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Praznični dnevi občine Krško
Z jutrišnjim dnem se pričenja praznovanje občine Krško, v 
sklopu katerega se bo do 12. junija zvrstilo 42 prireditev. Ob 
spominu na prve padle krške žrtve in vrnitev izgnancev bo 
letošnja osrednja slavnostna akademija 7. junija potekala ne 
le v znamenju občinskih nagrajencev in zaključka večjega šte-
vila realiziranih naložb za dvig kakovosti življenja v obdobju 
od lanskega do letošnjega praznika, temveč tudi v znamenju 
mednarodnega sodelovanja. Občini Krško in Bajina Bašta na-
mreč v letošnjem letu obeležujeta 40 let pobratenja. Tudi v 
skupnem svežnju prireditev se jih bo zvrstilo nekaj z med-
narodnim značajem, predvsem športnih, sicer pa bo občina 
še posebej slovesno obeležiIa pet novih pridobitev, in sicer 
energetsko sanacijo telovadnice in vrtca pri Osnovni šoli Ko-
privnica, rekonstrukcijo odseka ceste Senovo-Belo, obnovo 
stadiona Matije Gubca, sanacijo plazu v naselju Drenovec in 
ureditev Spominskega parka Podbočje.  B. M.
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Ob prazniku prevzeli novo vozilo

Druženje in dobra volja pri Sinetu

»Tega hrupa nočemo poslušati«

663 pevcev v 34 zasedbah

Slavje kot ob naslovu prvakov

Poslanci na obisku v energetiki

FESTIVALU SLEDI OBČINSKO PRAZNOVANJE - Minulo soboto se je v starem mestnem jedru končal 
Mladinski kulturni festival v organizaciji Kluba posavskih študentov v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Krško, ki je v devetih dneh ponudil pestro kulturno dogajanje, od koncertov, literarnega in 
stand-up večera do potopisnega predavanja, joge v parku, prireditev za otroke … Zaključil se je s 6. 
posavskim festivalom prostovoljstva (več o tem na str. 14) in tržnico mladinskih organizacij, na kateri 
se je predstavilo 15 društev in ustanov, ki delajo na področju mladinskega dela in socialnih programov, 
kuharsko delavnico za otroke in večernim koncertom. V dopoldanskem programu so sodelovale tudi 
mlade krške mažorete, ki so takole pozirale za Posavski obzornik, že v soboto pa v Kulturnem domu 
Krško pripravljajo nastop v okviru občinskega praznika.  Foto: Miha Pešič

PEUGEOT 208 STYLE

ZA 99  EUR/MESEC
BREZ OBRESTI

PEUGEOT 208

emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Style (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 13.733 EUR; mesečni obrok je 99 EUR 
pri 28,4 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok 37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 10. 02. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja 
znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 9.833 EUR; skupni znesek za plačilo 13.733 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Slika je simbolna.

MULTIFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK / AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / LED DNEVNE LUČI

www.peugeot.si

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

  
 

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Čestitamo
ob prazniku!

OBČINA KRŠKO 
PRAZNUJE

Posebna priloga, strani 15 - 29

ZAHVALA UREDNIŠTVA
Posavski obzornik bo kmalu stopil v 20. leto izhajanja 
in tega ne bi dosegel brez podpore gospodarskih družb 
in podjetnikov, ki se zavedajo pomena obveščanja za 
kvaliteto življenja v Posavju. Še posebno se leto za letom 
izkažejo naročniki voščil iz občine Krško, za kar se jim 
zahvaljujemo tudi v imenu več kot 50.000 naših bralcev.
 Uredništvo
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povedali so - o stanju v Slovenski vojski

Rado Kostrevc, Krmelj: Stanje v Slovenski 
vojski nam ni v ponos in je odraz tega, da ne 
vemo, kakšno vojsko bi imeli in zakaj. Eni jo 
vidijo kot nepotreben strošek, drugi ne želi-
jo, da bi bila podobna nekdanji jugoslovanski 
vojski. SV si predstavljam kot dobro organi-
zirano in usposobljeno inštitucijo. Ustrezna 

oblika naborništva bi morda prispevala tudi k pripadnosti ti-
stim vrednotam, ki so nas kot narod v preteklosti ohranjale.

Božislav Kosalec, Krško: Slabo stanje v Slo-
venski vojski je odsev naše vlade, ki se mora 
že enkrat odločiti, ali bo delala v korist drža-
vljanov ali pa se bo še naprej ukvarjala sama s 
sabo. Predsednik RS mora kot vrhovni povelj-
nik SV resno razmisliti, kako ji povrniti ugled 
in kvaliteto. Proračunska sredstva za posodo-

bitve vojske je treba nujno povečati in razmisliti tudi o krajših 
usposabljanjih prostovoljcev v rezervni sestav.

Lea Babič, Bukovje na Bizeljskem: Koristi 
od vojske vidim le v tem, da imajo ljudje za-
gotovljeno službo. V primeru agresije na Slo-
venijo bi še tako moderno vojaško opremo 
agresor lahko hitro onesposobil. Vojne se re-
šujejo v pisarnah voditeljev, katerih razum in 
preudarnost vplivata na začetke, trajanje in 

izide vojn. Ponovna uvedba obveznega služenja vojaškega roka 
se mi ne zdi smiselna, saj ne bi izboljšala trenutnega stanja.

