S potvarjanjem zgodovine imate že tako dovolj izkušenj. 
Na takšna populistična dejanja se kot vojni veteran in aktivni ude-
leženec osamosvojitvene vojne preprosto moram oz. se moramo 
odzvati, saj ne dovolim, da se nekatere stranke in organizacije nor-
čujejo iz ljudi, ki smo takrat brez kakršnih koli zadržkov poprije-
li za orožje ter branili in obranili našo domovino. Nihče se takrat 
ni spraševal ne o politični, verski ali narodnostni pripadnosti. Ta-
krat smo bili enotni in takšni smo še sedaj. 
 Mitja Jankovič, Čatež ob Savi

KRMELJ  V krmeljskem kulturnem domu se je 5. junija odvijalo 
srečanje pevcev ljudskih pesmi ter godcev ljudskih viž, ki ohra-
njajo ali poustvarjajo slovensko ljudsko glasbeno dediščino. Za-
pelo je 11 skupin, skupaj 95 pevk in pevcev. Na letošnjem pev-
skem večeru z naslovom »Skupaj se znajdemo mi« so nastopili: 
ženska pevska skupina Lokvanj, Ljudski pevci z Vrhka pri Trži-
šču, pevska skupina Rosa iz Zabukovja, ljudska pevca dueta Svisli, 
ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, Šentjanški jurjevalci, Ljud-
ski pevci Blanca, ženski pevski zbor Azalea iz Boštanja, pevke in 
pevci folklorne skupine Spomin DU Sevnica, Ljudske pevke s Telč 
in Ljudski pevci Boštanj. Vse skupine je spremljala dr. Mojca Ko-
vačič, strokovna spremljevalka za ljudsko glasbo pri JSKD, ki je 
po zaključku koncerta podala vodjem skupin strokovno oceno. 
Nastopajočim se je za prijeten večer zahvalila predsednica Kra-
jevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt, predsednik Zveze kultur-
nih društev Sevnica Jože Novak pa je vodjem skupin podelil spo-
minsko plaketo.  K. P./S. R.

S petjem ohranjajo ljudske pesmi

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

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

 Uredništvo

JOŽETA DROBNIČA

ZAHVALA

Ob izgubi našega očeta, dedka,
strica, botra in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem ter 
sosedom za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Prisrčna 
zahvala gospodu župniku Franciju za lepo opravljen obred, pevcem za 
zapete žalostinke, nosilcem praporjev in pogrebni službi Žičkar za or-
ganizacijo pogreba. Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Jožeta pospre-
mili na njegovi zadnji poti in vsem tistim, ki ste nam v teh težkih tre-
nutkih pomagali in nam stali ob strani.

iz Veniš

Vsa tvoja toplina
in vsa tvoja ljubezen

ostajata za vedno z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

SLAVKO VERSTOVŠEK

SPOMIN

20. junija je minilo deset let,
odkar nas je zapustil naš dragi mož, ati in dedi

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

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

Vsi njegovi

ZVONKA MARTINJAKA

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi našega dragega 

se najiskreneje zahvaljujemo vsem, ki ste v teh dneh žalosti soču-
stvovali z nami. Hvala za tolažilne besede in stiske rok. Hvala vsem, 
ki ste bili del njegovega življenja, ga spoštovali, imeli radi in se od 
njega poslovili. Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu Žaklju za 
lepo opravljen obred. Hvala tudi VTD Gadova peč in Društvo vino-
gradnikov Dolina. 

z Obrežja

Otišo je otac moj polako,
otišo je stazom što vijuga.

Pratile ga neke stare pjesme
sve do rijeke kojom teće tuga.

Vsi njegovi

IVANA PRESKARJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega brata,
strica, bratranca, svaka in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in sv. maše ter vsem, ki 
ste ga pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar, g. župniku za lepe besede in 
opravljen obred, pevcem, izvajalcu Tišine ter ge. Zdenki za izrečene 
poslovilne besede.

Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali in vas nismo posebej imenovali.

iz Križ

Skromno in pošteno si živel,
v življenju le skrb in delo si imel,

skozi vse življenje boriti si se znal,
a v pomladanskem jutru si zaspal.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

Dopisništvi v Sevnici in Brežicah bosta v petek, 26. junija, zaprti.

CIRIL (LJUBI) VIDMAR

SPOMIN

21. junija sta minili dve leti,
odkar je zapustil svet

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate.

