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ŠMARČNA - V predprazničnem velikonočnem času so minulo nedeljo, pred začetkom nove kolesarske 
sezone, pri lično obnovljeni cerkvi Marije Pomočnice na Šmarčni pripravili blagoslov kolesarjev za 
varno in zdravja polno leto. Blagoslov je opravil boštanjski župnik Fonzi Žibert, ki je v znak hvaležnosti 
iz rok predsednika Kolesarskega društva Sevnica Roberta Kosaberja prejel tudi poseben spominek - 
lansko leto je bil upodobljen kolesar, letos pa angel. Po opravljenem obredu je sledila še pogostitev 
pri tamkajšnjem gasilskem domu, od koder so se nato kolesarji vračali na svoje domove po kolesarski 
poti, katere del se vije ob regionalni cesti Šmarčna - Kompolje - Boštanj - Sevnica.
  Foto: Smilja Radi 

Njeno delo nadaljujeta hčeri

Varčujejo, a ne na 
račun kvalitete
Načelniki posavskih upravnih enot ugotavljajo, 
da jih varčevalni ukrepi v javnem sektorju že 
nekaj let silijo v skrajno racionalnost pri porabi 
razpoložljivih sredstev, čeprav imajo dejansko 
vpliv le na zelo majhen delež svojih proračunov. 
Kljub temu se trudijo ohranjati kvaliteto storitev in 
zadovoljstvo strank. 
 Stran 3

V Brežicah »vre« 
zaradi Komunale
V Brežicah je prišlo do »vojne« zaradi Komunale. 
Izredni seji so prisostvovali tudi zaposleni v 
omenjenem podjetju, ki so se zbali za svojo 
prihodnost. Skupina 13 svetnikov, ki je sklicala 
sejo, zatrjuje, da so se položnice v dobrih treh 
letih dvignile za 34 %, direktor Komunale pa 
umirja strasti, ko pravi, da so cene komunalnih 
storitev že več kot dve leti enake.
 Stran 2

Delo gasilcev je neprecenljivo
60. skupščina brežiških gasilcev

Po telefonu »zminirali« knjižnico
Pričakujejo več pomoči društvom
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Pomladno znižanje!

www.secom.si

Ob i š č i t e  n as  i n  s ode l u j t e  v  n agradn i  i g r i !

Rezervacije:
tel. : (07) 490 23 60

KULINARIČNI 
HVARSKI VEČER 
Z ŽIVO GLASBO
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ob 19. uri.
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povedali so - o točenju alkohola na športnih prireditvah

Lara Omerzu, Velike Malence: Po mojem 
mnenju je alkohol na tekmah čisto odveč. Lju-
dje se lahko pozabavamo tudi trezni. Če pri-
demo na kakšno tekmo, pridemo nanjo z ra-
zlogom, da bomo uživali ob nastopih naših 
športnic in športnikov. Po mojem mnenju je 
prostor za alkohol drugje, predvsem na zaba-

vah. Mislim, da večkrat prihaja do izgredov zaradi alkohola, kar 
pa posledično pomeni tudi več nasilja in uničevanja lastnine.

Iztok Godec, Boštanj: Strinjam se z omilitvi-
jo prepovedi alkohola. Vem, da na nekaterih 
tekmah že točijo alkohol, kar je za organiza-
torje samo pozitivno, saj imajo nekaj od tega. 
Verjamem tudi, da bi ljudje več hodili na tek-
me, saj smo trenutno športni navdušenci kar 
malo prikrajšani, pa še klubi bi s tem zasluži-

li. Tudi nasilja ne bi bilo zaradi tega več, če bi pa že prišlo do 
izjem, so za to zadolženi redarji in varnostniki.

Tomaž Petrovič, Krško: Načeloma nisem 
proti alkoholu na stadionih. Še posebej manj-
šim klubom bi lahko to predstavljal dodaten 
vir zaslužka in je lahko s tega vidika en plus, 
gotovo pa zaradi tega ne bi bilo več ljudi na 
stadionih. S problemi na tekmah, ki izhajajo 
iz alkohola, je Evropa opravila že nekaj časa 

nazaj, v posameznih okoljih pa se pojavljajo težave, a če bi se 
držali postavljenih pravil, problemov ne bi bilo.

NEK pred rednim remontom
KRŠKO - Nuklearna elektrarna Krško uspešno zaključuje 27. 
gorivni ciklus, ki se je začel po zaključku remonta  19. novem-
bra 2013. Kot so nam sporočili iz elektrarne, se bo remontna 
zaustavitev predvidoma začela 11. aprila z izključitvijo elek-
trarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajala dober me-
sec dni. Poleg menjave goriva in rednih vzdrževalnih del bodo 
v NEK tudi med tem remontom izvedli okvirno 27 tehnoloških 
posodobitev.  P. P.

BREŽICE - Župan občine Brežice Ivan Molan se je 31. marca 
odzval vseslovenski akciji Slovenske čebelarske zveze »Člo-
vek posadi, čebela opraši« in je ob 10. obletnici vodenja ob-
čine v parku pri spomeniku kmečkim uporom (t. i. kosah) 
v Brežicah posadil medovito drevo - lipo, nato pa še medo-
vito drevo vrste evodija pri OŠ Brežice.

Županu Ivanu Molanu so se pri posaditvi pridružili tajnik Ob-
činske čebelarske zveze (OČZ) Brežice Jože Kelhar, njen blagaj-
nik Ludvik Divjak in predsednik Čebelarskega društva Brežice 
Martin Vimpolšek. OČZ Brežice je medovito drevo evodijo OŠ 
Brežice podarila za obogatitev drevesnega parka. Čebelarji so se 
zahvalili za podporo njihovemu delu tako občini kot šoli in napo-
vedali, da bodo podarili sadike dreves evodije (cveti julija in av-
gusta in je izjemno pomembna za prehrano čebel) tudi ostalim 
osnovnim šolam v občini. Župan Molan je zagotovil, da bo obči-
na pri zasaditvah na javnih površinah upoštevala predloge če-
belarjev in posadila medovite rastline.
Obenem je Molan na kratko povzel deset let županovanja in dejal, 
da je bil v tem obdobju poudarek predvsem na investicijah, ki jih 
je bilo kar za 100 milijonov evrov, ter črpanju evropskih in držav-
nih sredstev (več kot 40 milijonov evrov), odslej pa bodo v obči-
ni dajali še večji poudarek na vzdrževanju investicij in varovanju 
okolja, tudi s sajenjem medovitih rastlin. Občini bo po njegovih 
besedah v prihodnje izziv predstavljalo zagotavljanje in ohran-
janje življenjskega standarda v občini, prav tako bodo nadalje-
vali z zagotavljanjem enakomernega razvoja vseh krajev občine.
 R. Retelj

Molan ob jubileju posadil drevesi

Medovito lipo je Molan posadil s predstavniki OČZ Brežice.

Seja je požela veliko zanimanja, 
saj se je je udeležilo tudi pribli-
žno 50 zaposlenih na Komuna-
li Brežice, ki so želeli slišati, kaj 
so svetniki z zahtevo po sklicu 
izredne seje sploh hoteli. Kot 
je uvodoma razložil prvopod-
pisani med sklicatelji seje To-
mislav Jurman (SMC), pro-
blematiko cen storitev, zajetih 
v obveznih gospodarskih jav-
nih službah (GJS), tj. oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čišče-
nje komunalne in padavinske 
odpadne vode ter zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov, 
dojemajo kot zelo pomembno 
za občane, zato so iskali vse 
možne poti, da opozorijo na 
problematiko. Po njegovih be-
sedah se je izredna seja na kon-
cu pokazala kot edina možnost, 
da do rešitve pridejo po čim hi-
trejši poti. Spomnil je, da je bil 
na seji občinskega sveta okto-
bra 2011 sprejet sklep, po ka-
terem naj se cene GJS ne zvišu-
je v naslednjih treh letih, razen 
če za to niso vzrok ukrepi na ni-
voju države. »V obrazložitvah 
replik ob ustanovitvi javnega 
podjetja je bilo obljubljeno, da 
se bodo cene komunalnih sto-
ritev celo znižale. Občani in 
tudi občinski svetniki so verje-
li in pričakovali, da se cene ne 
bodo spreminjale. Danes ima-
mo cene komunalnih storitev, 
ki so precej dražje od takra-
tnih. Iz položnic fizičnih oseb 
smo naredili povprečje in ugo-
tovili, da so se te cene povišale 
kar za 34 %,« je dejal Jurman 
in dodal, da je razvidno, da je 
v poslovnem letu 2013 Komu-
nala ob stroških dela - plačah 
zaposlenih -, ki znašajo pribli-
žno 1.400.000 evrov, imela še 
dodatne stroške v višini pribli-
žno 2.300.000 evrov. Po njego-
vem so to zaskrbljujoči podat-
ki, zato želijo preveriti, kako 
podjetje posluje. »Naš sklep je 
usmerjen v to, kar občani pri-
čakujejo – da kot občinski sve-
tniki držimo obljube, se vede-
mo odgovorno in zagotavljamo 
pregledno poslovanje javnega 
podjetja. Da bi to dosegli, smo 
dolžni zahtevati sprejetje ta-

kšnih ukrepov, ki bodo zagoto-
vili podroben pregled poslova-
nja JP Komunala Brežice. Tako 
bomo zagotovili, da občani pla-
čujejo natančno toliko, kot je 
nujno za zagotavljanje kvalite-
tnih javnih storitev, in niti cen-
ta več,« je zaključil Jurman.

MOLAN: GRE ZA 
SPRENEVEDANJE

Župan Ivan Molan je ob tem 
dejal, da gre za sprenevedanje 
in zavajanje sklicateljev seje, saj 
v skladu s 24. členom poslov-
nika občinskega sveta sploh ni 
nobenih osnov za sklic izredne 
seje, ker tu ne gre za nujno za-
devo, ampak za cene komunal-
nih storitev, ki so bile na svetu 
potrjene že pred dvema letoma. 
»Današnji sklic izredne seje, ki 
stane 10.000 evrov, prinaša ne-
potrebne stroške in veliko dela 
zaposlenim na občinski upravi, 
saj bi se lahko v tem trenutku 
ukvarjali z drugimi stvarmi,« 
je menil župan, ki je še pove-
dal, da se je za sklic izredne seje 
vseeno odločil, saj se že od lan-
skega avgusta tema okoli Ko-
munale politizira in ne umiri. 
Po njegovem je pri vsem tem 
najslabše, da se v javnosti skuša 
ustvariti vtis, da so se cene po-
višale predvsem zaradi ustano-
vitve novega podjetja. Očital je 
še, da je v občinskem svetu kar 
nekaj svetnikov, ki so osebno 
ali preko sorodnikov tako po-
slovno kot interesno povezani 
s podjetjem KOP, ki je do usta-
novitve Komunale izvajalo sto-
ritve in je sedaj konkurenčno 
Komunali. »Tukaj gre za veliko 
nasprotje interesov ali pa vsaj 
nasprotovanje etičnemu kode-
ksu in morali, zato bi bilo ko-
rektno, da se tisti svetniki, ki se 
v tem prepoznate, izločite vsaj 
iz glasovanja, če že ne iz razpra-
ve,« je povedal.

O KOMUNALI KOT ZLATI 
ŽLICI

Še pred razpravo sta poslova-
nje Komunale predstavila njen 
direktor Aleksander Zupan-

čič in vodja sektorja gospodar-
skih javnih služb Darko Fer-
lan. Kot sta poudarila, se cene 
komunalnih storitev leta 2013 
niso spremenile zaradi stro-
škov dela, temveč zaradi nizkih 
cen v preteklosti in sprememb 
v zakonodaji. Zatrdila sta še, 
da so bile cene oblikovane po 
veljavni uredbi o oblikovanju 
cen komunalnih storitev. Raz-
prava v nadaljevanju ni prine-
sla konkretnih zaključkov. Jure 
Pezdirc (Lista Sonce) je pou-
daril, da ga zanima izključno, 
zakaj je položnica za komu-
nalo danes za 11 evrov dražja 
kot leta 2011 in da je potrebno 
imeti v mislih, da se povprečne 
plače pri nas znižujejo in ljudje 
vedno težje plačujejo položni-
ce. Jurman je Komunalo ozna-
čil kot »naše podjetje, saj je to 
javno podjetje, zato imamo ob-
čani pravico izvedeti tudi stroš-
kovno plat podjetja«. Marijan 
Žibert (ROK) se je slikovito iz-
razil: »Najemo se lahko z žli-
co iz nerjavečega jekla, srebr-
no, pozlačeno ali pa celo z zlato 
žlico. Cena teh žlic pa ni enaka. 
Tako je tudi s storitvijo Komu-
nale – ali jo hočemo pozlačeno 
ali iz nerjavečega jekla. In v tej 
žlici je potrebno nekaj imeti.« 
Po mnenju mag. Andreja Viz-
jaka (SDS) je problem v tem, 
da gre Komunala tistim, ki so 
jo pred časom izgubili, v nos in 
da bi si želeli starih časov, ko 
so »mlatili« po občinskem de-
narju, gradivo, ki so ga dobi-
li s strani sklicateljev seje, pa 
označil za »posmeh in zlora-
bo poslovnika za sklic izredne 
seje«. Igorja Zorčiča (SMC) je 
zmotilo, da sta župan in vod-
stvo Komunale sejo izrabila za 
to, da sta skušala zadeve pri-
kazati kot napad na komunal-
no podjetje, kar po njegovem 
seveda ni res. »Dobili smo šte-
vilne odzive naših občanov, ki 
so opozarjali na bistveno pre-
visoke cene komunalnih stori-
tev, zato smo morali na to opo-
zoriti. Prav tako smo danes 
dobili občutek, da včasih jemo 
z zlato žlico, saj imamo podje-
tje, ki dela dobiček na trgu, se 
ukvarja z založništvom, pošilja 
prav ljice naokoli ... Želel bi, da 
se tudi pri teh zadevah gleda na 
stroške in se raje za kak evro 
zniža strošek komunalnih sto-
ritev, kot da ljudje dobivajo na 
dom neke letake.«

Svetniki so na koncu sprejeli 
dva sklepa, in sicer da občin-
ski svet predlaga županu, da v 
roku 30 dni od dneva spreje-

tja tega sklepa preuči možnost 
znižanja cen storitev, zajetih v 
obveznih GJS, in zagotovi ustre-
zen nadzor cen obveznih GJS, 
ki jih izvaja Komunala Brežice. 
Drugi sprejeti sklep, ki je bil 
predlagan na seji odbora za go-
spodarske javne službe in var-
stvo okolja, pa se glasi: »Komu-
nala Brežice d.o.o. naj v roku 30 
dni posreduje podatek o pro-
duktivnosti na zaposlenega 
glede na panogo obvezne GJS 
in o višini povprečne bruto me-
sečne plače na zaposlenega.«

KOMUNALA PREDSTAVILA 
POSLOVANJE

Komunala Brežice je že šti-
ri dni pred sejo v Mestni hiši 
Brežice pripravila novinarsko 
konferenco, na kateri je direk-
tor Zupančič predstavil novo-
sti in poslovanje podjetja. Kot 
je dejal, je Komunala že tretje 
leto zapored poslovala pozitiv-
no, zatrdil pa je tudi, da cene 
komunalnih storitev tudi le-
tos ostajajo nespremenjene. 
»Lani smo dosegli zastavlje-
ne cilje, imamo ugodne cene 
komunalnih storitev ter za-
poslujemo 77 ljudi in dodatno 
pet preko javnih del,« je pou-
daril. Dodal je, da so preveri-
li, kolikšen del zneska na po-
ložnicah občanov gre sploh za 
njihove storitve, in ugotovili, 
da je tega denarja samo 52 %, 
druga polovica pa gre v držav-
ni in občinski proračun ter Ce-
ROD-u. Zupančič verjame, da je 
brežiška Komunala ena izmed 
najcenejših v Sloveniji. Po nje-
govih besedah so letos začeli z 
upravljanjem zasebnih stano-
vanj v občini Brežice, že prej 
so upravljali približno 150 ob-
činskih stanovanj in poslov-
ne objekte. »Verjamemo, da 
je konkurenca na trgu zdra-
va, ponujamo nižje cene, viša 
se kakovost naših storitev ter 
se zagotavlja večji nadzor nad 
spremljajočimi dejavnostmi,« 
pravi ob tem. Želijo si tudi ši-
ritve dejavnosti na področju 
cest, javnih površin in zimske 
službe, »saj imamo potreb-
na znanja in izkušnje, izdelan 
poslovni načrt, ponudimo lah-
ko nižje stroške izvajanja in s 
tem znižanje posrednih stro-
škov na področju GJS, kar za 
sabo potegne veliko novih de-
lovnih mest«. Kot je še dejal, 
so lani izvedli anketo, v kate-
ri je sodelovalo 633 občanov, 
več kot 90 % pa jih je obkro-
žilo, da so zadovoljni z delom 
Komunale.  Rok Retelj

V Brežicah »komunalna vojna«
BREŽICE - Brežiški občinski svet se je 30. marca sestal na 2. izredni seji. Sklicana je bila s strani 13 svetni-
kov, ki so kot razlog za sklic navedli nerazumljivo, enormno, do 34-odstotno povišanje cen komunalnih sto-
ritev, ki jih izvaja Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

BISTRICA OB SOTLI – Svetniki so 19. marca na izredni seji naj-
prej sprejeli predstavnika Pošte Slovenije Bojana Radinjo in 
prisluhnili pojasnilom, zakaj bi Občina Bistrica ob Sotli prevze-
la poštne storitve. Sedaj so namreč izvedeli, da bi po zakonu Po-
šta Slovenije v Bistrici ob Sotli morala sama zagotoviti delovanje 
enote pošte. Predstavnik je razkril nekaj podrobnosti o doseda-
njem prometu poštne enote v kraju, seznanili se se s podrobnost-
mi delovanja pošte v prostorih občine in zahtevami, na koncu 
pa le potrdili predlagano rešitev. Tako bodo krajani že v začetku 
poletja lahko vse redne poštne storitve opravili na sedežu Obči-
ne Bistrica ob Sotli. Nato so se svetniki lotili osrednje naloge iz-
redne seje – sprejemanja dopolnjenega proračuna. Ob potrditvi 
so odločno zahtevali od vodstva občine, da, v kolikor nadzor še 
enkrat potrdi napake, tudi od podizvajalcev rekonstrukcije ce-
ste do Svetega Križa zahteva odgovornost. Prejšnji teden pa so 
v kraju tradicionalno praznovali jožefovo, o čemer bo večja re-
portaža prihodnjič.  M. M.

Potrjevali bodo proračun
BREŽICE - Brežiški svetniki bodo svoje klopi ponovno zasedli že 
v četrtek, 9. aprila, ko se bodo zbrali na 5. redni seji. Med dru-
gim je na dnevnem redu odlok o proračunu Občine Brežice za 
leto 2015, zaključni račun proračuna za leto 2014, obravnavali 
bodo tudi sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslov-
ne prostore za obdobje od uveljavitve proračuna do konca tega 
leta in sklep o potrditvi javnega interesa za ponovno vzpostavi-
tev Kina Brežice.  R. R.

Pogodbena pošta bo na občini
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UE KRŠKO

KRŠKO – Delo Upravne eno-
te Krško v letu 2014 so za-
znamovali učinkovit vodstve-
ni pristop, racionalizacija in 
optimizacija vseh delovnih 
procesov, sprememba nači-
na izvajanja določenih uprav-
nih storitev ter nadpovprečna 
prilagodljivost in odgovor-
nost uslužbencev, je v poroči-
lu o minulem letu zapisala na-
čelnica mag. Lidija Božič. Med 
rezultati je poudarila 11.785 
rešenih upravnih zadev od 
12.037 v reševanju (97,91 % 
rešenost), dodatno so rešili še 
36.184 drugih upravnih nalog, 
torej so imeli skupno 48.221 
strank, kar je 2.868 več kot v 
letu 2013. Zaostankov niso 
imeli, prav tako ne pritožb na 

Upravno inšpekcijo in Varuhi-
nji človekovih pravic, sami pa 
so prejeli 27 pritožb. V pritož-
benem postopku na I. stopnji 
je bilo potrjenih 100 % njiho-
vih odločb, v pritožbenem po-
stopku na II. stopnji pa 90 % 
(od 30 prejetih odločitev je 
bila na resornih ministrstvih v 
27 primerih potrjena odločba 
upravne enote). »Izpostavlja-
mo skrajno racionalno porabo 
proračunskih sredstev - mate-
rialni stroški so bili v letu 2014 
za 3,9 % nižji kot v letu 2013 
in 49,14 % nižji od leta 2008,« 
piše načelnica o ravnanju z do-
ber milijon evrov visokim lan-
skim proračunom. Stranke so 
njihovo delo ocenile z oceno 
4,83 (najvišja možna ocena 5), 
s čimer so presegli povprečno 
oceno vseh UE, ki je bila 4,79. 
39 uslužbencev je svoje zado-
voljstvo v letu 2014 ocenilo s 
4,3, kar je več, kot znaša pov-
prečna ocena vseh UE, ki je 
bila 3,9. 

Božičeva ob tem pravi še, da 
so nekateri predpisi zelo ne-
življenjski in težko izvršlji-
vi, a jih morajo vseeno izvaja-
ti, pri tem pa so pogosto tarča 
slabe volje občanov ali njiho-
vih zastopnikov. To od njiho-
vih uslužbencev zahteva ve-
liko preudarnosti, mirnosti, 
dobre komunikacije, pa tudi 
samozavesti. Velik poudarek 
dajejo etičnosti in nepristran-

skosti delovanja in se trudijo, 
da v vseh primerih upošteva-
jo iste standarde ter doseže-
jo kompromis, ki pomeni tako 
ugodno rešitev za stranko kot 
za javni interes.

Še nekaj zanimivih številk. 
Sklenili so 135 zakonskih 
zvez (112 v letu 2013), pove-
čalo se je zlasti število zakon-
skih zvez, sklenjenih izven ura-
dnih prostorov, ki jih je bilo kar 
24. Razvez zakonske zveze je 
bilo 35 oz. nekoliko manj kot 
v prejšnjih letih. 22 osebam 
so izdali odločbo o spremem-
bi osebnega imena (imena in/
ali priimka). Voznikom so izda-
li 1.996 vozniških dovoljenj in 
v register voznikov vpisali 143 
(126) ukrepov sodišč, od tega 
140 (123) ukrepov preneha-
nja veljavnosti vozniškega do-
voljenja. Pri izdanih gradbenih 
dovoljenjih prevladujejo lega-
lizacije, dozidave, nadzidave in 
rekonstrukcije, kjer gre v pri-
merjavi z novogradnjo običaj-
no za zahtevnejši ugotovitveni 
postopek. Zaradi večjega obse-
ga legalizacij je povečano tudi 
število odmer nadomestil za 
degradacijo in uzurpacijo pro-
stora. Občutno se je poveča-
lo tudi število prijav in odjav 
stalnega prebivališča, verje-
tno tudi v povezavi z napoved-
jo davka na nepremičnine. 

UE BREŽICE

BREŽICE - Na Upravni enoti 
Brežice so v letu 2014 obrav-
navali 10.317 upravnih za-
dev, rešili so jih 10.083 oz. 
97,73 %, 234 oz. 2,27 % za-
dev pa so prenesli v reševa-
nje v leto 2015, je v poroči-
lu o delu v letu 2014 zapisal 
načelnik Darko Bukovinski. 
Opravili so še 33.758 drugih 
upravnih nalog. V tem obdo-
bju so beležili 19 prejetih pri-
tožb: šest pritožb z delovnega 
področja upravno notranjih 
zadev, devet pritožb z delov-
nega področja prostora in šti-
ri pritožbe iz delovnega podro-
čja kmetijstva. Štiri zadeve so 
bile vrnjene v ponovni posto-
pek, dve zadevi pa sta bili zara-
di zahtevnosti postopka rešeni 
po prekoračitvi 30-dnevnega 
zakonitega roka. V poročeval-
nem obdobju ne beležijo zao-

stankov. Njihov proračun je v 
lanskem letu znašal dober mi-
lijon evrov oz. nekoliko manj 
kot leto poprej (indeks 99,03), 
pri čemer je realizacija mase 
plač za 36 zaposlenih javnih 
uslužbencev znašala dobrih 
853 tisoč evrov in je bila za 
4,61 % nižja od leta 2013, re-
alizacija materialnih stroškov 
pa dobrih 115 tisoč evrov oz. 
slabih pet odstotkov manj kot 
leta 2013. »Iz podatkov je raz-
vidno, da smo v Upravni enoti 
Brežice tudi v letu 2014 ravna-
li skrajno varčevalno in mate-
rialne stroške, na katere lahko 
vplivamo, še dodatno znižali 
glede na leto 2013,« poudar-
ja Bukovinski. Stranke kako-
vost njihovih storitev ocenjuje-
jo vsako leto z višjo oceno (od 
4,70 v letu 2009 do 4,91 v lan-

skem letu), kar je nad sloven-
skim povprečjem med uprav-
nimi enotami. 

V primerjavi z letom 2013 se 
je lani opazno povečalo števi-
lo sklenjenih zakonskih zvez (s 
67 na 87 oz. za slabih 30 %), 
pri tem pa zaradi potrebne-
ga kritja stroškov 170 evrov 
v skladu z določbami pravilni-
ka o sklepanju zakonske zve-
ze niso zaznali večjega inte-
resa za sklenitev zakonske 
zveze izven uradnega prosto-
ra ali izven uradnega časa in za 
ponovitev slovesnosti ob jubi-
leju zakonske zveze. Na ob-
močju upravne enote so za-
beležili 207 živorojenih otrok 
in 290 smrti, s čimer se na-
daljuje negativen demograf-
ski trend, ki traja vse od leta 
2008, ko je bilo rojstev naza-
dnje več kot smrti. V primer-
javi z letom prej so zabeležili 
več sprememb osebnega ime-
na (iz 25 na 30), kljub temu, da 

so stroški plačila upravne ta-
kse precej visoki, še posebej za 
zamenjavo osebnih dokumen-
tov. Na področju državljanstva 
so v letu 2014 zabeležili pove-
čanje kar za 61,54 % (s 13 na 
21 zadev). Zaradi sprva napo-
vedanega davka na nepremič-
nine, pa tudi iz drugih razlo-
gov, je bilo v letu 2014 precej 
več sprememb prijave prebi-
vališča - kar 4368 prijav oz. 
odjav prebivališč, odhodov in 
vrnitev iz tujine ter admini-
strativnih selitev oz. 18 % več 
kot v letu 2013.

UE SEVNICA

SEVNICA – Na Upravni eno-
ti Sevnica so v lanskem letu 
obravnavali 7.549 upravnih 
zadev, ob koncu leta pa so ime-

li evidentiranih 174 nerešenih 
upravnih zadev, kar je 39 več 
kot v letu 2013, stopnja reše-
nosti pa je tako za 0,7 % manj-
ša kot v letu 2013 (2013 - 
98,4 %; 2014 - 97,7 %). »Ob 
tem je potrebno izpostaviti, 
da je največje število nereše-
nih zadev z delovnega podro-
čja Oddelka za gospodarske 
dejavnosti, kmetijstvo, ure-
janje okolja in prostora, kjer 
smo se celo leto 2014 sreče-
vali s kadrovsko podhranjeno-
stjo zaradi odhoda ene usluž-
benke na porodniški dopust 
in katere odsotnost smo re-
ševali z notranjo prerazpore-
ditvijo del in nalog med dru-
ge uslužbence tega oddelka, 
saj za nadomestno zaposlitev 
iz razloga upoštevanja strogih 
varčevalnih ukrepov nismo za-
prosili,« je v poročilu o delu v 
lanskem letu pojasnila načel-
nica Mojca Dolar. Sklenili so 
87 zakonskih zvez (deset več 
kot leto prej, podatkov o raz-
vezah pa ne vodijo), prejeli 18 
vlog za spremembo osebnega 
imena (leta 2013 – 19) ter za-
beležili 4.120 prijav in odjav 
začasnih in stalnih prebiva-
lišč, odhodov in vrnitev iz tuji-
ne ter administrativnih selitev 
(2013 – 3.698). Izdali so 308 
potnih listin in 1.821 osebnih 
izkaznic, 224 gradbenih dovo-
ljenj in 1.083 GERK-ov ter re-
šili še 19.183 drugih upravnih 
nalog. Zabeležili so pet vlože-

nih pritožb oz. polovico manj 
kot v letu prej, ena zadeva pa 
je bila s strani drugostopenj-
skega organa vrnjena v po-
novni postopek, zaostankov ali 
upravnih zadev, ki bi bile reše-
ne po preteku zakonsko dolo-
čenega roka, pa nimajo. Anketa 
o zadovoljstvu strank s stori-
tvami upravne enote za leto 
2014 jim je prinesla povpreč-
no oceno 4,84, 26 zaposlenih 
pa je svoje zadovoljstvo z de-
lom in pri delu ocenilo s pov-
prečno oceno 3,4. 

Realizacija finančnega načr-
ta kaže, da so poslovali z ne-
kaj manj kot 700 tisoč evri 
oz. s približno 40 tisoč evrov 
manjšimi stroški kot v letu 
2013 (indeks 94,47), pri če-

Popravek
V prejšnjem Posavskem obzorniku smo v članku na strani 3 z 
naslovom »V Posavju doslej le dve županji« zapisali, da so bile 
v občini Brežice poleg aktualne podžupanje Katje Čanžar pred 
njo podžupanje še Patricia Čular, Milena Jesenko in Vladka 
Kežman, pomotoma pa smo izpustili dr. Stanko Preskar, ki 
je bila podžupanja v letih 2005-2006. Dr. Preskarjevi in bral-
cem se za napako opravičujemo.  Ur.

Posavske upravne enote

Že nekaj let morajo varčevati, 
a ohranjati kvaliteto storitev
KRŠKO, BREŽICE, SEVNICA – Načelniki vseh treh posavskih upravnih enot (Krško, Brežice in Sevnica) v po-
ročilih o delu v letu 2014 izpostavljajo, da so morali, zlasti zaradi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, 
racionalizirati delovne procese in posledično stroške, a da jim je kljub temu uspelo ohraniti visoko kvalite-
to dela ter s tem tudi zadovoljstvo strank.

mer so porabili dobrih 30 tisoč 
evrov manj za plače (upokoji-
tev uslužbenke, porodniški do-
pust, dodatni ukrepi na podro-
čju plač v javnem sektorju …) 
in skoraj 10 tisoč evrov manj 
za materialne stroške (strogi 
varčevalni ukrepi). »Navedena 
dejstva pričajo o tem, da v UE 
Sevnica strmimo k racionalni 
in gospodarni rabi proračun-
skega denarja, da spremljamo 
in obvladujemo poslovanje ter 
da izvajamo vse potrebne pre-
ventivne in kurativne ukrepe, 
katerih cilj ni samo odpravlja-
nje napak in pomanjkljivosti, 
temveč nenehno izboljševanje 
poslovanja na vseh področjih 
dela upravne enote,« zaključu-
je Dolarjeva.
 Peter Pavlovič

Mag. Lidija Božič Darko Bukovinski Mojca Dolar

Varčevanje, ki se je v javnem sektorju začelo leta 2008, inten-
zivno pa zlasti po letu 2010, dolgoročno seveda ni dobro za 
zagotavljanje kvalitete dela upravnih enot, saj so morale dra-
stično znižati stroške za izobraževanje zaposlenih, še zlasti 
pa za adaptacije večinoma starejših objektov in opravljajo le 
zelo nujna popravila. Kot zelo 'nadzorljiv' državni organ mo-
rajo zelo utemeljevati svoje stroške in so pri tem precej manj 
avtonomne kot denimo občine. Tudi na porabo svojega pro-
računa imajo zelo majhen vpliv, komajda kakšen odstotek pri 
materialnih stroških, saj so vezani na krovne pogodbe, ki jih 
ima z dobavitelji sklenjeno resorno ministrstvo.

KOSTANJEVICA NA KRKI - 26. marca se je že drugič v mar-
cu sestal kostanjeviški občinski svet. Seja je minila zlasti v 
znamenju razprave o izvajanju gospodarskih javnih služb v 
občini, pa tudi potrditve projekta za izgradnjo parkirišča z 
avtobusno postajo pri tamkajšnjem zdravstvenem domu.

Slednje ni šlo povsem gladko, saj je že pri sprejemanju dnevnega 
reda svetnica Jožica Lešnjak predlagala, naj se ta točka umakne. 
Po njenem mnenju je potrditev projekta preuranjena, saj bi bilo 
treba prej pristopiti k celovitemu urejanju prometne varnosti v 
mestu, od pločnikov, križišč in krožišč do kolesarskih stez. Sve-
tnik Anton Zagorc je podvomil tudi o primernosti lokacije objek-
ta, ki je poplavna, in menil, da je bolj primerna lokacija za takšen 
projekt pri šoli oz. pri pokopališču. Stanislav Rostohar iz občin-
ske uprave je svetnikom pojasnil, da je bila lokacija za projekt že 
dvakrat potrjena (v občinskem prostorskem načrtu in v uredi-
tvenem načrtu mestnega jedra), ravno pred dnevi (23. marca), 
pa je občina zanj pridobila tudi gradbeno dovoljenje. Poleg tega 
se je morala do 31. marca prijaviti na razpis za koriščenje 21. čle-
na zakona o financiranju občin, kjer si za 254 tisoč evrov vredno 
investicijo obeta dobrih 32 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. 
"Če pa politično menite, da je vse to zgrešeno, je treba spremeni-
ti prostorske načrte in projekte," je dejal svetnikom. Tudi župan 
Ladko Petretič je poudaril potrebo po umiku avtobusnega pro-
meta z otoka, saj pod njim ječijo zlasti leseni mosti, ter pomen 
projekta za kostanjeviški turizem. V razpravi je bilo slišati tudi, 
da projekt ni bil dovolj jasno predstavljen občanom, Lešnjakova 
pa je nato umaknila predlog za umik točke, tako da so ga obrav-
navali in sprejeli. Projekt predvideva ureditev 43 parkirišč za 
osebna vozila, treh parkirišč za avtobuse in postajališča s čaka-
liščem in nadstrešnico na skupno 2000 m2, pa tudi javno razsve-
tljavo do t. i. tercialskega mostu. Gradbena dela naj bi se pričela 
septembra letos, investicija pa naj bi bila zaključena poleti 2016.

Občinski svet se je seznanil s poročilom o poslovanju gospodar-
skih javnih služb (GJS) za leto 2014 ter potrdil program GJS za le-
tošnje leto, o čemer pa več v naslednji številki časopisa. Potrdili 
so še program asfaltiranja občinskih makadamskih javnih poti, 
v skladu s katerim bodo letos asfaltirali devet odsekov v skupni 
dolžini 2 km, kar jih bo stalo 175 tisoč evrov. Ker še ni sprejet 
občinski proračun, so še za tri mesece (april - junij) podaljšali 
sklep o začasnem financiranju občine. V tem obdobju je predvi-
denih 536 tisoč evrov prihodkov in 514 tisoč evrov odhodkov.
 P. Pavlovič

Precej polemično o parkirišču

Sejo je spremljalo kar nekaj občanov, zlasti mladih.
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"NAPIHALO" PET VOZNIKOV - Policisti Posebne skupine za 
nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so 29. 
3. na območju Brežic preverjali psihofizično stanje voznikov 
in ukrepali zoper pet voznikov, ki so vozili pod vplivom alko-
hola. Med njimi je bil tudi 23-letni voznik začetnik, ki so ga po-
licisti ustavljali v Brežicah, a je nadaljeval z vožnjo. Izsledili so 
ga in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili pre-
izkus, ki ga je odklonil. Policisti so vsem kršiteljem izdali pla-
čilne naloge oziroma o kršitvah seznanili sodišče.

NASILNEŽ UDARIL ŽENO - Krški policisti so bili 26. 3. zvečer 
obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Straži pri Raki. Ugo-
tovili so, da je 50-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, 
udaril svojo ženo. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in 
ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga odpeljali v prostore za 
pridržanje, izdali pa mu bodo tudi plačilni nalog.

MLADOLETNIKA UMIRILI ŠELE POLICISTI - Krški policisti 
so bili 24. 3. zvečer obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v 
okolici Krškega. Pri tem so uporabili prisilna sredstva zoper 
kršitelja, ki ni upošteval njihovih ukazov in se ni pomiril. Po-
licisti so ugotovili, da se je mladoletnik, ki je bil pod vplivom 
alkohola, nedostojno vedel in prisotne pozival k pretepu, zato 
mu bodo dali "napotnico" na sodišče. 

PADLA S PRIKOLICE - Sevniški policisti so bili 25. 3. dopol-
dan obveščeni o nesreči pri delu v gozdu pri kraju Podgorje 
ob Sevnični. Ugotovili so, da je 65-letni moški v gozdu vzvra-
tno vozil traktor s prikolico. 63-letni ženski, ki je stala na pri-
kolici, je zdrsnilo in je padla na tla, kjer jo je zadelo kolo pri-
kolice. Hudo poškodbo noge so ji oskrbeli v celjski bolnišnici. 