BREŽICE - Brežiški svetniki so na aprilski seji sprejeli tudi oce-
no izvajanja občinskega programa varnosti za lansko leto, kar 
je predstavil Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektora-
ta - Skupnega prekrškovnega organa posavskih občinskih uprav. 
Tudi lani sta redarske naloge v občini Brežice opravljala dva re-
darja, ki sta tako kot prejšnja leta največ kršitev zabeležila na 
Cesti prvih borcev, Trgu izgnancev, Ulici stare pravde ter oko-
lici zdravstvenega doma in bolnišnice, kjer se zlasti dopoldne 
pojavlja največ strank. Do prekrškov prihaja predvsem zaradi 
nepoznavanja prometne signalizacije in pravil, pa tudi nedosle-
dnosti. Pritožbe, ki jih kršitelji naslavljajo na izrečene sankcije, 
so povezane z nepriznavanjem kršitev in izgovori, da so samo 
za nekaj minut pustili avtomobil na mestu območja mirujočega 
prometa, zaradi česar niso označili časa prihoda, ali da so par-
kirali vozilo zaradi lastnega nujnega opravka. Občasno so posa-
mezniki naredili prekršek tudi s tem, ko so parkirali na mestih 
za invalide. Sicer pa ima parkirni sistem na CPB v Brežicah več 
pozitivnih lastnosti: je enoten na celem območju, prijazen do 
uporabnikov zaradi brezplačne prve ure parkiranja, postavlje-
na je ustrezna signalizacija in parkomati, hkrati je urejeno parki-
ranje stanovalcev s parkirnimi kartami. Lani je bilo zabeleženih 
398 prekrškov, kar je 314 manj kot leta 2014, redarja sta 174-
krat izrekla opozorilo kršiteljem ter izdala 53 plačilnih nalogov 
in pet odredb za odstranitev vozil. Redarja sta poleg nadzora mi-
rujočega prometa opravljala tudi nadzor nad lastniki, spreha-
jalci psov. Pozitivna pridobitev v Brežicah so postavljeni koši s 
priborom za odstranitev pasjih iztrebkov, še vedno pa posame-
zniki ne spoštujejo reda in v času, ko ni očividcev, za svojimi psi 
iztrebkov ne počistijo. Redarja sta sodelovala tudi pri nadzorih 
črnih odlagališč odpadkov, neustreznega odlaganja odpadkov, 
plakatiranja in oglaševanja, evidentiranja odločenih predmetov 
na javnih površinah ipd.
Svetniki pa so sprejeli tudi sklep o uskladitvi cene storitve »Po-
moč družini na domu« za leto 2016. Glede na spremembe pri iz-
računu cene pomoči družini, ki jih je upošteval CSD Brežice, le-
tos ekonomska cena storitve znaša 18,07 evra na uro. To pomeni, 
da cena storitve za uporabnika znaša 6,13 evra na uro, ostalo pa 
subvencionira občina. Cena je v primerjavi z lansko (6,01 evra) 
za uporabnika za dva odstotka višja. R. Retelj

Skoraj enkrat manj kršitev

Kot nam je v Brežicah pove-
dal poslanec Igor Zorčič, so 
jim najprej v GEN energiji, 
kjer jih je sprejel generalni di-
rektor Martin Novšak, pred-
stavili svoje poglede na ener-
getsko prihodnost Slovenije 
in Posavja. Nato so si ogleda-
li NEK in gradbišče HE Breži-
ce. Zorčič je dejal, da je izgra-
dnja infrastrukturnega dela 
HE vezana na delo odbora, saj 
se, kot je znano, sredstva za in-
frastrukturni del določajo v 

MOSTEC - 10. maja se je na Mostecu nekaj več kot 80 članic in čla-
nov OO SDS Brežice zbralo na redni letni programski konferenci, 
kjer so bila predstavljena in soglasno sprejeta poročila predse-
dnika, vodje svetniške skupine, finančno in vsebinsko poročilo za 
leto 2015 ter poročili nadzorne in verifikacijske komisije. Dogod-
ka se je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša. »V letu 2015 
so tudi delo OO SDS Brežice zaznamovali begunci. V času obeh 
migracijskih tokov so člani OO SDS Brežice materialno in finanč-
no pomagali predvsem lokalnim prostovoljskim organizacijam, 
za kar se jim je predsednik mag. Andrej Vizjak javno zahvalil. 
Tudi sicer je občinski odbor uspešno izvedel začrtana program-
ska izhodišča preteklega leta. Izstopali so humanitarni projekti 
in kontinuirano usklajeno delo občinskih svetnikov, ki podpirajo 
delo župana,« je sporočila Katja Čanžar iz OO SDS Brežice. Jan-
ša je pohvalil delo Brežičanov »kot enega najbolj zglednih prime-
rov urejenega in aktivnega odbora v državi«. Predstavil je nekaj 
misli in delo Strokovnega sveta SDS, ki že od začetka leta javnosti 
predstavlja konkretne rešitve na posameznih področjih, zaključil 
pa z odgovori na vprašanja članov.  Vir: OO SDS Brežice

Poslanci na obisku v energetiki
BREŽICE - 12. maja so se v Posavju mudili nekateri člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Dr-
žavnem zboru na čelu s pobudnikom obiska, predsednikom odbora Igorjem Zorčičem. Obiskali so podjetje 
GEN energija, Nuklearno elektrarno Krško in gradbišče HE Brežice.

DZ. »V tem trenutku je najpo-
membneje, da je treba prido-
biti še dodatna sredstva za ne-
moten potek del na gradbišču. 
Vlada dela vse na tem, da bo fi-
nančna oskrba podjetja Infra, 
ki izvaja infrastrukturna dela, 
nemotena in se bo akumulacij-
ski bazen zgradil še v tem letu. 
To leto je še najbolj kritično, za 
naslednje pa državni proračun 
predvideva nova sredstva,« je 
izjavil Zorčič in dodal, da je tre-
ba želje po dodatnih sredstvih 

gledati širše, saj si na primer 
obramba želi dodatnih sred-
stev za vojsko, policija za plače 
itd. »Verjamem pa, da si tudi vsi 
člani odbora želimo, da država 
zagotovi vsa potrebna sredstva 
za nadaljevanje te investicije, ki 
ne nazadnje pomeni tudi go-
spodarsko rast,« je še dejal.