Žalujoča žena in prijatelji

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

misel nate je ostala,
v mojem srcu še živiš.

iz Osredka pri Krmelju.

TEREZIJE JAGRIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, tašče, sestre, svakinje in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku Francu Rataju za lepo opravljen cerkveni 
obred, pevcem zvoka LA PIDEUS MUSICA za zapete žalostinke, 
gospodu Martinu Dušiču za besede slovesa ob odprtem grobu, 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, Ivanu Germovšku 
in Ivanu Radanoviču za nošenje križa in zastave ter Pizzeriji  Petrišič 
za gostinske storitve.
Zahvaljujemo se njenemu osebnemu zdravniku dr. Želimirju Cesarcu 
in dr. Želimirju Škočeliču za nudenje zdravstvene pomoči v času 
njene bolezni. 
Hvala vsem tistim, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti 
in vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam v teh težkih 
trenutkih kakor koli pomagali in nam stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

iz Pišec

Hvala ti, mama,
za rojstvo, življenje,

za čas, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, stkane v trpljenju,

naj večna ti lučka gori!

LJUDMILA ŠTOKAR

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila 
naša draga mama, stara mama, prababica, 

tašča, sestra in teta

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečene 
besede sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. 
Posebno zahvalo smo dolžni osebju kirurškega oddelka in oddelka 
intenzivne nege Splošne bolnišnice Brežice. Hvala osebni zdravnici 
dr. Meliti Planinc in patronažni sestri Željki. Hvala tudi sodelavcem 
Mercator supermarketa Krško. Hvala Ediju Kriegerju za molitve v 
vežici. Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za molitev v vežici in 
sočutno darovano sveto mašo ter opravljen cerkveni pogreb. Hvala 
pogrebni službi Žičkar, pevcem Lavrencij za zapete žalostinke in za 
zaigrano Tišino ter Valentini Pavlovič za postrežbo. Zahvala tudi 
vsem, ki vas nismo imenovali, vendar ste nam kakor koli pomagali 
in našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerka Melita z možem Francijem, vnuki Martin, 
Matej in Mateja z možem Jernejem ter pravnuk Erik

iz Velikega Podloga 48A, Leskovec pri Krškem.

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

misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

FRANCA PETELINA 

SPOMIN

Za našega dragega

Minili sta dve leti, odkar si odšel.
Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate svečke in postojite ob 

njegovem grobu.
Vsi njegovi

Ljubezen naju je združila,
kar bil si ti,

sem bila jaz.
A sreča prehitro je minila,

pogrešan bo za vedno tvoj obraz. 

iz Veniš 51.

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

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 17,50 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

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

DOLENJA VAS - Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 24. 
maja v domači dvorani pripravilo literarno-glasbeni večer 
s predstavitvijo knjige »Ko zapoje jesen« domače avtorice 
Jožice Vogrinc ob njeni 80-letnici. 

Domačinka Jožica Vo-
grinc je ob svojem viso-
kem življenjskem jubile-
ju izdala pesniško zbirko 
»Ko zapoje jesen« in jo 
predstavila svojim so-
krajanom. Poleg avtorice 
je pesmi prebirala Bran-
ka Jenžur. Vogrinčeva je 
hudomušno povedala, da 

je res „odštepala“ 80 let ter dodala še nekaj misli iz svojega ži-
vljenjskega ciklusa. Zbranim je zaupala, da rada ponočuje in v 
dolgih nočeh bere in piše. Piše z veseljem in radosti jo, ker je ve-
liko njenih pesmi dobilo glasbeni zven, tudi mnogo narečnih, s 
katerimi so izvajalci sodelovali na raznih festivalih. 
V odstiranju svojega novega »knjižnega otroka« je dejala, da se 
je odločila za dva sklopa: tako je v prvem poezija, v drugem pa 
uglasbene pesmi. Nekaj od njih so jih prisotni slišali v izvedbi 
Stanke Macur in članov ansambla Jerneja Kolarja, pa tudi do-
mačih pevk ŽePZ Prepelice pod vodstvom Mire Dernač Hajtnik. 
Prijetno recitatorsko doživetje sta pričarala še Vital in Matija 
Koritnik, glasbeno poslastico za konec pa avtorica Vogrinčeva 
s sinom ter vnukom, ki so nastopili kot instrumentalni trio Tri 
generacije. Ščepec lepih želja ob visokem jubileju in izdani pe-
sniški zbirki je za konec podal predsednik sveta KS Dolenja vas 
Goran Udovč, pa tudi predsednica KD Žarek Mateja Jesenšek. 
Vedra in razpoložena kulturna ustvarjalka, ki je zarisala bogat 
vsestranski pečat v svojem okolju, je za nadaljevanje večera po-
vabila obiskovalce na druženje ob prigrizku, sama pa dokazala, 
da jo je zares vredno posnemati, saj se je na dvoranskem parke-
tu sproščeno in urno zavrtela s svojim možem. 
 Marija Hrvatin