DVA POTRESNA SUNKA - Seizmografi državne mreže potre-
snih opazovalnic so 22. 3. ob 15.40 zabeležili šibek potresni su-
nek, katerega žarišče je bilo 95 km vzhodno od Ljubljane, v bli-
žini Obrežja. Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 
1,3, intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski po-
tresni lestvici. Potres so čutili posamezni prebivalci Krške vasi 
in Brežic. Naslednjega dne, 23. 3., ob 18.04 so seizmografi za-
beležili še en šibek potresni sunek z enako magnitudo in inten-
ziteto, njegovo žarišče pa je bilo znova v bližini Obrežja. Potres 
so čutili posamezni prebivalci Brežic, Krškega in Župeče vasi.
 Zbral: P. P.

Rok Toplišek, Boršt: Vsako leto nesemo veliko-
nočne jedi k blagoslovu, v košari imamo vse, kar 
spada zraven. Včasih smo se pri vaški kapelici 
zbrali vaščani in kaj zapeli. Lep družinski običaj 
je tudi, ko blagoslovljene jedi prinesemo domov 
in se pri obedu zbere cela družina. Predvsem pa 
so velikonočni prazniki lepa priložnost za to, da 

sem v krogu svojih domačih in se imam lepo.

Zdenka Andolšek, Kompolje: Praznovanje ve-
like noči se v naši družini prične s pripravo veli-
konočnih jedi, nadaljuje z njihovim blagoslovom 
in z velikonočnim zajtrkom, pri katerem imajo 
blagoslovljene jedi poseben okus in vonj - čez 
leto jedi niso tako dobre, kot so prav na veliko 
noč, ko se zberemo vsi družinski člani. V našem 

kraju poteka tudi blagoslov ognja, ki ga po hišah opravijo otroci.

Jožefa Hartman, Krško: Velika noč mi veliko 
pomeni ne le v krščanskem pomenu, temveč mi 
simbolizira tudi pomlad, prebujanje narave, to-
plejše sonce. Praznik vselej praznujemo v kro-
gu družine, že po sobotnem žegnanju s skupno 
malico, v nedeljo pa kosilom. Seveda pripravim 
tudi vse tipične jedi, pirhe pa še vedno najraje 

barvam po starih receptih s čebulo in teranom. 

Jožica Jordan, Dolenja vas: Velikonočni pra-
zniki mi veliko pomenijo, saj je to zame nek prav 
poseben čas. To ni le krščanski praznik, am-
pak ima globlji pomen, več razmišljam o sebi 
in medsebojnih odnosih. Po eni strani me ta-
kšne misli razveseljujejo, po drugi žalostijo. Po-
membna se mi zdi duhovnost, a za žegen pripra-

vim tudi velikonočne jedi, ki imajo blagoslovljene svojstven okus.  

Smo tik pred veliko nočjo, največjim krščanskim prazni-
kom, ki je povezan tudi s številnimi priljubljenimi običa-
ji, od barvanja pirhov ter blagoslova ognja in jedi do ve-
likonočnega zajtrka. Kateri je vam najljubši oz. katerega 
se držite, kako (še) praznujete veliko noč?

anketa

Zakaj ste se odločili za uče-
nje igranja na harmoniko?
Harmonika je bila pri nas 
doma, igral jo je oče, ki ima šti-
ri leta glasbene šole. Šele v štu-
dentskem obdobju pa sem zve-
del, ne vem zakaj, da je bil en 
pradedek kapelnik (dirigent) 
godbi iz Kapel, drugi pa je vo-
dil tamburaše na Harmici. Ob-
čutek glasbene tradicije v dru-
žini je prav poseben.

V glasbeno šolo sem se vpisal 
sam, na presenečenje staršev. 
Učil me je prof. Darko Bogolin, 
ki je hodil v dobovsko osnov-
no šolo, kjer je bil močan har-
monikarski oddelek. Na teorijo 
smo se desetletniki v šolskem 
letu 1984/85 z avtobusom vo-
zili sami v Glasbeno šolo Breži-
ce. Z Velikega Obreža do Dobo-
ve sem se sam vozil s kolesom, 
potem z avtobusom v Brežice. 
To je bila ena taka močna želja, 
en tako živ čut. Nižjo glasbeno 
šolo sem končal v Brežicah, 
srednjo pa v Srednji glasbe-
ni in baletni šoli v Mariboru 
pri prof. Makdiću. Šolanje sem 
potem nadaljeval na Akademi-
ji za glasbo v Gradcu, kjer sem 
vpisal pedagogiko, smer har-
monika. Vmes, v času študija, 
sem bil na izmenjavi študen-
tov Erasmus v Kobenhavnu na 
Danskem. Po izmenjavi sem 
se vpisal na magistrski študij 
v Gradcu in ga končal.

Ostaniva še pri harmoniki. 
Nekoč ste na samostojnem 
koncertu dejali, da hočete 
dokazati, da je harmonika 
inštrument tudi za zahtev-
ne kompozicije.
Tako je. Harmonika se je v za-
dnjih petdesetih letih dokazala, 
da sodi na koncertni oder. Naš 
bivši učenec Matjaž Predanič je 
v času študija kompozicije pre-
jel študentsko Prešernovo na-
grado za skladbo Vizije – har-
monika in godalni orkester. Naj 
povem še, da sta študentsko 
Prešernovo nagrado prejela še 
dva naša učenca Špela Troha, 
klavir in Uroš Vegelj, tuba.  

Uspeh je igra talenta in de-
lovnih navad …
Obvezno šolanje in glasbe-
no izobraževanje zahteva pri-
dnega učenca. V glasbi in špor-
tu uspehov čez noč ni. To je 
dnevna in vztrajna vaja, veli-
ko ljubezni in veliko tlakova-
nja. Kot pravim, nič ni na prvo 
žogo in to mladega človeka ste-
še na dolgi rok. Pa ne le v glasbi 
in športu, to velja za vsako uče-
nje in vsako delo.

Je glasbeno šolanje ambici-
ja staršev in v kolikšni meri 
tudi otrok?
Obojih. Vsaka zadeva v življe-
nju je nek skupek notranjih 

hotenj in občutenj, vsa ta ob-
čutenja pa potrebujejo podpo-
ro. Veliko podporo od staršev, 
celotnega okolja, v katerem 
mlad človek živi in predvsem 
profesorja pedagoga, ki ga uči. 
V glasbenem izobraževanju 
imamo profesorji veliko pri-

oriteto individualnega pouka, 
ker se enemu samemu učen-
cu dvakrat tedensko posveti-
mo osebno po trideset minut 
na nižji stopnji. Na višji sto-
pnji prav tako dvakrat teden-
sko po 30 oziroma 45 minut. 
Tu imamo učitelji škarje in 
platno. Učenca tako spozna-
mo in ga lahko vodimo dalje. 
Pri skupinskem pouku pa velja 
dvakrat tedensko po 45 minut 
ali enkrat tedensko po 45, 60 
ali 90 minut. V glasbenem šol-
stvu je sodelovanje med star-
ši, učenci in učitelji izrednega 
pomena. Tako skupaj »prede-
lamo« učenčevo znanje, njego-
vo nadarjenost, delovne nava-
de in prizadevnost.

Kako usklajujete obveznosti 
ravnatelja in obveznosti po-
učevanja?
Res, ravnateljski poklic zahte-
va več organizacijskega dela in 
načrtovanja in je pedagoškega 
dela nekoliko manj. Vendar 
sem prepričan, da je nujno 
potrebno ohraniti stik z učen-
ci. Posebno veselje mi pome-
ni vodenje harmonikarskega 
orkestra. Tudi zaradi tega, ker 
se v orkester vključujejo učen-
ci, ki so zaključili glasbeno šo-
lanje. Igranje v orkestru je še 
zato pomembno, ker se igralci 
naučijo medsebojno poslušati, 
kar pomeni upoštevati soigral-
ca. Na daljši rok pa to pomeni 
socializacijo, ki je nasploh po-
membna v življenju. Orkester 

je skupina, je družina, ki mora 
za uspeh znati igrati skupaj.

In tako je glasbena šola vpe-
ta skoraj v vsako poro kul-
turnega  življenja v občini.
Res je. Učenci  za potrebe šole 
in okolja pripravijo na leto 

okoli sto trideset nastopov, 
kar pomeni vsak drug, tretji 
dan en nastop. Ti so sestavni 
del na poti glasbenega izobra-
ževanja. Z javnim nastopom 
učenci pridobivajo na osebni 
rasti, kar jim bo v življenju za-
gotovilo prednost pred ostali-
mi. Nastopi pomagajo pri sa-
mozavesti, seveda pa morajo 
biti pripravljeni. Eno od naših 
poslanstev je, da smo aktivno 
vključeni v občinska kulturna 
dogajanja. Pomembno je tudi 
sodelovanje z ostalimi glasbe-
nimi in drugimi šolami, s po-
vezovanjem se dopolnjujemo. 
Podpiramo pa tiste osnovne 

šole, kjer je več učencev na 
enem inštrumentu, druge vo-
zijo starši.

Skupaj imamo letos v šoli 335 
učencev, od tega je 306 učen-
cev v programu instrumen-
talnega pouka in 30 učencev 
v programu glasbene priprav-
nice. Imamo devet oddelkov – 
za klavir, kitaro, harmoniko, 
godala, trobila in tolkala, pi-
hala, citre in tamburico, petje 
in za skupinski pouk – priprav-
nica, nauk o glasbi, solfeggio. 
Na naši šoli močno vzpodbuja-

mo igranje v orkestrih – simfo-
ničnem, godalnem, pihalnem, 
harmonikarskem, citrarskem, 
tamburaškem, kitarskem in v 
zboru, ki ga pooseblja Vokalna 
skupina Solzice. Solzice so bile 
v tem šolskem letu v Španiji na 
močnem mednarodnem zbo-
rovskem tekmovanju, kjer so 
prejele 1. nagrado tako v kon-
certni kot sakralni kategoriji.

Bližata se dva pomembna 
dogodka …
Delovanje na naši šoli je tudi 
v tem letu zelo aktivno. Poleg 
utečenih koncertov praznuje-
mo letos 15 let delovanja sim-
foničnega orkestra in 5 let 
tamburaškega orkestra. Orke-
stra se bosta slavnostno pred-
stavila v soboto, 19. aprila, v 
Termah Čatež. Ob tem lahko 
povem, da tradicionalnega po-
mladnega koncerta orkestrov 
v običajnem obsegu iz navede-
nih razlogov ne bo. Se pa bodo 
ostali orkestri predstavili na 
koncertu v četrtek, 9. aprila, v 
Domu kulture.

Ali že lahko rečeva kaj o na-
črtih za šolsko leto 2015 – 
2016?
Glasbena šola bo v letu 2016 
praznovala 70 - letnico delova-
nja. Zato v naslednjem letu na-
črtujemo vrsto dogodkov v po-
častitev jubilejnega leta. Plan 
za naslednje šolsko leto je že 
v pripravi. 

Pred kratkim je bilo slišati 
slabe obete glede delovanja 
glasbenih šol v bodoče.
Glasbeno šolstvo je danes do-
stopno skoraj vsem, omejitev 
pri vpisu učencev je sistemi-
zacija, ki je odobrena s strani 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Ravnatelji 
slovenskih glasbenih šol smo 
vztrajali in tudi dosegli, da sis-
tem glasbenega izobraževanja 
in financiranja ostane v obliki, 

kot je bila do sedaj. Kajti glas-
beno izobraževanje pozitiv-
no vpliva na vsesplošni razvoj 
otroka, posledično pa tudi na 
odraslega človeka. Zato si pri 
tem ne smemo dovoliti diskri-
minacije. Družba mora iti na-
prej. Glasbeno šolstvo je se-
stavni del osnovnošolskega 
izobraževanja in je zasidrano 
v izobraževalni sistem. Naj po-
udarim: velik del učencev, ki so 
hodili v glasbeno šolo, deluje v 
ostalih kulturnih društvih. Ti-
sti, ki pa nadaljujejo izobraže-
vanje na srednjih šolah in aka-

Daniel Ivša, ravnatelj Glasbene šole Brežice:

Glasba je lahko dobra sopotnica 
v vseh življenjskih okoliščinah
BREŽICE - Človeška in glasbena karizma je vselej valovala, ko je koncertiral s svojo harmoniko. Ko smo ga 
spremljali kot dirigenta ločke godbe, smo se občudujoče potapljali v eleganco njegovih dirigentskih kre-
tenj, ki so se stapljale z zvoki godbenikov. »Ja, on je tisti pravi, da po Dragutinu Križaniću prevzame ravna-
teljstvo šole,« je bilo pred tremi leti čvrsto prepričanje sodelavcev Daniela Ivše, ki je naš sogovornik.

Daniel Ivša

Velikonočni običaji in navade

Ravnatelji glasbenih šol smo vztrajali 
in tudi dosegli, da sistem glasbenega 
izobraževanja in financiranja ostane v 

dosedanji obliki.
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demijah (konservatorijih po 
novem), pa postajajo profesi-
onalni glasbeniki, ki igrajo v 
orkestrih in različnih zased-
bah in so profesorji na glasbe-
nih šolah. Ob tem moram po-
vedati še, da so se učenci naše 
šole v tem letu vrnili s tekmo-
vanj z zelo dobrimi rezultati; 
dva učenca sta uspešno opra-
vila sprejemni izpit za vpis na 
Konservatorij za glasbo in ba-
let v Mariboru in v Ljubljani.

In za konec še na kratko o 
glasbeni skupini, ki smo jo 
imenovali ločka godba ali 
napovedovali kot »Igrali 
bodo Ločani«. Vsa KS Dobo-
va je ponosna nanjo, pa tudi 
vsi v občinskem merilu. Da-
nes se imenuje Gasilski pi-
halni orkester Loče.
Član tega orkestra sem od leta 
1993, dirigent pa od 1997. Po-
leg študija harmonike sem se 
vzporedno na različnih semi-
narjih izobraževal na podro-
čju dirigiranja. Orkester je 
50-članski in smo iz 3. napre-
dovali v 1. težavnostno katego-
rijo. Pri tem vztrajamo. V orke-
ster je vključena velika večina 
učencev, ki so ali še obiskujejo 
brežiško glasbeno šolo pa tudi 
naši profesorji. Vse to zagota-
vlja kvaliteto orkestra. Hkrati 
je to tudi vzpodbuda, da po za-
ključenem šolanju člani ne po-
stavijo instrumenta v kot. Ob 
tem je pomembno, da takšno 
sodelovanje v orkestru pome-
ni odprtost članov do svojega 
okolja ter da kot prostovoljci 
ljubiteljsko naredijo čim več 

za širšo okolico in za družbe-
no življenje. Letos orkester šte-
je 95 let delovanja, mažoretna 
skupina, ki deluje v sklopu or-
kestra, pa 15 let.

Kljub temu, da je najina rde-
ča nit pogovora glasba, vas 
še vseeno upam vprašati, kaj 
vam pomeni glasba?
Pomeni mi način življenja, po-
meni dobro sopotnico, ki ti v 
vseh življenjskih okoliščinah 
prisluhne, če ji sam znaš pri-
sluhniti. Zelo prijetno jo je de-
liti z drugimi, bogati nas, ki jo 
dajemo, in vas, ki jo poslušate.

Na materinski dan zvečer sva 
zaokrožila pogovor. Dan, po-
svečen mamam, je z razlogom 
kar ponujal vprašanje, kako 
deluje orkester družine Ivša. 
Smeje mi je odgovoril: »Delu-
je uglašeno in razglašeno, ker 
skoraj dvomesečna bratca Jaša 
in Luka koncertirata triletni se-
strici Uli. In ob mamici Jani vse 
teče.«    

Ko sem zapuščala šolsko poslo-
pje, se mi je pogled ustavil na 
omarici, kjer so razstavljena le-
tošnja zlata in srebrna prizna-
nja učencev; nekaj jih je mimo 
mene z mentorji hitelo v Posav
ski muzej, kjer so s točkama so-
delovali na prireditvi, posvečeni 
mamicam; v cerkvi sv. Lovrenca 
pa so se ta čas že zbirale mame 
z družinami, kjer so v počasti-
tev njihovega dne učenci šole 
pripravili koncert komorne 
glasbe.
 Natja Jenko Sunčič     

Po pozdravnem nagovoru 
predsednika društva Vilje-
ma Glasa in kulturnem pro-
gramu v izvedbi Pleteršniko-
vih ljudskih pevcev je najprej 
sledila podelitev listin na novo 
pridruženim članom društva. 
Letos so medse sprejeli sedem 
posameznikov in eno pravno 
osebo: Franjo Žokalj, Moj-
mirja Pustoslemška, Rudol-
fa Ladiko, Franca Bastardija, 
Jožeta Kneza, Kamila Kro-
šlja, Ferda Androjno in pod-
jetje Sava avto, d.o.o., iz Sevni-
ce. V nadaljevanju so izvolili 
delovno predsedstvo občnega 
zbora na čelu s predsednico 
Vladko Kežman. Naknadno 
je bila na dnevni red uvršče-
na točka, ki se je dotikala spre-
membe pravilnika društva. Ob 
tem je član društva Franc Er-
nestl dejal, da ni bilo do sedaj 
nikjer natančno navedeno, 
kdo je sploh lahko član dru-
štva, zato je prav, da se to v 
pravilniku dopolni. Slednjega 
so nato tudi sprejeli. Poročilo 
o delu društva v letu 2014 je 
podal predsednik Glas. Slednji 
je lani prevzel vodenje društva 
od dolgoletnega predsednika 
Eda Komočarja, ki je bil na 
čelu organizacije od vsega za-
četka oz. 18 let. Sicer pa so čla-
ni društva dosledno uresniče-
vali sprejet delovni program, 
saj so se skozi celo leto pre-

Ostajajo dejavni še naprej
PIŠECE - 49 članov Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov Krško se je 23. marca ude-
ležilo rednega letnega občnega zbora, ki je letos potekal na gradu Pišece. Društvo je bogatejše za osem no-
vih članov, tako je sedaj vanj včlanjenih 96 individualnih in 28 pravnih oseb.

pletala srečanja in nepozabna 
prijateljska druženja, strokov-
na predavanja, obiskali so tudi 
kolektivna člana, sevniški Ta-
nin in novomeško Krko. Poleg 
poročila o delu so nato sprejeli 
še finančno poročilo ter poro-
čili nadzornega odbora in ča-
stnega razsodišča.

Sledil je še predlog delovne-
ga programa za 2015, ki ga 
je predstavil sekretar dru-
štva Vlado Podgoršek. Sko-
zi leto bodo potekale priprave 

na 20-letnico društva v priho-
dnjem letu, vodstvo društva se 
bo skupaj s predstavniki GZS 
Območne zbornice Posavje, 
Krško, srečalo s predstavni-
ki pravnih oseb, ki so člani-
ce društva, krepili bodo sode-
lovanje s seniorskimi društvi 
iz ostale Slovenije, pripravili 
okrogle mize, javne razprave 
in predavanja s področja druž-
benega življenja in zdravstva 
za člane ter širšo strokovno 
javnost, odpravili se bodo na 
izlet v neznano, na strokovno 

ekskurzijo v Toskano ter obi-
skali rojake na avstrijskem Ko-
roškem. Povsem ob zaključku 
je zbrane nagovoril še častni 
predsednik društva Komočar, 
ki je dejal, da je napočil čas, 
da bi se še bolj povezali z ob-
močno gospodarsko in obr-
tnimi zbornicami v Posavju, 
kajti vanje je vključenih veli-
ko podjetnikov in obrtnikov. 
Na ta način bodo lahko v svo-
je vrste privabili še kakšnega 
kolektivnega člana več. 
 Rok Retelj

Zbrani na letnem občnem zboru Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnja-
kov Krško

BREŽICE – Člani Društva upokojencev Brežice so 12. marca 
množično, tudi z gosti, pregledali delo za leto 2014 in spre-
jeli načrt za tekoče leto. Prisotni so se strinjali, da je delova-
nje društva potekalo dobro, kar je zasluga predsednice Jo-
žice Sušin in upravnega odbora. 

Društvo šteje 1451 članov in je največje v Posavju, zasluge za šte-
vilčnost pa je treba pripisati 26 poverjenikom, ki predstavljajo 
vir informacij in so pomembna vez z lokalnim okoljem. Kot je po-
ročala predsednica Jožica Sušin, so veliko prizadevanja vložili 
v pridobivanje novih članov, kar bo naloga tudi v tekočem letu, 
s tem pa so poskrbeli, da so bile pobude članov vključene v delo 
in življenje društva. Da pa vseeno marsikaj niso postorili, je kri-
vo pomanjkanje sredstev za delovanje in ustanovitev novih de-
javnosti. Predsednica ugotavlja, da je odločno preveč tistih, ki iz-
stopajo iz društva, in premalo tistih, ki pristopijo, vzrok za takšno 
stanje pa je vedno slabši gmotni položaj občanov, kljub prizadev-
nosti poverjenikov v pridobivanju novih članov.

Tako kot lani se bodo tudi letos prijavili na razpise: za programe 
in projekte na področju socialnega varstva v občini Brežice, re-
dno dejavnost, ljubiteljsko kulturo, pomoč pri organizaciji roč-
nih del in športnih dejavnosti. Zelo pomembni so prostovoljci v 
projektu »Starejši za starejše za večjo kakovost življenja«, ki so 
opravili 3051 ur, koordinatorka je Anica Kalin. Podobne in po-
membne cilje ima tudi socialno ekonomska komisija, ki jo sesta-
vljajo Slavica Senica, Ida Križanec, Brigita Ninković, Cvetka 
Kožar in Ana Kalin, ki je vezni člen med projektom in komisi-
jo, ki je opravila 11.835 prostovoljnih ur. Za reševanje stanovanj-
ske problematike upokojencev sta zadolženi Ivanka Gerjevič in 
Cvetka Kožar, ki je članica komisije za stanovanjski standard pri 
ZDUS-u. Za raznolika izobraževanja skrbi Alenka Slatner. Pred-
sednica Sušinova se je zahvalila Marjanu Rovanu za neizmerno 
pomoč pri vselitvi društva v star dijaški dom ter Jožici Prah, ki 
je vodila folklorno skupino.

Iz urada župana se je zbora udeležila Patricia Čular, ki je dala 
vse priznanje projektu »Starejši za starejše«, projekt je pozdra-
vil tudi predsednik PZDU Posavja Jožef Žnidarič. Ob tokratnem 
srečanju smo se zadrževali ob razstavljenih ročnih delih ustvar-
jalnih upokojenk, krožek vodi Vera Boh. Literarna skupina »Ja-
godni izbor« je prisotne razveseljevala s šaljivo zgodbico Ivane 
Vatovec, nastopila je še folklorna skupina, ki jo sedaj strokovno 
vodi Zdravko Dušič.
 N. Jenko Sunčič

Gonilna sila je v ljudeh

KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je 18. marca potekal zbor 
članstva Koronarnega kluba Brežice. Pregledali so aktivno-
sti za minulo leto in si zastavili nov delovni plan. Za udele-
žence se pripravili tudi predavanje o vrtoglavici. 

Kot je povedal predsednik Koronarnega kluba Brežice Alojz Braj-
kovič, imajo nekaj več kot 300 članov, večina je društveno aktiv-
nih. Tako so lani zelo uspešno izpeljali rehabilitacijsko vadbo v še-
stih vadbenih skupinah v Brežicah, Dobovi, Leskovcu pri Krškem, 
Senovem, Bistrici ob Sotli in Kostanjevici na Krki, kjer je skupno 
158 članov vadilo dvakrat tedensko. Med drugimi aktivnostmi 
so zabeležili različna strokovna predavanja, delavnice, pa tudi 
dogodke, s katerimi so ozaveščali o zdravem načinu življenja, pa 
tudi meritve krvnega sladkorja, izlet, pohod in družabno srečanje.  

V letošnjem letu ponovno največ pozornosti namenjajo telesni 
vadbi, poleg tega pa še zdravstvenim izobraževanjem, saj bodo 
tematska predavanja pripravili enkrat mesečno. Prvo predava-
nje so organizirali že v okviru izvedbe zbora članstva, kjer je dr. 
Peter Hudoklin spregovoril o vrtoglavici. Predsednica strokov-
nega sveta kluba dr. Mojca Savnik Iskra pa je med drugim še 
povedala: „Program dela Koronarnega kluba za letošnje leto je 
okvirni program, ki ga je moč med letom spreminjati in dopolnje-
vati glede na finančno stanje, aktualne dogodke oz. želje in pre-
dloge članov. Naloga kluba je tudi, da s primernim programom 
seznanimo in pridobimo čim večje število bolnikov, povezali se 
bomo z zdravniki v zdravstvenih domovih.“  M. Hrvatin

Zborovali tudi koronarni bolniki

Z delavnice zdrave prehrane, ki so jo organizirali februarja v 
OŠ Leskovec pri Krškem (foto: arhiv društva)
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V mesecu decembru 2014 je vlada spre-
jela Uredbo o merilih za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene rabe pro-
stora in zaradi načrtovanja interven-
cijskih ukrepov na območju jedrskega 
objekta (v nadaljevanju: Uredba). Bolj 
preprosto, gre za uredbo, ki določa vi-
šino in upravičence za izplačilo t. i. je-
drske rente, ki je po svoji vsebini neke 

vrste kompenzacija lokalnim skupnostim zaradi bližine jedr-
skega objekta. V Sloveniji je izplačilo jedrske rente aktualno v 
posavskih občinah zaradi Jedrske elektrarne Krško in odlaga-
lišča jedrskih odpadkov ter v občinah Dol pri Ljubljani, Ljublja-
na in Domžale zaradi jedrskega reaktorja v Brinju.

Uredba, ki je v Posavju povzročila kar nekaj vroče krvi, je si-
cer nastala že pred časom, kot popravljalni ukrep na podla-
gi zaključkov Računskega sodišča iz leta 2011, da ob takratni 
višini jedrske rente občinam ne bo dovolj sredstev za razgra-
dnjo Nuklearne elektrarne Krško (NEK), saj bi se sredstva, ki 
gredo v obliki jedrske rente občinam, sicer stekala v Sklad za 
razgradnjo NEK.

Posavci že vrsto let živimo z jedrskim objektom, obeta se nam 
tudi izgradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov, nerešeno pa ostaja vprašanje visoko radioaktivnih od-
padkov, ki se nahajajo v objektu NEK. Ta dejstva terjajo, da so 
vsa pravna razmerja med lokalnimi skupnostmi in upravljav-
cem jedrskega objekta urejena trajno in predvidljivo ter na 
čim višji normativni ravni. Prav je tudi, da ima glas lokalnih 
skupnosti pri sprejemanju vseh odločitev glede jedrskih zadev 
kar največjo težo.

Sporna Uredba sicer ni imela namena Posavju česar koli vze-
ti, njen namen je bil sredstva predvsem prerazporediti v skla-
du z ugotovitvami Računskega sodišča, da bi se zagotovilo hi-
trejše polnjenje Sklada za razgradnjo NEK, vendar pa je njen 
sprejem vendarle zastavil vprašanje, ali so pravna razmerja 
med upravljavcem jedrskih objektov in lokalnimi skupnostmi 
urejena dovolj trajno in predvidljivo, kadar so urejena z vla-
dno uredbo in ne morda z zakonom. Že sama umestitev jedr-
skega objekta v prostor je običajno pogojena s številnimi zah-
tevami lokalnega prebivalstva, soglasje letega pa dano tudi 
ob pričakovanju določene denarne kompenzacije lokalnim sku-
pnostim, zaradi česar je toliko bolj na mestu, da so vsa pravna 
razmerja v zvezi s tem urejena dolgoročno. Ko je jedrski objekt 
enkrat zgrajen, lokalne skupnosti nimajo več možnosti uma-
kniti soglasja k izgradnji, zaradi česar bi morala biti naspro-
tna obveznost države in upravljavca jedrskega objekta prav-
no trdna in zato urejena na najvišji pravni ravni. 

Posavci smo bili zaradi Uredbe v zadnjih mesecih glasni in naša 
prizadevanja za višjo jedrsko rento vendarle utegnejo pasti na 
plodna tla. Ministrstvo za okolje in prostor je pred kratkim na 
svojih spletnih straneh predstavilo osnutek sprememb Uredbe, 
po katerem bi se občinam renta dvignila in se nato tudi usklaje-
vala glede na letno stopnjo inflacije v državah članicah EU. Se-
veda pa bi si želeli in za to si bomo prizadevali, da bi bila ure-
ditev tega vprašanja tokrat daljšega roka, sploh pa, če bomo 
v svoj prostor sprejemali nove jedrske objekte. 

Jedrska renta - nov krog

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

S sklepom članov občinske-
ga sveta, sprejetim 27. marca 
preko telefonskega glasovanja, 
da se nakup parcel ne izvede, 
je občinski svet pokopal tudi 
več kot desetletje dosedanjih 
prizadevanj za izgradnjo knji-
žnice. Že leta 2003 je bila na-
mreč izdelana projektna nalo-
ga za izdelavo študije oziroma 
ocena primernih lokacij za gra-
dnjo knjižnice v Krškem, nakar 
je v letu 2005 tedanji občinski 
svet kot najustreznejšo lokaci-
jo potrdil lokacijo na prostoru 
med ulicama CKŽ in Bohoriče-
vo ulico, katere lastnica je Ana 
Komočar. Glede na to, da je ta 
po več letih bremen prosta, ko-
nec meseca marca pa je pote-
klo že pred petimi leti prido-
bljeno gradbeno dovoljenje, so 
svetniki na 4. seji prejeli sklep o 
nakupu le-teh v višini 185.000 
evrov, torej po ceni, ki jo je si-
cer le slabo leto nazaj že potr-
dil občinski svet v prejšnjem 
mandatu.

Svetnica Tamara Vonta in sve-
tnik Silvo Krošelj (oba SD) sta 

Po telefonu »zminirali« knjižnico
KRŠKO - 19. marca je na 4. seji krški občinski svet med drugimi obravnavanimi točkami odločal o nakupu 
nepremičnin na dveh parcelnih številkah v starem mestnem jedru za potrebe izgradnje nove knjižnice, a 
dokončno glasovanje o tem opravil (kar) preko korespondenčne seje in najverjetneje zapečatil usodo kr-
ške knjižnice najmanj za prihodnje desetletje.

na seji menila, da je potrebno 
prekiniti že deset let trajajo-
čo agonijo okoli nakupa par-
cel in slednjo tudi realizirati, 
saj je bilo že do sedaj v projekt 
nove knjižnice vloženih več kot 
400.000 evrov, brez veljavnega 
gradbenega dovoljenja pa se ni 
mogoče prijavljati na razpise za 
pridobitev sredstev za sofinan-
ciranje izgradnje. Kljub temu, 
da bi bilo potrebno v primeru 
zavrnitve nakupa kasneje vlo-
žiti sredstva še v preprojekti-
ranje projekta, kar je znatno 
dražje od samega nakupa, je 
svetnik Jože Slivšek (SLS) de-
jal, da je predlagana cena pre-
cenjena oz. previsoka glede na 
cenitev GURS-a, saj naj bi bila ta 
za dobrih deset tisočakov nižja 
od predlagane nakupne cene. A 
točnih podatkov zaenkrat tudi 
na strani GURS-a ni mogoče 
dobiti, saj je bila naknadno iz-
vedena dodatna parcelacija. Z 
mnenji razdeljen občinski svet 
je zato pooblastil župana, da 
s pristojnimi službami v roku 
enega tedna opravi še en krog 
pogajanj o znižanju nakupne 

cene, nakar do konca meseca  
sprejme sklep o nakupu na ko-
respondenčni seji. 

A na dodatnem pogovoru z la-
stnico, opravljenem 24. mar-
ca, niso dosegli konsenza, dva 
dni kasneje pa je pooblaščen-
ka Komočarjeve na občino po-
sredovala dopis, v katerem je 
predlagala realizacijo naku-
pa za ceno 181.800 evrov. In 
četudi je navedena nakupna 
cena nižja od tiste, ki naj bi 
bila načeloma že usklajena v 
minulem letu, je občinski svet 
na korespondenčni seji zavr-
nil nakup, zaradi česar lahko 
predpostavimo, da je bilo »mi-
niranje« nadaljevanja projekta 
nove knjižnice že vnaprej do-
govorjeno. Sicer je le malo ver-
jetno, da bi v primeru soglas-
ja občinskega sveta za nakup 
gradnja tudi dejansko stekla v 
prihodnjih letih, z izglasova-
nim sklepom, saj so vsi dose-
danji vložki postali tako rekoč 
brezpredmetni, pa se je poma-
knila najverjetneje daleč v pri-
hodnost.

Preko telefonske seje je sode-
lovalo 30 članic in članov, gla-
sovalo jih je 26, od tega se jih 
je 12 opredelilo za in 14 proti 
nakupu. Glasovanja so se vzdr-
žali Vlado Bezjak, Alojz Ma-
rolt (oba DeSUS), Stanka Jure-
čič (NSi) in Olivera Mirković 
(IDS), ZA nakup so glasovali: 
Dušan Dornik, Tajana Dvor-
šek, Davorin Naglič, Aleš 
Zajc (vsi SMC), Julijan Kerin 
(ROK), Anton Petrovič in Ta-
mara Vonta (SD), Aljoša Pres-
kar (NSi), Sonja Bračun, Ana 
Somrak, Mojca Železnik (vse 
SLS) in Moran Jurkovič (rom-
ski svetnik), PROTI nakupu pa 
Janez Barbič, Vlado Graho-
vac, Franc Lekše, Terezija 
Deržanič, Boštjan Pirc, Jože 
Slivšek in Marija Stopinšek 
(vsi SLS), Milena Bogovič Per-
ko, Jože Olovec, Jožef Zupan-
čič in Jože Žabkar (vsi SDS), 
Tadej Radkovič (ROK), Jožica 
Mikulanc (DeSUS) ter, zani-
mivo, tisti, ki je bil sicer na seji 
med najglasnejšimi zagovorni-
ki nakupa - Silvo Krošelj (SD). 
 Bojana Mavsar

»Glavne projekte v tem prosto-
ru smo dokončali,« je o uredi-
tvah ob izgradnji HE Boštanj 
in HE Arto-Blanca dejal di-
rektor Javnega podjetja Infra 
mag. Vojko Sotošek ter dodal, 
da namerava podjetje v leto-
šnjem letu zaključiti še nekate-
re nedokončane infrastruktur-
ne ureditve, pri katerih pa ima 
na podlagi sprejetih državnih 
prostorskih načrtov in sklepov 
pristojnih ministrstev osrednjo 
vlogo država. Ena izmed teh je 
blanška obvoznica, ki čaka na 
uradno predajo namenu, še ve-
dno pa ni izdana uredba o mo-
žnosti plovbe z motornimi vo-
zili po reki Savi. Tanjo Novšak 

Pričakujejo več pomoči društvom
SEVNICA - Na redni seji v marcu je sevniški občinski svet med 16 točkami dnevnega reda prisluhnil poroči-
lu o zaključevanju ureditev ob izgradnji hidroelektrarn na območju sevniške občine ter o delovanju KŠTM 
in Komunale Sevnica za preteklo leto, potrdili so zaključni račun proračuna ter podali nekaj pobud.

je zanimalo, kdaj bo urejena ko-
lesarska steza in pešpot od Ra-
dne do Loga, Tomaž Lisec pa 
je spraševal, kaj je z mostom 
na Logu in z ukinitvijo nivoj-
skih križanj ceste z železnico.

Letno poročilo o delu javnega 
zavoda KŠTM Sevnica za leto 
2014 je predstavila direktori-
ca Mojca Pernovšek. Poveda-
la je, da je zavod poslovno leto 
zaključil pozitivno. V razpra-
vi, ki je sledila, so prisotni po-
stavili kar nekaj vprašanj. Naj-
bolj so jih zanimali razpisi in 
investicije ter dolgovi kupcev. 
Med štiri večje neplačnike (po-
leg bara Dile in grajske kavar-

ne) sta se uvrstila rokometni in 
nogometni klub. Gregorja Ko-
reneta je zanimalo, kolikokrat 
je KŠTM pomagal društvom pri 
prijavi na razpise. Janez Ku-
kec je povedal, da so na skup-
šični Turistične zveze Občine 
Sevnica pogrešali predstavni-
ka KŠTM, ki bi predstavil do-
bre prakse s področja turizma. 
Prisotni so opozorili še, da ni 
sprejet strateški načrt za šport 
in turizem. »Iz poročila je razvi-
dno, da je delovanje KŠTM po-
zitivno, potrebno pa je izboljša-
ti delo zaposlenih na področjih, 
kjer je zaznan primanjkljaj,« je 
zaključil živahno razpravo žu-
pan Srečko Ocvirk. Revidira-

no letno poročilo o delovanju 
Komunale Sevnica za preteklo 
leto je predstavil direktor pod-
jetja Mitja Udovč. »Poročilo re-
vizijske službe ugotavlja, da vsi 
računovodski izkazi kažejo na 
pošteno delovanje v letu 2014,« 
je dejal in dodal, da je podjetje 
lani ustvarilo pozitiven rezultat 
v višini 13.571 evrov. V nadalje-
vanju seje so potrdili zaključni 
račun občinskega proračuna 
za leto 2014 ter sprejeli pravil-
nik o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za pospeševanje 
razvoja gospodarstva v občini 
Sevnica (v aprilu bo objavljen 
javni razpis v predvideni višini 
78.000 evrov).  Smilja Radi
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Po pozdravnih nagovorih rav-
nateljice OŠ Velika Dolina Moj-
ce Bregar Goričar, predsedni-
ka ZPM Krško Vinka Hostarja 
in brežiškega župana Ivana 
Molana - vsi so poudarili po-
men prave izbire nadaljevanja 
šolanja, pred katero so učenci 
9. razreda, saj si bodo s tem tla-
kovali pot do želenega poklica 
- so se predstavili po trije pred-
stavniki vsake šole iz brežiške 
občine. 24 učenk in učencev je 
predstavilo delo šolskih parla-
mentov. Sledile so delavnice na 
izbrano temo, in sicer so mladi 

Pomembna je prava izbira šole
BREŽICE - V prostorih MC Brežice je 20. marca v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško in letošnje 
gostiteljice, Osnovne šole Velika Dolina, potekal 25. občinski otroški parlament učencev osmih šol iz obči-
ne Brežice. Mladi parlamentarci so zasedali na temo Izobraževanje in poklicna orientacija.

parlamentarci s pomočjo men-
torjev svoje mnenje izražali v 
treh delavnicah: prva je imela 
naslov »Ali je dobro, da imajo 
starši glavno vlogo pri izbiri 
mojega poklica?«, kjer so učen-
ci iskali argumente za in proti, 
druga se je imenovala »Poklic-
na šola in zaposlitev pri 18-ih 
letih ali fakulteta in zaposlitev 
pri 25-ih letih?«, v tretji pa so 
se spraševali, ali bo poklic pri-
hodnosti delo kmetovalca ali 
delo računalničarja. 