Pred ogledom gradbišča so se 
v sejni sobi družbe HESS d.o.o. 
člani odbora seznanili s projek-
tom izgradnje HE na spodnji 
Savi in konkretno z izgradnjo 
HE Brežice, kar so predstavi-
li direktor HESS Bogdan Bar-
bič, direktor Infre mag. Vojko 
Sotošek in Silvester Jeršič iz 
HESS. Barbič je poudaril, da 
gradnja HE pomeni letno 0,2 
do 0,4 % domačega BDP. Dela 
na akumulacijskem bazenu so 

se začela lani jeseni in so do 
danes že veliko naredili, tako 
da zaključek del načrtujejo je-
seni. Sotošek je omenil, da in-
frastrukturni del HE Breži-
ce znaša 156 milijonov evrov, 
in izrazil upanje, da bo vla-
da uspela zagotoviti preostali 
del sredstev, da se bodo infra-
strukturna dela lahko končala 
v določenem roku. Član odbora 
Zvonko Lah je spomnil, da bo 
ob 300-milijonskem primanj-
kljaju v državnem proračunu 
težko zbrati toliko denarja, kot 
ga Infra še potrebuje za dokon-
čanje bazena. Člani odbora so 
omenili še, da je med poslanci 
slišati očitke, da gre denar ve-
činoma samo za gradnjo HE, ne 
pa tudi za protipoplavno var-
nost krajev po Sloveniji.
 Rok Retelj

Predstavnik družbe HSE Invest Iztok Urbanč (desno) med 
predstavitvijo poteka del na gradbišču HE Brežice Zorčiču, 
Sotošku in Lahu

Država naj bi zagotovila dodatnih 
40 milijonov evrov
Kot je zapisano v sporočilu Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP), se je Vlada RS ravno na dan obiska članov odbora se-
znanila z informacijo o stanju izgradnje državne infrastrukture 
v sklopu izgradnje HE Brežice, ki jo je pripravil MOP. Vlada je 
sprejela sklep o nujnosti zagotovitve dodatnih pravic porabe 
v letu 2016 za to investicijo. Sklep določa potrebne aktivnosti 
za zagotovitev dodatnih pravic porabe v proračunu RS za leto 
2016 za proračunskega uporabnika (PU) MOP do višine 40,7 
mio EUR. Sredstva za izgradnjo državne infrastrukture se tudi 
v prihodnje zagotavljajo iz naslova sredstev finančnega načr-
ta PU MOP v proračunu RS, sredstev Sklada za vode in sred-
stev Podnebnega sklada. Vlada nato teden kasneje v nasprotju 
s pričakovanji ni sprejela sklepa o rebalansu poslovnega načr-
ta Infre, ki predvideva zagotovitev dodatnih 40,7 mio evrov v 
tem letu, tako da bo vlada predvidoma to storila na naslednji 
seji, nato pa mora novelo zakona o izvajanju letošnjega prora-
čuna, v kateri bo predvidenih dodatnih 40,7 mio evrov, potr-
diti še parlament na junijskem zasedanju. Direktor Infre mag. 
Vojko Sotošek sicer pravi, da so porabili večino od do sedaj za-
gotovljenih 35 mio evrov za HE Brežice, sicer pa je za akumu-
lacijski bazen letos predvidenih 86 mio evrov. Do konca leta 
2019 mora država Infri zagotoviti 141,7 mio evrov.

Janša pohvalil delo brežiške SDS

Predsednik SDS Janez Janša ter Patricia Čular in mag. An-
drej Vizjak

Pobudo za ta dogodek je dal 
občinski oddelek za družbe-
ne dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj, ki ga vodi 
Patricia Čular. Kot je dejal 
župan Ivan Molan, občina le-
tos kljub zmanjšanju sredstev 
s strani države (od leta 2012 
za dva milijona evrov), sred-
stev za nevladne organizaci-
je ni zmanjšala, prišlo pa je do 
določenih prerazporeditev, saj 
se sredstva delijo glede na pro-
grame. »Občina zelo ceni dru-
štva in veliko prispeva zanje. 
Danes bo približno 600.000 
evrov razdeljenih samo na po-
dročju sociale, športa, mladih 
in kulture, letno pa občina več 

Prva javna predaja pogodb
BREŽICE - 18. maja je v večnamenski dvorani MC Brežice sploh prvič potekala svečana predaja pogodb ne-
vladnim organizacijam, prejemnikom sredstev prvih že zaključenih razpisov za leto 2016. Podelitve so se 
udeležili predstavniki društev in ostali nevladniki v občini Brežice.

kot 220 nevladnim organizaci-
jam razdeli milijon evrov,« je 
poudaril in dodal, da je način 
z javno predajo pogodb, za ka-
terega so se prvič odločili, pri-
ložnost, da se srečajo vsi pred-
stavniki nevladnih organizacij, 
ki soustvarjajo družbeno ži-
vljenje v občini, obenem pa je 
prav, da se jim vse transparen-
tno predstavi, da društva vidi-
jo, koliko katero dobi.

Ob tej priložnosti so skrbni-
ki pogodb, zaposleni na ome-
njenem občinskem oddelku, 
mag. Božena Devčič, Mojca 
Banič, Matija Kolarič in Bar-
bara Hercigonja Milošević, 

predstavili rezultate izvede-
nih razpisov za programe in 
projekte, ki jih bo letos podpr-
la Občina Brežice. Oddelek za 
družbene dejavnosti, gospo-
darstvo, kmetijstvo in razvoj, 
ki pokriva večino razpisov Ob-
čine Brežice, je v letošnjem 
letu za področja kulture, zdra-
vstva, socialnega varstva, mla-
dine in športa prejel vloge 152 
prijaviteljev. Za odobrenih 79 
letnih programov in 77 pro-
jektov, ki vključujejo občanke 
in občane občine Brežice, je 
dodelil 601.500 evrov. Na po-
dročju kulture je tako razdelil 
skoraj 125.000 evrov, za pro-
grame zdravstvenega in social-

nega varstva 37.000 evrov (del 
sredstev bodo namenili tudi za 
letovanje zdravstveno in soci-
alno ogroženih 88 otrok iz 
brežiške občine v Nerezinah), 
za mladinske programe in 
projekte 16.000 evrov, obseg 
sredstev za šport je največji - 
410.000 evrov, 10.000 evrov 
pa bodo namenili še za izva-
janje projekta računalniškega 
opismenjevanja starejših »Mi-
gam z@ računalnikom«. Na 
dan 11. 2. 2016 je na območju 
občine Brežice AJPES sicer be-
ležil 289 registriranih društev 
in zvez ter pet zavodov.