»Ko zapoje jesen« Jožice Vogrinc

Jožica Vogrinc in Branka Jenžur
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Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

Prodam koruzo, naravno su-
šeno iz koruznjaka – Dobova. 
Tel.: 041 243 497

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

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

Prodam suha bukova drva. 
Možen razrez in dostava na 
dom. Tel.: 041 833 177

Prodam bukova drva za štedl-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.040 
738 059, Anton Gošek s. p., Ro-
žno 26 8280 Brestanica

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, možna tudi do-
stava. Tel.: 040 802 654

VINOGRADNIŠTVO 
IN SADJARSTVO

Prodam vino cviček in kolesa 
za BCS 19 col. Tel.: 040 319 448

KMETIJSTVO
Oddam pašo in košnjo, paša je 
lahko za drobnico ali ostale ži-
vali. Tel.: 040 953 832

Prodam kosilnico Buharca, 
motokultivator Honda 450 z 
mulčerjem in noži, obračalnik 
za Gorenje Muta na dva vijaka. 
Tel.: 040 295 510

Prodam kosilnico Gorenje 
Muta, okrogel priklop, samo-
hodno vrtno kosilnico Alko, 
koso za Gorenje Muta in kosil-
nico BCS 127. 
Tel.: 051 496 012

Prodam mlad domač krom-
pir in Renault Clio, letnik 2011, 
prva lastnica. 
Tel.: 031 431 681

Prodam ječmen, pšenico in 
koruzo. Tel.: 041 913 799

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

Prodam cca. 330 kock sena le-
tošnje košnje, cena 2,20 €/kos. 
Okolica Tržišča. 
Tel.: 041 685 022 

Peleti s certifikatom EN plus, 
tona že od 223 € dalje, in le-
sni briketi. Tel.: 070 665 823, 
www.ekopeleti.si

NEPREMIČNINE

Za daljši čas oddam garsonje-
ro v središču Brežic in prodam 
opeko (29x14x19 cm). 
Tel.: 041 572 266

Oddam v najem opremljeno 
dvosobno stanovanje od 1. 7. 
2015, na Cesti 4. julija 64, Kr-
ško. Tel.: 041 933 155

Stanovanjsko hišo v Brežicah 
oddam v najem od 1. 8. 2015. 
Tel.: 0049 1 627 587 639, 0049 
817 127 697

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman, do 6 oseb, letna 
kuhinja, nadkrita terasa, kli-
ma, parkirišče, 200 m od mor-
ja. Tel.: 041 983 525

Prodam kmetijsko zemljišče 
(2,2 ha), asfaltiran dostop, vo-
dni izvir z betoniranim zaje-
tjem, cena 19.500 €. Ravne pri 
Zdolah. 
Tel.: 041 722 756

Prodam njivo v izmeri 32 arov. 
Njiva leži v Župelevcu (Marof). 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 480 994

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam avto Kangoo l. 2003, 
200litrski inox sod, sejalnico 
za žita, travniško brano, krmil-
nik za drobnico, motor Jawa. 
Tel.: 041 439 288

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
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

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

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7

Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

 www.zickar.net

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Albini Marinšek, Ul. F.Smrduja 19, 
6230 Postojna. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. PETKA  Daj mi, dam ti
 2. (7.) Ans. AKORDI  Čas bo izbrisal vse
 3. (1.) Ans. POPOTNIKI – Nisem
 4. (9.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI  Našel te bom
 5. (10.) Ans. VIHAR  Ljubiti muzikanta
 6. (2.) Ans. VESELI DOLENJCI  Najin večer
 7. (8.) Ans. KVINTET DO JUTRA  V naši družbi
 8. (6.) Ans. VIKEND  Sin
 9. (5.) Ans. FRANCA MIHELIČA  Glasba je moj čarobni svet
 10. (.) VESELI SVATJE  Se ti kaj kolca