Nato je sledila razprava, v ka-

teri so učenci pod moderator-
stvom regijskega koordina-
torja za otroške parlamente 
v Posavju Uroša Brezovška 
najprej predstavili delo po de-
lavnicah in imeli kasneje mo-
žnost izraziti svoje mnenje o 
omenjenih temah. Udeležen-
ci prve delavnice so prišli do 
zaključka, da se glede pokli-
ca odločamo sami, v pomoč pa 
so nam starši. Učenci so meni-
li, da je dobro, če imajo starši 
doma obrt in lahko tako iz prve 
roke svetujejo in izkušnje pre-
našajo na svoje otroke, po dru-
gi strani pa so dejali, da ne mo-
remo delati nečesa, kar nas ne 
veseli, zato morajo starši vsee-
no otrokom stati ob strani, tudi 
če ti ne želijo prevzeti domače 
obrti. Glavni sklep udeležen-
cev druge delavnice je bil, da 
država potrebuje vse vrste po-
klicev. Učenci so ugotovili, da 
je s poklicno izobrazbo mo-
žnost zaposlitve večja, med-
tem ko so poklici z visokošol-
sko izobrazbo še vedno zelo 
iskani, s to izobrazbo si tudi 
bolj razgledan, delaš pa lahko 

tudi že v času študija in si pre-
ko študentskega dela nabiraš 
izkušnje. V sklopu tretje delav-
nice so prišli do sklepa, da sta 
v sodobnem svetu pomembna 
tako kmetovalec kot računal-
ničar, če pa bi šlo za preživetje, 
bi prej preživel kmet, saj bi si 
hrano lahko pridelal sam. 

Potekale so tudi volitve pred-
stavnika za 25. nacionalni otro-
ški parlament v Ljubljani, kjer 
bo šole brežiške občine aprila 
zastopal učenec OŠ Velika Doli-
na Tilen Burja, prav tako pa so 
izglasovali temo za 26. otroški 
parlament prihodnje leto - iz-
brali so novodobne odvisnosti 
(od interneta, socialnih omre-
žij) in nasilje. Vmes je potekal 
kratek kulturni program v iz-
vedbi učenk OŠ Velika Doli-
na, udeleženci pa so si ogleda-
li tudi filmček, ki so ga posneli 
na OŠ Brežice. Niti otroškega 
parlamenta je povezovala Na-
taša Jenuš iz OŠ Velika Dolina.
 Rok Retelj

Predstavniki osnovnih šol so se zbrali v sejni sobi MC Brežice.

Kosilnic, motornih žag, lakseric,... 

   -menjava olja na motorni kosilnici 3 €

6
mesecev

KRŠKO - 21. marec je pote-
kal v znamenju svetovnega 
dne Downovega sindroma, 
anomalije v človeški celi-
ci, v kateri ima 21. par kro-
mosomov tri namesto dveh 
kromosomov, ljudje pa po-
sledično telesne in duševne 
motnje. S prireditvijo so ga 
obeležili tudi v Krškem. 

Od leta 1997 dalje je sicer pri 
Društvu Sožitje Ljubljana za 
območje cele države že delova-
la Sekcija za Downov sindrom, 
po razglasitvi svetovnega dne-
va Downovega sindroma v letu 
2011 pa se je njeno delovanje 
preneslo na samostojno dru-
štvo Downow sindrom Slove-
nija, v sklopu katerega je bila 
ustanovljena tudi enota v Kr-
škem. Glavni domači akterki 
društva Ida Slapšak in Sonja 
Žugič, mami otrok s to bole-
znijo, sta v letu 2012 dali po-
budo in organizirali ob obele-
ževanju svetovnega dne prvi 
dobrodelni koncert z naslo-
vom »Pisan kot metulj«, letos 
pa so »metulji« na odru krške-
ga Kulturnega doma razprli pi-
sana krila že četrtič in doka-
zali, kaj ob skrbni negi, vzgoji 
in izobraževanju vse zmorejo.
Ob učencih krške šole dr. Mi-
hajla Rostoharja, ki izvaja pro-

Pisani metulji še četrto leto 
zaplesali v pomlad 

gram osnovne šole z nižjim iz-
obrazbenim standardom ter 
poseben program vzgoje in 
izobraževanja, so nastopili še 
varovanci Varstveno delovne-
ga centra Krško - Leskovec, ki 
kot javni socialni zavod izva-
ja varstvo in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji, člani Špor-
tnega društva Plavalček iz Le-
skovca pri Krškem, ki za inva-
lidne osebe vodi rekreativne 
dejavnosti, osebe, ki obisku-
jejo Ustvarjalnico 21+, na-
menjeno umetniškemu izo-
braževanju in kreativnemu 
izražanju oseb s posebnimi 
potrebami v našem okolju, na 
odru pa so se z nastopi zvrsti-

li še učenci osnovnih šol Ada-
ma Bohoriča Brestanica, Le-
skovec pri Krškem in Jurija 
Dalmatina Krško, Toni Soto-
šek z družino, Simfonični or-
kester krške Glasbene šole, 
Tanja Draksler, Eva Pirnat, 
povezovalka programa Klav-
dija Mirt, varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdor-
fer, ki je v avli doma odprla 
fotografsko razstavo Maše 
Lancner »Med svetovoma« 
s plesalko Evo Pirnat, obole-
lo za Downovim sindromom, 
ob njej pa je zbrane nagovoril 
tudi krški župan mag. Miran 
Stanko. 
 Bojana Mavsar 

Učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja so obiskovalce navdušili z 
izredno kreativnim plesom z raznobarvnimi trakovi.

KRŠKO - Območna izpostava JSKD Krško je 24. marca v Mestnem 
muzeju pripravila območno srečanje lutkovnih skupin. Letošnje 
srečanje je strokovno spremljala lutkarica, režiserka in pedagogi-
nja lutkovne vzgoje Irena Rajh Kunaver, na veselje organizator-
ja pa si je tri lutkovne predstave ogledalo tudi lepo število otrok. 
Predstavile so se tri lutkovne zasedbe, in sicer so »Bukvice« iz 
Valvasorjeve knijžnice nastopile z lutkovno igrico Svetlane Ma-
karovič Sovica Oka (režija Snježana Pungerčič, likovna zasnova 
in lutke Bernard Pungerčič), vloge pa so odigrale Milena Vodo-
pivec, Melita Voglar, Mojca Kerin Maglica, Renata Komatar in 
Emilija Kodrič. Skupina »Pohajači« iz OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
je nastopila prav tako z igro Svetlane Makarovič Pod medvedko-
vim dežnikom, odigrali so jo Alrind Dashefci, Svetlana Živano-
vič, Amadej Prah, Alenka Zupančič Kozole, Jasmina Kladnik 
in Bequir Veselaj (mentorica Lucija Novšak, tehnična podpora 
Miran Fric), medtem ko je lutkovna skupina DKD Svoboda Se-
novo odigrala igrico Zmajeve dogodivščine (scenarij in režija do-
mača kulturna ustvarjalka Tatjana Uduč, glasba Tilen Abram), 
nastopili pa so Jasmina Šušterič, Boštjan Medvešek, Dimitrij 
Marinič, Radica Šoln in Darko Gorenc. B. Mavsar

Srečanje krških lutkarskih skupin

Prizor iz senovske lutkovne igre

VELIKI PODLOG - Po nekaj le-
tih premora se je 26. marca v 
večnamenski dvorani v Veli-
kem Podlogu ponovno odvi-
la prireditev ob materinskem 
dnevu, ki sta jo organizira-
li podružnična OŠ Veliki Pod-
log in KS Veliki Podlog. Nasto-
pili so učenci podloške šole, 
otroci vrtca leskovške eno-
te Peter Pan v Velikem Pod-
logu, harmonikar Miha Ke-
rin ter Pevke izpod Bočja. Ob 
povezovanju Mirjane Marin-
čič so se vrtičkarji predstavili 
s plesom, učenci 1. in 3. razre-
da z recitacijo o mami, drugo-
šolci z mislimi o mami, 4. ra-
zred z ljudskimi plesi, zapel 

Podloška prireditev za mame

pa je tudi otroški pevski zbor 
podloške šole. Ob koncu pri-
reditve se je v imenu KS Veliki 
Podlog zahvalila predsednica 
Karolina Cizerle. Po zaključ-

ku prireditve je sledila še po-
gostitev z domačimi dobrota-
mi, ki so jih pripravile žene iz 
Malega Podloga.
 R. Retelj

Učenci 4. razreda OŠ Veliki Podlog med nastopom
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Po uvodni pesmi gasilske pev-
ske skupine Florjan je zbra-
ne na skupščini, ki jo je vodilo 
delovno predsedstvo, nagovo-
ril predsednik Gasilske zveze 
Sevnica Vincenc Knez. Pred-
stavil je organizacijo delova-
nja sevniške gasilske zveze ter 
se zahvalil vsem 15-im prosto-
voljnim gasilskim društvom v 
občini za uspešno delo v pre-
teklem letu ter zaželel uspešno 
delo v tekočem. »Društva do-
bro skrbijo za objekte in opre-
mo, s katero razpolagajo,« je 
dejal med drugim in pohvalil 
tudi sodelovanje z ostalimi ga-
silskimi zvezami v Posavju. 

Poveljnik GZ Sevnica, ki je tudi 
regijski poveljnik za Posavje, 
Gašper Janežič je spregovoril 
o delovanju na operativnem 
področju. »V letu 2014 je bilo 
v Gasilski zvezi Sevnica 149 
intervencij. Prostovoljni gasil-
ci in člani poklicnega jedra so 
intervencije opravili strokov-
no - v skladu s predpisi, na-
črti, pravili gasilske stroke ter 
razpoložljivo gasilsko tehniko 
in opremo. Intervenirali smo 
v 36 prometnih nesrečah, 29-
krat ob poplavah, 25-krat smo 
nudili tehnično pomoč, 13 je 
bilo požarov na objektih, de-
vet požarov v naravi, osemkrat 
smo posredovali pri nesrečah 
z nevarnimi snovmi, šestkrat 
na požarih zabojnikov, petkrat 
ob plazovih, trikrat pri poža-
rih vozil, trikrat pri snegolo-
mu, enkrat po vetrolomu, bili 
sta še dve delovni nesreči, ne-
sreča na vodi in nesreča v go-
rah z reševanjem padalca pod 
Lisco. Poleg vseh teh interven-
cij so se naši operativci odzva-
li klicu na pomoč tudi drugod. 
Tako smo v februarju odšli od-

pravljat posledice žledoloma 
na Postojnskem, en gasilec je 
bil napoten z brežiško izposta-
vo Uprave Republike Sloveni-
je za zaščito in reševanje v srb-
ski Obrenovac in dva gasilca v 
Ljub ljano na pomoč ob popla-
vah ...« je nizal podatke Jane-
žič, ki je omenil tudi, da se je od 
456 operativnih gasilcev različ-
nih usposabljanj udeležilo 271 
članic in članov, kar predstavlja 
59 % strokovnega operativne-
ga članstva. V zaključnem delu 
poročila se je zahvalil vsem 
gasilkam in gasilcem za dobro 
in korektno opravljeno delo v 
preteklem letu, Občini Sevnica 
za posluh in urejeno financira-
nje, saj lahko le tako izvajajo 
zastavljene programe in dose-
gajo želene cilje. »Pomembno 
pa je to, da se lahko vsak ob-
čan in tudi tisti, ki pride v našo 
občino samo občasno, počuti 
varnega oziroma mu v primeru 
nesreče vedno in povsod takoj 
priskočimo na pomoč. Zavedati 
se moramo, da je naše delo, ki 
ga opravljamo, žlahtno; za ose-

be, ki so v nesreči prizadete, pa 
neprecenljivo,« je zaključil svo-
je misli poveljnik sevniške ga-
silske zveze.

V nadaljevanju so bila predsta-
vljena in sprejeta še ostala po-

ročila za minulo leto, čemur je 
sledila še predstavitev progra-
ma dela in finančnega načrta 
za letošnje leto ter nato pode-
litev odlikovanj. Čin gasilskega 
častnika II. stopnje so prejeli 
Slavko Zupančič (PGD Breg), 
Renata in Smiljan Osrajnik 
(PGD Krmelj), Anton Mislaj 
(PGD Telče), Robert Mlakar 
(PGD Telče), Zvonko Kovačič 
(PGD Veliki Cirnik), Zdrav-
ko Remar (PGD Veliki Cirnik) 
in Anton Zaplatar (PGD Veli-
ki Cirnik). Gasilsko odlikova-
nje III. stopnje je prejel Ivan 
Baum kirher (PGD Trnovec), 
gasilsko odlikovanje I. stopnje 
pa Stanko Trupej (PGD Sev-
nica). PGD Telče bo na posebni 
slovesnosti ob 60-letnici delo-
vanja prejelo gasilsko odliko-
vanje, Gasilska zveza Sloveni-
je pa bo Gasilski zvezi Sevnica 
podelila na prireditvi 19. junija 
priznanje za 60-letnico. 
 Smilja Radi

 VEČ NA WWW.TPV-AVTO.SI

 
 NOVI NISSAN QASHQAI

BREZPLAČNIM PAKETOM SAFETY 

 PLAČAJTE 50 % DANES
 50 % ČEZ ENO LETO
 BREZ OBRESTI

OPOZORILO OB 
NENAMERNI MENJAVI 
VOZNEGA PASU

PREPREČEVANJE 
FRONTALNEGA 
NALETA

AVTOMATSKO 
UPRAVLJANJE  
DOLGIH LUČI

NAJVARNEJŠI 
KOMPAKTNI 
DRUŽINSKI AVTO  
V EVROPI

Kombinirana poraba goriva: 3,8–6 l/100 km. Emisije CO2: 99–138 g/km. Emisijska stopnja: Euro5b, Euro6b. Emisije NOx: 0,0093–0,1693 g/km. Emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001–0,00053 g/km. Št. delcev pri dizelskih motorjih: 0,09x10^11–2,69x10^11. 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.
Brezplačni paket opreme Safety je na voljo pri nivoju opreme Acenta. Brezobrestno financiranje 50/50 in brezplačno 5-letno jamstvo veljata ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. Strošek odobritve 
znaša 1 % maloprodajne cene vozila. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Oglaševana komercialna akcija velja za nakup vozila 
iz zaloge. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

Upokojeni gozdarski strokovnjak Vinko Šeško se v svojem prostem 
času rad potepa po različnih koncih Slovenije, pa tudi po malo manj 
poznanih kotičkih sveta. Tokratna razstava štiridesetih fotografij je 
pokazala, da je Vinko Šeško velik ljubitelj narave in gozda, ki skozi fo-
tografski objektiv poskuša ujeti tisto, kar oko površnega opazovalca 
pogosto preprosto prezre. Uvodoma je prisotne nagovorila direkto-
rica KTRC Radeče Marija Imperl, v nadaljevanju pa še vodja območ-
ne enote Brežice pri Zavodu za gozdove Slovenije Niko Rainer. Pri-
sotne je povabil k ogledu razstave Ljubo Motore, ki je Vinku Šešku 
pomagal pri postavitvi te razstave. Nato je obiskovalce nagovoril še 
avtor fotografij Vinko Šeško. Poudaril je, da se s fotografijo ukvar-
ja že od osnovnošolskih časov naprej in da se je medtem marsikaj 
spremenilo, toda najbolj pomembno je to, da ga gozd sprejema in 
so njegove fotografije tudi zaradi tega nekaj posebnega. Marija Im-
perl se je nato Vinku Šešku zahvalila, ker je bil na tej razstavi pripra-
vljen svoje fotografije deliti s širšo javnostjo in mu v imenu Občine 
Radeče podarila Monografijo Radeč.

OBVESTILO
Občanke in občane Občine Radeče obveščamo, da 
bo odmera NUSZ za leto 2015 obračunana na pod-
lagi ažurnih podatkov iz uradnih evidenc, na podla-
gi veljavne zakonodaje in priporočila Ministrstva za 
okolje in prostor, izdanega v decembru 2014. 

Otvoritev informativne table na Magolniku 
V sredo, 25. marca, se je na Magolniku odvijala prireditev, ki je bila 
posvečena svetovnemu dnevu voda in mednarodnem dnevu goz-
dov, s pomočjo katerih se poskuša dvigniti zavest o pomenu gozdov 
in vode za naše okolje. Glavni razlog za tokratno druženje pa je bila 
svečana otvoritev informativne table o naravni ujmi, ki je pustoši-
la po naših gozdovih pozimi leta 2014 in tudi v Jatni naredila veli-
ko škode. Za organizacijo dogodka so s skupnimi močmi poskrbeli 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zavod za gozdove Slovenije, 
KTRC Radeče, študijski krožek Od vznika do evra, Društvo lastnikov 
gozdov Sopota – Laško in Gozdno gospodarstvo Brežice. 

Udeleženci dogodka so se zbrali pri bivaku in se od tam odpravi-
li na krajši pohod do vrha Magolnika, kjer je vetrolom naredil naj-
več škode in kjer je jeseni 2014 v okviru akcije »Obnovimo sloven-
ske gozdove« potekala intenzivna sadnja novih dreves. Na pobudo 
Zveze tabornikov Slovenije je v akciji sadnje v Jatni sodelovalo kar 
70 prostovoljcev, ki so zasadili 2.400 sadik smrek, 5.900 sadik bu-
kev, 2.100 sadik gorskega javorja in 600 sadik češenj. Končni strošek 
za pripravo tal, nabavo in sadnjo sadik ter izgradnjo zaščitne ograje 
je znašal 26.400 evrov. Zdaj je bila ob najbolj prizadetem območju 
postavljena še informativna tabla, ki s pomočjo fotografij prikazuje 
stanje gozdov Jatne pred uničenjem in sam potek sanacije gozdov. 
V otvoritvenem nagovoru je revirni gozdar Jože Prah poudaril, da je 
v Sloveniji kar 80 % gozdnega prostora in da se pogosto niti ne za-
vedamo pomena dejstva, da so gozdovi pljuča našega planeta, saj 
zajemajo kar eno tretjino vse površine Zemlje in predstavljajo 80 % 
kopenske biotske diverzitete. Izpostavil je tudi pomen gozdov za traj-
nostni razvoj, izkoreninjanje revščine, za varno preskrbo s hrano in 
prilagajanje na podnebne razmere. Na koncu pa se je tudi vprašal, 
ali se zavedamo, kakšne možnosti in izzive gozdarski stroki ponuja 
več kot 1 milijarda hektarjev degradiranih območij po vsem svetu. 
Predstavnik Zveze tabornikov Slovenije pa je v svojem nagovoru po-
nudil odgovor na vprašanje, zakaj so se taborniki tako aktivno vklju-
čili v obnovo slovenskih gozdov. Tabornikom namreč gozd predsta-
vlja veliko učilnico, v kateri izobražujejo mlade člane in si brez gozda 
na znajo predstavljati svoje dejavnosti. 

Prisotne sta pozdravila še vodja krajevne enote Radeče – Mokro-
nog pri Zavodu za gozdove Slovenije Jože Mori in predstavnik Dru-
štva lastnikov gozdov Sopota – Laško Viktor Kmetič. Tablo je odkril 
domačin Janez Oblak. Pohodniki so se nato po zaključku otvoritve-
ne slovesnosti odpravili še v Hišo na Magolniku, kjer je sledila otvo-
ritev fotografske razstave Vinka Šeška. 

Otvoritev fotografske razstave Vinka Šeška 
v hiši na Magolniku

Delo gasilcev je neprecenljivo
KRMELJ – V Krmelju so se 27. marca na 60. občnem zboru zbrali številni člani in članice Gasilske zveze Sev-
nica, delegati in delegatke sosednjih društev ter gosti, med katerimi sta bila tudi predstavnica Gasilske 
zveze Krško in krška podžupanja Ana Somrak ter sevniški župan Srečko Ocvirk.

Predsednik GZ Sevnica Vincenc Knez in poveljnik GZ Sevni-
ca Gašper Janežič sta podelila gasilsko odlikovanje I. stopnje 
Stanku Trupeju, ki je sevniškemu gasilskemu društvu »zvest« 
že več kot 60 let in je nastarejši gasilec v GZ Sevnica.

KRŠKO - V krški Dvora-
ni v parku je bila med 
15. in 21. marcem na 
ogled razstava ročnih 
del skupine Palmarji 
in magnolije, ki delu-
je v okviru CSD Krško 
kot razvojni in preven-
tivni program za ljudi 
z dolgotrajno duševno 
stisko.  Na razstavi se 
je s kvačkanimi izdel-
ki predstavila Dragica 
Kranjc, s pleteninami 
in z vezeninami Mari-
ja Jenškovec, z vezenimi izdelki Stanislava Povžun, z gobelini 
in s pleteninami Marija Kiler (na fotografiji njeni izdelki), s pi-
rografijo Uroš Retuznik, s slikami na lesu in z mozaikom pa Da-
nilo Kovač.  S. R.

Palmarji in magnolije
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»Gasilska zveza je ugledna 
javna inštitucija, ki vsem svo-
jim članom predstavlja visoka 
etična in humana merila. Je or-
ganizacija, ki že 60 let združu-
je in povezuje,« so bile uvodne 
besede predsednika GZ Bre-
žice Mihaela Boraniča. Sle-
dnji je podal poročilo o delo-
vanju zveze v lanskem letu, ki 
je bilo po njegovem uspešno 
na organizacijskem in opera-
tivnem področju. Dan gasil-
cev so lani praznovali skupaj z 
gasilci PGD Dečno selo ob nji-
hovi 80-letnici društva. Slove-
snosti so potekale tudi v PGD 
Mihalovec ob njihovi 90-letni-
ci in PGD Veliki Obrež ob pra-
znovanju 110-let nice. Na pod-
lagi dolgoročnega programa so 
se v letu 2014 v PGD Stara vas - 
Bizeljsko razveselili novega vo-
zila GV-1, v PGD Skopice pa se 
lahko pohvalijo z novim vozi-
lom GVC 16/25. Sledilo je po-
ročilo poveljnika GZ Brežice 
Darka Leskovca o delovanju 
operative GZ Brežice. Pouda-
ril je, da so tudi v lanskem letu 
dali velik poudarek usposablja-
nju, saj so gasilske enote orga-
nizirale osnovne in nadaljeval-
ne tečaje za gasilce ter dodatna 
usposabljanja za specialnosti. 
Prav tako so nekateri napredo-
vali v različne čine. Omenil je 
tudi, da so lani na glavni bre-

60. skupščina brežiških gasilcev
BREŽICE - 20. marca je v restavraciji Štefanič v Brežicah potekala jubilejna 60. redna letna skupščina Gasil-
ske zveze Brežice, na kateri so se delegati vseh prostovoljnih gasilskih društev seznanili z raznimi poročili 
o delovanju zveze v preteklem letu, pa tudi z načrti v letu 2015. 

žiški ulici izvedli predstavitev 
gasilstva GZ Brežice z udelež-
bo mnogih proizvajalcev in tr-
govcev z gasilsko opremo, ki so 
jo predstavili gasilcem in obi-
skovalcem. V postroju je sode-
lovalo prek 200 gasilcev, v mi-
mohodu gasilskih vozil pa 18 
vozil. Uvedli so nov sistem do-
datnega tihega alarmiranja za 
vse enote GZ Brežice. V sode-
lovanju s PGE Krško in pripa-
dniki CZ Brežice so izvedli ope-
rativno-taktično vajo »Požar v 
Splošni bolnišnici Brežice«, 
prav tako je štab operative or-
ganiziral štabno vajo GZ Breži-
ce pod nazivom »Požar v nara-
vi«. V letu 2014 so posredovali 
na 66 intervencijah (sem niso 
vključene intervencije v sep-

tembrskih poplavah). Beleži-
jo 142 izvozov gasilskih enot, 
v katerih je sodelovalo 847 ga-
silcev z 200 vozili. Skupno je 
bilo pri tem vloženih 1317 ur 
dela. Septembrske poplave so 
zahtevale 97 intervencij, v ka-
terih so sodelovali 503 gasilci s 
137 vozili ter so skupno vloži-
li 1162 ur dela. Gasilci so sode-
lovali tudi pri odpravljanju po-
sledic žledu v okolici Postojne 
ter poplav v Srbiji in Ljubljani. 
V nekaterih enotah poročilo o 
intervenciji ni bilo pravočasno 
zaključeno in niso bili ovre-
dnoteni stroški, kar za gasilsko 
enoto pomeni veliko izgubo.

Vesna Kozole je poročala o de-
lovanju gasilk, Jože Zupančič 

o aktivnostih veteranov, tajnik 
GZ Brežice Branko Proselc pa 
je predstavil finančno poročilo. 
Zbrani so prisluhnili tudi poro-
čilu nadzornega odbora in veri-
fikacijske komisije ter načrtom 
GZ Brežice za leto 2015. Leto-
šnji dan gasilcev bo 5. junija v 
Brežicah, ko bodo obeležili 60 
let GZ Brežice. Jubilej praznuje-
ta dve gasilski društvi, in sicer 
90-letnico PGD Brežice okolica 
ter 80-letnico PGD Velika Doli-
na. Podelili so tudi priznanji za 
požrtvovalno delo in prispevek 
k razvoju GZ Brežice, in sicer 
sta šli v roke Robertu Deržiču 
(PGD Mali Obrež) in Damjanu 
Kodriču (PGD Pirošica).

 Rok Retelj

Udeleženci skupščine so soglasno potrdili vsa poročila.

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: stg.rudar@siol.net

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

www.posta.si
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or Spoštovani uporabniki poštnih storitev!

Pogodbena pošta 3256 Bistrica ob Sotli bo s 4. majem 
2015 začela poslovati po novem delovnem času, na 
naslovu Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 
3256 Bistrica ob Sotli.

Delovni čas pogodbene pošte 3256 Bistrica ob Sotli: 

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem 
enako kot na običajni pošti:
• oddate pisemsko pošiljko ali paket,
• prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel 

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

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

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

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

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

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 7.30–10.30 in 11.00–15.00
sreda: 7.30–10.30 in 11.00–17.00
sobota: 8.00–10.00

Največji spremembi novega načina zaračunavanja sta, da se cena 
med gospodinjstvi in gospodarskimi subjekti ne sme več razliko-
vati ter uvedba omrežnin. Primerjave cen za komunalne storitve 
v Posavju in širše kažejo, da v občini Krško cene tudi po novi ured-
bi ne odstopajo. 

Izenačene cene za gospodarske subjekte 
in gospodinjstva 

Do vključno meseca februarja letos so bile v veljavi različne cene za 
gospodinjstvo in gospodarstvo, pri čemer so gospodarski subjek-
ti plačevali od 72 do 115 % višje cene kot gospodinjstva. Uredba 
prepoveduje razlikovanje cen storitev javnih služb med gospodinj-
stvi in gospodarstvom, zato bodo gospodinjstva zaradi metodolo-
gije enotnih cen plačevala enake cene kot gospodarski subjekti. 

Po uredbi obvezno zaračunavanje 
omrežnine  

Za posamezno dejavnost gospodarske javne službe se bodo loče-
no prikazovale postavke:

• omrežnine oziroma cene javne infrastrukture in
• cene izvajanja storitev. 

Družba Kostak ustvar-
ja prihodke za opravlje-
ne komunalne stori-
tve, sredstva iz naslova 
omrežnin pa so priho-
dek občine, ki je name-
njen obnovi in investi-
cijskemu vzdrževanju 
komunalne infrastruk-
ture. Omrežnino za vo-
dovodni in kanalizacijski sistem uporabnik na mesec plačuje v fi-
ksnem znesku glede na velikost vodomera. Spremenjen sistem 
zaračunavanja izenačuje stroške omrežnine za lastnike hiš in lastni-
ke stanovanj v blokih, kar praviloma pomeni nekoliko večjo obre-
menitev uporabnikov večstanovanjskih stavb. 

Cene storitev za posamezno gospodarsko javno službo se določi-
jo na podlagi državnih in občinskih predpisov ter potrdijo na ob-
činskem svetu. Na oblikovano višino omrežnine vplivata vrednost 
in obseg javne infrastrukture. Z vlaganjem sredstev omrežnine v 
gospodarsko javno infrastrukturo bo mogoče še naprej ohranjati 
visok nivo kakovosti komunalnih storitev in zagotoviti prihodnjim 
generacijam kakovostno vodo iz pipe, urejen in funkcionalen kana-
lizacijski sistem ter ustrezen sistem za ravnanje z odpadki.

Višina položnice za gospodinjstvo  
v občini Krško po starem in novem 

Uporabniki na območju občine Krško bodo za marec prvič dobili 
položnice s cenami po veljavni uredbi, ki bodo v primeru mesečne 
porabe pitne vode 12 m3 za 4-člansko gospodinjstvo: 

• priključeno na kanalsko omrežje in koristi storitev odvajanja pa-
davinske odpadne vode s strehe površine 150 m2 ter uporablja 
posodo za odvoz bioloških odpadkov, višje za 2,48 EUR. 

• izven kanalskega omrežja in brez storitve odvoza bioloških od-
padkov nižje za 2,11 EUR. 

Tudi v krški občini obračun cen 
komunalnih storitev po veljavni uredbi
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Vlada RS je občinam naložila obvezo, da spremenijo oblikovanje cen za komunalne storitve, in sicer na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki velja od 1. januarja 2013 dalje. Uredba je poenotila oblikovanje cen na področju obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja na celotnem območju Republike Slovenije. 

OPIS OBSEGA STORITEV ZA FEBRUAR 
V EUR Z DDV 

ZA MAREC
V EUR Z DDVC INDEKS

1. priključeni na vodovod, kanal., čiščenje, padavinska voda 46,14 48,63 105

2. priključeni na vodovod 42,83 40,72 95

Kot je razvidno iz zgornje primerjave, bo znesek na položnici za komunalne storitve pri nekaterih gospodinjstvih nižji, pri nekaterih 
pa višji, odvisno od storitev gospodarskih javnih služb, ki jih ima neko gospodinjstvo. 
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Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2014

Načini obveščanja uporabnikov v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode:

• radio Veseljak ali neposredna pisna obvestila (manjši JV)  
• spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica: www.komunala-sevnica.si
• Center za obveščanje - 112
• oglasne deske 
• individualno večji porabniki pitne vode

Navodila o prekuhavanju vode:

1. Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
2. Tri minute vretja pomeni široko varnost.
3. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
4. Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
5. Vodo shranimo na hladnem.
6. Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

V občini Sevnica je 30 javnih vodovodov, ki s pitno 
vodo oskrbujejo 13.960 prebivalcev izmed 17.567 
vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sev-
nica, kar pomeni, da se 79,5 % občanov oskrbuje s 
pitno vodo iz javnih vodovodov. Od tega izvajalec 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, 
Komunala d.o.o. Sevnica, upravlja 7 vodovodnih 
sistemov in zagotavlja pitno vodo 10.079 obča-
nom (57,4 %). Poleg tega Komunala dodatno nad-
zira kakovost vode še na 20 javnih vodovodih s sta-
lišča zagotavljanja odgovorne osebe, ustreznem 
ukrepanju ter obveščanju uporabnikov v primeru 
ugotovljene neskladnosti na osnovi sistema notra-
njega nadzora HACCP. Vzdrževanje vodovodnih sis-
temov na teh vodovodih je še vedno v pristojnosti 

krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih odbo-
rov. Trije javni vodovodi, ki s pitno vodo oskrbu-
jejo cca. 420 oseb, pa v letu 2014 še niso ime-
li vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne 
vode s strani Komunale Sevnica, zato podatkov o 
rezultatih analiz v spodnji tabeli ni (opomba v ta-
beli: ni pod zdr. nadzorom Komunale). Sodelova-
nje z upravljavci vodovodnih sistemov je korektno 
in učinkovito, kar se odraža na vse boljši kakovo-
sti pitne vode.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po 
posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okvi-
ru notranjega nadzora HACCP v letu 2014:

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj odvzeti VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

1. Sevnica Dolna, Stilles 5 495 1/20 0/8 C; upravljavec Komunala
2. Žigrski Vrh Topolina 170 3/5 0/1 C, E. coli
3. Cirje – Ledina Cirje 101 2/4 0/1 C, MO-22 °C
4. Lončarjev Dol Lončarjev Dol 60 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 89 1/4 0/1 C, MO-22 °C, MO-37 °C
2. Log Log I, Log II, Log III 322 2/4 0/1 C
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 0/19 0/7
4. Lukovec Močile, Zajček 187 1/6 0/1 C, E. coli

5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 114 1/4 0/1 C; od aprila 2014 upravljavec 
Komunala

6. Šmarčna - Kompolje B-3 270 2/6 0/1 C

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal - Šentjanž Stara Gora - Primštal 150 0/5 0/1

2. Veliki Cirnik Slapšak 65 0/3 0/1  

3. Češnjice Hladilnik 60 ni bilo zdr. nadzora, v l. 2014 
prevezan na JV Krmelj

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan, Nova 
gora 733 0/10 0/4 C; upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik 65 0/4 0/1
3. Spodnje Vodale Sklepnica 142 0/4 0/1  

4. M l a d e t i č e  - 
Gabrijele - Pijavice Pasji graben 114 2/5 C, E. coli, MO-22 °C 

KS KRMELJ

1. Krmelj Vrtina Krmelj 1 812 1/10 0/4 MO-37 °C; upravljavec Komunala

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica 264 0/6 0/3
2. Račica Račica - Mekote 216 0/4 0/1
3. Breg Neimenovano 85 0/3 0/1
4. Razbor - Lisce Lisce - Razbor 98 0/4 0/1
5. Šentjur na Polju Neimenovano 90 1/4 0/1 C, E. coli

6. Okroglice Neimenovano 35 2/2 0/1 C; JV zaradi turist. gostilne; 
lastna oskrba

 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, Studenec  996 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Arto Vrtina Štegina   68 v l. 2014 prevezan na JV Primož
3. DUO Impoljca Impoljski potok - V1  300 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 1/4 0/1 C; lastna oskrba

 KS BLANCA  

1. Blanca Vrtina Blanca 672 3/10 0/4 C; upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo-
INPLET Vodnjak INPLET 129 2/10 0/4 C; upravljavec Komunala

3. Stagonce - Kancijan Stagonce 82 1/5 0/1 C 
4. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček 84 0/3 0/1 lastna oskrba

Opombe:
C – skupne koliformne bakterije, E. coli – Escherichia coli, MO-36 °C – št. mikroorganizmov pri 36 °C, 
MO-22 °C – št. mikroorganizmov pri 22 °C

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na jav-
nih vodovodih v okviru notranjega nadzora odvze-
tih 178 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke 
preiskave ter 57 vzorcev za redne kemične preiska-
ve pitne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mi-
krobiološke preiskave je bilo 26 vzorcev (14,6 %) 

neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) določenimi 
parametri zaradi prisotnosti ene ali več vrst bak-
terij, in sicer: 

• E. coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže 

na fekalno onesnaženost, t. j. onesnaženost s 
človeškim ali živalskim blatom. Voda, v kate-
ri je E.coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov, 
zato je potrebno vodo pred uporabo ustrezno 
pripraviti (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo pre-
kuhati. V letu 2014 je bila potrjena prisotnost 
E. coli v 4 odvzetih vzorcih pitne vode (2,2%). 

• koliformnih bakterij, ki kažejo na onesnaže-
nje z večjimi količinami organskih in anorgan-
skih snovi iz okolja, neustreznost priprave pitne 
vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodo-
vanost omrežja, neustrezno vzdrževanega hi-
šnega priključka ... Prisotnost teh bakterij za 
zdravje ni nevarna, kljub temu moramo v sis-
temu preveriti vzroke za pojav neskladnosti in 
jih čim prej odpraviti.

• števila mikroorganizmov pri 36 °C: bakterije ka-
žejo na učinkovitost postopkov priprave vode, 

na razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi za-
stojev vode ali povečane temperature, nakna-
dnega vdora bakterij v sistem ... Ne predstavlja-
jo tveganja za zdravje uporabnikov.