 Rok Retelj
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DEVET ZBOROV V 
BREŽICAH
43. posavski pevski praznik 
se je 8. maja pričel v cerkvi 
sv. Roka v Brežicah. Zapeli so: 
MePZ Viva Brežice, zborovod-
kinja Simona Rožman Str-

nad; Vokalna skupina Barbara 
(KD Globoko), zborovodkinja 
Anita Veršec; MePZ Lisca Sev-
nica, zborovodja Jože Pfeifer; 
Lovski PZ Globoko (KD Globo-
ko), zborovodja Franc Kene: 
MePZ Globoko (KD Globoko), 
zborovodja Franc Kene; Pev-
ci zvoka Brežice, vodja Jer-
nej Fabijan; MePZ KD Anton 
Aškerc Koprivnica, zborovod-
kinja Anja Radkovič; ŽePZ 
Prepelice Dolenja vas, zboro-
vodkinja Mira Dernač Haj-
tnik; in MePZ Zvon iz Bošta-
nja, zborovodja Tine Bec. 
Poslušalci so v glasovanju za 
najzanimivejšo zasedbo naj-
več glasov dali Mešanemu 
pevskemu zboru Zvon iz Bo-
štanja, ki je prejel prehodni 
pokal. O delovanju zborov je 
v povezovanju koncertnega 
programa seznanjala Janja 
Rostohar. 

PESEM POSAVJA TUDI V 
BOŠTANJU
Na drugem večeru Pesmi Po-
savja, ki ga je povezoval Vili 
Zupančič, se je 13. maja v 
akustičnem prostoru boštanj-
ske župnijske cerkve predsta-

vilo naslednjih osem zasedb: 
ŽePZ Azalea iz Boštanja, ki ga 
vodi Mimi Šuster, MoPZ Ivan 
Kobal iz Krške vasi pod vod-
stvom Franca Veglja, MePZ 
Studenec z zborovodjo Bla-
žem Klemenčičem, ŽePZ 
Mravljice z Bizeljskega z zbo-
rovidkinjo Anito Veršec, MoPZ 
Društva vinogradnikov Mal-
kovec pod vodstvom Gora-
zda Kermca, pevska skupi-
na Encijan PD Lisca Sevnica 
z zborovodjem Jožetom Pfe-
iferjem, MePZ Cerklje ob Krki, 
ki ga vodi Andrej Resnik, in 
MoPZ Svoboda iz Brestanice 
pod vodstvom Janka Avsena-
ka. Obiskovalke in obiskovalci 
so ob zaključku izbrali zbor, ki 
jih je s svojim nastopom naj-
bolj navdušil. Največ glasov so 
namenili Mešanemu pevske-
mu zboru Cerklje ob Krki, ki je 
prejel prehodni pokal.

TRETJI KONCERT ZNOVA V 
BREŽICAH
Tretji koncert Pesmi Posav-
ja 2016 je 14. maja znova po-
tekal v cerkvi sv. Roka v Bre-
žicah. Tokrat so se občinstvu 
predstavili: Vokalna skupina 
Solzice z zborovodkinjo Mar-
jetko Podgoršek Horžen, 
MoPZ Slavček Velika Dolina z 
zborovodjem Ignacem Slako-
njo, Vokalna skupina Iris (KD 
Kapele) z vodjo Matejo Rož-
man, MePZ KUD Oton Župan-
čič Artiče je vodil zborovodja 
Miha Haler, Septet Fortuna 
iz Šentjanža, vodja Margare-

ta Megi Sotlar, KD Vox Posav-
ci z vodjem Nikom Ogorev-
cem, MePZ Anton Kreč Čatež 
ob Savi, zborovodja Ignac Sla-
konja, Oktet Jurij Dalmatin iz 
Boštanja s Tinetom Becem na 
čelu ter Vokalna skupina Aria 
(KD Zvezda Dobova), kate-
re vodja je Katja Bogovič. Za 
najzanimivejšo zasedbo veče-
ra so poslušalci svoj glas na-
menili Oktetu Jurij Dalmatin iz 
Boštanja, za povezovanje pro-
grama pa je poskrbela Janja 
Rostohar.

43. posavski pevski praznik

663 pevcev v 34 zasedbah
POSAVJE - Dvakrat v cerkvi sv. Roka v Brežicah, po enkrat pa v župnijski cerkvi v Boštanju in na gradu Raj-
henburg v Brestanici, so od 8. do 15. maja v organizaciji območnih izpostav JSKD Brežice, Krško in Sevni-
ca potekali štirje koncerti 43. revije odraslih pevskih zasedb Posavja, t. i. Pesem Posavja. Pod vodstvom 25 
zborovodij je zapelo skupno 663 pevcev iz 34 zasedb (26 zborov in osmih malih pevskih skupin), od tega 12 
moških ter po 11 ženskih in mešanih. Kar 20 jih prihaja iz brežiške občine, devet iz sevniške in pet iz krške.

Mešani pevski zbor Lisca Sevnica (foto: JSKD Brežice)

Moški pevski zbor Ivan Kobal Krška vas (foto: S. R.)