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Hinko Krček s prijatelji – Ti domača hiša

 
Kupon št. 264

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, 28. junij, ob 17. uri

031 643 338
avto.prah@siol.net
www.avto-prah.si

25.junij 2015

Cena 66 €

Odhod Sevnica, 

Krško, Brežice
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svojih let za skupno življenje. 
Preskrbljen. Pridi k meni živet. 
Tel.: 041 584 015 

58letna vdova iz Krškega išče 
prijatelja za skupno preživlja-
nje časa. Tel.: 030 250 569

48letni samski išče pošteno 
mamico, vdovo ali prijateljico, 
do 50 let, voznico. 
Tel.: 040 420 206

Fant, star 42 let, želi spozna-
ti dekle ali mamico za skupno 
živ ljenje pri meni. 
Tel: 041 258 502

Vdovec išče resno in pošteno 
vdovo do 60 let. 
Tel.: 031 230 482

68letni samski moški z deže-
le išče žensko od 60 do 75 let, 
da pride na njegov dom. Samo 
resne. Tel.: 070 248 482

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

Prodam pisalno mizo s pre-
dalčniki 2 m x 1,5 m in dva te-
lefona Samsung Galaxy Young. 
Tel.: 070 335 643

Prodam rabljen pianino Clas-
sic Cantabile DP40 (digital pi-
ano), star 1 leto, cena 400 €. 
Tel.: 031 861 234 

Po zelo ugodni ceni prodam 
rabljen računalnik, novo tip-
kovnico in brezžično miško. 
Tel.: 031 633 499

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

Iščem izvajalca za razrez me-
trskih drv, cca. 20 m. 
Tel.: 041 751 911

Prodam nov zajčnik za štiri 
samice. Tel.: 040 630 640

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

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

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

Prodam novo leseno WC kabi-
no. Tel.: 040 630 640

Prodam: armaturne mreže, 7 
kom, ɸ 6 mm, okenca 10 x 10, 
4 vrtne mize z regulacijo nog, 
3 sobne računalnike z garanci-
jo. Tel.: 070 335 643

STIKI
Samski, ločen, ne po svoji kriv-
di, star 56 let, iščem žensko 

ŽIVALI
Prodam kravi simentalki ali li-
muzin, s prvim teletom, mirni, 
pašni. Tel.: 041 523 708

Prodam kravo, staro pet let, 
telico, staro 16 mesecev in bre-
jo 3 mesece, in telička, starega 
10 dni. Tel.: 041 566 396

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

Kupim telico simentalko, sta-
ro 1618 mesecev, pašno. Pro-
dam pajek Fahr. 
Tel.: 040 577 552

Prodam dalmatinskega osla, 
starega 1 leto, vajenega otrok, 
in el. pastirja. 
Tel.: 031 340 501

Prodam pujske za odojke in 
nadaljnjo rejo. Okolica Bošta-
nja. Možnost zakola. 
Tel.: 041 662 730

Prodam dve kravi; eno s telič-
kom, eno brejo osem mesecev, 
obe sivorjave pasme. 
Tel.:041 838 962.

Prodam pujske, težke 2530 
kg. Okolica Sevnice. 
Tel.št: 041 390 068

Prodam teličko sivko, mlečne 
pasme, staro 9 mesecev. Okoli-
ca Kostanjevice. 
Tel.: 041 219 546

Prodam bikca simentalca, sta-
rega tri tedne. 
Tel.: 031 304 193

Prodam odojke, mesnate pa-
sme, stare 10 tednov. Po želji 
jih tudi zakoljemo. 
Tel.: 07 49 77 095

Ugodno prodam odojke, me-
sni tip, prašiče, različne teže, 
za nadaljnjo rejo ali zakol in 
jagnje. Možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam raztegljiv kavč  klik 
klak. Cena 150 €. 
Tel.: 031 861 234 

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

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

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za�resničnost�in�verodostojnost�objavljenih�oglasov�odgovarja�naročnik.