• števila mikroorganizmov pri 22 °C: gre za bak-
terije, ki so v vodi prisotne kot normalna flo-
ra in ne predstavljajo tveganja za zdravje upo-
rabnikov.

Vseh 57 odvzetih vzorcev pitne vode je bilo skla-
dnih s predpisanimi fizikalno kemijskimi parame-
tri. 

V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne 
vode smo uporabnike obveščali v skladu s Pravilni-
kom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09) ter navodili Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ). 

Ugotavljamo, da se stanje oskrbe s pitno vodo v 
občini Sevnica iz leta v leto izboljšuje, kar je pred-
vsem posledica investicij Občine v izgradnjo jav-
nih vodovodov in s tem dana možnost povezav 
lokalnih javnih in zasebnih vodovodov na javne 
vodovode v upravljanju izvajalca javne službe in v 
skladu z veljavno zakonodajo. Prevezave so običaj-
no izvedene na tistih vodovodih, kjer obstaja in-
teres uporabnikov o priključitvi na javni vodovod 
ali primanjkuje vode na obstoječih sistemih ali pa 
neustrezna kakovost vode predstavlja tveganje za 
zdravje uporabnikov. Prioritetnega pomena pri na-
črtovanih prevezavah ima vsekakor zagotavljanje 

kakovostne pitne vode, kar je hkrati obveza Obči-
ne, določena z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. 
RS, št. 88/12). Na preostalih lokalnih javnih vodo-
vodih se bo do ureditve upravljanja v okviru izva-
jalca javne službe oskrbe s pitno vodo izvajal redni 
nadzor nad kakovostjo vode po sistemu HACCP s 
strani Komunale Sevnica. 

Dodatne informacije o vzorčenju pitne vode za 
leto 2014 lahko pridobite na Komunali d.o.o. Sev-
nica, tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni 
vodi za leto 2014 je objavljeno tudi na spletni stra-
ni Komunale www.komunala-sevnica.si.

Na vseh vodovodnih sistemih, kjer se ugotovi pri-
sotnost E. coli v koncentraciji več kot 5 MPN/100 

ml, je potrebno zaradi varovanja zdravja uporab-
nikov vodo pred uporabo prekuhavati.

INFORMACIJA O KOLIČINAH ZBRANIH 
ODPADKOV V OBČINI SEVNICA V LETU 2014

V podjetju sledimo cilju vse večjega ločevanja od-
padkov na izvoru. V ta namen povečujemo število 
ekoloških otokov in ob koncu leta 2014 jih je bilo v 
občini Sevnica skupaj že 142, namenjenih ločene-
mu zbiranju odpadnega papirja, kartona in kovin-
ske, plastične, sestavljene ter steklene embalaže. 
Količine preostalih komunalnih odpadkov se 
zmanjšujejo, količine ločenih frakcij se povečuje-
jo, zato smo z aprilom 2014 zaradi določil zakono-
daje toliko lažje prešli na odvoz preostalih komu-
nalnih odpadkov na 14 dni. 

Rezultat izvajanja zgoraj navedenih aktivnosti in 

sodelovanja naših uporabnikov je zniževanje koli-
čin odloženih odpadkov skozi leta – v letu 2014 je 
bilo na deponijo odloženih 1.723.200 kg odpadkov. 
Vseh zbranih odpadkov skupaj je bilo 5.014.280 
kg, kar pomeni, da se je odložilo le 34,4 % zbranih 
odpadkov, preostala količina 3.321.374 kg (65,6 %) 
so ločene frakcije, namenjene predelavi.     

V tabeli so prikazane količine zbranih ločenih frak-
cij in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru Sev-
nica, ekoloških otokih ter v akciji zbiranja nevar-
nih odpadkov. 

 

KOLIČINE ZBRANIH IN ODDANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg
papirna in kartonska  

embalaža
steklena 

embalaža
drobna 

embalaža
nevarni 
odpadki

l. 2013 343.000 152.650 194.900 15.090

l. 2014 333.604 171.310 258.244 17.901

Prikazani rezultati so odraz ekološkega ravnanja 
in ozaveščenosti naših uporabnikov, ki je vsako 
leto bolj opazno in učinkovito. Takšnega sodelo-
vanja in še boljših rezultatov skupnega dela si že-

limo tudi v prihodnje.
 
Dodatne informacije v zvezi z ravnanjem z odpad-
ki lahko pridobite na tel. 07/81 64 714. 
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Gradnja HE Brežice je v polnem teku, saj se vsa gradbena dela na ob-
jektu jezovne zgradbe izvajajo v skladu s terminskim planom, kar se 
odraža tudi v povečanem transportnem prometu v okolici Brežic, še 
zlasti na Dobovski cesti, ki predstavlja edino dostopno pot do grad-
bišča HE Brežice.
V juliju 2014 je bil med izvajalci ure-
ditev bodoče hidroelektrarne in Občino 
Brežice podpisan Sporazum o sofinan-
ciranju lokalne ceste LZ 026021 zaradi 
izgradnje HE Brežice, ki definira obseg 
del, potrebnih za rekonstrukcijo Dobov-
ske ceste. Rekonstrukcija je nujna zaradi 
posledic povečanega obsega transportov 
za gradnjo HE Brežice. Poleg poškodb na 
vozišču je bilo zaradi povečanega pro-
meta pričakovati tudi zmanjšanje pro-
metne varnosti na omenjeni cesti, zato 
je bila dogovorjena tudi fazna širitev 
vozišča. V okviru sklenjenega sporazu-
ma Občina Brežice zagotavlja potrebna 
zemljišča in projektno dokumentacijo 
končnih ureditev, družba INFRA d. o. o. 
spodnje ustroje vozišča, družba HESS, 
d. o. o. pa zgornje ustroje razširitve vo-
zišča in preplastitev celotne trase ceste 
po končanih vseh delih na HE Brežice.

Zaradi bistvenega povečanja prometa na 
Dobovski cesti je bilo nujno pristopiti k 
začasni, delni širitvi voznih pasov. Za-
radi težav občine pri zagotavljanju po-
trebnih zemljišč se je izvedla širitev ceste 
le na odseku, kjer so bile razmere naj-
bolj kritične, in sicer v dolžini 200 m od 
pokopališča proti rondoju v Trnju. Za za-
gotovitev primerne varnosti prometa se 
bo takoj po pridobitvi zemljišč nadaljeva-
la širitev cestišča vse do rondoja v Trnju.

20. 3. 2015 je bil za gradbiščni promet 
odprt tudi odsek nove povezovalne ces-
te med Dobovsko in Prešernovo ulico, 
kar je v veliki meri razbremenilo cesto 
mimo gradu Brežice.
 
Vse občanke in občane ter uporabni-
ke Dobovske in Prešernove ceste vljud-
no prosimo za povečano previdnost na 
omenjenih odsekih cest in za razume-
vanje ob morebitnih manjših zastojih, ki 
bi nastali zaradi nujnih vzdrževalnih del. 
Hvala za razumevanje.

Delna širitev voznih pasov na Do-
bovski cesti

Dela na Dobovski cesti
v Brežicah
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PARAMETER NORMATIV (%)
REZULTAT (%)

ČN Sevnica RČN Bazga ČN Kompolje RČN Lisca

KPK 80 99,39 97,94 - -

BPK5 90 99,19 - - -

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2014 4 2 - -

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA 
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2014

Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec Centralne 
čistilne naprave Sevnica (CČN), čistilne naprave 
Kompolje ter rastlinskih čistilnih naprav (RČN) Baz-
ga in Lisca. Skladno z zakonodajo in v njej predpi-
sano terminsko dinamiko se na njih izvajajo obra-
tovalni monitoringi, ki pokažejo učinke čiščenja 

posamezne naprave. Monitoring na ČN Kompolje 
in RČN Lisca se izvaja na tri leta, na ČN Bazga na 
dve leti, na CČN Sevnica letno. Število analiz in le-
tni povprečni učinki čiščenja posamezne naprave 
so prikazani v spodnji tabeli:  

KPK-kemijska potreba po kisiku; BPK5 – biološka potreba po kisiku

Iz tabele je razvidno, da so povprečni učinki čiščenja na vseh napravah skladni z veljavno zakonodajo.       

 JAVNO PODJETJE
 KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Iz javnega podjetja INFRA d.o.o. so spo-
ročili, da je v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila »Gra-
dnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom 
za HE Brežice«, ki je bil objavljen novembra 2014, na podlagi 
naknadno pridobljenih mnenj pristojnih institucij ter proučitve 
možnosti nadaljevanja postopka, sprejelo odločitev, da nadaljuje 
z osnovnim postopkom tako, da podaljša rok za oddajo ponudb. 
Javno odpiranje ponudb bo tako 8. aprila. Vir: InfraUdeležence je pozdravil tudi 

krški župan mag. Miran Stan-
ko, ki je med drugim dejal, da 
so vodni viri bistvo življenja, 
saj v primeru, da vode ne bo, 
posledično na zemlji ne bo niti 
življenja. „O tem moramo raz-
mišljati sedaj, ko imamo na vo-
ljo še veliko vodnih virov, skr-
beti moramo, da je voda čim 
bolj užitna, da jo bomo lahko 
še dolgo pili iz pipe. Razmi-
šljajmo za naprej, da skrbimo 
za te vodne vire, ki jih imamo, 
obenem pa vedno znova išči-
mo nove,“ je povedal Stanko. 
Predsednik Zveze ekoloških 
gibanj Slovenije Karel Lipič je 
podal nekaj misli na tematiko 
"Vsakdo ima pravico do zdra-
vega in čistega okolja ter pitne 
vode" ter na koncu izpostavil 
tudi gradnjo odlagališča za niz-
ko in srednje radioaktivne od-
padke. Kot je povedal, se v gi-
banju zavzemajo za nadzemno 
izgradnjo ravno zaradi pod-

Vodni viri in trajnostni razvoj
KRŠKO – Podjetje Kostak je 25. marca v prostorih Občine Krško pripravilo posvet z naslovom„Vodni viri in 
trajnostni razvoj“ ter na ta način obeležilo svetovni dan voda. Na njem so poleg predstavnikov Kostaka so-
delovali še predstavniki Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Občine Krško in podjetja Infra.

talnice in možnih vplivov na-
njo ter zaključil, da bodo tudi v 
prihodnje iskali mnenja in re-
šitve različnih mednarodnih 
strokovnjakov za to področje. 
O zaščiti vodnih virov in zago-
tavljanja kakovosti pitne vode 
je kot vodja VO-KA v Kostaku 
spregovorila Špela Arh Ma-

rinčič, Matjaž Pirc iz občinske 
uprave o vlaganjih v gospodar-
sko javno infrastrukturo na po-
dročju oskrbe s pitno vodo, o 
vplivu hidroelektrarn in spre-
mljajoče infrastrukture na vo-
dne vire pa Aljoša Preskar iz 
podjetja Infra. Kot je pojasnil, 
se bo po izgradnji vseh petih 

hidroelektrarn (tri že obratu-
jejo, brežiška je v gradnji, mo-
kriška pa ima urejen prostor-
ski načrt) po predvidevanjih 
na Krškem polju za pol metra 
dvignila podtalnica, zato bodo 
skrbeli za njen nadzor.

V krški občini je okoli 100 vo-
dovodnih objektov in 670 kilo-
metrov vodovodnega omrežja, 
iz javnega vodovoda se oskr-
buje 89 odstotkov prebivalcev, 
vodne izgube pa znašajo okoli 
27 odstotkov. Tudi v prihodnje 
bodo prioritetno poskrbeli za 
zagotavljanje nemotene oskr-
be vseh uporabnikov s kakovo-
stno in zdravo pitno vodo, se 
osredotočali v iskanje rezerv-
nih in dodatnih vodnih virov 
ter zmanjšanje vodnih izgub 
z obnovo dotrajanih vodovo-
dov, objektov in priključkov, 
ob umeščanju hidroelektrarn 
pa skrbi za protipoplavno var-
nost, čiščenju odpadnih voda, 
bogatitvi podtalnice ter pri 
ureditvi potrebnih namakal-
nih sistemov. V duhu posveta 
je moderator Jože Leskovar, 
sicer direktor sektorja komu-
nale v Kostaku, zaključil, naj bo 
v kozarcu pitna voda, in dodal 
misel o varovanju okolja, saj se 
moramo zavedati, da je prava 
le t. i. živa voda.
 Marija Hrvatin

V ospredju razprav je bila skrb za kvalitetno pitno vodo – na 
fotografiji Matjaž Pirc iz krške občinske uprave.

Podaljšan rok za oddajo ponudb

BREŽICE - 22. marec je sve-
tovni dan voda, dan namenjen 
ozaveščanju o pomenu in vpli-
vu vode na naša življenja in iz-
boljšanju našega odnosa do 
vode. V Javnem podjetju Ko-
munala Brežice d. o. o. so v ta 
namen 21. marca izvedli čistil-
no akcijo »Očistimo Brežice«, 
katere se je udeležilo približno 
200 občanov. Čistilni akciji so 
se poleg zaposlenih iz pod-
jetja pridružili tudi brežiški 
skavti, člani Ekološkega dru-
štva Vodni svet, nekatere dru-
ge organizacije in posamezne 
krajevne skupnosti. Čistili so 
območje Vrbine, in sicer nasip, 
ki loči Vrbino in Lenartovo pot, 
kjer se je nabralo za kar 600 kg 
odpadkov vseh vrst (azbestne 
plošče, gradbeni odpadki, WC 
školjke, avtomobilske gume, 
odpadki z vrtov, vrvi in plasti-

Nabrali več kot dve toni smeti

ke itn.), in nabrežje reke Krke 
od Cerkelj do Brežic. Ekološko 
društvo Vodni svet se je s čolni 
lotilo čiščenja odpadne plasti-
ke, ki se je med lanskoletnimi 
poplavami ovila okoli vej nad 
gladino reke Krke, in nabra-
lo za en zabojnik odpadnega 
materiala. Potapljači iz pota-
pljaškega društva Vidra Krško 
pa so čistili dno reke Krke na 

predelu Velikih Malenc. Za naj-
mlajše so v sodelovanju s pro-
fesorjem biologije Pavlom Še-
tom iz Gimnazije Brežice in z 
Zavodom za podjetništvo, turi-
zem in mladino Brežice izvedli 
delavnice, na katerih so otroci 
sodelovali v zanimivih poizku-
sih in igrah z vodo. 

 Vir: Komunala Brežice

Dno reke Krke je čistilo dvanajst potapljačev iz Društva pota-
pljačev »Vidra« Krško.

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH 
ODPADKOV V BREŽICAH

Sobota, 11. april 2015, od 8.00 do 12.00 ure,
na parkirišču nakupovalnega centra Intermarket, 

HALA 1, Tovarniška 10, 8250 Brežice

Oddaja nevarnih odpadkov je brezplačna! 

Med nevarne odpadke odlagamo:
odslužene akumulatorje, baterije, barve in topila, kemikalije, 
olja in masti, pesticide, pralna in kozmetična sredstva, ki 
vsebujejo nevarne snovi, zdravila, neonske cevi oz. vse, kar je 
opremljeno s simboli za nevarne snovi, vključno z embalažo.

Komunala
Brežice d.o.o.

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS se je seznanila s poročilom Mi-
nistrstva za infrastrukturo o stanju projekta gradnje odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in o dinamiki nadaljnjih 
korakov v tem postopku. V poročilu je predlagana rešitev, da se 
načrtuje gradnja odlagališča NSRAO polovične zmogljivosti samo 
za slovenski del odpadkov (za 3113 m3 NSRAO), hkrati pa se omo-
goči tehnično zasnovo in gradnjo odlagališča z zmogljivostjo, pri-
merno za odlaganje vseh NSRAO iz NEK, če bi bil v nadaljevanju 
postopka sprejet dogovor z Republiko Hrvaško.  Vir: MzI

Poročilo o gradnji odlagališča
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
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Kmetija Tomše, Krška vas
Tomšetovi prihajajo iz Globočic 13 pri Krški 
vasi. Čebelarjenje družine Tomše je del življe-
nja in tradicije, saj se s čebelarstvom ukvarjajo 
že od leta 1959. Pokojni oče je veselje do čebe-
larjenja, seveda pa tudi obilico znanja, prene-
sel na sina Jožeta, ki je danes nosilec čebelar-
stva na kmetiji. Na kmetiji imajo 170 čebeljih 

družin, večina le-teh je premičnih. S premičnimi panji skozi leto 
vozijo čebelje družine na pašo po celotni Sloveniji. Zato Jože na 
brežiški tržnici ponuja kar šest vrst medu: hojin, gozdni, kosta-
njev, cvetlični, akacijev in lipov. Tomšetovi imajo tudi registrira-
no dejavnost predelave čebeljih produktov, tako na tržnici po-
nujajo tudi sveče iz naravnega voska. 

Kmetija Simonišek, 
Dolenji Leskovec

Kmetija Simonišek se nahaja v Dolenjem Le-
skovcu pri Brestanici. Z dejavnostjo peke potic, 
peciva in izdelavo testenin se je pričela ukvar-
jati stara mama Marija Magdalena Simonišek 
že leta 1994. Postopoma so pričeli z razširitvi-
jo ponudbe na tržnici, v kar se je aktivno po-
dala celotna družina sina Antona. Registrira-

ne imajo različne dopolnilne dejavnosti, nazadnje so si uredili 
še predelavo mesa na kmetiji. Vsa-
ko soboto jih najdete na tržnici v 
Krškem, kjer vam mlajša generaci-
ja Simoniškovih ponuja raznoliko 
ponudbo od potic, peciva, različ-
nih testenin, domače sezonske ze-
lenjave do odličnih suhomesnatih 
izdelkov (salame, klobase, slanina).

Kmetija Hriberšek, Globoko
Družinski kmetiji Hriberšek iz Globokega 64 
pri Brežicah kmetijstvo predstavlja dodatno 
dejavnost. Vsi člani družine so zaposleni izven 
kmetije, poleg tega pa obdelujejo še 11 ha njiv. 
Na njivah pridelujejo različne vrste žit in koru-
zo. Primarno kmetijsko pridelavo izvajajo po 
načelih ekološke pridelave. Pridelana žita na 

kmetiji poskušajo v največji možni meri predelati in prodati kot 
predelane mlevske izdelke. Na kmetiji imajo registrirano dejav-
nost predelave žit: pridelana žita tako predelajo v lastnem mli-
nu na kmetiji v različne mlevske izdelke. Na brežiški tržnici Hri-
berškovi (tokrat je prodajal Ivan) ponujajo različne vrste moke 
(pšenično, koruzno, ajdovo, pirino in rženo), vse vrste zdrobov 
iz teh žit in ječmenovo kašo.

Za dodatne informacije je na voljo vodja projekta Darja Planinc, 
na sedežu LAS Posavje, CKŽ 2, v Krškem, 

na tel. 07 488 10 43 ali e-naslovu: las.posavje@rra-posavje.si.

Vsebine nastajajo v sklopu projekta LAS Posavje: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah. Pripravlja jih projektni partner KGZS zavod Novo mesto.

 20-50% 

Ob 50-letnici

Od 15. aprila dalje tudi na tržnici v Krškem!

vam nudimo 

popusta 
na izbrane 

sadike

KRŠKO - V sodelovanju Občine Krško, družb Kostak in Agro Posavje ter živilskih in rokodelskih ponudnikov je 28. marca 
na videmski tržnici potekal velikonočni sejem. Četudi rekonstrukcija in obnova videmske tržnice še ni v celoti zaključena, 
so ponudniki izdelkov s stojnicami zapolnili obe etaži in pripadajoče površine. Ob sami sejemski ponudbi je Zveza prijate-
ljev mladine Krško s prostovoljci za otroke izvedla delavnico izdelovanja velikonočnih zajčkov, tako mladi kot starejši pa 
so se lahko naučili tudi izdelovanja cvetnonedeljskih butaric. Živahen utrip na tržnici, ki jo je obiskalo veliko obiskovalcev, 
je spremljal kulturni glasbeni program, Društvo rejcev malih živali iz Brežic pa je na ogled postavilo tudi živali. B. M.  

Velikonočni sejem na krški tržnici

Takšnih tržničnih sobot, ki bi polepšale konec tedna s pestro 
ponudbo izdelkov in zanimivim dogajanjem, bi si nedvomno 
želeli tako prodajalci kot kupci.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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USPEŠNE ZGODBE 
NISO NAKLJUČJE

Tematske strani Posavskega obzornika Podjetno Posavje 
besedo in sliko posvečajo gospodarstvu, podjetjem, ki z is
kanjem novih priložnosti kljubujejo omejitvam krize. Tokrat 
smo se v osrednji temi posvetili razmisleku o ženskem 
podjetništvu, druge zanimive poslovne zgodbe pa preberite 
v nadaljevanju. Če povzamemo vsebino: gospodarstveniki 
dobro vedo, da uspeh nikoli ni naključje. Je rezultat domisel
nosti, načrtovanja, vztrajnega trdega dela in sodelovanja. S 
tem, ko je gospodarstvo v lokalnem okolju zdravo in odgo
vorno do sokrajanov, vedno pridobi tudi lokalna skupnost. Do 
prihodnjega Podjetnega Posavja vam želimo obilo pogumnih 
podjetniških odločitev.

Spolne kvote naj bi bile eden iz-
med v Evropi bolj uveljavljenih 
načinov, da se ženskam olaj-
ša dostop do vodstvenih polo-
žajev v upravnih in nadzornih 
odborih gospodarskih družb, 
predvsem tistih, v katerih ima 
delež država. V istem trenutku, 
ko si je ob tej skopi informaci-
ji nekaj ljudi „čistilo ventile“ po 
spletnih forumih in pljuvalo 
zdaj čez en, zdaj čez drug spol, 
grobo oporekalo ženskam ka-
kršne koli sposobnosti za po-
sel, za racionalno in kreativno 
vodenje podjetij, so podjetnice, 
tudi v Posavju, nemoteno mar-
ljivo delale in soustvarjale (ve-
dno pomembnejši) del državne 
gospodarske rasti. 

Če je bila še relativno nedol-
go nazaj namreč pod vpraša-
jem smiselnost volilne pravice 
žensk, nato zaposlovanja žen-
sk, so ženske danes tudi pri nas 
nepogrešljiv del ekonomsko 
aktivnega prebivalstva. Na 1. 
januar 2014 je v različnih služ-
bah v Posavju in izven svoj de-
nar služilo 15.157 Posavcev in 
11.364 Posavk. Ženski prispe-
vek dohodku družine je postal 
izredno pomemben in že pov-
sem samoumeven, obenem 
pa kot družba še nismo sogla-
sni glede samoumevnosti vod-
stvenih sposobnosti žensk in 
plačila zanje. Ne glede na bolj 
zgodaj in pogosteje doseženo 
višjo izobrazbo za ženske še ve-
dno obstaja neka nevidna meja, 
ki zaradi kompleksnih razlogov 
ženskam preprečuje ali jih ovi-
ra, da bi zasedle vodilna mesta 
v odločevalnih strukturah, tako 
v politiki, znanosti kot v gospo-
darstvu. Moški zasedajo tudi 
bolje plačana mesta. V letu 2010 
so moški z najmanj visokošol-
sko izobrazbo v povprečju do-
segli 14,25 € na bruto plačano 
uro dela, ženske z isto stopnjo 
izobrazbe pa 12,31 € na bruto 
plačano uro dela. Precejšnja raz-
lika je posledično še vedno tudi 
v bruto plačah glede na delo v 
isti dejavnosti – ena največjih v 
sektorju finančnih in zavaroval-
niških dejavnosti, kjer so moški 
oktobra 2010 dosegli povpreč-
no bruto plačo 2.418,12 €, žen-
ske pa 1.884,96 €. 

Statistika za leto 2011 v Posav-
ju kaže, da je bilo med visokimi 
uradniki, menedžerji, nosilci za-
konodajne in politične oblasti 
654 moških in 386 žensk. Žen-
ske so torej zanesljiva delov-
na sila, redkeje pa se odločajo 

za vodilna mesta ali pa so jim 
te poti zaprte. Ta meja, za ka-
tero velja izraz „stekleni strop“, 
je predvsem rezultat še vedno 
prisotnih predsodkov o tem, da 
ženske, finance in vodenje po-
slov ne gredo skupaj, ter prepri-
čanje, da moški lahko usklaju-
je družinsko življenje in posel, 

ženska pa temu ne more biti 
kos oziroma je njeno poslan-
stvo zgolj družina. Pogosto so 
vir teh predsodkov celo same 
ženske, so precej samokritične 
in težje verjamejo, da imajo do-
volj potrebnih znanj in sposob-
nosti za vodstvene položaje, s 
tem pa prenašajo to stereoti-
pno podobo mladim rodovom 
deklet. 

Na srečo pa je iz dneva v dan 
več žensk z uspešnimi zgod-
bami, takšnimi, ki so v navdih 
in ponos tako svojim družinam 
kot celotnim lokalnim skupno-
stim, o njihovih sposobnostih 
pa ne dvomijo niti moški me-
nedžerji, politiki in pravniki, ki 
jih smatrajo za enakovredne 
poslovne partnerice in rivalke. 

ŽENSKE V PODJETNIŠTVU

Po podatkih GEM – Global En-
trepreneurship Monitor smo bili 
leta 2005 glede odnosa do žen-
sk v podjetništvu med 33 drža-
vami na nizkem 20. mestu, ka-
sneje se je ta podatek spremenil 
na bolje. Pa vendar: „Raziskoval-
ci GEM že vsa leta opozarjamo, 
da je v slovenskem podjetni-
štvu izrazito malo žensk. Ta de-
lež je leta 2010 ponovno upa-
del ter med nastajajočimi in 
novimi podjetniki znaša samo 
24,2 odstotka, med ustaljeni-
mi pa 28,7 odstotka. Najmanj-
ši delež podjetnic je v državah 
iz arabskega sveta, kar je moč-
no povezano s prevladujočimi 
kulturnimi in družbenimi nor-

mami. Ko zgodnjo podjetniško 
aktivnost žensk v Sloveniji pri-
merjamo znotraj različnih sku-
pin držav, vidimo, da Slovenija 
zaostaja v vseh primerjavah. Ta 
zaostanek je najbolj izrazit med 
ustaljenimi podjetniki, kjer je 
bila leta 2010 v evropskih GEM 
državah tretjina, pri nas pa le 

petina žensk.“ Leta 2010 so raz-
iskovalci omenjene institucije 
ugotovili tudi, da medtem ko 
je znano, da se moški na pod-
jetniško pot prvič podajajo do 
35. leta, se ženske za življenje 
podjetnic najpogosteje odloči-
jo med 35. in 44. letom. Najbrž 
pa imajo v tem času tudi drago-
cene poslovne in življenjske iz-
kušnje, ki so jim lahko v oporo. 

Ženske podjetnice vodijo pred-
vsem majhna in srednje velika 
podjetja. Motivi, da se ženske 
podajo na nepredvidljivo, a iz-
zivov in osebne rasti polno pot 
podjetništva, naj bi bili želja po 
večji svobodi, po boljšem uskla-
jevanju doma in dela, da bi ure-
sničile svoje poslovne ambicije, 
želja po tem, da bi se v okolju 
dokazale, in, v nasprotju z mo-
škimi, jim pomen prislužene-
ga denarja pomeni bistveno 
manj. Ženske podjetnice odli-
kuje vztrajnost, njihove poti na 
začetku vsebujejo nižje nalož-

be kot „moška“ podjetja, ker so 
pri delu večinoma previdnejše 
in manj naklonjene tveganjem 
(lastnost, ki jim pri poslih včasih 
škodi), znane so po samodisci-
plini, najbolj pomembni sta jim 
podpora in varnost. Kot zanimi-
vost - na podjetniško pot naj bi 
se glede na mednarodne razi-
skave pogosteje podajale prvo-
rojenke v družini in tiste, katerih 
očetje so ali so bili samostojni 
podjetniki, najpogosteje pa se 
odločajo za delo v storitvenem 
sektorju in trgovski dejavnosti.

ZANIMANJE RASTE TUDI V 
POSAVJU

Čeprav strokovnjaki opozar-
jajo, da v Sloveniji še nimamo 
sistemskih ukrepov za žensko 
podjetništvo in tudi ne dovolj 
razvitega podpornega okolja, 
s pomočjo katerega bi ženske 
razvijale svoje poslovne ideje 
do uspešnih zgodb, pa zanima-
nje za podjetništvo med ženska-
mi počasi raste tudi v Posavju. 

Karli Vertovšek iz CPT Breži-
ce, na katerega se podjetniki iz 
brežiške občine večkrat obrača-
jo s svojimi vprašanji, pojasni: 
„Zastopanost spola je že precej 
primerljiva, nekako 60 % proti 
40 % v korist moških, so obdo-
bja, ko se za podjetništvo zani-

ma več moških, in takšna, ko se 
na nas obračajo predvsem žen-
ske. V preteklosti so ženske ime-
le več povpraševanj po oseb-
nem dopolnilnem delu, zdaj pa 
jih zanimajo tudi podrobnosti 
o socialnem podjetništvu, so-
bodajalstvu, popoldanskem 
s. p.–ju, ugodnostih, ki so na vo-
ljo za prvo odpiranje s. p.-ja in 
podobno.“ 

Pozitivni trend opažajo tudi v 
krški občini. Karmen Levak iz 
CPT Krško, ki že več let podje-
tnike sprejema v točki „Vse na 

enem mestu“ - VEM v Krškem, 
se vedno znova razveseli pod-
jetniških aspiracij v naših krajih. 
Potrebno je spodbujati zdrav 
odnos do podjetništva, tudi 
ženskega, pravi in opiše, kako 
se ženske obrnejo nanje: „V da-
našnjih časih služb enostavno ni 
dovolj za vse, bolj pomembno 
se je poiskati v svojih talentih. 
Tudi pri nas se oglašajo ženske, 
ki bi si želele uresničiti svoje sa-
nje, nekaj pa je tudi takšnih, ki o 
tem razmišljajo iz nuje. O svoji 
ideji se želijo pogovoriti, prido-
biti informacije in podjetništvo 
pogledati iz več zornih kotov.“ 
A kljub temu, pojasni Levakova, 
se ženske predvsem zaradi ob-

čutka negotovosti in strahov ne 
odločajo v tolikšni meri za nada-
ljevanje lastne podjetniške poti: 
„Tudi na pripravljalnih delavni-
cah za podjetništvo se ženske 
sicer pojavljajo v večini, vendar 
le v manjši meri potem odpre-
jo podjetja.“ Podatki statistične-
ga urada to potrjujejo, tako se je 
v začetku leta 2015 v državi sa-
mozaposlilo 66.361 moških in le 
29.187 žensk. 

USPEŠNE ZGODBE SE 
RODIJO IZ TRDEGA DELA

Ravno uspešne podjetnice so 
dokaz, da družina lahko pred-

V novembru je nasproti Gimnazije v Brežicah svoja vrata odpr-
la trgovina, kjer se res spoznajo na obutev. Trgovine Obuti ma-
ček – zaenkrat jih je po Sloveniji že 11 - so nastale z znanji in iz-
kušnjami bivših trgovin Borovo. 

Ponujajo kvalitetno usnjeno obu-
tev priznanih blagovnih znamk 
Ara, Jenny, Mint Field in mnogo 
drugih po ugodnih in konkurenč-
nih cenah, v prodajnem programu 
Obu tega mačka pa se najdejo tudi 
najbolj prodajani gumi škornji Bo-
rovo, sobni copati, delovna obu-
tev Kopitarna, obutev za šport in 
prosti čas Carrera, Kronos in Too 
Much. Novost v ponudbi so tudi 
italijanske jeans hlače – Carrera – 
različnih krojev in modelov.

Za primerno izbiro obutve pa je izredno pomemben ravno dober 
in pošten nasvet pri nakupu. Vodstvo trgovin je pri obisku v Bre-
žicah poudarilo, da se zaveda, da so ravno zaposleni najvišja vre-
dnost Obutega mačka, saj imajo dragocene izkušnje s prodajo kva-
litetne obutve še iz prodajaln Borovo. V brežiški trgovini vas tako 
z veseljem postrežeta in vam s svetovanjem odpravita vsa vpra-
šanja in zadrege poslovodkinja Jasmina Držič in prodajalka Petra 
Gošek, ki dodajata še povabilo: „Lepo vabljeni, pri nas boste go-
tovo našli nekaj zase.“  M. M.

Prodajalna Obuti maček, BIM obutev d.o.o., 
Trg izgnancev 3, Brežice; tel.: 0599 05944

predstavljamo

Obuti maček vas pričakuje na brežiškem Trgu izgnancev.

Petra Gošek in Jasmina Držič

Maček, ki se spozna na obutev

* Popust na Carerra hlače velja ob nakupu Carrera obutve. 
   Popust se obračuna pri blagajni ob predložitvi tega kupona. 

   Kupon velja samo v prodajalni Obuti maček Brežice.

Na hlače Carrera
od 2.4. do 12.4. 2015

Podjetnost je ženskega spola
Kmalu po 8. marcu, natančneje pet dni po dnevu žena, se je na spletnih straneh vnela ostra debata. V medije je 
bila namreč razposlana informacija, da tudi naša država razmišlja o uvedbi t. i. spolnih kvot v gospodarstvu. A 
ne glede na to, ali kvote v gospodarstvu bodo ali ne, je ženska podjetnost v porastu - letno se namreč že prek 
125 milijonov žensk odloči za lastno podjetniško pot, okoli 98 milijonov pa jih vodi že uveljavljena podjetja. 

nadaljevanje na str. 14

Andreja Jamšek, Sava avto

Polona Cerjak, Kmetijska trgovina Cerjak
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Bojana Černoga Udovč se je po 
opravljenem mojstrskem izpitu 
zelo zgodaj podala na podjetni-
ško pot in odprla svoj frizerski 
salon v JOB centru v Krškem. 
Že po nekaj mesecih obrato-
vanja je povečala svojo ekipo, 
s katero še danes tlakuje pot 
modnega striženja, barvanja in 
oblikovanja las. Skozi doseda-
nja leta je v svoj salon spreje-
la tudi vrsto praktikantov, jim 
nudila praktično usposabljanje 
in jim odkrila skrivnosti dobre-
ga frizerstva. Nekateri od njih so 

kmalu odprli celo lastne salone in uspešno opravljajo svoj po-
klic še danes. 

Svoje znanje Bojana nenehno dopolnjuje z rednimi izobraževa-
nji, še posebej v Londonu, kjer poskrbijo, da so vedno v koraku 
s časom glede modnih pričesk kot tudi nege las in lasišč. Prvo 
prenovo salona je naredila leta 2012, ko se je preselila v večje 
prostore v centru, hkrati pa razširila svojo ponudbo tudi na koz-
metiko. Danes njena ekipa šteje pet zaposlenih, le-ti v celoti 
poskrbijo za vaš videz in dobro počutje, kar potrjujejo s števil-
nimi zadovoljnimi strankami, ki se vračajo k njej že vrsto let. 
V njenem salonu poleg frizerskih nudijo še vrsto kozmetičnih 
storitev, kot so: oblikovanje telesa z laserjem, kavitacijo, nego 
obraza, nego rok in nog, depilacijo, porjavelost brez UV žarkov 
kot tudi metodo japonskega vrisovanja obrvi.

KMALU 
NA NOVI LOKACIJIwww.ateljeb.si - 07/48 81 614

KRŠKO - Frizerski atelje Bojane Černoga Udovč, ki je svoj salon odprla aprila leta 2001 v JOB cen-
tru, bo kmalu, natančneje 1. maja letos, začel obratovati na novi lokaciji v lastnih prostorih na 
CKŽ 137 (v stavbi bivše Kovinarske) v Krškem.

Ekipa frizerskega salona Atelje "B"

Bojana Černoga Udovč

Bojana med striženjem

Prve ekskluzivne fotografije 
novega salona bodo objavljene 

v Posavskem obzorniku, 
ki izide 30. aprila!

stavlja tudi izjemno podporo ter 
spodbudo in ne stereotipno ovi-
ro. Velik pomen družine so po-
udarjale vse tri sogovornice, tri 
uspešne posavske podjetnice, s 
katerimi smo se pogovarjali za 
Podjetno Posavje. 