ZAKLJUČEK NA GRADU 
RAJHENBURG
Revija se je 15. maja zaključila 
s koncertom na gradu Rajhen-
burg v Brestanici, kjer je ob ve-
zni besedi Petre Rep Bunetič 
zapelo osem zasedb: ŽePZ Slo-
venka z Velikega Trna pod tak-
tirko Ane Češnjevar, KD MoPZ 
Sormlje z zborovodjem Fran-
cem Vegljem, MePZ KUD Bre-
žice z zborovodkinjo Elizabe-
to Križanić, MoPZ Bizeljsko, 
ki ga vodi Niko Ogorevc, ŽePZ 
Pišece (KD Orlica Pišece) pod 
vodstvom Franca Veglja, MePZ 
Društva upokojencev Senovo z 

Antonom Gorencem kot zbo-
rovodjo, MoPZ Kapele (KD Ka-
pele) z Nikom Ogorevcem na 
čelu in Vokalna skupina Vilin-
ke iz Boštanja, katere vodja je 
Tanja Žibert. Občinstvo je kot 
najzanimivejšo zasedbo večera 
izglasovalo zbor iz Kapel.

Revijo je strokovno spremljal 
glasbeni pedagog Gregor 
Klančič, vsi koncerti pa so se 
zaključili s skupno pesmijo Be-
njamina Ipavca Slovenska de-
žela. N. J. S., S. R., P. P.

Najbolj množična ljubiteljska kulturna dejavnost v Sloveni-
ji (in seveda tudi v Posavju) je zborovsko petje, z njim naj bi 
se ukvarjalo kar 170 tisoč ljudi. Posebno doživetje za delujo-
če pevce in pevke v posavskem okolju je nastop na pevski revi-
ji Pesem Posavja, na katero se intenzivno pripravljajo več te-
dnov, saj ne želijo razočarati zvestih poslušalk in poslušalcev.

Na letošnjem posavskem pevskem prazniku je največje števi-
lo glasbenih sestavov, kar dvajset, prihajalo iz brežiške občine, 
devet iz sevniške in (le) pet iz krške. Medtem ko se samo mesto 
Brežice lahko »pohvali« s kar tremi pevskimi zbori, Sevnica pa 
z enim, mesto Krško trenutno svojega pevskega zbora nima, 
a ni bilo vedno tako, saj je od leta 1973 do 1993 deloval MePZ 
Viktor Parma. Verjetno je takšno stanje povezano s tradicijo 
posameznih krajev in zasluga določenih zborovodij, ki so vpli-
vali na razvoj in širjenje zborovske dejavnosti, ki je trenutno 
bolj »živa« v manjših krajevnih skupnostih.

Na letošnji pevski reviji je na treh različnih prizoriščih zape-
lo 663 pevk in pevcev (lahko bi jih bilo še več, a se štirje oz. pet 
sestavov ni odločilo za sodelovanje). Poleg zborov  so nasto-
pili tudi manj številčni sestavi, ki se vse bolj uveljavljajo v no-
vejšem času, saj so morda bolj »praktični«, ni pa nujno, da 
vzdržijo v večletnem delovanju. Zapeli so pod vodstvom 25 
zborovodij, ki so bodisi akademsko izobraženi glasbeniki bo-
disi so zborovodske izkušnje pridobivali s priložnostnimi izo-
braževanji in skozi prakso. Nekateri vodijo tudi več zborov, ker 
tovrstnega kadra v naših koncih primanjkuje. V zborovskih se-
stavih naj bi primanjkovalo dobrih tenorjev in »tapravih« al-
tov, a kljub temu strokovni spremljevalci ugotavljajo, da je ka-
kovost petja vsako leto na višji ravni. Nekateri posavski zbori 
dosegajo zelo dobre rezultate na regijskih, državnih in med-
narodnih tekmovanjih. Repertoar izbranih skladb je različen 
- sega od slovenskih ljudskih in umetnih, do slovenskih in tujih 
popevk ter sakralnih in črnskih duhovnih pesmi, v zadnjih le-
tih pa je mogoče slišati tudi kakšno dalmatinsko skladbo. Kon-
certi so vsako leto dobro obiskani, kar pa bi težko zapisali za 
obisk koncertov gostujočih, tudi vrhunskih glasbenih sestavov. 
Prave razlage, zakaj je tako, ni, a zaradi slabše obiskanosti so 
tovrstni nastopi v Posavju redkost.  

Na Pesmi Posavja so v lanskem letu uvedli posebne glasoval-
ne lističe, s katerimi občinstvo izbere najbolj zanimivo zased-
bo. Zmagovalec prejme prehodni pokal. Je glasovanje doda-
tna spodbuda za kvalitetno izvedbo skladb? Verjetno lahko 
pritrdimo, saj druge nagrade za delovanje v ljubiteljski kultu-
ri ni. Skoraj vsi delujoči v njej ne prejmejo nobenega plačila - 
vse, kar počnejo, počnejo v prostem času in mnogokrat vlaga-
jo celo lastna sredstva, a s svojo predanostjo ljubiteljski kulturi 
bogatijo sebe in družbo. »Petje v zboru pomeni čas zame, po-
meni čas za naju, ko se skupaj peljeva na pevske vaje, pomeni 
sprostitev, polnjenje baterij, druženje ...« pravi znanka, ki ve-
dno poskrbi tudi za svoj urejen videz na nastopih.

Naj se vesela pesem sliši še »preko« mnogih rodov.

Naj se sliši 
vesela pesem

komentar

Piše: Smilja Radi

Ženski pevski zbor Mravljice Bizeljsko (foto: S. R.)

Med manjšimi pevskimi zasedbami so bili tudi Vokalna sku-
pina Aria iz Dobove (foto: JSKD Brežice) …

… Vilinke iz Boštanja (foto: S. L.) ...