 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 14085917) – 
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
Epošta: 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
Epošta: 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
Epošta: 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, epošti 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 (14/2015) bo izšla v 
četrtek, 9. julija 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. julij.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice, 
stare 10 tednov, in rjave 

kokoši vsak delavnik 
med 8. in 18. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, 

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

da so na zalogi
grahaste jarkice 

v začetku nesnosti 
ter vsak četrtek 

enodnevni beli piščanci 
s predhodnim 

naročilom 
na 031 676 724.

SEVNICA - V Kulturni dvora-
ni Sevnica je 29. maja sevni-
ška območna izpostava JSKD 
pripravila zaključno regij-
sko Linhartovo srečanje od-
raslih gledaliških skupin 
Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja z uprizoritvijo naj-
boljše predstave z naslovom 
»Al' en al' dva?« ter podeli-
tvijo priznanj. 

Strokovna spremljevalka, 
dramska igralka Ana Ruter, ki 
se je v vlogi državne selekto-
rice v spremstvu igralca in re
žiserja Marka Plantana ude-
ležila tudi zaključne regijske 
prireditve, si je na območju 
posavskih, dolenjskih in belo-
kranjskih občin ogledala de-
vet prijavljenih predstav od-
raslih gledaliških skupin, in 
sicer: »Niti tat ne more pošte-
no krasti« v izvedbi Gledališke 
skupine Ceglis (DKŠD Svoboda 
Krmelj), »Mama je umrla dva-
krat«, ki jo je uprizorila Dram-
ska skupina KD Stari trg ob 
Kolpi, »Županova gostilna« v 

Priznanji za »Al' en al' dva?« 

izvedbi KUD Velika Loka, »Vse 
se vrti okoli ene stvari«, ki jo 
je uprizorila dramska sekcija 
Smeh ni greh (KD Orlica Piše-
ce), predstavo »Gastarbeiter«, 
ki jo je odigralo DKD Svoboda 
Senovo, igro »Ti nori tenorji« 
je izvedla dramska sekcija KD 
Svoboda Brestanica, KD Sta-
ne Kerin Podbočje se je letos 
predstavilo s predstavo »V Bu-
talah imajo obilo vseh dobrot, 
samo …«, Teater Otočec (KD 
Otočec) je pripravil predstavo 
»Oblast« in dramska sekcija KD 
Leskovec pri Krškem monoko-
medijo »Al' en al' dva?«
Za izvedbo slednje, ki jo je na 
podlagi scenarija Saše Pav-
ček in režije Alena Jelena ter 
Klavdije Mirt za oder priredil 
in uprizoril dolgoletni član KD 
Leskovec pri Krškem Zdenko 
Perec, je leskovško kulturno 
društvo, v njegovem imenu pa 
predsednik Janez Kerin, preje-
lo priznanje za najboljšo pred-

stavo letošnjega regijskega Lin-
hartovega srečanja, Perec pa 
priznanje za najbolje odigrano 
glavno vlogo. Ob tem je vodja 
sevniške izpostave JSKD Ka-
tja Pibernik podelila tudi dve 
priznanji za enakovredno od-
igrani ženski vlogi v predsta-
vi brestaniškega društva »Ti 
nori tenorji«, in sicer Karmen 
Kerle in Kristini Virant, med-
tem ko je priznanje za stransko 
moško vlogo v predstavi seno-
vskega društva »Gastarbeiter« 
prejel Goran Miljanović. Zma-
govalna leskovška predstava se 
bo v nadaljevanju potegova-
la tudi za izbor in uvrstitev na 
Festival gledaliških skupin Slo-
venije  54. Linhartovo sreča-
nje, ki bo v septembru poteka-
lo v Postojni. Čestitkam vsem 
prejemnikom priznanj se je 
pridružil tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk, srečanje pa je 
povezoval Vili Zupančič.
 Bojana Mavsar

Prejemniki regijskih priznanj (z leve): KD Leskovec pri Krškem 
(Janez Kerin), Karmen Kerle, Kristina Virant, Zdenko Perec in 
Goran Miljanović s Katjo Pibernik in Srečkom Ocvirkom

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781
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Renault KADJAR
Osvaja najvišje vrhove. Tako kot vi.
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Poraba pri mešanem ciklu 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 99 - 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0155- 0,0536 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00007 - 0,00142 g/km. Število delcev (x1011): 0,08 - 14,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Renault Kadjar s štirikolesnim pogonom*.

Nehaj opazovati. Začni živeti.

*Na voljo pri različicah Xmod in Bose Edition

Renault priporoča renault.si

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

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