Ob omembi žensk v podjetni-
štvu v Sevnici mnogi takoj po-
mislijo na Andrejo Jamšek, so-
ustanoviteljico podjetja Sava 
avto d.o.o., ki je pred tem celo 
desetletje vodila Kmečko zadru-
go Sevnica. Družinsko podjetje 
Sava avto deluje od leta 1995 in 
zaposluje prek 30 ljudi, danes 
sega na področje avtomobiliz-
ma, servisnih storitev, tehničnih 
pregledov, temu so pridružili še 
trgovsko dejavnost. Iz leta v leto 
širijo področja svojega poslo-
vanja, lansko leto je na primer 
pod okriljem Jamškovih med 
vinorodnimi griči zaživela tudi 
Hiša vina Kamenško. Kot veči-
na ženskih podjetnic je Andreja 
izredno delavna in ji pripisujejo, 
da je tipičen „deloholik“. Ta izraz 
priznava, ker je preprosto človek 
'akcije', ali kot pojasni: „Rada de-
lam vse in v podjetju tudi mo-
ram, od čiščenja do sprejemanja 
težkih poslovnih odločitev. Sicer 
pa so moja izobrazbena in po-
slovna žilica finance in tega po-
dročja tudi v podjetju ne prepu-
stim nikomur.“

Darja Čakar je direktorica pod-
jetja Aristotel, zdravstveni cen-
ter d.o.o. Podjetje, ki je od leta 
1998 svojo dejavnost uresniče-
valo v dveh zelo uspešnih po-
slovnih enotah - eni v Krškem in 
drugi v Novem mestu, se ukvar-
ja z družinsko medicino, medici-
no dela, najrazličnejšo diagno-
stiko, bolnike sprejemajo tudi v 
posebne ambulante (npr. kardi-
ološko, nevrološko, za osteopo-
rozo), v katerih delujejo specia-
listi, in podobno. Podjetje, ki ima 
16 zaposlenih, Darja vodi tudi v 
nadaljnje širitve, tako je znano, 
da bodo v kratkem zgradili tudi 
sodoben zdravstveni center. Po-
jasni, da ji je delo preprosto v ve-
selje: „Rada delam z ljudmi in za 
ljudi, to mi je pisano na kožo. To 
daje radost mojemu življenju.“

Čakarjeva in Jamškova sta znani 
po svoji odločnosti in preudar-
nem načrtovanju, s temi odlika-
mi pa okolica opisuje tudi Po-
lono Cerjak, ki v Bukošku vodi 
Kmetijsko trgovino Cerjak. Polo-
na soustvarja zgodbo trgovine 
že vse od jeseni 1990, ko so te-
melji nastajali skupaj z mamo in 
očetom: „Zaradi obilice dela sem 
se odločila, da se po končani sre-
dnji šoli takoj zaposlim.“ Štiri leta 
kasneje sta se starša upokojila, 
prevzela je vajeti družinskega 
podjetja, promet je iz leta v leto 
rasel. Prišli so tudi novi, trgovini 
predani sodelavci. Danes pod-
jetje, kjer se ukvarjajo s proda-
jo in svetovanjem na področju 
kmetijstva, vinogradništva, sad-
jarstva, živinoreje, vrtnarstva in 
podobno, daje kruh vsaj deve-
tim ljudem, letos pa praznujejo 
tudi 25 let obratovanja trgovi-
ne. Tudi Cerjakovi noben posel 
ni tuj: „Rada poprimem za vsa 
dela, ki so potrebna, da je delo 
opravljeno. Najbolj me vese-

li delo s strankami, nabavljanje 
blaga pri različnih dobaviteljih, 
sedaj spomladi pa mi je najljub-
še med rožami.“

MOŠKI IN ŽENSKE – 
NA ISTI LADJI?

Omenjene posavske podjetni-
ce se ne ozirajo na delitve na 
moško in žensko podjetništvo. 
Gospodarstvo in vodenje ima-
jo v krvi. Pravzaprav vse tri de-
lujejo na področjih, ki veljajo za 
bolj 'moške dejavnosti' - avto-
mobilizem in tehnični pregledi, 
zdravstvo, kmetijsko-trgovska 
dejavnost. V tem dejstvu vidi-
jo kvečjemu še večji izziv. Cerja-
kova pojasni: „Kot da mi je 'mo-
ška dejavnost' nekako usojena. 
Po poklicu sem namreč stroj-
ni tehnik, kar mi je na začetku 
zelo pomagalo, saj smo proda-
jali samo kmetijske stroje in re-
zervne dele.“ Tudi Jamškovo že 
ves čas spremljajo po specifiki 
moška področja, pred avtomo-
bilističnim so jo v KZ spremlja-
li kmetijstvo, klavnica in pa teh-
nične trgovine: „Za učinkovito 
vodenje podjetja je potrebno 
poznati dejavnost in organiza-
cijo v neposredni proizvodnji in 
to se je v vsaki branži potrebno 
naučiti. Nekatere stvari so člo-
veku bližje in jih lažje dojame. 
Za nekatere pa je potrebno več 
časa in vztrajnosti, pa vendar so 
mi vse stvari zanimive in mi ni-
koli ni težko. Če poznaš posel in 
njegove zakonitosti, potem je 
vodenje in sprejemanje odloči-
tev veliko lažje in z manj rizika, 
da bodo napačne.“ 

In kaj so po mnenju sogovornic 
lahko prednosti žensk pri poslu? 
Čakarjeva opiše: „Ženske ima-
mo običajno kar nekaj lastno-
sti, ki nam pomagajo pri vode-
nju. Smo načeloma bolj strpne, 
vztrajne, zaščitniške in tudi stra-
stne. Sama delam vseh 17 let 
s podjetjem tako kot s svojim 
otrokom, z dušo in srcem. Ver-
jamem, da mnogo uspešneje re-
šujemo konflikte kot moški, saj 
nas ne obvladuje ego v tolikšni 
meri kot njih.“ Jamškova poleg 
naštetega dodaja, da imajo žen-
ske natančno definirane cilje, po 
drugi strani pa so nežne, komu-
nikativne, s posebnim čutom za 
ljudi, in se strinja, da se ženske 
ne želijo posebej izpostavljati. 

Nobeni se poslovni svet ne zdi 
samo moški svet. Menijo, da so 
jim bila kvečjemu kakšna vrata 
več odprta v življenju. „Ženske 
imamo v življenju več vlog, ne-
katere so določene, druge si iz-
beremo same. Nismo v vseh vlo-
gah najboljše, vendar niso niti 
moški pri svojih. Me postavlja-
mo prioritete nekoliko druga-
če, skrb za najdražje postavlja-
mo vedno na prvo mesto, lažje 
opravljamo več stvari hkrati, 
imamo dober spomin, rade se 
učimo in ekonomsko razmišlja-
nje osredotočamo na to, da lah-
ko porabimo le toliko, kot ima-
mo,“ analizira Cerjakova in še 
doda: „Moje kolegice podjetni-
ce vedno iščejo pozitivne reši-
tve, ne ukvarjajo se s stereotipi, 
saj pri samostojnem poslu šte-
je le produkt oz. kvalitetna sto-
ritev, ki jo prepozna trg.“

MED DRUŽINO IN DELOM

Kadar koli beseda teče o poslov-
ni dejavnosti žensk, privrejo na 
dan očitki, da, v kolikor se odlo-
čajo za poslovno pot, nujno za-
postavljajo družino. Pri moških 
se kaj takega le redko omenja, 
zato le-ti tudi ne čutijo takšne-

ga družbenega pritiska. Seve-
da drži, da je razpetost med 
poslom in družino pri ženskah 
večja. Jamškova opiše svojo iz-
kušnjo: „Tako v poslu kot v dru-
žinskem življenju nekatere stva-
ri 'trpijo'. Poseben poudarek v 
družini je bil na vzgoji otrok, kar 
mi je res uspelo, čeprav je trpelo 
gospodinjstvo, kmetovanje in 
hobiji. To pomeni, da je potreb-
no pospravljati, kuhati, se igra-
ti skupaj z otroki in se posvetiti 
tudi možu. V poslu sem se od-
povedala večinoma družabnim 
dogodkom in srečanjem, pa 
aktivnostim v raznih organiza-

cijah, kar pa ni bilo najbolje, saj 
se številna znanja, informacije 
in tudi konkretni projekti dore-
čejo prav v teh sredinah. Pa ven-
dar sem srečna, da imam čudo-
vito družino in dobro podjetje.“ 

Cerjakova potrdi, da je ključ ne 
postavljati eno pred drugo, am-

pak usklajevanje, da obe strani 
uspešno sobivata: „Vedno se ne 
izide, a težavam, ki jih takšen 
življenjski slog prinaša, se da z 
vključevanjem celotne druži-
ne preprečiti. Vse moje sposob-
nosti ne bi bile nikoli dovolj, če 
ne bi imela neizmerne podpo-
re družine – od staršev, moža 
in vseh treh punc. Vsi pomaga-
jo po svojih močeh, vključno z 
najmlajšo. Želim si in hvaležna 
sem za možnost, da lahko tudi 
tako preživimo več časa skupaj.“ 

Da bi o tem, kako uspešno je 
usklajevala družino in posel, 

morali vprašati njena otroka, 
Čakarjeva skromno doda: „Vem 
pa, da sta velikokrat plačala da-
vek, a trudila sem se vse skupaj 
uravnavati po svojih najboljših 
močeh. Vendar bi bilo brez izda-
tne pomoči mojih staršev to ve-
liko težje.“

NASVET PODJETNICAM, 
KI ZAČENJAJO SVOJO POT: 
POGUM!

Da ima žensko podjetništvo po-
zitiven vpliv na družbo, poudar-
ja tudi Levakova iz CPT Krško: „V 
ženskah so še skriti potenciali – 
saj dandanes prihajajo na po-
vršje ravno prednosti žensk: v 
moči povezovanja, toplini lažje 
pridobijo zaupanje, saj res želi-
jo pomagati (jim to ni le ukaz) 
in ne nazadnje – bolje se znaj-
dejo v kaosu, opazijo malen-
kosti. Navsezadnje pa - beseda 
'podjetnost' je ženskega spola 
in je velikokrat le drugo ime za 
ustvarjalnost, kreativno razmi-
šljanje in iskanje rešitev. Ravno 
te lastnosti bi lahko bile osno-
va za uspešen preboj v podje-
tništvo, vendar pa se jih morajo 
najprej zavedati, se jih ne sra-
movati, ampak jih naprej raz-
vijati.“

Cerjakova začetnicam svetuje, 
naj poiščejo poslovno idejo, ob 
kateri se jim zaiskrijo oči, se v tej 
smeri izobražujejo, nato pa mo-
rajo pridobiti podjetnost, dobro 
organizirati svoj čas in znati pre-
vzeti odgovornost. Jamškova ji 

pritrjuje: „Naj jim bo posel iz-
ziv. Na poslovni poti so vzpo-
ni in padci, uspehi in neuspehi. 
Iz vsega tega je potrebno pote-
gniti vse najboljše stvari in jih 
uporabiti. Je pa uspeh na dolgi 
rok rezultat vloženega znanja, 
dela in medsebojnih odnosov.“ 
Tudi Čakarjeva poudari, da sta 
za posel dejansko pomembna 
pogum in strast: „Moraš s srcem 
živeti za cilj in vizijo, izbirati pra-
ve poti, včasih preudarno izbrati 
daljšo pot, izbirati prave ljudi, ki 
čutijo in se poistovetijo s podje-
tjem. Graditi med sodelavci pri-
jateljske odnose. Vse ostalo na-
redi življenje.“

SLEDITI SVOJIM ŽELJAM

18. maj bo svetovni dan pod-
jetnic. Vedno več jih je, kar pa 
ni toliko pomembno kot to, da 
lahko ženske tudi v poslu razvi-
jajo svoje talente, če se za to pač 
odločijo. Naj ženske, ki so spo-
sobne, imajo znanja in željo, da 
vodijo posel, ne bodo več tabu. 
Namesto očitkov zaploskajmo 
njihovemu pogumu, da sledijo 
svojim sanjam. Ali, kakor je Po-
lona Cerjak zaključila najin po-
govor: „Še vedno pa mislim, da 
smo si največja ovira me same. 
Včasih pot do uspeha ni ravna, 
vendar je pomembno, da ne iz-
gubimo smeri. Einstein je rekel: 
Vesolje nam ne bi posadilo sanj 
v naša srca, če nam ne bi dalo 
tudi moči, da te sanje uresni-
čimo.“
 Maruša Mavsar

Podjetnost je ženskega spola
nadaljevanje s str. 13

 Darja Čakar, Aristotel, zdravstveni center
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Izvajanje projekta Podjetno v svet podjetništva (PVSP) je dobilo potrditev tudi na natečaju »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, kjer je projekt PVSP prejel naj-
več glasov in bil med več kot 95.300 projekti, sofinanciranimi v obdobju 2007-2013, izbran za najboljšega. Uspešne zgodbe mladih podjetnikov in zaposlitve mladih pa soustvarjamo tudi 
na RRA Posavje, kjer smo na samostojno pot pospremili že 60 % nekdanjih udeležencev. Trenutno je na RRA Posavje zaposlena zadnja skupina 10 udeležencev projekta PVSP 2014. Pozi-
tivna energija, kreativnost in timsko delo so zaščitni znak skupine mladih podjetnikov, ki vsak na svojem področju raziskujejo presežnike, ki jih bodo v prihodnje ponudili kot produkte in 
storitve na trgu. Nekatere izmed teh udeležencev, ki se želijo dejavneje vključiti v lokalno skupnost, pa lahko pobliže spoznate tudi v spodnjih predstavitvah.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Robert Špiler
23-letni diplomirani inženir 
gradbeništva Robert Špiler iz 
okolice Brestanice se je po štu-
diju vrnil v domače okolje, kjer 
želi tudi ostati. »Vedno sem imel 

tudi odprte oči in sem opazil veliko uspešnih podje-
tnikov iz našega okolja,« pove o svojih dosedanjih 
izkušnjah. Njegova poslovna ideja je ustanovitev 
zavoda Juglans, v katerem bo predstavljal možno-
sti in rešitve za vsakogar za samooskrbno in trajno-
stno življenje, predstaviti pa namerava tudi nekaj 
svojih izdelkov za shranjevanje sadja, zelenjave in 
zelišč za zimske dni, npr. solarni sušilnik. »Izhajam 
iz vrtičkarstva, s katerim se tudi sam ukvarjam in 
začutim, kje so težave pri pridelavi in predelavi hra-
ne,« pojasnjuje nadobudni bodoči podjetnik. »Naj-
prej bi rad prisluhnil ljudem, kaj rabijo pri pridela-
vi svoje hrane ali pri nakupovanju v trgovini in na 
tržnicah. Sodelujem tudi z lokalnimi društvi s tega 
področja, pristopil pa bi rad tudi do kmetov,« še 
dodaja. V programu PVSP vidi predvsem varno za-
vetje pri razvijanju svoje ideje, pomagajo mu tudi 
razna predavanja o računovodstvu, davčni zakono-
daji in trženju, vse ostalo je stvar vsakega posame-
znika in njegove iznajdljivosti. Kaj je največja ovira 
na področju podjetništva mladih? »Veliko nas je v 
coni udobja, v objemu bodisi države bodisi druži-
ne, in ne gremo mimo teh okvirjev, ker nam ni po-
trebno. Dokler te nuje ne bo, ne bo velikih pre-
mikov. Prej ko uvidiš, da te to omejuje, prej lahko 
stopiš na svoje.«

Branko Kavšek
Svet podje-
tništva ni tuj 
Branku Kav-
šku iz Zagra-
da pri Rade-
čah, saj že 
20 let deluje 

kot samostojni svobodni ume-
tnik, leta 2000 pa je ustanovil 
prvi čarovniški klub v Sloveniji 
– Klub Čarodej. Svojo dejavnost 
želi razširiti ter na domačem po-
sestvu ustvariti Park zabave in 
učenja, ki bo namenjen športu, 
igram, spoznavanju kulture in 
narave za vse generacije in pro-
file. »Prav veliko težav in ovir za 
uresničitev svoje ideje ne vidim, 
je pa res, da je najtežje premo-
stiti dejstvo, da ljudje, ki imamo 
dobre ideje, nimamo vedno do-
brih finančnih možnosti. Obsta-
jajo sicer različne možnosti za 
pridobitev kreditov, vendar pa 
so kriteriji za pridobitev le-teh 
tako zaostreni, da nikakor niso 
prilagojeni začetnim poslom oz. 
niso dosegljivi nam, ki začenja-
mo,« je pojasnjeval in dodal, 
da mu program PVSP pomaga 
predvsem na področju spozna-
vanja marketinga in finančnega 
poslovanja.

Ivana Istenič
27-letni Ra-
d e č a n k i 
Ivani Iste-
nič grafič-
no obliko-
vanje »teče 
po žilah« in 

je v vseh pogledih del njene-
ga življenja. Odsev v ogledalu, 
tekstura grobega asfalta, bar-
va sivke in prelivajoče se bar-
ve večernega neba. Na trgu bi 
se rada predstavila s podjetjem, 
ki izdeluje brezčasne in unika-
tne grafične podobe. Načrtuje, 
da bo do septembra odprla s. p. 
in začela pridobivati zadovoljne 
stranke. Kot udeleženka projek-
ta PVSP Radeče je pridobila že 
izredno veliko znanja za uspe-
šen zagon podjetja in realizaci-
jo smelih načrtov. »V naši regiji 
je ogromno skritih diamantov, 
ki samo čakajo, da jih nekdo 
zbrusi. Izhajamo iz problem-
skega območja in zaradi slabih 
izkušenj si marsikdo ne upa po-
staviti na svoje noge. PVSP je 
idealen, saj nas uči, da svet ni 
tako črn in da s trdim delom ter 
s strastjo lahko tudi v problem-
skem območju prideš daleč,« je 
zaključila Ivana Istenič.

Jure Istenič
Ljubitelj fo-
t o g r a f i j e 
Jure Istenič 
iz Radeč se 
za fotograf-
sko ume-
tnost zani-

ma, odkar je lahko doma rokoval 
s starim družinskim fotoapara-
tom. Ko se je po končanem štu-
diju vrnil v rodni kraj, je kma-
lu opazil, da nastane problem, 
ko je potrebno kupiti fotograf-
ski material ter razviti fotografi-
je. »Začel sem razmišljati o po-
stavitvi fotografskega studia, v 
katerem bi nudil široko paleto 
fotografskih uslug,« je pojasnje-
val in dodal, da v okviru PVSP-ja 
spoznava še drugo stran podje-
tništva, ki je pri odprtju podje-
tja še kako pomembna. »Do se-
daj smo se seznanili z osnovami, 
kako začeti pisati poslovni načrt, 
javno nastopati ter kako prodati 
svoj izdelek. Slednje je tudi naj-
večji problem pri mladih, ki sto-
pajo na podjetniško pot, saj se 
nihče ne zaveda, koliko je dela z 
urejanjem papirjev pri odprtju 
podjetja ter s kasnejšim uspe-
šnim poslovanjem,« je razmi-
šljal bodoči mladi podjetnik.

Ksenija Zajec
Kseniji Za-
jec, ki priha-
ja iz Zagrada 
pri Radečah, 
p o d j e t n i -
ško okolje 
ni tuje, saj je 

bil podjetnik že njen oče. »A to 
so bili drugi časi, drugačen pri-
stop,« je dodala. Sama razvija 
idejo o izdelovanju dekorativ-
nih izdelkov iz naravnih materi-
alov za dom. Zanje bi našla do-
volj materiala v naravi, zato ta 
ne bi predstavljal tako velikega 
stroška. Delo bi ji bilo tudi v uži-
tek, saj bi imela možnost izbire 
različnih materialov, iz katerih 
bi izdelovala izdelke po lastnih 
zamislih. V prihodnjih mesecih 
jo čaka predvsem raziskava trga 
in izdelava poslovnega načrta. 
V prihodnosti bi želela razviti 
širok asortima bogate ponud-
be različnih izdelkov in urediti 
spletno trgovino. »Projekt ’Pod-
jetno v svet podjetništva’ daje 
znanje in čas za razvoj podjetni-
ške ideje. Vem, da vse podjetni-
ške ideje ne bodo zaživele, ven-
dar priložnosti vsekakor so. Če 
verjamete – naredite!« je opti-
mistično zaključila.

Maša Hiter
Š p o r t n a 
navdušen -
ka Maša Hi-
ter iz Radeč 
ima že ne-
kaj izkušenj 
s podjetni-

štvom - s kolegico sta pred le-
tom dni odprli dve spletni tr-
govini, pred nekaj meseci pa je 
začela razvijati idejo o športni 
spletni strani, na kateri bi našli 
spletno trgovino z navijaškimi 
rekviziti, športne novice, napo-
vednike, sporede tekmovanj in 
informacije o športnih prizori-
ščih. Najpomembnejšo dejav-
nost bi predstavljali organizira-
ni ogledi športnih prireditev po 
Sloveniji in v tujini. »Moj dol-
goročni načrt je, da bi postala 
športna spletna stran ena izmed 
najbolj obiskanih strani v Slove-
niji, zato razvijam idejo o njeni 
vzpostavitvi. Pred tem moram 
opraviti raziskavo trga in izdelati 
poslovni načrt, pri čemer mi je v 
veliko pomoč program PVSP. To 
je posebna izkušnja, ki jo pripo-
ročam prav vsakemu mlademu, 
nadobudnemu in znanja željne-
mu posamezniku,« je tekla nje-
na predstavitev.

Vanja Rainer 
Za svojo pod-
jetniško pot 
se je Rade-
čanka Vanja 
Rainer odlo-
čila skupaj z 
možem pred 

približno tremi leti, v lanskem 
letu pa sta ustanovila podjetje 
Rainer kozmetika, d. o. o., ter 
uspešno kandidirala na razpi-
su za začetne investicije. »Ide-
ja proizvodnje domače kozme-
tike iz naravnih sestavin ni nova, 
a se je rodila iz težav, s kateri-
mi smo se srečevali v družini. Vsi 
najini štirje otroci imajo zelo ob-
čutljivo kožo, ki tudi na najbolj 
nežno otroško kozmetiko od-
reagira z alergijsko reakcijo. Na 
predlog naše pediatrinje sva za-
čela doma izdelovati kozmetiko 
za lastno nego,« je pripovedo-
vala in dodala, da vidi prednost 
PVSP kot izjemno pomembno 
mreženje, ki bi ga morali vzdr-
ževati tudi po preteku štirih me-
secev. »Ovire, ki jih imamo gle-
de podjetništva, so zgolj in samo 
v glavah. Gospodarska kriza je 
najboljša možna priložnost za 
razvoj novih in uspešnih podje-
tniških idej,« je zaključila.

Patricija Marić
Patricija Marić, 30-letna diplo-
mirana organizatorka turizma, 
prihaja iz Brežic. Dosedanje de-
lovne izkušnje je pridobivala 
v turizmu, konkretnih lastnih 

podjetniških izkušenj pa še nima. Doma imajo pet 
starodobnih avtomobilov, ki jih želi ponuditi v na-
jem. »Trenutno se želim osredotočiti na bodoče 
mladoporočence in vse ostale, ki so z njimi v stiku 
pri pripravah na poročni dan, torej na fotografe, 
cvetličarje, ponudnike gostinskih storitev in orga-
nizatorje porok. Starodobniki predstavljajo neka-
kšen trend pri porokah in menim, da lepo sovpa-
dajo s tem tradicionalnim dogodkom,« pojasnjuje 
svojo podjetniško idejo. »S prvimi sončnimi žarki 
se začenja sezona porok, ki bo trajala približno do 
septembra, v tem času pa želim to 'doživetje' pred-
staviti čim več ljudem. V bližnji prihodnosti name-
ravam svoje storitve ponuditi še vsem ostalim po-
sameznikom za različna praznovanja, kot je rojstni 
dan ali obletnica poroke, ter pripraviti tematske iz-
lete za turiste, ki obiščejo Posavje,« pravi Marićeva, 
ki ima tudi sama licenco za lokalnega turističnega 
vodnika. Ovire za odločitev mladih za podjetništvo 
vidi predvsem v slabih gospodarskih razmerah, pa 
tudi v pomanjkanju poguma. »Menim, da so sub-
vencije za zagon inovativnih podjetij zelo dobro-
došle mladim na začetku poslovne poti,« še meni 
mlada podjetnica.

Andreja Malus
30-letna univerzitetna diplomi-
rana ekologinja Andreja Malus 
prihaja iz družine, kjer je veči-
na družinskih članov zaposlena 
v javnem sektorju, zato je imela 

v otroštvu zelo malo priložnosti začutiti prisotnost 
podjetniške miselne naravnanosti. »Zato sem se po-
skušala s podjetniškimi vsebinami vsaj malo spo-
znati že med šolanjem. Med študijem informatike 
na Višji strokovni šoli sem celo sodelovala v projek-
tu, kjer smo študentje vodili t. i. učno podjetje,« 
pravi mlada podjetnica, ki se je odločila za poučeva-
nje robotike ter izvajanje in razvoj tečajev ter nara-
voslovnih delavnic za osnovnošolce. Svojo prvo na-
logo vidi v promociji storitev in pridobivanju strank, 
iskanju možnosti za sodelovanje s podobnimi pod-
jetji in skupinami ter iskanju potencialnih investi-
torjev. V programu PVSP je našla predvsem prije-
tno delovno okolje, strokovno pomoč pri razvoju 
svoje podjetniške ideje in možnost udeležbe v izo-
braževanju, ki ji bo omogočilo večjo strokovnost pri 
izvajanju storitev ali pa morda pri iskanju nove za-
poslitve. Težave mladih podjetnikov vidi predvsem 
v začetnih korakih: »Največ se moraš naučiti na za-
četku in takrat tudi najhitreje obupaš. Podjetniško 
okolje deluje po svojih pravilih, in če se jih dovolj hi-
tro ne naučiš in ne začneš po njih delovati, najver-
jetneje odnehaš, ker ti tisti, ki jim je poslovni svet 
samoumeven, pogosto ne pridejo naproti.« Pogre-
ša tudi več nepovratnih finančnih spodbud za tiste, 
ki začenjajo svojo poslovno pot. 

Suzana Pavlič
26-letna Suzana Pavlič, po izo-
brazbi univerzitetni diplomira-
ni inženir vodarstva in komunal-
nega inženirstva, je odraščala v 
podjetniški družini, kjer se že več 

kot 20 let ukvarjajo z ribogojstvom. »Sama osebno 
sem se s podjetništvom srečala pred tremi leti, ko 
sem svojo podjetniško idejo predstavljala na Uni-
verzi v Ljubljani, na podlagi česar sem bila izbrana 
na poletno šolo v Šanghaju na Kitajskem, kjer smo 
v teoriji in praksi obdelali podjetništvo z vidika med-
narodnega sodelovanja in poslovanja podjetij ter 
primeri dobre prakse slovenskih/evropskih podje-
tij na Kitajskem,« pripoveduje. Njena ideja je oza-
vestiti ljudi, da bistri potočki v Posavju ponujajo ka-
kovostne postrvi, ki bi se morale na našem jedilniku 
pojaviti vsaj enkrat na mesec. »Poleg tega pa lah-
ko ponudim tudi celovito rešitev: svetovanje na po-
dročju ribogojstva, idejne zasnove ribogojnic/okra-
snih ribnikov. S tem želim ponuditi ljubiteljem rib, 
da si kar doma polepšajo vrt z okrasnim ribnikom 
ali manjšo ribogojnico, če je to mogoče,« še doda-
ja. S partnerjem bosta na podjetniško pot stopila z 
aprilom. »Prednosti tega programa vidim predvsem 
v tem, da sem se imela možnost spoznati z drugimi 
udeleženci, s katerimi sem se odlično povezala, prav 
tako ne smem pozabiti na kolektiv agencije, ki mi je 
omogočil dodatna izobraževanja,« pravi o progra-
mu PVSP. Glede ovir pravi, da jih je potrebno pre-
skočiti ter bolj iskati in prepoznati priložnosti in jih, 
ko se pojavijo, zagrabiti s polno žlico.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

PVSP
RADEČE

Projekt »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče« poteka v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Tr-
bovlje v obdobju 2013–2018, ki ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ga izvajata RRA Posavje in RCR d.o.o. Zasavje vsak za svoje območje. V projekt  bo do leta 
2018 vključenih 160 oseb, od tega 50 oseb v Posavju. Namen projekta je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine Radeče ne glede na sta-
rost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ter ciljem, da se po zaključku programa samozaposlijo, zaposlijo v lastnem pod-
jetju ali zaposlijo pri drugem delodajalcu. In kakšni so vtisi ter podjetniški načrti nekaterih udeležencev 1. skupine? 
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OKULISTIKA MEH

Okulistika Meh je bila ustano
vljena leta 2005. Ministrstvo za 
zdravje ji je že takoj ob ustano
vitvi podelilo koncesijo za izva
janje ambulantnih očesnih pre
gledov, leta 2007 pa še koncesijo 
za izvajanje očesnih operacij. 
»Okulistika oziroma oftalmo
logija je dejavnost, ki jo izvaja
mo v očesni ambulanti. Ukvar
jamo se z diagnostiko in terapijo 
očesnih bolezni ter motenj vida. 
Med njimi je siva mrena in nje
no operativno zdravljenje je ena 
naših najpomembnejših dejavno

sti,« pojasnjuje specialist oftalmolog, ki je svojo poklicno pot 
začel s specializacijo v celjski bolnišnici, kjer je več kot deset 
let nabiral izkušnje v ambulantnem in operativnem zdravljenju 

očesnih bolezni. »Letno opravim več tisoč očesnih pregledov 
in več sto očesnih operacij, med njimi pa je najpomembnejša 
in najpogostejša operacija sive mrene. Svoje znanje in izkušnje 
redno nadgrajujem na kongresih in strokovnih srečanjih oftal
mologov doma in v tujini,« nadaljuje in dodaja, da kot nosilci 
koncesije v Okulistiki Meh izvajajo preglede in operacije pre
ko kartice zdravstvenega zavarovanja in na napotnico izbrane
ga zdravnika, po dogovoru pa tudi samoplačniško.

Poleg operacij sive mrene so ena najpomembnejših dejavnosti 
očesnega centra operacije, s katerimi odstranijo dioptrijo, to so 
operacije z vstavitvijo multifokalne ali torične znotraj očesne 
leče, s katerimi pri primernih kandidatih odpravljajo dioptri
jo in jim omogočajo dober vid na daljavo in bližino brez optič
nih pripomočkov. Predstavitev operacij si lahko ogledate na nji
hovi spletni strani. Gre za nadstandardne posege, ki so v celoti 
samoplačniški in niso kriti s strani zdravstvene zavarovalnice.

OPTIKA LANA

V moderno opremljenem očesnem centru, v katerem izvaja
jo storitve na najvišji kakovostni ravni, ima svoj prostor tudi 
Optika Lana z novimi kolekcijami otroških, moških in žen
skih modnih ter korekcijskih očal - izbrana očala z dioptrijo pa 
vam strokovno izdelajo v njihovem laboratoriju. V optiki ima
jo zaposlen le kader, ki ima ustrezno izobrazbo ter dolgoletne 
in bogate izkušnje v stroki, ki jih še dodatno nadgrajujejo z izo
braževanji, saj lahko le tako nudijo storitve na visokem nivoju, 
kjer imajo tudi pester izbor kakovostnih korekcijskih okvirjev 
vseh vrst, očalnih leč vodilnih proizvajalcev, sončnih očal, kon
taktnih leč, tekočin za vzdrževanje in nego leč, vlažilne kaplji
ce, popravila očal in še več.

»Pri delu nas vodi želja po tem, da je vsaka stranka ob odhodu 
iz našega centra v celoti zadovoljna, zato v našem centru stran
kam nudimo celostno uslugo. Najprej očesni pregled s široko 
paleto najsodobnejših diagnostičnih pripomočkov in potem gle
de na ugotovitve optični pripomoček, očesno operacijo, če je 
potrebna, ali drugačno ustrezno terapijo. Večino naših strank–
pacientov lahko tako v našem centru z našo široko ponudbo 
oskrbimo v celoti,« s predstavitvijo sodobnega očesnega centra 
v Sevnici zaključuje Boštjan Meh.

KOREKCIJSKI OKVIRJI - 
najrazličnejših modnih oblik, 
športnih dizajnov, klasičnih 
oblik v različnih cenovnih 
razredih. 

SONČNA OČALA - 
modna, športna ali pa 
dioptrijska sončna očala. 

KONTAKTNE LEČE – 
enostavne in udobne 
dnevne, 14-dnevne, mesečne 
in barvne kontaktne leče.

STEKLA ZA OČALA - 
bralna očala, očala samo 
za oster pogled na daljavo, 
progresivna očala, pisarniška 
očala itd.

Moderno opremljen 
očesni center 
SEVNICA - Pred dvema letoma je v Sevnici (v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje) 
vrata lično urejenih prostorov odprla Okulistika Meh in Optika Lana. Nosilec dejavnosti je dr. med., 
specialist oftalmolog Boštjan Meh s svojo strokovno in izkušeno ekipo.

Očesni center, ki se razteza na 225 m2, je opremljen s sodobni-
mi aparaturami, s katerimi je mogoče ugotavljati vzroke motenj 
vida in opravljati terapije za odpravo očesnih bolezni, kakovo-
stne preglede, preiskave in očesne operacije. Vse omenjeno do-
polnjuje še ponudba raznovrstnih optičnih pripomočkov. »Od-
prtje novih poslovnih prostorov je bila moja večletna želja po 
združitvi storitev, ki sem jih ponujal na različnih lokacijah, s 
čimer sem omogočil tudi boljšo dostopnost uporabnikom,« po-
udarja svojo poslovno odločitev zdravnik specialist za očesne 
bolezni Boštjan Meh.

Boštjan Meh

Očesni center Okulistike Meh

Okulistični poseg v operacijski dvorani

Več informacij o nas in naši dejavnosti najdete na naših spletnih naslovih www.okulistika.si in www.optikalana.si 
ali na 041 371 234 (okulistika) in 040 437 399 (optika).

BREŽICE - Bruno Horvatić Šegota ni le 24-letni študent 
gradbeništva. Lansko leto je s svojo podjetniško idejo opo-
zoril nase in na skrb za varnost na avtocestah. Z idejo o napra-
vi, ki bi na cestišču onemogočala vožnjo v napačno smer, je 
februarja 2014 obiskal Ključavničarstvo Deržič. Takrat se mu 
niti sanjalo ni, da bodo člani družine Deržič v njegovi ideji tako 
hitro prepoznali svoje poslanstvo in v partnerstvu začeli novo 
zgodbo, ki bo morda že kmalu reševala življenja.

Ste vedeli, da vsako leto po naših avtocestah najmanj 200 voznikov 
vozi v napačno smer? In to z izredno visoko hitrostjo? Nekateri ogro-
zijo življenja nehote, zaradi slabega počutja, bolezni ali nezbranos-
ti, vsako leto pa so med nami tudi takšni, ki se tega grozljivega 
podviga lotijo namenoma. S svojo smrtno ruleto postanejo t. im.  
„ghost riders“ (vozniki duhovi) in pretijo nedolžnim žrtvam. Samo 
lani je vožnja v nasprotno smer pri nas terjala tri človeška življenja. 
Strašljivo dejstvo o nemoči pred vozniki, ki peljejo v napačno smer, 
je pritegnilo Brunovo pozornost preko medijev: „Spoznal sem, da 
bi že pri majhni hitrosti lahko prišlo do resnih poškodb udeležencev 
v prometu, kaj šele, če se nesreča zgodi pri hitrosti 100, 200 ali celo 
300 kilometrov na uro! Na avtocestah je težava tudi objestnost, zato 
je vse tolikanj bolj nevarno. Tako je nastala ideja o cestni barieri, s 
katero sem obiskal Ključavničarstvo Deržič.“ 

Tam so znani po kratkih sestankih in hitrih odločitvah. Miro Deržič, 
ki v podjetju vodi tehnološki razvoj, je pojasnil: „Smo družinsko 
podjetje, ki namesto dolgih procedur raje daje poudarek hitri in 
kvalitetni izvedbi. Bruno je idejo predstavil, prinesel skice. Posebej 
pomembno je bilo, da gre za zaščito ljudi, čemur sledimo z izdel-
ki že vse od ustanovitve podjetja. Na listu ter v 3D grafikah so se 
znašle projektne ideje, glave smo dali skupaj, izločevali slabosti in 
dodajali prednosti izdelku.“ V vsej zgodbi pa se je skrival še en ra-
zlog, da so Deržiči prepoznali alarmantno potrebo za takšne bari-
ere: „Brat se je na Hrvaškem komaj izognil hudi nesreči – v meg-
li mu je s polno hitrostjo naproti pripeljal 7,5 ton težak tovornjak. 
Ko imaš takšno izkušnjo, te popolnoma pretrese, zato res nismo 
oklevali - če se da preprečiti tragedijo, je to del našega poslanstva.“

In zakaj pravzaprav gre? Scorpion RB1 je posebna ovira, ki bo vg-
rajena v izvoz cestišča avtoceste. Tisti, ki se bo pripeljal v pravil-
ni smeri, bo brez kakršnih koli posebnosti bariero prepeljal, saj 
bo povozil določene konzole, ki niti avtomobilu niti motoristu 
ne bodo povzročile težav, saj se bodo umaknile na pritisk kolesa. 
Drugače pa bo s tistimi, ki bi lahko ogrozili življenja s tem, ko vozi-
jo v napačno smer. Bruno pojasni: „Le-ti bodo s kolesi sprožili me-
hanizem, ki bo v vsako pnevmatiko naredil reze, ki, v nasprotju s 
podobnimi napravami, avtomobil ne bodo le upočasnili – ravno 
to je pri sedanjih velika težava, saj do grozljivih nesreč tako vseeno 
pride – temveč bodo pnevmatike nemudoma izpraznjene in s tem 
vožnja preprečena.“ Scorpion RB1 pa je poseben tudi zato, ker je 
popolnoma mehanska naprava, ni nobene elektronike, ki bi lahko 
zatajila. Miro še pojasni: „Seveda bi moral biti prisoten tudi znak, ki 
opozarja na oviro na cesti, potrebna bo sprememba predpisov in 
razjasnitev pravnih odgovornosti.“ Tukaj, povesta oba, je še nekaj 
izzivov, a je lahko ravno Slovenija na tem področju med vodilnimi.