… in Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja (foto: JSKD Brežice).

BREŽICE – MePZ KUD Brežice je 6. maja v Viteški dvorani bre-
žiškega gradu gostil prijateljski MePZ »Josip Vrhovski« iz hrva-
škega Nedelišća pod vodstvom prof. Branimirja Magdalenića. 
Po koncertnem programu gostujočega zbora se je v drugem delu 
pridružil še domači zbor pod taktirko Elizabete in Dragutina 
Križanića. Župan Ivan Molan je obema zboroma zaželel še ve-
liko uspehov, znova izrekel priznanje Betki in Dragu ter se pri-
družil želji Janeza Avšiča, da bi tudi zanamci znali ohranjati te 
prijateljske vezi. Oba zbora namreč izmenjaje vsako leto prija-
teljsko koncertirata, naslednje leto bo brežiški zbor gostoval pri 
prijateljih v Nedelišću.  N. J. S., foto: PMB

Ohranjajo prijateljske vezi

komentar
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V BLIŽINI DOMA ZAPELJAL V SMRT - 22. 5. dopoldan se je 
v Sobenji vasi zgodila prometna nesreča, v kateri je na kraju 
nesreče umrl 31-letni motorist iz Sobenje vasi, ki se je z mo-
tornim kolesom Kawasaki peljal po lokalni cesti proti Globo-
čicam. V nepreglednem ovinku je zapeljal na levo smerno voz-
išče in trčil v vozilo, s katerim se je iz nasprotne smeri pravilno 
pripeljala 57-letna voznica. Med vožnjo ni uporabljal ne čela-
de ne druge zaščitne opreme. 

ALKOHOL BOTROVAL NESREČAM - V noči na 22. 5. so sevni-
ški policisti obravnavali nesrečo v Pijavicah, kjer je 39-letni vo-
znik osebnega vozila vozil po sredini vozišča in trčil v nasproti 
vozeče vozilo, ki ga je vozil 20-letni voznik, nakar je povzroči-
telj peš pobegnil s kraja nesreče. Policisti so ga izsledili, preiz-
kus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,98 mg alkohola. 20. 5. so 
bili sevniški policisti obveščeni, da je 33-letni mopedist v oko-
lici Malkovca med vožnjo padel po travniku. V litru izdihanega 
zraka je imel 1,33 mg alkohola. 23. 5. okoli 18. ure je voznik ko-
lesa s pomožnim motorjem v Spodnji Libni vijugal po vozišču, 
zapeljal na rob pločnika in padel. Napihal je 1,15 mg alkohola 
(2,39 g/kg). Uro kasneje se je pripetila prometna nesreča v Dol-
nji Prekopi. 36-letni voznik osebnega vozila je zaradi prekrat-
ke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozil prav tako 
36-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihane-
ga zraka 1,83 mg alkohola (3,81 g/kg) in vozil brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja neregistrirano in nezavarovano vozilo.

PORAST NESREČ IN VINJENIH VOZNIKOV - Letos je v prome-
tnih nesrečah na območju PU Novo mesto umrlo že sedem lju-
di, v enakem obdobju lanskega leta ni bilo smrtnih žrtev. Po-
licisti so do konca aprila obravnavali 150 prometnih nesreč s 
telesnimi poškodbami, skoraj tretjino več kot v letu 2015. V 
nesrečah se je 19 udeležencev hudo telesno poškodovalo (13 
v enakem obdobju 2015), 188 udeležencev pa je utrpelo lažje 
poškodbe (137 v enakem obdobju 2015). Zaskrbljujoč je tudi 
podatek, da je močno naraslo število povzročiteljev nesreč, 
ki so vozili pod vplivom alkohola. Letos je bil delež alkoholi-
ziranih povzročiteljev prometnih nesreč 13,6 % (lani 8,2 %).

OTROK V RAZBELJENEM AVTU - Na Obrežju (občina Rade-
če) so 21. 5. popoldne gasilci iz vozila rešili otroka, ki je do-
živel vročinski udar. Otroka so odpeljali v celjsko bolnišnico.
 Zbrala: B. M.

Špela Poznič, Senovo: V mojem primeru je ko-
lesarska pot skoraj v celoti urejena do Krške-
ga, tako se tudi v službo odpeljem s kolesom in 
se počutim varno. Infrastruktura se izboljšuje, 
predvsem na relaciji od Sevnice proti Krškemu, 
proti Brežicam pa bi bilo potrebno še veliko po-
storiti. Glede kolesarjenja v mestih pa bi dejala, 

da so kolesarji še vedno kar ogroženi.

Aleš Ožvald, Artiče: Kot pešec ali kolesar se 
počutim zelo varno, saj sem sam odgovoren za 
svoje življenje. Žal je tako, da ni vsak za vse, tudi 
ne za vožnjo avtomobila, kolesa itd. Tudi zato je 
toliko nesreč. Infrastruktura za pešce in kole-
sarje je ob glavnih in najbolj prometnih cestah 
neprimerna, pešec predstavlja oviro, vozniki so 

zaradi tega živčni in potem pride do nesreč.

Petra Tihole, Sevnica: Samo središče Sevnice 
je dobro urejeno in opremljeno z infrastruktu-
ro za pešce in kolesarje, kar omogoča večjo pro-
metno varnost. Mnogi vozniki žal ne upoštevajo 
pravil pred prehodi za pešce in varnostne razda-
lje na krajevnih cestah, ki so pogosto brez ploč-
nikov in kolesarskih poti. Tudi avtobusna po-

stajališča so navadno slabo pregledna in brez prehoda za pešce. 