Naprava naj bi bila po mnenju tistih, ki so o njej že izvedeli več, 
revolucionarna zaradi svoje preprostosti in učinkovitosti. Podjet-
nika se zavedata, da so, kljub veliko vloženih lastnih sredstev v 
razvoj naprave, še pred nekaterimi podvigi: „Želimo maksimalno 
kvaliteten izdelek, ki ga čaka še mednarodno certificiranje, kar bo 
še en zalogaj, zato iščemo kakšne razpise, ljudi, ki bi bili pripravlje-
ni sodelovati, da naprava zaživi.“ Bruno nadaljuje: „To je ogromen 
projekt, tega se zavedam, ker zahteva najboljše materiale in naj-
bolj priznana testiranja. Ampak smo že zelo daleč prišli, zato sem 
optimist. Verjamem tudi, da je ljudem mar za varnost in da si nihče 
ne bi želel doživeti nasproti vozečega avtomobila na avtocesti, 
ki bi lahko stal življenje njega ali njegovih ljubih. Imamo rešitev, 
prototip, izračune, podatke, analize – odprti smo za sodelovanje.“

Kako hitro bo ideja uresničena in s tem naše ceste, tudi zaradi 
posavskih podjetnikov, bistveno bolj varne? Upamo, da bomo v 
Podjetnem Posavju kmalu lahko pisali, da Scorpion RB1 že rešuje 
življenja. Maruša Mavsar

Cestna bariera, 
ki bo reševala življenja

Miro Deržič in Bruno Horvatić Šegota
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PRISOTNI TUDI V MONGOLIJI, ČILU, ČEČENIJI ...

Ključavničarstvo Deržič je vodilni proizvajalec kovinskih požarnih 
vrat v Sloveniji. Z leti prisotnosti na trgu so se razvili v sodobno 
družinsko podjetje, ki zaposluje 23 delavcev. Uveljavljajo se tudi 
na zahtevnih evropskih in drugih trgih. Povezujejo se s podjetji, 
kot je Assa Abloy, d. o. o., ki je vodilno globalno podjetje na podro-

čju rešitev odpiranja vrat. Skozi vsa leta je bilo vodilo Ključavničar-
stva Deržič kvaliteta, zato so dali velik poudarek nabavi najsodob-
nejših strojev (CNC …) in izobraževanju zaposlenih. Trgu ponujajo 
izdelke, ki so primerni za vgradnjo v različne vrste objektov (bloki, 
hoteli, proizvodni obrati, bolnišnice, vrtci, šole, trgovski centri …). 
Med drugim se njihovi izdelki nahajajo v Nuklearni elektrarni Kr-
ško, Pediatrični kliniki Ljubljana, Športnem centru Stožice, Lju-
bljanskih mlekarnah, Medicinski fakulteti Maribor in raznih trgo-
vskih centrih, kot so Mercator, Tuš, OBI, Qlandia. Sodelujejo tudi 
s podjetjem Container, d. o. o., s sedežem v Celju, v sklopu kate-
rega so sodelovali v projektih po celem svetu – v Mongoliji, Čilu, 
Kazahstanu, Mozambiku in na Švedskem. Še posebej pa so pono-
sni na projekt predsedniške palače v Čečeniji. 

OD PODBOJEV DO POŽARNIH IN PROTIPOPLAVNIH VRAT

V njihovem proizvodnem programu lahko najdete kovinske pod-
boje, navadna kovinska vrata, kovinska krilna požarna vrata EI230, 
EI260, EI290, EI2120, kovinska drsna požarna vrata EI230 in EI260, 
protipoplavna vrata (navadna in pnevmatska) ter razna special-
na vrata, izdelana po posebnih zahtevah projektantov (IP zaščita, 

zrakotesna). Namen požarnih vrat je preprečiti širitev požara iz 
prostora v prostor. Oznaka določa požarno in toplotno izolativno 
zaščito v določenem času. To pomeni, koliko minut vrata prepre-
čujejo širitev požara in da temperatura na krilu ne sme presegati 
160°C. Kovinska požarna vrata lahko nadgradijo, da so protihru-
pna 43dB, za rentgen zaščito itd. Njihova vrata so primerna tudi 
za vsako stanovanjsko hišo. Poleg protipoplavnih vrat so razvili in 
izdelali tudi navadna vrata, ki so primerna za poplavna območja, 
saj jih voda ne poškoduje, zato sanacija vrat in podbojev po po-
plavi ni potrebna.

Cilj podjetja je zaščititi vsak dom pred raznimi neprijetnostmi, 
kot so požar ali poplave, predvsem pa zaščititi človeška življenja.

VISOKA KVALITETA, 
KRATEK ODZIVNI ČAS IN 
ZANESLJIVOST

V podjetju so prepričani, da je 
za njihov uspeh »krivo« pred-
vsem to, da so kupce prepriča-
li z visoko kvaliteto, kratkim od-
zivnim časom in zanesljivostjo, 
imajo poslovni odnos do strank 
in poslovnih partnerjev ter se dr-
žijo dogovorjenih rokov. Vsa vra-
ta so izdelana izključno po naro-
čilu za znanega kupca. Njihova 
pomembna prednost je v hi-
tri prilagodljivosti dani situaci-
ji, saj lahko naredijo izdelke, ki 
jih velika podjetja s serijsko pro-
izvodnjo ne zagotovijo v dovolj 
kratkem času. So torej podjetje, 
ki nikoli ne »spi«. Vedno iščejo 
nove možnosti in priložnosti, da 
bi zaposlenim ter njihovim druži-
nam zagotovili lepšo in brezskrb-
no prihodnost. 

Da so na pravi poti ter da so njihovi izdelki resnično kvalitetni in za-
nesljivi, so potrdili tudi na Oddelku za gradbeno fiziko v požarnem 
laboratoriju na Zavodu za gradbeništvo v Ljubljani, s katerim skozi 
vsa leta uspešno sodelujejo ter pri katerem so pridobili vsa tehnič-
na soglasja in certifikate za svoja vrata. Podjetje je tudi član zdru-
ženja za požarno varnost, v letu 2011 pa je pridobilo tudi certifikat 
ISO 9001. Ključavničarstvo Deržič je tudi širše prepoznano kot druž-
beno odgovorno podjetje, ki sodeluje z lokalnimi društvi in jim po-
maga pri doseganju ciljev.

NAJVEČJA SONČNA 
ELEKTRARNA NA DVOOSNIH 
SLEDILNIKIH V SLOVENIJI

V letu 2011 pa so še razširili pro-
izvodni program in se usmerili v 
povsem novo dejavnost. Razvi-
li so in v lastni proizvodnji izdela-
li dvoosni sledilnik sonca, ki omo-
goča postavitev sledilne sončne 
elektrarne na zemljišče. Sledilniki 
omogočajo idealno sledenje son-
cu, ker je sončno sevanje vedno 
pravokotno na površino modu-
la, kar zagotovi do 35 % večjo le-
tno proizvodnjo električne energi-
je kot s statičnimi sistemi. Tako so 
postavili lastno sončno elektrarno 
z 90 dvoosnimi sledilniki, kar pred-
stavlja največjo tovrstno sončno 
elektrarno v Sloveniji. Za omenje-
no inovacijo so istega leta prejeli 
bronasto priznanje GZS Območne 
zbornice Posavje, Krško.

Ob 20-letnici podjetja že izvajajo razne aktivnosti, da bodo lahko 
svoje izdelke predstavili vsem potencialnim kupcem, prav pose-
ben dan pa bo zagotovo 19. junij, ko pripravljajo zanimivo pred-
stavitev podjetja. Tega dne bo mogoče podrobneje spoznati tudi 
vse dosedanje izdelke ter njihov pomen za varen vsakdanjik ljudi, 
s podrobnostmi pa se bodo lahko seznanili tudi strokovnjaki, ki se 
pri svojem delu večkrat srečujejo z izdelki Ključavničarstva Deržič, 
kot so arhitekti, projektanti, predstavniki zavarovalnic in trgovin. 
Vse tekoče aktivnosti pa lahko spremljate tudi na njihovi spletni 
strani www.vrata-derzic.si.

20 let Ključavničarstva Deržič - 
podjetja, ki nikoli ne spi

VELIKI OBREŽ - Podjetje Ključavničarstvo Deržič - Deržič Rudolf s.p. z Velikega Obreža pri Dobovi je bilo ustanovljeno leta 1995, kar pomeni, da letos obeležuje 20 
let svojega delovanja. V podjetju so začeli z izdelavo kovinskih konstrukcij, izdelkov iz inox materialov in ostalih ključavničarskih izdelkov, usmerjenost v razvoj 
pa jih je skozi leta pripeljala do proizvodnje kovinskih vrat in podbojev. Z inovativnimi pristopi že dve desetletji sledijo najpomembnejšemu cilju - s svojimi pro-
izvodi zaščititi človeška življenja.

Kolektiv podjetja Ključavničarstvo Deržič z direktorjem Rudolfom Deržičem

Vse se je začelo v domači garaži. Tako se iz ptičje perspektive vidi največja sončna elektrarna z dvoosnimi sledilniki v Sloveniji.

Kovinska požarna vrata EI230 na Medicinski fakulteti Maribor

Protipoplavna vrata na stanovanjski hiši

Takšen je pogled v notranjost ene od proizvodnih hal.
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ZGODOVINA IN RAZVOJ PODJETJA

Ko se je v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega sto-
letja pojavilo vprašanje nadaljnjega obratovanja Ru-
dnika rjavega premoga Senovo, je padla odločitev, da 
se rudarji prekvalificirajo v delavce, primerne za ko-
vinsko predelovalno dejavnost, ter da se na področju 
Senovega odpre obrat za izdelavo kovinskih konstruk-
cij. Tako je leta 1972 začel z redno proizvodnjo teda-
nji obrat TGS Metalna Senovo, že leta 1974 pa je TGS 
Metalna Senovo serijsko izdelovala komponente za 
gradbene žerjave. V poznih 70-ih in 80-ih letih je bilo 
na Senovem izdelanih prek 2000 gradbenih žerjavov. 
Temu programu so dodali še program luških in skla-
diščnih žerjavov, samostojno pa so razvijali in izdelo-
vali tudi opremo za steklarsko, tekstilno in gumarsko 
industrijo ter opremo za proizvodnjo plastičnih mas.

Splošna slaba gospodarska 
situacija v 90-ih letih je leta 
1996 tudi Metalno Senovo 
privedla v stečajni posto-
pek. Tedaj je bilo zaposlenih 
350 delavcev. Od leta 1996 
do leta 1998 je šla Metalna 
Senovo skozi proces prisil-
ne poravnave ter izšla kot 
samostojno in privatizira-
no podjetje z osnovami za 
nadaljevanje dela tam, kjer 
se je pred tem prekinilo. Po 
letu 2000 so podjetje, tako 

kot vse ostalo gospodarstvo, zaznamovali »World Tra-
de Center« kriza v letih 2001-2002, konjunktura v le-
tih 2004-2008 ter velik upad gospodarske rasti po letu 
2008. »Za Metalno Senovo je zelo pomembno obdo-
bje rasti v letih 2004 do 2008, v katerem smo izvrši-
li vrsto investicij, kot so nova hala, CNC obdelovalni 
centri, lakirne in peskarne komore, CNC linija za raz-
rez, IT oprema …, ki še danes pomenijo del naših tr-
žnih prednosti,« poudarja Marcola. Danes se Metalna 
Senovo uspešno razvija, kar se kaže tako v rasti vseh 
pomembnejših poslovnih kazalcev družbe kakor tudi 
v rasti proizvodnega in prodajnega programa, v so-
dobni podjetniški strategiji družbe ter v njenem druž-
beno in socialno odgovornem ravnanju. 

PROGRAM SANACIJE PODJETJA

Metalna Senovo je tradicionalno vezana na izvoz v za-
hodnoevropske države, kar jim je omogočalo hitrejšo 
rast prodaje in s tem preživetje tudi v letih krize. »V 
letu 2011 smo oblikovali in začeli izvajati triletni pro-
gram sanacije z novim poslovnim modelom v Metal-
ni Senovo. Dejavnosti so šle v treh glavnih smereh, 
in sicer: nov trženjski model, ohranitev in nadgradnja 
kadra ter finančno prestrukturiranje,« pojasnjuje Mar-
cola. Program so uspešno izvedli in so v zadnjih aktiv-
nostih finančnega prestrukturiranja, kar jim bo omo-
gočilo stabilno poslovanje v naslednjih letih. Metalna 
Senovo trenutno zaposluje 200 ljudi, kar je enkrat več 
kot leta 2011. »Pri nas so vedno dobrodošli pridni de-
lavci, dobri varilci in ključavničarji, proizvodni delav-
ci z znanjem v strojni obdelavi in protikorozijski za-
ščiti, strojniki z ljubeznijo do kovinsko-predelovalnih 

operacij, strojniki s komer-
cialno žilico in seveda ka-
der z znanjem tujih jezikov. 
Takšne profile smo in bomo 
iskali tudi v bodoče. Pri nas 
prevladujejo proizvodne ak-
tivnosti in temu primerno 
tudi proizvodni kader. V za-
dnjih dveh letih pa smo za-
poslili kar nekaj inženirjev, 
s katerimi si obetamo viš-
jo dodano vrednost naših 
produktov in storitev,« na-
števa Marcola. V naslednjih 
letih ne načrtujejo večjega 
povečanja števila zaposle-
nih, na določenih segmen-
tih pa imajo starejši kader, 
ki bo mentoriral oziroma  
delil znanje z mlajšimi. Nji-
hov trenutni kader je v pov-
prečju star 40 let, še pred 
leti je bilo to povprečje viš-
je od 45 let.

KOMPONENTE ZA ŽERJAVE, OPREMA ZA HE

Njihov tradicionalno glavni kupec je Liebherr Baukra-
ne Werk iz Biberacha v Nemčiji, za katerega serijsko 
izdelujejo komponente za gradbene žerjave. Ostali 
večji kupci so KOCKS z luškimi žerjavi, VAI z industrij-
sko opremo ter slovenski partnerji. Nemško govore-
či trgi jim predstavljajo več kot 85 % prodaje, ostalo 

prodajo v Sloveniji. »V Sloveniji smo prisotni pri pro-
jektivi, izdelavi in montaži opreme za NEK ter pri re-
montnih delih v energetskih podjetjih. Nudimo stroj-
no obdelavo kot samostojno storitev nam podobnim 
podjetjem. Najpomembnejši del slovenskega prome-
ta pa zavzema izdelava in montaža hidromehanske 
opreme za male, srednje in večje hidroelektrarne, pa 
tudi oprema za zajezitve rek in potokov,« pripovedu-
je prvi mož Metalne. Trenutno izvajajo večmilijonsko 
naročilo za hidromehansko opremo za HE Brežice, ka-
tere proizvodnja bo trajala 18 mesecev. 

Kot "B2B" proizvajalec imajo malo povsem svojih 
objektov, večinoma so del nekega projekta. Tako so 

njihovi izdelki vgrajeni v skoraj vsako Liebherr grad-
beno dvigalo, v pogone vetrnih elektrarn v Nemčiji, v 
luških žerjavih za kontejnerski prevoz v lukah po sve-
tu … Radialne zapornice za HE Brežice bodo v celoti 
izdelane v Metalni Senovo, izdelali so tudi obstoječe 
dimnike v TE Brestanica, pa denimo luško dvigalo za 
pretovor razsutega tovora na severu Poljske, v njiho-
vem naboru izdelkov se znajdejo tudi v celoti izdelani 
in zmontirani železniški vagoni za tovor taline. »Uspe-
šni smo tudi pri izdelavi transportnih linij za različ-
ne industrije in za posamezne industrijske rešitve za 
naše stranke (drobilec stekla za Steklarno Hrastnik, 
baterijsko dvigalo za NEK, navijalec pločevine za VAI, 
sodi za nizko in sredne radioaktivne odpadke za NEK, 
čistilne in filtrirne linije …),« še našteva Marcola.

ŠTEVILNI CERTIFIKATI

Metalna Senovo je že dolga leta nosilec ISO 9001 cer-
tifikata, velikega varilskega spričevala DIN 18800, kla-
sa E, imajo tudi lastnega certificiranega varilnega in-
ženirja. V zadnjih dveh letih so pridobili še certifikate 
EN1090-2 ex.4, EN15085-2 in EN3834-2, zaposlili no-
vega varilnega inženirja, imajo pa tudi lasten kader, 
certificiran za vse vrste kontrole in prevzeme. Trenu-
tno so v začetnih fazah pridobivanja določenih komer-
cialnih certifikatov, ki jim bodo omogočili dostop do 
določenih novih kupcev. Vsako leto so podvrženi naj-
manj petim pregledom tako obstoječih kot tudi po-
tencialnih novih kupcev, ki s temi preverjanji ugota-
vljajo njihovo ustreznost na vseh poslovnih področjih. 

Zavedajo se svoje družbeno-socialne vloge in jo tudi 
izpolnjujejo. »Smo največji posamezni delodajalec v 
gospodarstvu na Senovem in eden večjih širše. Ka-
der, zaposlen pri nas, je v veliki večini iz kroga 20 km 
od Senovega. Po naših možnostih redno pomagamo 
in participiramo pri lokalnih društvih in posameznikih, 
prav tako pa je velika večina naših zaposlenih tako ali 
drugače reden del družbenega dogajanja v naši oko-
lici,« zaključuje direktor Marcola.

Metalna Senovo nekoč in danes
SENOVO – Metalna Senovo, podjetje z več kot 40-letno tradicijo na področju kovinske industrije, je v zadnjih letih us-
pešno izvedlo program sanacije. Kot pravi direktor podjetja Dejan Marcola, želijo postati dolgoročen in strateški par-
tner za razvoj, projektiranje, proizvodnjo in trženje kovinskih komponent za partnerje iz EU v segmentu dvižne tehni-
ke, energetike in procesne industrije.

Dejan Marcola

Metalna Senovo

Dimniki za TEB

Kabine za Liebherr gradbene žerjave Radialna zapornica za HE Brežice Ohišje Peltonove turbine za Turboinštitut
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Krški občinski svet o zemljišču za knjižnico 
in rušitvi objekta nekdanje Železnine
Članice in člani Občinskega sveta Občine Krško so na 4. redni seji 19. marca med drugim sprejeli spremembe odloka o 
ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij zgodovinskega jedra mesta Krško, natančneje za območje nekdanje Že-
leznine. Glede nakupa zemljišča za potrebe nove knjižnice v Krškem so svetniki župana mag. Mirana Stanka zadolži-
li, da se še pogaja o ceni, o nakupu pa glasovali na korespondenčni seji, na kateri so predlog o nakupu zemljišča v viši-
ni 181.000 evrov zavrnili.
Svetniki so sprejeli predlog od-
loka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o ureditvenem na-
črtu ožjih ureditvenih območij 
zgodovinskega jedra mesta Kr-
ško – natančneje območje nek-
danje Železnine v izmeri 650 
kvadratnih metrov. Statična pre-
soja je pokazala, da je objekt po-
treben rušitve, sprememba od-
loka pa na območju tega objekta 
predvideva gradnjo novega sta-
novanjskega, poslovnega ali sta-
novanjsko-poslovnega objekta, 
ki bo morala potekati v sodelo-
vanju z Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine. Kot je ob tem 
poudarila vodja oddelka za ure-

janje prostora in varstvo okolja 
Simona Lubšina, je ta objekt v 
prvi vrsti namenjen prostorom 
za potrebe ministrstva za pra-
vosodje.

Potem ko je občinski svet v prej-
šnjem mandatu aprila lani izgla-
soval sklep, da Občina Krško od-
kupi zemljišče za potrebe nove 
knjižnice v starem mestnem je-
dru Krškega v višini do 185.000 
evrov, ko bo zemljišče prosto 
bremen, pa so svetniki na seji 
izglasovali sklep o še dodatnih 
pogajanjih za znižanje cene. O 
nakupu zemljišča, ki je trenutno 
prosto bremen, so se v skladu s 

sklepom odločili na korespon-
denčni seji 27. marca. Predlog, 
da občina odkupi zemljišče v vi-
šini 181.000 evrov, so zavrnili.

Med drugim so svetnice in sve-
tniki sprejeli tudi predlog za-
ključnega računa Občine Krško 
za leto 2014, v katerem je bilo 
realiziranih 40,7 milijona evrov 
prihodkov in 39,7 milijona evrov 
odhodkov ter s tajnim glasova-
njem potrdili predlagane člane 
Razvojnega sveta regije Posavje.

Med drugim so sprejeli letni 
program izobraževanja odra-
slih v občini Krško za letošnje 

leto in višino financiranja po-
sameznih programov, s kate-
rim bo iz občinskega proračuna 
v vmesnem času med obema fi-
nančnima perspektivama omo-
gočeno nemoteno delovanje 
Ljudske univerze Krško; spreje-
li predlog lokalnega programa 
za kulturo Občine Krško za ob-
dobje 2015 do 2020 ter predlog 
letnega izvedbenega načrta kul-
ture za letošnje leto, pa tudi le-
tno poročilo o delu Medobčin-
skega inšpektorata – Skupnega 
prekrškovnega organa občinskih 
uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica za lan-
sko leto.

V aprilu predviden zaključek sanacije 
plazov na Volovniku in Bohorju

Sanacija plazov na Volovniku (zgoraj) in na cesti za Bohor
Potem ko so v lanskem februarju obilne padavine sprožile plaz na 
Volovniku v krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem, je Občina Krško 
z naslova naravnih nesreč pridobila državna sredstva za sanacijo v 
višini 137 tisoč evrov, trideset tisoč evrov pa je prispevala Občina 
Krško. Dela so stekla konec leta 2014 in bodo predvidoma zaklju-
čena konec aprila. Zaradi jesenskega obilnega deževja je plaz uni-
čil lokalno cesto na Bohor, pri odcepu za Jelšo. Tudi tu so v marcu 
stekla sanacijska dela, zaključek pa je predviden konec aprila. Stro-
ške sanacije tega plazu v višini 60 tisoč evrov bo Občina Krško krila 
iz proračunske rezerve.

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji 
PRAZNIKA OBČINE KRŠKO 2015

Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega PRA-
ZNIKA OBČINE KRŠKO, ki bo potekal v začetku meseca junija. Po-
sebna komisija bo s pomočjo predlogov oblikovala program prire-
ditev, ki bo objavljen na spletni strani www.krsko.si in na podlagi 
katerega bodo k izvedbi povabljeni potencialni izvajalci programov.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis s svojo pri-
reditvijo in tako počastijo občinski praznik. Prednost bodo imele 
prireditve, ki bodo povezovale več društev v posamezni krajevni 
skupnosti. Praznični dogodki bodo potekali predvidoma od pet-
ka, 29. maja, do nedelje, 7. junija 2015. Razpisna dokumentacija 
je objavljena na spletni strani Občine Krško oziroma jo lahko dvi-
gnete tudi v Kabinetu župana po 2. aprilu 2015. Dodatne infor-
macije: 07/498 12 01 – Metka Resnik.

Predloge sprejemamo do petka, 17. aprila 2015, na naslov: OBČI-
NA KRŠKO, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ne 
odpiraj - PRAZNIK OBČINE 2015«).

V okviru mednarodnega projekta Ura za Zemljo smo se tudi v občini 
Krško 28. marca pridružili akciji ter med 20.30 in 21.30 uro ugasnili del 
javne razsvetljave v starem mestnem jedru Krškega. Gre za mednaro-
dni dogodek na pobudo Svetovnega sklada za naravo, ko posamezniki, 
podjetja in javne ustanove na zadnjo soboto v marcu za eno uro uga-
snejo luči in električne naprave, ki niso nujno potrebne, in s tem pod-
prejo prizadevanja za dvig zavesti o pomenu varčevanja z električno 
energijo. Projektu so se v zadnjih treh letih pridružile tudi slovenske 
občine, koordinira pa ga Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda iz Velenja. 

OB DNEVU ZA SPREMEMBE POSADILI LIPO - Dnevu za spremem-
be, ki je v okviru vseslovenske akcije v Krškem 28. marca potekal 
v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško, se je pridružila tudi 
Občina Krško v sodelovanju s predstavniki Čebelarske zveze Krško 
in Krajevno skupnostjo mesta Krško. Podžupanja občine Krško Ana 
Somrak je skupaj s prostovoljci Zveze prijateljev mladine Krško in 
čebelarji na zelenici v starem mestnem jedru na CKŽ 53 simbolično 
posadila lipo. Na ta način se tudi Občina Krško pridružuje projek-
tu Čebelarske zveze Slovenije "Človek posadi - čebela opraši", ka-
terega cilj je, da bi občine na javnih površinah zasajale medovite 
rastline in s tem prispevale k obogatitvi čebelje paše.

S ponedeljkom, 30. marca, je vrata odprla kavarna in slaščičarna na 
gradu Rajhenburg. Na krajši slovesnosti so podžupanja občine Kr-
ško Ana Somrak, evroposlanec Franci Bogovič, predsednik sveta KS 
Brestanica Vlado Bezjak, direktorica Kulturnega doma Krško Katja 
Ceglar ter drugi gostje Darji Bukovec in njeni družini, ki je prevzela 
kavarno na gradu Rajhenburg in bo ponujala različne vrste peciva, 
tort in drugih slaščic, zaželeli veliko uspeha. Preden so vrata kavar-
ne tudi uradno odprli, so s pesmijo dogodek popestrili še otroci vrt-
ca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica. Kavarna bo odprta vsak dan 
od 10. do 20. ure, razen ponedeljka.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH 
HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH 

ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 19/2015 z dne 20. 3. 
2015 objavila javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih pri-
ključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem 
razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš 
s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v 
občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Delež sofinanciranja 
je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 
2012 do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih stroškov 
za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in priloga-
mi pričnejo vlagati od torka, 7. aprila 2015, na sedežu Centra 
za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46. Komisij-
sko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, 
razen v mesecu avgustu in decembru. 

K vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih računih. V 
primeru, da bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih 
sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem 
računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da 
bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se 
bodo te obravnavale glede na datum izdane izjave o ustrezno-
sti oz. pravilni priključitvi, šele tretji kriterij (v kolikor bo potre-
ben) pa bo časovno zaporedje prispetja vlog.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do pr-
vega delovnega ponedeljka v mesecu novembru. Razpisna do-
kumentacija je dosegljiva na sedežu Centra za podjetništvo in 
turizem Krško ter na spletnih straneh: www.cptkrsko.si in www.
krsko.si v rubriki Javni razpisi. Ostale informacije glede javnega 
razpisa lahko dobite na sedežu Centra za podjetništvo in turizem 
Krško ali na telefonski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič).

Tudi v Krškem ura za Zemljo Čistilne akcije po občini Krško
Potem ko so akcije čiščenja okolja 27. in 28. marca že organizi-
rale KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, KS Senuše, Podbo-
čje, Brestanica in Dolenja vas, bodo do 18. aprila potekale še 
naslednje akcije:
• 2. 4. na območju KS Raka,
• 11. 4. na območjih KS mesta Krško in KS Veliki Podlog,
• 18. 4. na območju KS Veliki Trn.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Javni razpis za sofinanciranje programov 
veteranskih in častniških združenj 

Občina Krško tudi za leto 2015 sofinancira programe in dogodke 
veteranskih in častniških združenj v okvirni višini 16.700 evrov. 
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška društva/zdru-
ženja na območju občine Krško s sedežem v občini Krško, s sta-
tusom združenja oz. društva, ki deluje v javnem interesu na po-
dročju obrambe vsaj eno leto od objave tega razpisa, društva, 
ki sodelujejo z organi Občine Krško in jih obveščajo o svojih ak-
tivnostih ter se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju drža-
ve. Rok za oddajo zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev je 30. 
11. 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, 
pogodbena sredstva pa se uporabljajo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2015. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani do izteka pri-
javnega roka dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Obči-
ne Krško in na spletni strani www.krsko.si. Dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-
201, e-naslov: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Kavarna in slaščičarna na gradu Rajhenburg



Posavski obzornik - leto XIX, številka 7, četrtek, 2. 4. 201520

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

15063KK
Mali je mladiček, star do 5 me-
secev, majhne do srednje rasti, 
je čipiran in cepljen proti stekli-
ni. Kuža je še malo sramežljiv, 
zato potrebuje ljubečega lastni-
ka, ki bo imel dovolj časa, da se 
mu bo posvetil ter mu nudil ve-
liko ljubezni. 

15060B 
Frajla je razigrana majhna psič-
ka, ki je že navajena hoje na po-
vodcu. Stara je približno 4 me-
sece, je sterilizirana in čipirana, 
opravila je že cepljenje proti ste-
klini. Prijazna psička se veseli no-
vega in toplega doma, primerna 
je tudi za v stanovanje. 

15059B - Lumpi je vesel in priku-
pen mladiček, star približno 4 
mesece, črne barve in srednje ve-
likosti. Je zdrav in cepljen proti ste-
klini, ima veliko energije in je zelo 
primeren tudi za družine z otroki. 
Če si želite razigranega mladička, 
ki vas bo nasmejal ter vam polep-
šal dan, je Lumpi kužek za vas.

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html/ ali obiščete zavetišče. 

Spoštovani občanke in občani občine Brežice, 
bralke in bralci Posavskega obzornika,

praznik velike noči je čas, 
ki poglablja naš notranji mir in vzbuja upanje 

ter vliva nove moči za prihodnost. 
Želim vam, da praznike 

preživite v družbi vaših najdražjih.

Blagoslovljene velikonočne praznike!
Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci 

GLOBOKO – Župan občine Brežice Ivan Molan se je pridružil članom 
in podpornikom Društva borilnih veščin Katana, ki je v telovadnici 
OŠ Globoko pripravilo sprejem za svetovna prvaka v ju-jitsu Jana 
Zupančiča in Krištofa Strnada. Mladima prvakoma in njunemu tre-
nerju Dejanu Kinku je župan čestital za izjemen uspeh, ki potrjuje 
kakovostno delo društva.

Slovenska ju-jitsu reprezentanca  se je od 12. do 16. 3. 2015 udeležila 
svetovnega prvenstva v ju-jitsu za kadete in mladince v Atenah (Grči-
ja). Člana DBV Katana Jan Zupančič in Krištof Strnad sta v duo siste-
mu (kadeti) osvojila zlato medaljo in postala svetovna prvaka. S tem 
sta potrdila svojo odlično pripravljenost in znanje, saj sta z zmago 
nadgradila naslov evropskih prvakov, ki sta si ga v l. 2014 priborila na 
evropskem prvenstvu za kadete in mladince v Lundu na Švedskem.
Prvakoma so poleg sočlanov društva, trenerjev in sorodnikov česti-
tali tudi član upravnega odbora Stane Preskar, predsednik KS Glo-
boko Mihael Petančič, predsednik Športne zveze Brežice Stanko 
Tomše in podpredsednica društva Maja Ferenčak, nekdanja sve-
tovna prvakinja v ju-jitsu.

Župan čestital mladima prvakoma v ju-jitsu

BREŽICE – V marcu je potekala v 
organizaciji Zavoda za podjetni-
štvo, turizem in mladino Brežice 
prva start:up šola, namenjena ti-
stim, ki so imeli poslovno idejo in 
so potrebovali praktično znanje 
za uresničitev ideje. Ob zaključku 
šole se je udeležencem pridružil 
župan občine Brežice Ivan Molan 
in jim predal potrdila o uspešno 
zaključeni šoli. Ob tem je župan 
vsem sodelujočim zaželel veliko 
preudarnosti, poguma in uspe-
hov pri nadaljnji poti k uresniče-
vanju poslovne ideje. 

Občina Brežice je med prvimi ob-
činami v Sloveniji, ki se je odlo-
čila in preko svojega javnega za-

Poudarek letošnjega strokovne-
ga posveta je bilo iskanje predlo-
gov in rešitev na vprašanje, kako 
povezati znanje, pristope in lju-
di. Kot so zapisali organizator-
ji v vabilu na strokovni posvet, 
je zaradi lokalnega zagotavlja-
nja komunalnih storitev izvaja-
nje organizacijsko pogosto zelo 
razdrobljeno in stroškovno zah-
tevno. Vse večji pritisk na občin-
ske proračune stopnjuje zahte-

ve po gospodarski učinkovitosti 
občin. Pragmatičen način za do-
seganje potrebne ekonomije ob-
sega in s tem kakovostnejših in 
cenejših javnih storitev je lah-
ko medobčinsko povezovanje. 
V sklopu strokovnega posveta z 
naslovom Inovativni pristopi in 
dobre prakse sta župan občine 

V Gornji Radgoni predstavili Javno podjetje 
Komunala Brežice d.o.o.
BREŽICE, GORNJA RADGONA - Inštitut za javne službe je v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Sku-
pnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in  Združenjem mestnih občin Slovenije organiziral tradicionalni 
strokovni posvet KOGRA 2015 na temo »Povezujemo za razvoj komunale«. Občina Brežice in Komunala Brežice d.o.o. 
sta bila povabljena k predstavitvi ustanovitve in delovanju podjetja kot primera dobre prakse v Sloveniji. 

Brežice Ivan Molan in direktor 
Komunale Brežice d. o. o. Ale-
ksander Zupančič predstavila 
Učinkovito izvajanje gospodar-
skih javnih služb – primer Obči-
ne Brežice. 

Župan Ivan Molan je predstavil 
razloge, ki so pripeljali do usta-
novitve javnega podjetja v 100 % 
lasti občine. Že v l. 2009 je bil iz-
veden javni razpis za podelitev 

koncesije za izvajanje gospodar-
skih javnih služb varstva okolja, 
ki pa je bil neuspešen zaradi ne-
izpolnjevanja zahtevanih pogojev 
pobudnikov. Zato je bila spreje-
ta odločitev, da se naroči izdela-
va analize učinkovitosti in ekono-
mičnosti izvajanja gospodarskih 
javnih služb v občini Brežice z 

opredelitvijo nadaljnjega razvo-
ja. Na podlagi rezultatov analize 
je bila sprejeta odločitev, ki jo je 
potrdil Občinski svet Občine Bre-
žice, da se z odlokom ustanovi 
javno podjetje Komunala Breži-
ce d.o.o. Javno podjetje namreč 
omogoča razvoj strokovnega 
znanja in s tem povečanje kako-
vosti opravljanja storitev, obči-
na ima nadzor nad poslovanjem 
podjetja in nad cenovno politi-
ko komunalnih storitev (v okviru 
veljavne zakonodaje, ki predpisu-
je način določitve cen), dobiček 
v javnem podjetju pa se v celo-
ti nakaže v proračun ter nameni 
vlaganju v infrastrukturo.

Javno podjetje Komunala Bre-
žice danes upravlja s sedmimi 

javnimi vodovodnimi sistemi 
(Brežice, Mokrice, Sromlje, Pi-
šece, Stojanski vrh, Križe, Mr-
zlavski gaj-Stankovo-Vitovec), 
tremi kanalizacijskimi sistemi 
(Brežice, Obrežje in Globoko), 
180 ekološkimi otoki za loče-
no zbiranje odpadkov, pokopa-
liščem,  tržnico v Brežicah in z 
občinskimi stanovanji. Osnovno 
poslanstvo podjetja je ljudem 
omogočiti osnovne življenjske 
dobrine, kot je neoporečna pi-
tna voda, ter omogočiti kakovo-
stno bivanje v zdravem in čistem 
okolju. Podjetje od začetka izva-
janja gospodarskih javnih služb 
posluje pozitivno, posebno po-
zornost namenjajo kakovostnim 
storitvam in dobremu obvešča-
nju uporabnikov svojih storitev. 

Prvo start:up šolo v Brežicah uspešno 
zaključilo 22 tečajnikov 

voda organizirala start:up šolo 
ter jo občanom ponudila brez-
plačno. Udeleženci start:up šole 
so imeli izjemno priložnost, da v 
štirih štiriurnih srečanjih s pomo-
čjo predavateljev in mentorjev iz 
Tehnološkega parka Ljubljana, 

poleg praktičnih znanj pridobijo 
tudi nasvete za uresničitev svo-
je poslovne ideje. Predavatelji so 
tečajnike opremili z znanji s po-
dročja osnov podjetništva in ra-
zvoja poslovne ideje, trženja in 
uporabe socialnih omrežij, fi-

nanciranja podjetja in predsta-
vitve ideje.

Poslovne ideje so realne in ure-
sničljive, je o 20 poslovnih ide-
jah, ki so jih njihovi avtorji razvi-
jali skozi večurne delavnice, dejal 
Karli Vertovšek, sodelavec Pod-
jetniškega centra pri ZPTM Bre-
žice. Med poslovnimi idejami 
so bile naslednje: priprava zdra-
ve hrane in sladic, združevanje 
lokalnih pridelovalcev, športne 
dejavnosti, zdravstvene dejavno-
sti, izobraževanje v permakultu-
ri, prevajalske storitve, uporaba 
odpadne energije, organizacija 
dogodkov, hišniške storitve, tu-
ristična ponudba ipd.
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Usklajevanje Občinskega prostorskega 
načrta Občine Sevnica s potrebami prostora
Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu (OPN) Občine Sevnica je 
krovni prostorski dokument, ki 
predstavlja dolgoročno strate-
gijo razvoja prostora. Sprejet je 
bil konec leta 2012, ker pa gre 
za živ dokument, ga je potreb-
no aktualno prilagajati potre-
bam prostora ter spremembam 
nekaterih predpisov s podro-
čja prostorskega načrtovanja in 
gradnje. Občina mora kot najpo-
membnejši in najodgovornejši 
nosilec prostorskega načrtova-
nja zagotoviti ustrezne pogoje 
za medsebojno skladen in urav-
notežen razvoj vseh dejavnosti 
v prostoru.

Od sprejetja odloka so bile s stra-
ni občanov in gospodarskih družb 

Občina Sevnica občane in gospodarske družbe poziva, da lahko še do 15. aprila 2015 posredujejo pobude za spremembo in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, in sicer na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, 

Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Obrazec za podajo pobud je objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si, pod rubriko »Obvestila«. 
Dodatne informacije: dusan.markosek@obcina-sevnica.si / (07) 81 61 236

podane številne pisne pobude, 
predlogi in pripombe za spre-

membo izvedbenega dela OPN. 
Občina Sevnica je zato pristopila 
k postopku izdelave sprememb in 
dopolnitev ter izvedla javni razpis 
za izbor izdelovalca. Med števil-
nimi ponudniki je bil kot najugo-
dnejši izbran Ljubljanski urbani-
stični zavod d. d., s katerim je bila 
konec meseca marca podpisana 
pogodba o izdelavi sprememb in 
dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sev-
nica. Oddelek za okolje in prostor 
je izdelovalcu po podpisu pogod-
be že predal izdelana strokovna 
gradiva in študije ter digitalno ob-
delan seznam prejetih pobud za 
spremembe akta.

Občina Sevnica vabi na 

PREDSTAVITEV STRATEGIJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU OBČINE. 

Poseben poudarek bo namenjen tudi predstavitvi načinov 
in pogojev izgradnje hišnih čistilnih naprav.

Skladno z državno zakonodajo je potrebno do konca leta 2017 
povsod zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda, s predstavitvijo pa želimo javnost celovito 

seznaniti z vsemi ključnimi informacijami.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite
8. aprila 2015 ob 16. uri v sejni sobi Občine Sevnica.

Od 7. aprila naprej bo Zbirni cen-
ter za odpadke na Savski cesti v 
Sevnici občanom dostopen po 
novo urejeni cesti. Javno pod-
jetje Komunala d.o.o. Sevnica je 
k ureditvi ceste pristopilo z na-
menom občanom omogočiti laž-
ji in boljši dostop do centra, kjer 

bodo lahko kot doslej oddaja-
li zbrane ločene frakcije, kosov-
ne, nevarne in ostale odpadke. 

Potek nove dostopne poti do 
objekta je sledeč: pri uvozu za 
Kmečko zadrugo Sevnica in Mer-
cator Tehnika v smeri proti brvi, 

nato pa desno na novo cesto do 
objekta. Zbirni center deluje po 
delovnem času kot doslej; v po-
nedeljek, četrtek in petek od 7. 
do 15. ure, v torek in sredo pa 
od 10. do 17. ure. Center je od-
prt tudi na drugo soboto v me-
secu, in sicer od 8. do 12. ure.

Nov dostop do Zbirnega centra za odpadke 

Modra puščica nakazuje smer nove poti do Zbirnega centra.

Na povabilo župana Srečka 
Ocvirka je Sevnico prejšnji te-
den obiskal podpredsednik 
Olimpijskega komiteja Sloveni-
je (OKS) Janez Sodržnik skupaj 
z regijskim predstavnikom ko-
miteja, odbora »športa za vse« 
Ivanom Gerjevičem. Gre za ene-
ga v nizu več obiskov, ki jih po 
Sloveniji z namenom spoznava-
nja dela in problematik na tere-
nu izvaja komite. Poleg župana 

in sodelavcev s področja druž-
benih dejavnosti so se sestanka 
udeležili tudi predstavniki zavo-
da KŠTM Sevnica, Športne zveze 
Sevnica in večjih klubov, ki uspe-
šno delujejo v občini in zastopa-
jo Sevnico v državnih ligah.

Osrednja tema pogovora je bila 
razvoj športa in športnih progra-
mov v občini. Razprava je tekla 
predvsem v smeri težav pri za-

gotavljanju zadostnih finančnih 
sredstev za tekmovalni šport, s 
katerimi se srečujejo povsod po 
Sloveniji, četudi je obstoječe sis-
teme po regijah med seboj zelo 
težko primerjati. Predvsem so 
klubi predstavili problematič-
nost velikega obsega sredstev 
oziroma stroškov, ki jih morajo 
namenjati za izvedbo državnih 
tekmovanj.

Srečanje s predstavniki OKS

21. marec je prvi pomladni dan, 
hkrati pa obeležujemo svetov-
ni dan lutk. Na ta dan pred na-
tanko petimi leti so lutke priče-
le gostovati tudi v Sevnici. Takrat 
je bil ustanovljen zasebni zavod 
»Grajsko lutkovno gledališče 
Sevnica«, ki je s posluhom Obči-
ne Sevnica in KŠTM Sevnica dobil 
prostore in pričel delovati v seve-
rozahodnem stolpu Gradu Sev-
nica. Pod vodstvom Bernarda in 
Snježane Pungerčič je gledališče 
letos priredilo že 6. praznovanje 
»Svetovnega dneva lutk«.

V programu so prebrali sveča-
no poslanico Svetovne lutkovne 
organizacije Unima, na ogled pa 
so bile nato predstave treh go-
stujočih skupin: lutkovne sku-
pine »Bukvica« iz Valvasorjeve 
knjižnice Krško, marionetnega 
gledališča iz Prage ter Kulturne-
ga društva »Smeško« iz Celja. 
V programu so se zvrstile tudi 
lutkovne delavnice za otroke, 
»Kruhkova« pogostitev »Mizi-
ca, pogrni se!«, animacije raz-
ličnih tipov lutk in razstava li-
kovnih del 2. lutkovno-slikarske 
kolonije »Lutkart 2014«.

Letošnje praznovanje je bilo še 
posebej svečano, saj so bili med 
gosti predstavniki češke lutkov-
ne skupine iz Prage s svojimi zna-

Svetovni dan lutk z obiskom iz Češke

menitimi marionetami. Z gosti iz 
Češke, predstavniki sevniškega 
lutkovnega gledališča in Občine 
Sevnica se je na Gradu Sevnica v 
sklopu dogodkov ob svetovnem 

dnevu lutk srečala veleposlanica 
Češke republike v Sloveniji Věrá 
Zemanova, se seznanila s pred-
stavitvijo občine ter si ogledala 
grajske prostore in vsebine.

Svetovni dan lutk je privabil veliko obiskovalcev (foto: Annema-
rie Culetto).

Veleposlanica Češke republike si je z zanimanjem ogledala boga-
to vsebino sevniškega gradu (foto: Občina Sevnica).

Društvo Univerza za tretje živ-
ljenjsko obdobje Sevnica je na 
eno od torkovih študijskih pre-
davanj tudi letos povabilo župa-
na Srečka Ocvirka. Članicam in 
članom društva, ki ga vodi pred-
sednica Marija Jazbec, je pod-
robno predstavil aktualno in 
načrtovano delo občine na šte-
vilnih področjih ter odgovoril na 
zastavljena vprašanja. 

 Foto: Občina Sevnica

Srečanje župana z Društvom U3 Sevnica
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Četrtek, 2. 4.

• ob 13.00 v klubu KD Krško: 
slavnostna akademija ob 
predstavitvi projekta »Pre-
ventivni mozaik Posavja«

• ob 15.00 v MT Senovo: veli-
konočna delavnica

• ob 17.30 v MC Sevnica: te-
matski tečaj Bhagavad gita 
»Epistemologija - kako naj 
verjamem, da je vse to re-
snica?«

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: brezplačen prikaz izdelo-
vanja cvetličnih aranžmajev 
in dekoracij

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: Beremo - pogovor s 
knjižničarko in slavistko Si-
mono Šoštar

• ob 19.00 v KD Krško: plesna 
predstava »Kratek stik« v iz-
vedbi PD Imani

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: tradicionalna kul-
turna prireditev »Brežiška 
akademija gimnazijcev« ob 
70-letnici Gimnazije Brežice

Petek, 3. 4.

• ob 17.00 v MT Senovo: bar-
vanje pirhov

• ob 17.00 v MT Raka: ustvar-
jalnica

• ob 19.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Andski večer - 
Bolivija, Peru«

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Švejk«, za modri abo-
nma in izven

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert Suzi Soprano in La Con-
fraternita Del Purgatorio

Sobota, 4. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - veli-
konočno ustvarjanje

• ob 9.00 v MT Senovo: zajtrk, 
igre s pirhi in iskanje veliko-
nočnega zajčka

• ob 10.00 v MT Podbočje: ve-
likonočna delavnica

Nedelja, 5. 4.

• ob 13.00 pri gasilskem 
domu na Blanci: velikonoč-
ni pohod

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert Big banda Krško »Več 
kot 50 odtenkov jazza!«

Ponedeljek, 6. 4.

• ob 9.00 v Toplični: 9. Veli-
konočni pohod na Armes 
ob 10.00 s parkirišča pred 
Zavodom Svibna v Brezovski 
Gori: 2. spomladanski pohod 
na Veliki Trn (ob 9.00 mo-
žnost obiska Ajdovske jame)

Torek, 7. 4.

• od 12.00 do 15.00 v Me-
stni hiši Brežice: info točka 
»Je tvoja ideja že tudi prilo-
žnost?«

Sreda, 8. 4.

• ob 11.00 izpred TIC Čatež: 
voden pohod na Šentvid

• ob 16.00 v sejni sobi Občine 
Sevnica: predstavitev stra-
tegije odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na območju 
sevniške občine

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

• ob 17.00 v MC Sevnica: na-
gradni turnir v ročnem no-
gometu

Četrtek, 9. 4.

• ob 15.00 v MT Senovo: vr-
tnarjenje

• ob 17.00 v MC Brežice: otro-
ška gledališka predstava 
»Veliki strah malega tigra«

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Poj z menoj 2015 - 

revija predšolskih, otroških 
in mladinskih pevskih zbo-
rov občine Sevnica

• ob 17.30 v športni dvora-
ni ŠC Krško-Sevnica: dobro-
delni koncert dijakov ŠC Kr-
ško-Sevnica in Mladinskega 
big banda Posavje, za social-
no šibke dijake in za kvali-
tetno izvedbo interesnih de-
javnosti

• ob 17.30 v MC Sevnica: te-
matski tečaj Bhagavad gita 
»Prebujenje«

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Posavska mu-
zejska vitrina - predstavitev 
konservatorsko-restavra-
torskih posegov na kovin-
skih predmetih in lončeni 
posodi in odprtje razstave s 
konservirano-restavrirani-
mi predmeti 

• ob 19.00 v MC Krško: pred-
stavitev transcendentalne 
meditacije z možnostjo pri-
jave na tečaj

 
Petek, 10. 4.

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni na Blanci: Jaz pa pojdem - 
večer pevskih zborov DU ob-
čine Sevnica

• ob 17.00 v MC Sevnica: 
predstavitev življenjske iz-
kušnje - Mitja Duh: Tek za 
življenjem

• ob 17.00 v MT Senovo: ka-
raoke in disco večer

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
ustvarjalna delavnica - izde-
lovanje rožic iz krep papirja

• ob 17.00 v MT Raka: prebe-
rimo pravljico

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Amine Meha-
nović »Odlični starši na kva-
drat«

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: literarni ve-
čer s Tonetom Partljičem

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
spoznajmo Armenijo

• ob 19.30 v KD Krško: dra-
ma »Srce na dlani«, za mo-
dri abonma + drama in izven

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: tematski klubski večer 
»Veliki Gatsby«

Sobota, 11. 4.

• ob 8.00 v MC Krško: čistil-
na akcija

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - trav-
niške rožice

• ob 9.00 v MT Senovo: zajtrk 
in aktivnosti na prostem

• ob 10.00 v Qlandii Krško: 
dan lepih misli

• ob 10.00 v MT Raka: spo-
znajmo spomladansko cvetje

• od 11.00 do 13.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: so-
botna delavnica »Grajska ze-
lišča - peka kruhkov in izde-
lava zeliščnih mošnjičkov«, 
za otroke od 5. do 12. leta 

• ob 11.30 v Svetu energije 
v Vrbini: sobotne delavnice 
»Upočasnimo svet« v izvedbi 
Garsie Kosinca (Svet energi-
je odprt od 10.00 do 17.00)

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harska delavnica za otroke 
do 9. razreda s prostovljci 
iz tujine - jedi in značilnosti 
mediteranskih držav

• ob 17.00 na gradu Sevnica: 
odprtje dokumentarne raz-
stave »Skupaj v gorah / Za-
jedno u planinama«

• ob 18.00 v MC Sevnica: kon-
cert z videoprojekcijo Alpha-
voyager - izvajalec Rok Ko-
ritnik

• ob 18.00 v kapeli sv. Nikola-
ja v Boštanju: koncert seks-
teta Sonček in kvinteta Bo-
štanjski prijatelji

• ob 19.30 v Kulturni dvorani 
Tržišče: komedija »To ima-
mo v družini« v izvedbi KD 
Studenec

• ob 20.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert zasedbe Diana Če-
renšek Quartet

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Happy Ol' 
McWeasel

Nedelja, 12. 4.
• ob 16.00 v Kulturni dvorani 

v Zabukovju: komedija »To 
imamo v družini« v izvedbi 
KD Studenec

• ob 16.00 v športni dvorani 
OŠ Koprivnica: koncert To-
nija Sotoška z gosti »Pod do-
mačim zvonikom«

• ob 19.00 v MC Krško: srbski 
kulturni večer

Ponedeljek, 13. 4.

• ob 18.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Spoznajte tehniko 
samomasaže po akupresur-
nih točkah, vstop prost, pri-
jave: 07 48 81 160

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje Bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 14. 4.

• od 12.00 do 15.00 v Me-
stni hiši Brežice: info točka 
»Je tvoja ideja že tudi prilo-
žnost?«

kam v posavju

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava »Zverja-
šček«, za rumeni abonma in 
izven

• ob 19.00 v Caffe galeriji Ra-
deče: odprtje fotografske 
razstave Marjetke Erman 
»Ujeti trenutki«

Sreda, 15. 4.

• ob 10.00 v galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice: javno 

vodstvo umetnostne zgodo-
vinarke Nikoline Šimuno-
vić po gostujoči občasni raz-
stavi umetnika Zlatka Price 
(1916–2003), vstop prost

• ob 11.00 izpred TIC Čatež: 
voden pohod na Šentvid

• ob 17.30 v MC Sevnica: tur-
nir v namiznem tenisu

• ob 18.30 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: tematsko preda-
vanje Marije Cehner »Živeti 
do konca«

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

ROMANA, OTROCI 
IN POŠAST POZABAAA
glasbena predstava za RUMENI ABONMA in izven

Režija: Ivana Djilas / Nastopajo: Romana Krajnčan in Žigan Krajnčan, 
Kaja Janjić, Gašper Kunšek, Simona Kočar, Daniel Petković ... 

torek, 10.2., ob 18. uri

SiTi TEATER BTC IN KREKER: 

MAME
komedija, za izven

Režija: Tijana Zinajić / Igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar, 
Barbara Medvešček, Tijana Zinajić in Ana Urbanc

četrtek, 12.2., ob 19. 30 uri

GLEDALIŠČE KOPER: 

KDO SE BOJI 
VIRGINIE WOOLF

drama za MODRI ABONMA +KOMEDIJA in MODRI 
ABONMA +DRAMA ter izven

Režija: Veno Taufer / Igrajo: Mojca Partljič, Aleš Valič, Tjaša Hrovat, Rok Matek

petek, 13.2., ob 19.30 uri

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

ŠVEJK
komedija

Za MODRI ABONMA + KOMEDIJA 
in MODRI ABONMA + DRAMA ter izven

petek, 3. 4., ob 19.30 uri
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

SRCE NA DLANI
drama

Za MODRI ABONMA + DRAMA in izven

petek, 10. 4., ob 19.30 uri
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

ZVERJAŠČEK
lutkovna predstava

Za RUMENI ABONMA in izven

torek, 14. 4., ob 18. uri

BEREMO – SIMONA ŠOŠTAR – pogovor

• četrtek, 2. april, ob 19. uri – Knjižnica Senovo 

Knjižničarka in slavistka na Osnovni šoli Senovo Simona 
Šoštar nam bo pripovedovala o mladinski književnosti, 
bralnih navadah otrok in še čem. Pogovorni večer ob med-
narodnem dnevu knjig za otroke bo vodil Vilko Planinc. 

TONE PARTLJIČ – literarni večer 

• petek, 10. april, ob 19. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Ob pričetku bralnega projekta Posavci beremo skupaj se bo 
z gostom Tonetom Partljičem pogovarjal Vilko Planinc.

ŽIVETI DO KONCA –  
tematsko predavanje

• sreda, 15. april, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Marija Cehner bo predstavila društvo Hospic, njegovo 
poslanstvo, delovanje in izkušnje prostovoljcev ter spre-
govorila o pomenu bližine, dotika in podpore človeku v 
življenju vse do zadnjega dne. 

HARMONIKA ZA BUTALCE – 
predstavitev knjige

• petek, 17. april, ob 19. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Pogovor z Bratkom Bibičem, mednarodno uveljavljenim 
slovenskim harmonikarjem, rock glasbenikom in filozo-
fom o njegovi knjigi, ki govori o enem najbolj razširje-
nih in priljubljenih glasbil na svetu. 

PODARIMO KNJIGO IN CVET

• četrtek, 23. april - Osrednja knjižnica v Krškem

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. apri-
lu, vas zopet vabimo, da se nam pridružite. Podarjali 
bomo cvetje, omogočili izmenjavo starih knjig, tematsko 
obogatili park, se z otroki družili v igralno-ustvarjalnih 
uricah in dan zaključili z literarnim večerom. 
Na ta dan bo osrednja enota knjižnice za bralce in obi-
skovalce odprta do 23. ure.

NOČ KNJIGE

• četrtek, 23. april, ob 20.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Anunciada Fernández de Córdova, pesnica, pisateljica 
in španska veleposlanica v Ljubljani bo v pogovoru z Vi-
lijem Planincem spregovorila o literaturi in njeni moči 
pri zbliževanju različnih kultur. 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 20. do 30. aprila vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V APRILU

Kerin Janko s.p.
CKŽ 65A, 8273 KRŠKO
Tel.: 07/49 02 560
Fax: 07/49 02 571
Poslovalnica SENOVO
Tel.: 07/49 79 121

   velika izbira trajnic
rhododendroni

sadilni in glineni lonci
sezonsko urejanje grobov

  
AKCIJA: 70 l - zemlja za balkonsko cvetje!

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Dnevi  
balkonskega cvetja 
od 13. do 31. aprila
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SPODNJI STARI GRAD - Članice Kulturnega društva Libna Dolenja 
vas pri Krškem so 28. marca pripravile tradicionalno velikonočno 
razstavo z naslovom „Pozimi, ko so rožice spale, naše roke niso mi-
rovale“, ki je bila na ogled še tudi na cvetno nedeljo. Z vezenimi iz-
delki in izdelki iz gline so se v svojih prostorih na železniški postaji 

Libna predstavile Sonja Bogovič, Marica Resnik, Brigita Ogo-
revc, Blanka Mihelin, Ema Gorjup, Jadranka Gos podarič, Mar-
jeta Gasior, Anica Bukovec, Anđa Antunović, Zdenka Mus tar 
in Suzana Gramc. Kakor so ob tem povedale, jim vezenje in obli-
kovanje gline pomeni zadovoljstvo ustvarjanja, družabnost, lepo 
darilo, pa tudi ohranjanje dedi-
ščine ročnih spretnosti. Motivi-
ko so ponavadi poiskale v na-
rodnem izročilu, tokrat pa so 
presenetile z unikatnimi izdel-
ki in kot glavno nit razstave iz-
postavile rože. Tako so na prtih 
in prtičih upodobile spomla-
danske cvetice. Nekatere čla-
nice so posegle po glini in upo-
dobile zajčke, ptičke, košarice 
in vazice. Za vso minulo skrb 
in trud so se ob tem zahvalile 
dolgoletni predsednici Antoni-
ji Žener, ki je prenehala z dru-
štvenimi aktivnostmi. Po ogle-
du razstave, saj se je dogodka 
udeležilo lepo število obisko-
valcev, pa so poskrbele tudi za 
družabno srečanje ob okusnih 
jedeh in žlahtni kapljici. Otvo-
ritev so z nastopom popestri-
li člani Klape Parangal.  
 M. Hrvatin

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7
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dežurstvo 24/7

Želimo Vam blagoslovljene in mirne Velikonoène praznike! www.zickar.net

Želimo Vam blagoslovljene 
in mirne velikonoène praznike!

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

RAZBOR - V Domu krajanov na Razborju pod Lisco se je 27. mar-
ca odvijal kulturni večer, ki so ga oblikovali člani moške vokal-
ne skupine Fantje z Razborja ter osrednji gost – ljubljanski nad-
škof, frančiškan Stanislav  Zore, ki piše tudi pesmi in prevaja iz 
italijanskega in francoskega jezika.  Pogovor z njim je vodila do-
mačinka Breda Vidmar. Osrednja tema so bili mediji in njiho-
vo etično poslanstvo v svetu. Nadškof je odgovoril na mnogo za-
nimivih vprašanj ter se nato še zadržal v pogovoru s krajani in 
krajankami ter z gosti, med katerimi sta bila tudi Zora Tavčar 
in Alojz Rebula.  S. R., foto: L. M.

Nadškof na Razborskem večeru

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je odgovarjal na vpraša-
nja Brede Vidmar, ki je v preteklosti zelo uspešno vodila Raz-
borske večere.

Mirne in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

I.H.S.
Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon: +386 7 49 14 100
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si
Splet: www.ihs.si

Predsednik Bojan Mežič
in Svet KS Leskovec pri Krškem

KS LESKOVEC PRI KRŠKEM

Ulica 11. novembra 24

8273 Leskovec pri Krškem

Svet KS Leskovec pri Krškem
in predsednik Jože Olovec

Želimo vam, da preživite velikonočne praznike
v prijetnem vzdušju med svojimi najdražjimi.

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

Zahvaljujemo se 
za izkazano zaupanje 

in vam želimo 
prijetne velikonočne praznike.

V VSEH DOBRO ZALOŽENIH 
TRGOVINAH V POSAVJU!

Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike,
obilo miru, upanja in ljubezni.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki so 20. marca pripravili prireditev ob dnevu žena in materin-
skem dnevu, ki so jo naslovili »Ena je enako tri«. Učenci od 1. do 5. 
razreda in otroški pevski zbor so se številnemu občinstvu v večna-
menskem prostoru šole predstavili z recitacijskimi, pevskimi, glas-
benimi in plesnimi nastopi, rdeča nit prireditve pa je bila zgodbica 
o čebelici (izvrstno jo je odigrala Tina Luzar iz 2. razreda, na fo-
tografiji v sredini), ki išče mamico, in jo naposled najde, prav tako 
očeta, in vsi trije skupaj ugotovijo, da so eno …  P. P. 

»Ena je enako tri«

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na prvi večer koledarske pomladi so 
člani Kulturnega društva Leskovec pri Krškem že 14. leto zapo-
red na oder leskovške šole z gostujočimi nastopajočimi skupina-
mi priklicali pomlad s prireditvijo "Pomlad prihaja". Gre za pri-
reditev z najdaljšim stažem, saj so jo prvič pripravili v mesecu 
marcu leta 2002, to je le slabe štiri mesece po ustanovitvi dru-
štva v novembru 2001. Pred polno dvorano obiskovalcev so to-
krat poleg nastopajočih članov društva, ki so uprizorili povezo-
valne skeče, nastopili še Klapa Parangal, tenorist Aljaž Farasin, 
Ansambel Sklep s Tjašo Ulčnik, Vokalna skupina Vilinke, otroški 
zbor domače šole, plesalec Tomy s step točko in članska moška 
plesna skupina, ki je na odru odplesala razposajen romski ples. 
Hkrati je ročnodelska skupina (Karolina Cizerle, Slavica Ko-
privnik, Nives Kodrič-Jevšnik, Urška Skalicky, Vida Slivšek, 
Urša Petkovšek, Verica Rep in vodja skupine Helena Prevol-
šek), ki deluje v društvu v sklopu Sekcije za ohranjanje kulturne 
dediščine, v avli šole na ogled postavila bogato pregled no veliko-
nočno razstavo, sestavljeno iz najbolj tipičnih jedi in predmetov, 
ki so sestavni del tega praznika, med drugim raznobarvne pir-
he, različne vrste kruha, potic, šunko in druge mesnine, butari-
ce, pa seveda s številnimi drobnimi vbodi izvezene in kvačkane 
prtičke, cvetlične aranžmaje idr. B. M. 

14. leskovška pomlad

Na leskovški pomladi je nastopal tudi tako po stažu kot staro-
sti članov (Matevž Teraž, Jernej Abram, Primož Lisec in pev-
ka Tjaša Ulčnik) mlad Ansambel Sklep. 

Njihove roke pozimi niso mirovale

Članice KD Libna so pripravile že 15. razstavo ročnih del.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 7, četrtek, 2. 4. 2015 25POSAVSKA PANORAMA

poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tanja Jarkovič, Brežice – 

dečka,
• Simona Mešiček, Poklek 

nad Blanco – deklico,
• Andreja Mirt, Bukošek – 

dečka,
• Dolores Žičkar, Krško – 

dečka,
• Ines Špan, Dolnje Brezovo  

– deklico,
• Mateja Komar, Spodnji 

Stari Grad – deklico,
• Natalija Jakše, Stari Grad v 

Podbočju – dečka,
• Martina Pliberšek, Sela 

pri Dobovi – deklico,
• Luca Dražetić, Sevnica – 

deklico,
• Tjaša Čarakovac, Dobova – 

deklico,
• Dragica Preskar, Dednja 

vas – deklico,
• Mateja Božič, Krško – 

dečka,
• Stanka Germovšek, Zdole  

– deklico,

rojstva • Petra Štritof Šiško, 
Slogonsko – deklico,

• Valentina Cvetkovič, 
Mihalovec – deklico,

• Mihaela Pečnik, Kladje 
nad Blanco – dečka,

• Cvetka Jurkovič, Kerinov 
Grm - dečka,

• Zylfije Saramati, Krško - 
dečka,

• Helena Alenka Olovec, 
Malo Mraševo - dečka in 
deklico,

• Blažka Prebejšek, Kladje 
nad Blanco - dečka,

• Simona Stipič, Planina v 
Podbočju - dečka,

• Sanja Rostohar, Krško - 
dečka.

ČESTITAMO

• Gašper Ravbar iz Žleb 
(Medvode) in Natalija Grm 
z Gore,

• Matej Krajnčič iz 
Globokega in Anita Kodrič 
iz Župeče vasi.

ČESTITAMO

Sofija Glaser iz Brestanice

Štirinajstletna tehtnica je še osnovnošolka, namerava pa postati 
psihiatrinja. V prostem času rada igra odbojko, se druži s prijate-
lji in obiskuje fitnes. Zanimivo je, da sicer posluša različno glas-
bo, odvisno pač od njenega trenutnega počutja, a najraje vendar-
le hite iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Njen najljubši film je 
LOL, knjiga pa The Fault in Our Stars (John Green).

posavsko dekle

Podarite 
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Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na enaslov: info@fotografika.si.

TONI SOTOŠEK vabi na koncert

POD DOMAČIM ZVONIKOM
TONI SOTOŠEK vabi na koncert

POD DOMAČIM ZVONIKOM
NEDELJA 12. 4. 2015, OB 16:00 URI V
ŠPORTNI DVORANI OŠ KOPRIVNICA

www.tonisotosek.si

vstopnina

10€

SODELUJEJO:

DRUŽINA TONIJA SOTOŠKA, HARMONIKARJI TONIJA SOTOŠKA, 
MATEJA BOŽIČNIKA IN BOŠTJANA POVŠETA, AZALEA, TINA IN 
ŠPELA KODRIN, MARKO PEZDIRC, UČENCI GLASBENE ŠOLE KRŠKO, 
MPZ KOPRIVNICA, HARMONIKARJA ADI MOŠKON & BLAŽ CERJAK

VODITELJICA:

TANJA VIDIC

HUMORIST:

MAMA MANKA

GOSTJE VEČERA:

FANTJE S PRAPROTNA
& IGOR IN ZLATI ZVOKI

PREDPRODAJA VSTOPNIC:
BAR »CEKIN« – KRŠKO,

»SOTOŠEK BLAŽ« – KOPRIVNICA,
GOSTILNA »SENICA« – SENOVO,

URO PRED KONCERTOM!

Krvodajalska akcija v Krškem
KRŠKO – V ponedeljek in torek, 13. in 14. aprila, bo 
od 7. do 13. ure v Mladinskem centru Krško pote-
kala krvodajalska akcija, ki jo organizira Območ-
no združenje Rdečega križa Krško. Lepo vabljeni.

V marcu smo se že 5. leto zapored srečali nekdanji in še aktivni 
delavci Imperiala - po domače čokoladnice. Snidenje je potekalo 
zelo čustveno, saj v svoji sredini z veseljem sprejmemo in obudi-
mo spomine z našim bivšim 99-letnim direktorjem Joškom Baj-
cem, ki je direktoroval še v Sotelskem, v samem začetku proi-
zvodnje. Anica Kukovičič je v nekaj stavkih obnovila nekatere 
dogodke, na katere ne smemo pozabiti, saj so ti arhivski spomini 
vsako leto dragocenejši. Vsak delavec ima svojo zgodbo in spo-
mine in vsak izmed nas svoj delež truda v sedanji obnovljeni in 
moderni tovarni Šumi bonboni. Vsako leto se z veseljem odzove 
tudi nekdanji direktor Zdravko Plut, zahvala pa gre tudi našemu 
sodelavcu Tomažu, ki ovekoveči nasmejane obraze ob snidenjih. 
Hvala Mileni za organizacijo srečanj ter vsem nam, da se snide-
mo in nadaljujemo pravljico, ki se je začela v Sotelskem, z nekaj 
stroji in nekaj zagnanimi delavci.  S. Bogovič

Srečanje Imperialovih delavcev 

KRŠKO - Zavod za kulturo Neviodunum je v ponedeljek, 30. 3. 
2015, na svetovnem spletu prvič objavil spletni vzajemni bio-
grafski leksikon z imenom Posavci.si, v katerega so vključeni po-
datki o osebnostih, ki so rojene na območju današnje statistič-
ne regije Posavje, so tukaj živele in se šolale, predvsem pa so s 
svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v zgodovini in seda-
njosti: pisatelji, pesniki, literarni in umetnostni zgodovinarji ter 
kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, duhovniki, znan-
stveniki, raziskovalci, profesorji, gospodarstveniki, politiki, špor-
tniki … Prva gesla spletnega vzajemnega biografskega leksikona 
Posavci.si so nastala na podlagi gradiva za pripravo Posavskega 
biografskega leksikona, od aprila leta 2015 pa bo leksikon na-
stajal sproti, tako da njegova vsebina nikoli ne bo dokončna. Več 
o tem projektu pa v naslednji številki.  Ur.

Posavci dobili spletni leksikon
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. SRL
Rezultati – Krško : Slovan 26:35, 
Izola : Sevnica 26:20, Škofja Loka 
: Krško 35:20, Sevnica : Ormož 
25:22
Lestvica – 1. Celje 42, 12. Sevnica 
11, 14. Krško 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Gorišnica : Dobo-
va 26:30, Cerklje : Brežice 26:33, 
Radeče : Cerklje 29:26, Dobova : 
Škofljica 35:28, Šmartno : Rade-
če 30:22
Lestvica – 1. Dobova 38, 6. Brežice 
21, 8. Radeče 15

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Škofja Loka : Brežice 
35:28, Krško : Trebnje 29:35, Bre-
žice : Slovan 25:38, Krka : Krško 
45:41
Lestvica – 1. Slovan 34, 10. Krško 
10, 11. Brežice 10

2. SRL – za 1.–6. mesto
Rezultat – Jadran Hrpelje : Sevni-
ca 27:38
Lestvica – 1. Sevnica 10

ČLANICE 1.B SRL – za prvaka
Rezultati – Nazarje : Brežice 30:33, 
Brežice : Ptuj 31:25
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozi-
na 33, 3. Brežice 27

KADETINJE 
Rezultat – Brežice : Krim 18:44
Lestvica – 1. Krka 34, 10. Brežice 0

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Tolmin 4:0, Dra-
vinja : Krško 1:1
Lestvica – 1. Krško 37

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Krka : Krško 0:0; Lestvica 
SKL - 1. Domžale 49, 7. Krško 33
SML – Krka : Krško 3:0; Lestvica 
SML - 1. Domžale 50, 12. Krško 18
Skupna lestvica : 1. Domžale 99, 
11. Krško 51

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati - Krško : Rudar 1:1, Ža-
lec : Krško 0:1
Lestvica – 1. Maribor 52, 5. Kr-
ško 35

MALI NOGOMET
ČLANI – 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Benedikt 5:4
Lestvica - 1. Dobovec 46, 6. Sev-
nica 25

MLADINA U21 – vzhod
Finale 1. tekma – 1. Sevnica : Or-
mož 6:2;
Polfinale 2. tekma - Stripy Škofja 
Loka : Sevnica 3:3 (skupaj 3:6);

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL – (za 13.-18. mesto)
Rezultati – Cerknica : Krško 65:76, 
Krško : Pivka 112:52
Lestvica – 1. Posavje Krško 11

ČLANI 4. SKL – vzhod A
Rezultati – Brežice : Ivančna Gori-
ca 63:65, Brežice : Nazarje 76:61
Lestvica – 1. Ilirija 18, 6. Brežice 10

KADETI 2. SKL
Rezultati - Jesenice : Krško 65:60, 
Krško : Šentvid 62:60, Globus : 
Brežice 45:54, Brežice : Krvavec 
86:74
Lestvica C1C – 1. Šentvid 18, 3. Po-
savje Krško 16
Lestvica C3 – 1. Triglav Kranj B 20, 
3. HPG Brežice 16

KADETINJE 1. SKL – skupina 1B 
zahod
Rezultat – Podbočje : Škofja Loka 
38:77
Lestvica – 1. Kranjska Gora - Jese-
nice 20, 5. Posavje Podbočje 13

ODBOJKA
ČLANI 3. DOL
Rezultati – Kostanjevica : Kamnik 
II 3:2, Portorož : Kostanjevica 0:3
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 48, 2. 
Kostanjevica na Krki 37

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Šentvid : Krško 3:0, 
Braslovče II : Brestanica 1:3 
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 39, 
2. Kostak Elmont Brestanica 37, 8. 
POK Krško 7

KADETI B liga – skupina C
Rezultati - Kočevje : Kostanjevica 
0:2, Kostanjevica : Mokronog 0:2
Lestvica – 1. Žirovnica 14, 2. Kosta-
njevica na Krki 12 

Članica Atletskega kluba Bre-
žice Leda Krošelj je lani na 
olimpijskih igrah mladih na Ki-
tajskem v skoku s palico osvoji-
la bronasto medaljo, njen klub-
ski kolega Primož Kozmus je 
v preteklem letu v metu kla-
diva dosegel 6. mesto na EP 
v Švici (Kozmusa sicer prvič 
v devetih letih, kar prejema 
priznanja, zaradi obveznosti 
ni bilo na prireditvi), brežiški 
rokometaši pa so lani napre-

Stroka za športnike leta 
izbrala atleta in rokometaše
BREŽICE – 20. marca so v Domu kulture Brežice podelili priznanja najboljšim športnikom brežiške obči-
ne v lanskem letu. Strokovno nagrado Športne zveze Brežice za športnico, športnika in ekipo leta 2014 so 
prejeli Leda Krošelj, Primož Kozmus in članska ekipa Rokometnega kluba Brežice.

dovali v 1.B državno rokome-
tno ligo. Nagrado občanov, ki 
so lahko svoje glasove odda-
li s pomočjo glasovnice v na-
šem časopisu ali preko spleta, 
je za napredovanje v 1. državno 
mladinsko rokometno ligo pre-
jela mladinska ekipa RK Breži-
ce, ki je med 1159 oddanimi 
glasovi zbrala 388 glasov.