Jože Zidar, Brestanica: Udeleženci v prometu 
bi morali bolj paziti drug na drugega, pa bi bilo 
manj nesreč. Vzgajati bi bilo treba z zgledom v 
družini, ni dovolj le v vrtcih in šoli. Na kolesu je 
pomembna oprema in vidnost, kot pešci mora-
mo bolj skrbeti za svojo varnost, v temi imeti 
odsevnik in svetla oblačila. Na naših cestah ni 

kolesarskih stez, zato se kot kolesar ne počutim varnega.  

V zadnjem času je bilo tudi v naših krajih nekaj nesreč 
z udeležbo pešcev in kolesarjev. Naše sogovornike smo 
vprašali, kako varni se počutijo v teh vlogah, ali s(m)o vo-
zniki dovolj pozorni na najbolj ranljive udeležence pro-
meta ter ali je zanje dovolj primerne infrastrukture.

anketa

Varnost pešcev in kolesarjev

Za vami je dve leti in pol 
»nadomestnega« in poldru-
go leto »normalnega« man-
data na čelu občine Krško, 
skupno torej že štiri leta. Če 
bi torej morali potegniti črto 
pod štiriletni mandat, kako 
bi ga ocenili?
To obdobje je bilo zelo turbu-
lentno, saj se je zaključevala 
finančna perspektiva 2007-
2013 in ravno v času, ko sem 
prevzel mandat, so se zaključe-
vale največje investicije v obči-
ni. Ko prideš na mesto župana, 
je to povsem druga perspekti-
va, dejansko se kar precej časa 
učiš te »obrti«. Če potegnem 
paralelo z Nemčijo oz. Obri-
gheimom: tam imajo osem-
letne mandate in tamkajšnji 
župani pravijo, da so prva šti-
ri leta »vajeniška« leta. Precej 
idej, ki sem jih prinesel s sabo, 
se je uresničilo ali pa se še ure-
sničujejo. Pod črto teh štirih 
let lahko rečem, da jih ocenju-
jem za kar zadovoljiva. Marsi-
kaj bomo morali še postoriti, z 
mnogimi stvarmi pa sem zado-
voljen in mislim, da gre Krško 
v pravo smer.

V pogovoru pred dvema leto-
ma ste pogrešali več razpra-
ve, tudi »odpora«, v občin-
skem svetu. Je v novi sestavi 
glede tega kaj bolje, kako 
sodelujete z občinskim sve-
tom?
Vsekakor je v občinskem svetu 
polemično, čeprav pri določe-
nih temah razprava niti ni po-
trebna. Smo pa morda zdaj v 
fazi zgodnje zrelosti občinske-
ga sveta, ko se o nekaterih te-
mah pogovarjamo bolj odprto, 
določene stvari pa so še vedno 
rutinske. Ne rečem, da mora 
biti prav vse polemično in da 
se v občinskem svetu prepira-
mo. Dobro pa je, če so v klo-
peh konstruktivni partnerji, s 
katerimi lahko najdemo bolj-
še rešitve in je delovanje tran-
sparentno. 

Omenili ste, da so bili za-
ključeni številni projekti, 
med bolj opaznimi zagoto-
vo obnova starega mestne-
ga jedra, pred tem Val-
vasorjevega kompleksa, 
gradu Rajhenburg, Kultur-
nega doma Krško ter še ne-
katerih drugih objektov. To 
pomeni veliko asfalta in be-
tona, kako pa ste zadovoljni 
z vsebino, življenjem v njih?
Če imaš denar, je objekt rela-
tivno enostavno zgraditi. Izko-
ristili smo priložnost ter zgra-
dili in obnovili objekte, zdaj 
pa si prizadevamo, da bi jih 
čim bolj smotrno izkoristili in 
da bi vse te obnove tudi našim 
občanom dale nekaj več. Dvo-
rana kulturnega doma je reci-
mo veliko lepša kot prej, opre-
ma in tehnika pa omogočata 
še zanimivejše dogodke. V me-
stnem jedru smo z obnovo pri-
dobili ogromno stvari, cilj oži-
vitve pa je treba še doseči. Tu 

bo potrebnega ogromno napo-
ra, saj je to tek na dolge pro-
ge, ki zahteva sodelovanje na 
različnih ravneh in področjih. 
Pred nami je še veliko izzivov.

Pri tem imajo pomembno 
vlogo društva, ki si na vseh 
področjih želijo več občin-
skega denarja, vi pa opozar-
jate, da ga bo v prihodnosti 
kvečjemu manj, ne več, na 
voljo ...
Ta moja opozorila niso iz trte 
izvita. Že v lanskem letu smo 

vse do septembra ostali brez 
sredstev NORP (nadomesti-
lo za omejeno rabo prostora, 
op. p.), ki za našo občino po-
menijo življenjsko energijo. 
Če ne bi bilo Nuklearne elek-
trarne Krško, sploh ne bi do-
bili ničesar. Takšna opozorila 
za zmanjšanje sredstev so ab-
solutno realna. Po drugi strani 
nam sredstva zmanjšuje tudi 
vlada, od glavarine dalje. Zato 
želim opozoriti vse, ki partici-
pirajo na občinskem proraču-
nu, naj ravnajo racionalno in 
naj se prilagodijo trenutnim 
razmeram. Takšna situacija ni 
le v krški, ampak v vseh ob-
činah. Skratka, zmanjševanje 
sredstev je neizogibno in vsi 
se moramo obnašati čim bolj 
racionalno, da bomo s sredstvi, 
ki jih imamo na voljo, naredi-
li kar največ.