Plaketo ŠZ Brežice sta prejela 
Telovadno društvo Sokol Bre-
žice ob 110-letnici delovanja 
in RK Brežice za 60 let delo-
vanja. Športni znak ŠZ Breži-
ce so prejeli: ekipa Strelskega 
kluba Brežice v postavi Tadej 
Sečen, Matej Krajnčič, Mar-
ko Pšeničnik, Dejan Pavlo-
vič, David Rožman, Midhat 
Bajramović in Anže Gmajnič, 
člana Društva borilnih veščin 
Katana, tekmovalca v ju-jitsu 
Žan Obradovič in Jure Ža-
bjek, članica AK Brežice, ska-
kalka v višino Lara Omerzu, 
članica Karate kluba Obzorje 
Brežice Nastja Galič ter mla-
dinska ekipa RK Brežice. Po-
deljene so bile tudi diplome 
za vidnejše športne dosežke v 
lanskem letu. Dobili so jih čla-
ni naslednjih društev oz. klu-
bov: Kajak kanu kluba Čatež, 
Karate kluba Obzorje Brežice, 
Strelskega društva Rudar Glo-
boko, DBV Katana Globoko, 

SK Brežice, TD Sokol Brežice, 
AK Brežice, Badminton kluba 
Brežice, motokrosist Benja-
min Cirnski iz Avto moto dru-
štva Brežice, Andraž Hribar 
in Jaka Piltaver iz Orientacij-
skega kluba Brežice ter Nuša 
Krošelj in Saša Markovič iz 
Ženskega rokometnega klu-
ba Brežice. Podeljena so bila 
tudi priznanja OKS športni-
kom in trenerjem Dolenjske, 
Posavja in Zasavja za vidnej-
še rezultate v letu 2014. Med 
posavskimi športniki sta pre-
jemnika zlatega znaka Leda 
Krošelj (njen trener Timo-
tej Kostrevc je prejel brona-
sto plaketo) in svetovni pod-
prvak v streljanju za invalide 
Damjan Pavlin, prejemnika 
bronastega znaka pa sta Jure 
Žabjek in Žan Obradovič.

Podeljevalci nagrad in pri-
znanj so bili predsednik ŠZ 
Brežice Stane Tomše, brežiški 
župan Ivan Molan, poslanec v 
DZ Igor Zorčič in podpredse-
dnik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Janez Sodržnik, ki 
so tudi nagovorili zbrano ob-
činstvo v nabito polnem Domu 
kulture. Vsi so poudarili, da je 
zdrav način življenja dosežek, 
h kateremu je treba stremeti. 
Za hudomušno vodenje pri-
reditve je poskrbel Robi Pe-
tan, glasbeno in plesno pa so 
jo obogatili posavska zased-
ba Maryjane ter plesalci Ple-
snega kluba Lukec Krško, Bri-
na Lukež in Dana de Costa 
s stepom in hip hop skupina 
FORCE.
 Rok Retelj

Del članske ekipe Rokometnega kluba Brežice, ekipe leta 2014, 
s predsednikom Športne zveze Brežice Stanetom Tomšetom

Nad izborom brežiških športnikov leta, natančneje ekipe leta, 
pa so razočarani v vrstah Strelskega kluba Brežice. Kot je v 
imenu kluba pripomnil trener Ernest Sečen, je kljub dejstvu, 
da so brežiški strelci lani postali ekipni državni prvaki in po-
kalni podprvaki, strokovna nagrada za ekipo leta romala v roke 
rokometašev, ki so se iz 2. uvrstili v 1.B državno rokometno 
ligo in, gledano po mestih, verjetno zasedli 23. mesto v državi. 
»Naslov ekipnega državnega prvaka ne prinese nič, osvojitev 
23. mesta pa naziv ekipa leta,« pravi Sečen in dodaja, da pravil-
nik Športne zveze Brežice o dodeljevanju priznanj športnikom 
osvojitve 1. mesta na ekipnem članskem državnem prvenstvu 
sploh ne omenja. Po njegovem mnenju bi bilo bolj pošteno, da 
bi naziv ekipe leta, če so se že odločili priznanja podeljevati ro-
kometašem, dobili dobovski rokometaši, ki so bili v lanskem 
letu višje uvrščeni in igrali v višji ligi kot pa Brežičani.

Na 3. tekmi Vzhodne lige v športnem plezanju v Trbovljah je ka-
det Aljaž Motoh ponovno pometel z vso konkurenco. Obe tek-
movalni smeri je preplezal do vrha in suvereno zmagal. Poleg 
Aljaža je klubske barve zastopalo še devet mladih plezalcev. V 
kategoriji mlajših cicibanov in cicibank sta prvič nastopila Špe-
la Vračun, bila je 21., in Sven Klenovšek, končal je na 12. me-
stu. Ela Matkovič je v kategoriji starejših cicibank z vztrajnim 
in samozavestnim plezanjem dosegla odlično 6. mesto. Pri mlaj-
ših deklicah je Latoja Drmaž plezala dobro, vendar ji je za višjo 
uvrstitev zmanjkal kakšen centimeter; zadovoljiti se je morala z 
19. mestom. Mlajša dečka Jure Rupar in Gašper Košenina sta 
bila bolj prepričjiva v drugi tekmovalni smeri, kar jima je prine-
slo vzpodbudne razultate: Jure je zasedel 7., Gašper pa 9. mesto. 
Pri starejših deklicah je klubske barve zastopala Lina Buršič, ki 
je končala na 9. mestu. Pri starejših dečkih sta bila na steni Ka-
jetan Voglar in Maj Habinc. Kajetan je znova nastopil zelo do-
bro ter končal na nehvaležnem 4., Maj pa na 13. mestu. Mlade 
posavske plezalce v Vzhodni ligi čakata še dve tekmi, hkrati pa 
že začenjajo s sezono v skali.  Vir: PAK

Aljaž Motoh znova na vrhu

Maj in Jure v steni (foto: Andrej Trošt)

Športnica leta Leda Krošelj 
s trenerjem Timotejem Ko-
strevcem
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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

S hvaležnostjo se Vam odzivamo na prijeten pogovorni večer »Moje mes-
to« in fotografsko razstavo v spomin mojega soproga Olafa, ki je bila 24. 
februarja 2015 v Kulturnem domu Krško. Žal se tega večera iz zdravstve-
nih razlogov nismo mogli vsi udeležiti. Beseda »hvala« ni fraza, ampak 
znak globoke hvaležnosti Vam, spoštovano društvo, gospodu Slavku Šri-
barju, gospodu Milošu Medvedu, Občini Krško in Kulturnemu domu Krš-
ko, ki ste ta dogodek omogočili. 31. 7. 2015 bo minilo deset let, odkar nas 
je Olaf zapustil, deset let, odkar nas spremljajo njegova dela in misli, de-
set let, ko ga ne moremo več videti in se z njim pogovarjati. Bil je skromen 
človek in Vi ste ga opazili. Hvala Vam, ker se ga spominjate. Želimo Vam 
veliko uspehov pri Vašem ljubiteljskem fotografiranju in lepih posnetkov.
S spoštovanjem in lep pozdrav,  Lovrenčičevi

Spoštovano Društvo ljubiteljev 
fotografije Krško

Na podlagi 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o grbu, zastavi, 
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško 

in določil pravilnika o podeljevanju priznanj
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim 
organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam 
ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspešno  delo, 
ki imajo izreden pomen pri uresničevanju napredka in 
družbenega razvoja v krajevni skupnosti mesta Krško in 
širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja: 
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje 

priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom 
KS mesta Krško, občanom občine Krško in drugim 
državljanom Republike Slovenije, katerih delo in 
aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na 
katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki so 
posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS 
mesta Krško.

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za 
več kot 10-letno uspešno delo.

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
5-letno uspešno delo.

d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za 
enkratne pomembne dosežke in rezultate v zadnjem 
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet 
KS, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter 
druge organizacije in skupnosti.

3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o 
predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganemu prejemniku priznanja in obrazložitev k 
predlogu.

4. Predloge je potrebno poslati na naslov:  
KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, 
najpozneje do četrtka, 16. aprila 2015.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško
Predsednica Sveta  

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

PRIREDITVE V APRILU 
PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 8. aprila 2015, in v sredo, 22. aprila 2015,  
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica
• v torek, 21. aprila 2015,  

ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Predavanje Amine Mehanović
ODLIČNI STARŠI NA KVADRAT

• v petek, 10. aprila 2015, ob 18. uri

Srečanje Bralnega krožka za odrasle
• v ponedeljek, 13. aprila 2015, ob 18.30

Predstavitev knjige Jasne Kontler-Salamon
ZA RESNICO DO ZADNJEGA DIHA

• v četrtek, 16. aprila 2015, ob 19. uri

TEDEN BREZPLAČNEGA PRVEGA VPISA 
ob Slovenskih dnevih knjige

• od 20. do 25. aprila 2015

Predstavitev knjige [Psi] 
neznanega avtorja Erosa (izvaja Tina Petelin)

• v sredo, 22. aprila 2015, ob 18. uri

NOČ KNJIGE
• v četrtek, 23. aprila 2015, od 18. do 22. ure

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! Vljudno vabljeni! 
Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304.

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 
12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94-odl. US, 
8/96, 31/00-ZP-L, 36/00- ZPDZC, 127/06–ZJZP; v nadaljevanju ZZ), 58. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 
65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D  in 2/15-odl. US; v na-
daljevanju ZOFVI) in sklepa Sveta javnega zavoda Osnovne šole Cerklje 
ob Krki z dne 27. 3. 2015, svet Osnovne šole Cerklje ob Krki 

razpisuje delovno mesto 
RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravna-
teljice izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI. 

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2015.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjeva-
nju zahtevanih pogojev: 
•  dokazilo o izobrazbi, kot jo določa ZOFVI, 
•  izjavo oz. dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v 

vzgoji in izobraževanju),
•  dokazilo o nazivu (naziv svetnik  ali svetovalec oziroma naj-

manj pet let naziv mentor), 
•  dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
•  dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga 
mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji 
preneha mandat po zakonu), 

•  potrdilo iz kazenske evidence (ki ga izda Ministrstva za pra-
vosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, oziroma izjavo 
kandidata/-ke, da dovoli svetu zavoda pridobitev uradnih po-
datkov o tem,

•  potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma 
zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (ki ga izda kra-
jevno pristojno Okrajno sodišče), ki ne sme biti starejše od 
30 dni, oziroma izjavo kandidata/-ke, da dovoli svetu zavoda 
pridobitev uradnih podatkov o tem in

•  program vodenja šole za mandatno obdobje

pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
SVET ZAVODA, Osnovna šola Cerklje ob Krki, 

Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki 
z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja - NE ODPIRAJ”. 

Prijave kandidati/-ke lahko pošljejo od objave razpisa, torej od 
vključno 3. aprila 2014 do vključno 13. aprila 2015.  

Svet šole vlog, posredovanih v e-obliki, ne bo upošteval.

Korespondenca sveta šole (morebitni pozivi k dopolnitvi vlog, 
vabila na razgovore …) s kandidati/-tkami, ki se bodo prijavi-
li na razpis, bo potekala v elektronski obliki oziroma po telefo-
nu, zato v prijavi navedite tudi svoj elektronski naslov in tele-
fonsko številko. 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakoni-
tem roku.  

Predsednica sveta šole
Tanja Lekić, prof.

Spomladansko cvetje

Setve in košnja trave

Drevnine in grmovnice

Urejanje okolice

Z vami Z VAMI 
ŽE 25 LET

KUPCE OBVEŠČAMO, DA VRTNARIJA 
KLJUB GRADBIŠČU NEMOTENO OBRATUJE
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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

JOŽEFA GRAMCA

ZAHVALA

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

dobrega soseda in prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam stali ob strani, nam izrekali besede sožalja in 
podpore, nam namenili topel objem in z nami sočustvovali. 
Hvala za vse darovane sveče, cvetje in svete maše. Še posebej hvala 
družini Kovačič iz Črnca in Alešu Žičkarju. 
Iskrena hvala internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, ki je 
pokojnemu Jožefu lajšala neznosne bolečine. Prav tako hvala vsem, 
ki ste ga tam obiskovali in mu tako lepšali zadnje dneve njegovega 
življenja. 
Hvala pogrebnim storitvam Žičkar za požrtvovalnost in za 
profesionalno opravljeno pogrebno svečanost, hvala kolektivu 
cvetličarne Žičkar, hvala trobentaču za ganljivo in čutno zaigrani 
melodiji, pevcem za zapete žalostnike in gospodu župniku hvala. 
Hvala sodelavcem TPV Brežice d.d. 
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa Vas 
nismo posebej imenovali.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste dragega Jožefa pospremili na njegovi 
zadnji poti, in hvala vsem, ki se ga boste spominjali in ga ohranjali 
v srcu.

Žalujoči: vsi njegovi

s Stankovega 2

Tiho čez polje
tiho mesec gre,

z njim gre žalostno srce.

VIKTORJA KLADNIKA

ZAHVALA

Mineva že več kot mesec dni,
odkar smo se poslovili od

Vsi njegovi

iz Sevnice.
Vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, 
darovali cvetje in sv. maše ter sodelovali na pogrebni slovesnosti, se 
iskreno zahvaljujemo.

TEREZIJE ČERNELČ

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, babice, prababice in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem. Hvala 
gospodu župniku iz Pišec za lepo opravljen obred, gospodu župniku 
iz Leskovca za njegove obiske na domu in Marici za molitev ob žari.

Hvala nosilcu križa in praporščakom. Zahvala tudi pevcem iz Pišec, 
trobentaču za zaigrano Tišino in gospe Ivanki za govor. Zahvala 
pogrebni službi Žičkar in vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni 
zadnji poti, pa vas nismo posebej imenovali.

Hvala tudi vsem, ki ste darovali za svete maše, cvetje, sveče in za 
denarno pomoč.

Žalujoči vsi njeni, ki jo imamo radi

Hvala ti mama 
za rojstvo, življenje,

za čas, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere,

stkane v trpljenju,
naj večna ti luč gori!

iz Pavlove vasi, zadnja leta stanujoče v Velikem Podlogu,

FRANCI HRUŠOVAR

SPOMIN

1. aprila je minilo leto dni, odkar te več ni,
dragi mož, ati, dedek, pradedek,

brat, tast, stric in svak

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, z lepo 
mislijo postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče

Vsi njegovi

Še zadnjič zvon je zapel
in veter prihitel,

a ti si odšel.

iz Stolovnika.

STANISLAV REBERNIK

SPOMIN

15. marca je minilo 15 let, odkar je pri prehitevanju reševalnega 
avtomobila Zdravstvenega doma Brežice umrl moj ljubi 

in nenadomestljivi mož, nekdanji župan občine Brežice in 
upokojeni direktor Agrarie Brežice

Hvala vsem, ki mi še vedno pomagate prebroditi to težko izgubo, 
ste mi v oporo v tem zame težkem času, in vsem tistim, 

ki ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoča: žena Ljubica

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,

najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.

(Mila Kačič)

ANTON BIZJAK

SPOMIN

27. marca je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem zadnjem domu, 
prižgete svečo in ga ohranjate v svojih mislih.

Vsi, ki ga neizmerno pogrešamo

Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,

le tvoj nasmeh nam v srcu še živi.
Nihče ne ve, kako boli,

ko se zavemo, da te med nami ni.

MARIJE DARINKE KORENINI

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi naše drage
žene, mame, tašče, babice,

sestrične, sosede in prijateljice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in izrekli sožalje. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem, govornikoma za lepe besede slovesa in zaigrano 
žalostinko. Še enkrat velika hvala vsem, ki sta nam kakor koli 
pomagali in vas nismo posebej imenovali. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

(11.4.1949 – 12.3.2015)
iz Zagaja

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustila

si neizmerno lepe,
drage nam spomine.

KRISTINA PUCELJ

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama, babica, prababica in teta 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
sosedom, še posebej Slavici in Ivanu, za pomoč v težkih trenutkih, 
sodelavcem kolektiva Snedim, prijateljem Rotary kluba Sevnica, OOZ 
Sevnica, stranki SD Sevnica za izrečeno sožalje, svete maše, cvetje in 
sveče, posebna zahvala gospodu župniku Gregorju Kuneju za lepo 
opravljen obred, pevcem za pesmi in glasbenikom za melodije, g. 
Janku za poslovilne besede ter pogrebni službi Žičkar. 
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

iz Smečic pri Velikem Trnu.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

FRANCA DULARJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 
najinega moža in tatkota

bi se prav posebej radi zahvalili Ireni Bizjak, sorodnikom, g. župniku 
za lepo opravljen obred, pevcem iz Brestanice za zapete žalostinke, 
zaigrano Tišino, gospe Marjetič za ganljive besede slovesa, 
zaposlenim na internem oddelku Splošne bolnišnice Brežice, CSD 
za izvajanje pomoči na domu, patronažni sestri Nataliji, čudovitim 
sosedam in družinskim prijateljem, sodelavkam Banke Celje iz 
Laškega ter vsem, ki ste nama kakor koli pomagali in ste tatkota 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Lojzka in hčerka Martina

iz Krškega

MARTINA MLINARIČA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega
 ljubega moža, očeta, dedka, brata, strica, 

bratranca, prijatelja in dobrega soseda

se želimo iskreno zahvaliti vsem vam, ki ste nam ob žalostnih 
trenutkih stali ob strani. Hvala za darovane sveče, cvetje in maše. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Ivi, sinova Miha in Gašper ter hči Tina z družino

Spomin nate večno bo živel, 
nikoli ti zares od nas ne boš odšel, 

v naših srcih večno boš živel.

iz Lončarjevega Dola 7a, Sevnica,

s Cirnika 18.

AMALIJA GRMŠEK

ZAHVALA

V 102. letu je sklenila svojo življenjsko pot
naša draga mama

Iskrena hvala vsem, ki ste bili z nami. Posebna zahvala gre ge. Vlasti, 
osebju internega oddelka bolnice Brežice, g. župniku in ge. Zdenki. 
Hvala za vsak iskren stisk roke in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Pečic.

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,

pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.ADOLFA LIPEJA

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in znancem, ki ste nam stali ob strani, izrazili sočutje ter spodbudne 
besede ali kar koli darovali v njegov spomin.
Posebna zahvala g. župniku Vladu Leskovarju, g. Žičkarju, vsem 
pevcem in internemu oddelku bolnišnice Brežice.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, in tudi tistim, ki vas 
nismo posebej imenovali, pa ste nam kakor koli pomagali in ga boste 
ohranili v spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

z Bizeljskega

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.
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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

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!

Najamem prostor za hrambo 
orodja in ostalega pri starejših 
ljudeh. Tel.: 068 605 674

Oddam v najem hišo na Dol-
nji Prekopi 3. Tel.: 041 831 166

Prodam vinograd v Arnovem 
selu, neposredna bližina Lo-
vskega doma, velikost 2.851 
m2 s približno 500 trtami. Na 
parceli je tudi lesena lopa, 
zgrajena leta 1998. 
Tel.: 040 719 483

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Škodo Fabio TDI 1.4, 
letnik 2008, moško in žensko 
kolo ter samohodno kosilnico. 
Tel.: 040 507 061

Prodam motor skuter Piaggio 
X9, letnik 2004, malo vožen, in 

Prodam hišo v okolici Sevnice, 
visokopritlično, letnik 1980, 
vseljivo takoj. EI št. 2015-132-
152-14080, energijski razred 
E. Tel.: 031 452 800

Prodam stanovanje, 42 m2, v 
naselju Trobentica v Brežicah. 
EI št. 2013-11-17-7, energijski 
razred C. Tel.: 041 729 833, e-
-pošta: tinanikoli@gmail.com

Prodam hišo v okolici Brežic 
(Brezina 23), 140 m2. EI je za-
gotovljena Ogled in cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 67 173, 
041 973 074 

Prodam starejšo leseno hiško 
(blokhaus) skupaj z gospodar-
skim poslopjem, Mali Trn 10, 
Krško. Tel.: 031 858 265

Prodam vinograd (600 trt) in 
bivalno zidanico z vso opre-
mo, Podulce 26, Raka. 
Tel.: 041 483 922

Oddam 26 arov zemlje za lju-
bitelje vinograda ali vrtičkarje. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 070 257 051

Najamem enosobno ali manj-
še dvosobno stanovanje. 
Tel.: 051 765 143

Prodam oz. oddam v najem 
vulkanizersko delavnico z roč-
no avtopralnico. 
Tel.: 040 805 093 

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija ali 
nova gradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica, 
Tel.: 031 431 315

Na lepi lokaciji prodamo viso-
kopritlično hišo z vso opremo 
in 20 arov zemlje. EI: F. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 471 853

V mirni vasici v kozjanskem 
narodnem parku (bližina Polje 
ob Sotli, Podčetrtek) ugodno 
prodam gradbeno parcelo 
(voda in elektrika na parceli) 
z 8400 m2 mešanega zemljišča. 
Primerno za mlajšo družino, ki 
bi si želela ustvariti dom v ne-
okrnjeni naravi. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 531 133

Kupim manjšo, starejšo hišo, 
lahko tudi za rušenje. 
Tel.: 031 321 930

Ravne pri Zdolah nad Krškim; 
prodam parcelo z malo vino-
grada, začetna gradnja, vsi pri-
ključki na parceli, sončna lega 
z lepim razgledom, delno pla-
čilo možno na obroke. 
Tel.: 031 603 089 

Prodamo kmetijo s stano-
vanjsko hišo v izmeri 10,5 ha 
(od tega 3,8 ha gozda), v idi-
lični dolini v okolici Krškega, 
primerno za biološko kme-
tovanje, konje in turistične 
namene. Tel.: 07 497 1346 
ali 0049 7739 286 98 00, 
www.mihelic.de/Bauernhof

Prodam starejšo stanovanjsko 
hišo, Titova 44, Radeče. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 533 419

Krmelj; oddam dvosobno 
opremljeno stanovanje. 
Tel.: 070 859 950 

mali oglasi
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

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

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

- 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

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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 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

- KOŠNJA TRAVE
- ZASADITEV RASTLIN 
  IN UREDITEV OKOLICE
- OBREZOVANJE IN SANACIJE DREVES

-BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

Gsm: 031 706 901
E-mail: info@trata-krsko.si 
http://www.trata-krsko.si 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.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Katji Bezjak, Šmarska cesta 15, 

1291 Škofljica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) MODRIJANI - Me imaš še sploh kaj rada
 2. (1.) Ans. FRANCA MIHELIČA - Glasba je moj čarobni svet
 3. (2.) Skupina GADI - Ona
 4. (3.) Ans. VRT - Šla sva v gozdiček
 5. (4.) JOŽE ANTONIČ s prijatelji - Rdeči nageljni
 6. (8.) Ans. MLADI UPI - To sem jaz
 7. (7.) Ans. PAJDAŠI - Kratko, a sladko
 8  (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Moja zlata Mišika
 9. (10.) Ans. JAVOR - Nagajivo srce
 10. (-.) Ans. MAJ - Mami

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Biseri - Ne bom se poboljšal

 
Kupon št. 252

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, 4. april, ob 17. uri
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Prodam zajce za nadaljno 
rejo ali za zakol, seno in slamo 
v suhih okroglih balah, koru-
zo v storžih ter vrtno kosilni-
co. Tel.: 031 304 172

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam več kot 100 let staro 
kredenco (mere š: 180, v: 175, 
g: 70 cm), res lepo ohranjeno. 
Tel.: 070 210 773

Prodam nova notranja vratna 
krila (lahko s podbojem). Več 
različnih dimenzij. Okolica Kr-
škega. Tel.: 051 830 019

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

Izdelujemo lesene WC kabi-
ne, primerne za vikende, nasa-
de in gradbišča. Tel.: 040 229 
459, Miran Lopatič s.p., Piroši-
ca 3b, Cerklje

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

Prodam kravo, staro 2 leti, z 
bikcem, starim 2,5 meseca, kri-
žano RJ/LS, pripuščeno in pa-
šno. Tel.: 041 377 860

Prodam bikca simentalca, 
starega 9 tednov, večjo količi-
no hlevskega gnoja in koruzo v 
zrnju. Tel.: 07 49 63 417

Prodam prašiče, težke 90-130 
kg, možnost tudi zakola. 
Tel.: 041 682 865

Ugodno prodam prašiče, me-
snati tip, kmečke hrane, različ-
ne teže; odojke in brejo svinjo. 
Možen zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega cca. 
160 kg, beli krompir ter fižol 
sivček in črešnjevec. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam 2 prašiča, težka 120 
kg in 90 kg, svinjo, težko 230 
kg, in seno v kockah. Cena po 
dogovoru. Tel.: 040 389 015

Prodam prašiče, težke 100-
150 kg, hranjene z domačo 
hrano in koruzo iz koruznja-
ka. Tel.: 07 49 67 135

Prodam mladice koz molznic 
in kozla, starega 3 leta. 
Tel.: 041 712 976

Ugodno prodam kozla, pri-
mernega za pleme. 
Tel.: 031 276 711

Prodam 6 brejih ovc romano-
vsko-solčavske pasme. 
Tel.: 041 866 476

Prodam več (6) mladih ple-
menskih samic (zajkle), pa-
sme Kalifornijec. 
Tel.: 031 341 754, Tone

Prodam 10 čebeljih družin s 
ali brez panjev. 
Tel.: 041 784 230 

Prodam okrogle bale slame in 
seno (30 kom, 540 €), tritika-
lo in koruzo. Tel.: 031 431 681

Prodam seno (lansko) za eno 
nakladalko. Tel.: 041 893 733

Prodam kalana bukova in 
hrastova drva, možna dosta-
va, 20-tonski traktorski ce-
pilec drv, balirko za kockaste 
bale in trosilec hlevskega gno-
ja. Tel.: 031 594 663

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

Prodam bukova drva. Možen 
razrez in dostava. 
Tel.: 031 251 558

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodam belo in rdeče vino. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam kostanjevo kolje (dol-
žine 1,6 m, 2 m in 2,5 m), para-
dižnik, fižol, seno v refuzi, suh 
orehov in hruškov les. 
Tel.: 041 832 189

Prodam kole za fižol in vino-
grad (smrekove sušice). 
Tel.: 041 847 896

Prodam domačo svinjsko 
mast. Tel.: 041 638 479

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Tel.: 040 673 009

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

Prodam mlado brejo kravo in 
hidravlični nakladalnik HU4. 
Tel.: 031 681 584

Prodam telico »sivo«, staro 
leto dni, za nadaljnjo rejo ali 
zakol. Tel.: 040 378 228

Prodam merjasca, L 12, stare-
ga 1 leto, v odlični formi. Tel.: 
041 385 653

Prodam oslička, starega 1 leto, 
križanega s poni kobilico. Tel.: 
031 695 805

Prodam polovico prašiča, kr-
mljenega s kuhano hrano (teža 
polovic je 45 kg). 
Tel.: 040 865 655

Prodam prašiča suhomesna-
te pasme (100 kg), hranjenega 
z domačo kuhano hrano, lahko 
tudi polovice. Tel.: 07 49 77 095

Prodam pujske za zakol ali na-
daljno rejo, 40-50 kg. 
Tel.: 041 390 068

Prodam 3 svinje, težke cca. 85 
kg, za 1,90 €/kg. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135

malo rabljen pralni stroj Gore-
nje, letnik 2004. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 464 776

KMETIJSTVO
Kupim frezo, od 9 do 12 K, z 
večjimi kolesi in možnostjo 
priklopa za prikolico. Drugi 
priključki niso nujni. 
Tel.: 068 177 943

Prodam močnejšo samoho-
dno kosilnico in peč na trda 
goriva. Tel.: 040 796 143

Prodam krožne brane, 24 dis-
kov, malo rabljene. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 852 119

Prodam samonakladalko za 
mrvo, nemško (25 m3), puhal-
nik Tajfun, traktorsko škropil-
nico (200 l) in klinaste brane. 
Tel.: 051 834 860

Kultivator z ježem (160 cm) in 
hribovsko seno v okroglih ba-
lah nad Krškim poceni pro-
dam. Tel.: 041 773 508

Prodam motorno bočno kosil-
nico (laks) Kawasaki 45E, le-
tnik 2012, cena 270 €. 
Tel.: 041 773 484

Prodam pajka Fahr (3,40 m), 
pripravljenega za delo, in kli-
naste tridelne brane. 
Tel.: 031 784 860 

Prodam samohodno škropilni-
co Solo (120 l), diskasto kosil-
nico Vikon 165, koruzo v zrnju 
in bale sena. Tel.: 041 276 199

Prodam starejši traktor Fiat 
3500, 3.800 ur, in 2 zamrzoval-
ni skrinji Gorenje (380 l) 50 % 
ceneje. Tel.: 031 858 265

Prodam luščilec koruze (kar-
danski) in kosilnico BCS 127 
(bencinsko). Tel.: 030 694 956

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

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju, okolica Rake. 
Tel.: 070 709 767

Prodam suho koruzo v zrnju, 
5 ton. Tel.: 041 596 113

Prodam koruzo iz koruznja-
ka (Dobova). Tel.: 041 243 497

Prodam ječmen (0,22 €) in 
400 kock sena (1,50 €) ali po 
dogovoru. Tel.: 040 262 867

Prodam 40 okroglih bal 
kvalitetnega suhega sena 
(120x120), cena 15 €/balo. 
Tel.: 031 468 516

Prodam 300 kock sena, cena 
1,20 €/bala. Tel.: 041 900 824

Prodam silažne bale, možna 
menjava za govedo, in cister-
no za vino Zotell (1100 l), mo-
žna menjava za vino. 
Tel.: 041 664 254

Prodam seno in slamo (reza-
no) v okroglih balah ter seme 
ajde. Tel.: 041 866 476

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

Hladilnico za meso ali zele-
njavo, zorilnico za suhome-
snate izdelke s samodejnim 
uravnavanjem temperature 
in vlage, inox vrata in rega-
le, ugodno prodam. 
Tel.: 031 614 401

Podarim strešno opeko, 200 
kom, Treppo Brežice. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam orehov hlod brez vej, 
dolžina 180 cm, obseg na sre-
dini 260 cm. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 491 140

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

62-letna upokojenka išče upo-
kojenca za resno zvezo, razu-
mevajočega, nekadilca, nad 
170 cm. Tel.: 070 244 970

60-letni upokojenec želi spo-
znati resno žensko za skupno 
življenje. Kličite samo resne. 
Tel.: 070 210 773

63-letni samski iz okolice Trži-
šča iščem preprosto žensko za 
skupno življenje. 
Tel.: 041 256 631

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (8/2015) bo izšla v 
četrtek, 16. aprila 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. april.

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

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

s Senovega sporoča, da bo

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

prodaja belih kilogramskih 
piščancev, rjavih, sivih, 

grahastih ter črnih jarkic 
20. aprila pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka;
    21. aprila na Kajuhovi 3, 
Senovo;  8. aprila pa bela 
težka kokoš. Vsak četrtek 

lahko kupite enodnevne bele 
piščance ali  naročite race, 

gosi ter purane. Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

v sredo, 29. aprila. Mlade 
rjave in grahaste jarkice, 

stare osem tednov, pa si lahko 
priskrbite v soboto, 18. aprila.

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci 
v soboto, 18. aprila.

Rjave in grahaste jarkice, tik 
pred nesnostjo, pa dobite 

vsak delavnik od 8. do 18. ure.
Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

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
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V ponudbi tudi:
• vrhunska keramika priznanih 

španskih in italijanskih 
proizvajalcev:

• lepila in fugirne mase
• veliko različnih pro�lov za 

keramiko
• orodja za keramičarje

Nudimo še:
• izris kopalnic
• možnost dostave
• kompletno adaptacijo 

kopalnic v 5 - 7 delovnih dneh

»Rodila sem se pred sedmimi 
desetletji v vasi Okroglice, tako 
da mi je narava, ki sem jo ime-
la možnost opazovati v vseh le-
tnih časih, že od nekdaj blizu,« 
je odgovorila na moje vpraša-
nje, če je Sevničanka, Silva Fric 
Porenta. »Po zaključeni gim-
naziji v Celju sem se odločila za 
vpis na mariborsko agronom-
sko fakulteto, kjer sem spo-
znavala osnove sadjarstva in 
vinogradništva, saj programa 
vrtnar, kar me je resnično vese-
lilo, ni bilo. Po zaključenem štu-
diju sem dobila službo v sevni-
škem kmetijskem kombinatu. 
Čez nekaj let sem od njih vzela 
v najem vrtnarijo, a prostor ob 
Savi ni bil najboljši, tudi zaradi 
poplav, ki so nas prizadele vsa-
ko leto, zato sem začela iskati 
nadomestno lokacijo. Našla 
sem jo v naselju Ribniki v Sev-
nici in tukaj moje delo nadalju-
jeta hčerki,« je pripovedovala 
ena prvih sevniških cvetličark, 
ko sva si v rastlinjaku ogledo-
vali prečudovite primule, ki so 
bile namenjene redni prodaji. 

»Časi so težki, konkurenca je 
neizprosna, a nekako se vse-
eno uspemo prilagoditi trgu, 
predvsem z visoko kakovostjo 
naših rastlin, kar nam omogo-

Sevniška cvetličarka Silva Fric Porenta

Njeno delo nadaljujeta hčeri
SEVNICA - Po mrzli zimi je prišla pomlad, ki se je veseli tudi upokojena sevniška cvetličarka Silva Fric Po-
renta, saj bodo topli sončni žarki omogočali hitrejšo rast rastlin. Njena ljubezen do narave je povezana z 
otroštvom pod obronki Lovrenca in Lisce, kjer je odraščala.

čata dobro poznavanje stroke 
in dolgoletna tradicija,« je de-
jala izkušena podjetnica, ki je 
na samostojno pot stopila 1. 
januarja 1969, 5. marca istega 
leta pa je v centru Sevnice od-
prla lastno cvetličarno (pred 
sedmimi leti so odprli cvetli-
čarno še v Boštanju, pred štiri-
mi pa v Radečah). Pred dobrim 
letom dni so obnovili vrtnarijo 
v Ribnikih, v kateri je pod ra-
stlinjaki okoli 1600 m2 površi-
ne. V spomladanskem času je v 
njih na izbiro več vrst primul in 
ciklam, jeseni v njih sami goji-
jo božične zvezde, največji po-

udarek pa dajejo balkonskemu 
cvetju, medtem ko poskušajo 
v vrtnariji tudi z lastno vzgo-
jo sadik zelenjave, paradižnika 
in paprike. 

»V letošnjem poletju bomo pri-
pravili v vrtnariji tudi tržnico z 
najbolj ekološko pridelano ze-
lenjavo,« je nizala misli sogo-
vornica, ki si vzame čas tudi 
zase, kadar je to le mogoče. 
Tako je bila 12 let članica fol-
klorne skupine Društva upo-
kojencev Razbor, pri pevskem 
zboru Prijatelji sevniškega dru-
štva upokojencev pa poje že 14 

let. Rada ima tudi pohodništvo, 
medtem ko predavanj o negi 
rastlin ne izvaja več, še vedno 
pa je s praktičnimi nasveti v 
veliko oporo obema hčerama, 
Meliti in Rosandi. »Nikoli ni-
sem razmišljala, da bosta sto-
pali po mojih stopinjah, a njuna 
odločitev je bila, da bosta obi-
skovali cvetličarsko-vrtnarsko 
šolo,« je dejala še vedno zelo 
vitalna upokojena inženirka 
agronomije, ki je na laskole-
tnem decembrskem srečanju 
članic in članov Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Sev-
nica prejela platinasto plake-
to za 45 let neprekinjenega 
opravljanja obrtne dejavno-
sti. Slednjo je ob svoji upokoji-
tvi uspešno prenesla na novou-
stanovljeno družinsko podjetje 
VCT Ramovš - Peklar, ki bo na-
daljevalo in nadgrajevalo obr-
tno tradicijo. 
 Smilja Radi

Silva Fric Porenta v domačem rastlinjaku cvetočih primul

BOŠTANJ - Na prvi pomladni dan je potekala v boštanjskem 
TVD Partizan etnološka prireditev pod naslovom Mišjakov 
večer, ki jo je drugo leto zapored pripravilo Turistično, kul-
turno in hortikulturno društvo Boštanj ob Savi. 

»Ob imenu Boštanj smo dodali še ’ob Savi’, saj obstaja še en Bo-
štanj pri Grosupljem,« je dejal predsednik omenjenega društva 
Aleš Germovšek, ki je pojasnil še izbor imena prireditve. »Miš-
jak oz. Mešjak je bil domačin, trgovec. Ko se je nekega večera 
vračal s Topolovca domov, ga je kobila vrgla iz sedla. Obležal je 
v jarku, kobila pa je sama nadaljevala pot. Domači so se močno 
prestrašili, ko so videli žival brez gospodarja. Takoj so ga odšli is-
kat. Našli so ga vinjenega v obcestnem jarku,« je obudil spomin 
na dogodek, ki še marsikomu privabi nasmešek na lica, zgod-
bo pa je zapisal in objavil v knjigi 800 let Boštanja Božo Račič. 

Na prireditvi so se predstavili člani in članice Posavskega društva 
za biodinamično kmetovanje Ajda z razstavo žit, pripravili so tudi 
izmenjavo semen in prikaz priprave preparata za oživitev zemlje. 
Članice Aktiva žena Boštanj so ponudile v pokušino pester izbor 
domačih jedi. Kmetija Sever s Preske se je predstavila z domači-
mi marmeladami. Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj je po-
nudilo v pokušino več vrst domačih vin. Nekateri so se kratkoča-
sili s staro ljudsko igro »špana« ali pa so opazovali potek kuhanja 
»šnopca«. Z glasbenimi in plesnimi točkami so se v spremljajočem 
programu, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, predstavile učen-
ke OŠ Boštanj pod vodstvom Mateje Lisec Repovž, vokalna sku-
pina Boštanjski prijatelji, Ljudski pevci Boštanj, vokalna skupi-
na Amabile in folklorna skupina Spomin. Častna članica društva 
Ajda Mihaela Zahrastnik je popestrila prireditev z recitacijo pe-
smi Seme, ki jo je sama napisala.  S. Radi

Živahen Mišjakov večer

Na Mišjakovem večeru so ponudili v pokušino domače jedi.

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782