Ko že omenjate sredstva 
NORP: mnogi so prepričani, 
da niso izkoriščena (dovolj) 
racionalno in tudi sami ste 
v začetku županovanja dali 
vedeti, da si želite bolj smo-
trne in transparentne pora-
be. Ste bili pri tem uspešni?
Na tem področju smo naredi-
li nekaj korakov naprej. Med 
drugim kot edina občina, ki 
prejema ta sredstva, pripra-
vljamo letno poročilo, v ka-

terem prikažemo, za kate-
re projekte in naložbe smo ta 
sredstva porabili. S tem smo 
naredili korak naprej, saj je po-
raba teh sredstev bolj transpa-
rentna. Kar pa se tiče porabe 
teh sredstev, je veliko različnih 
želja. Vseh 8,5 milijona evrov 
je razdeljenih na podlagi neke-
ga političnega kompromisa. Ti-
sti, ki želijo participirati na teh 
sredstvih, imajo bolj ali manj 
močan vpliv v občinskem sve-
tu in posledica je pač tak raz-
rez, kakršen je. Trudimo se v 

smeri, da bi v okolju s tem de-
narjem zagotovili neke trajne 
dobrine, npr. da zgradimo ka-
kšen vrtec, obnovimo kakšno 
šolo ipd., kar lahko koristi več 
generacij, ne pa, da se denar 
porabi sproti. Osebno nisem 
preveč naklonjen temu, da bi 
se ta denar razdeljeval indivi-
dualno, ampak tako se je odlo-
čila politika v preteklosti. Ver-
jamem, da bomo imeli veliko 
težav, če bomo predlagali, da 
bi bilo morda bolje ta sredstva 
razporediti kako drugače. To je 
politično zelo spolzek teren in 
dvomim, da bi kakšen druga-
čen predlog dobil podporo.

Se je pa letos končno zače-
lo premikati pri gradnji tre-
tjega mostu čez Savo, s čimer 
bo lahko dokončana nova 
krška obvoznica. 
Posebej bi izpostavil dobro so-
delovanje tako z Direkcijo RS 
za infrastrukturo kot s samim 
Ministrstvom za infrastruktu-
ro. Če smo na začetku mandata 
te vlade naleteli na gluha uše-
sa, je zdaj situacija drugačna. 
Dejansko smo na direkciji na-
leteli na razumevanje, prizna-
na so bila naša prizadevanja, 
da bi ta projekt čim prej izpe-
ljali. Po pooblastilu direkcije 
smo takoj pristopili k pridobi-
vanju gradbenega dovoljenja, 

sami smo začeli postopek pro-
jektiranja obvoznice, pridobi-
li smo gradbeno dovoljenje za 
most, skratka, vložili smo kar 
precej sredstev, da bi ta most 
končno dobili. V teh dneh se 
izteče razpis za izvajalca del, 
ki ga je objavila direkcija, in, 
kot vse kaže, bi se lahko pro-
ti koncu tega leta dejansko za-
čela gradbena dela, s tem pa se 
odpira povsem novo poglavje 
za mesto Krško, ki bo vpliva-
lo na življenje mesta še nasle-
dnjih 30, 40 let.

Kako pa kaže z njenim nada-
ljevanjem, to je novo poveza-
vo z Brežicami?
Ta cesta je najbolj potrebna 
zaradi Državnega prostorske-
ga načrta (DPN) za gradnjo od-
lagališča NSRAO, seveda pa jo 
občani tako Krškega in Brežic 
nujno potrebujejo. Na strani 
občine Krško je v celoti spreje-
ta trasa, ki jo predvideva DPN, 
zataknilo pa se je v občini Bre-
žice, kjer zahtevajo drugačno 
traso, zato je projekt obstal 
nekje v Pesjem. Naš predlog je 
bil, da bi naredili samo polovi-
čen DPN oz. do meje z brežiško 
občino, tako da bi zaprli vpra-
šanje odlagališča, vendar se 
zaenkrat ni še nič premaknilo.

Država je občini Krško dol-
žna še izpolnitev protoko-
lov, podpisanih ob umešča-
nju lokacije za odlagališče 
NSRAO v prostor.
To je žal stalnica od prvega 
dne mojega mandata. Ničkoli-
kokrat smo apelirali na vlado, 
tudi osebno sem pisal pred-
sedniku vlade, vendar ni bilo 
nobenega odziva. Potem smo 
se odločili, da bomo v zvezi z 
enim večjih protokolov, pove-
zanim z infrastrukturo v Kr-
škem, vrednim 8,5 milijona 
evrov, vložili tožbo. Postopek 
je v teku, pogajamo se z dr-
žavnim pravobranilstvom in 
upam, da bomo dosegli spo-
razum, čeprav v tem trenutku 
kaže, da bo vseeno treba do ci-
lja le preko sodišča. Uspeh v tej 
tožbi bi seveda pomenil pre-
cedens, ki bi ga lahko upora-
bili za vseh šest protokolov v 
skupni vrednosti 32 milijonov 
evrov, ki nam jih država dolgu-
je iz naslova našega soglasja za 
lokacijo odlagališča.

Dotakniti se morava še dveh 
projektov, ki se vlečeta že vr-
sto let: knjižnica in bazen. 
Lahko jasno in glasno pove-
ste: če in kdaj bosta zgrajena 
oba objekta?
Najprej knjižnica. Po znanih 
zapletih se je zgodil premik, da 
bi na obstoječi lokaciji lahko 
dogradili 1000 - 1200 m2 velik 
objekt, odkupili bi lahko celo-
ten samostan in s tem knjižni-
co zadržali v starem mestnem 
jedru. Ohranili bi samostan, 
kateremu bi dodali moderen 
objekt, torej kombinacijo mo-
dernega in starega. To bi bila 

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško:

KRŠKO - Nedavno so minila štiri leta, odkar je vodenje občine Krško iz rok Franca Bogoviča prevzel pred 
tem uspešen podjetnik in dolgoletni občinski svetnik, zdaj 60-letni mag. Miran Stanko. Blizu polovice nje-
govega prvega polnega mandata smo se z njim pogovarjali o aktualnem stanju in projektih v občini.

Ni dovolj, da je volja samo v Krškem, potrebna je tudi drugje

Mag. Miran Stanko
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po mojem mnenju »win-win« 
rešitev, ki bo Krškemu prine-
sla novo knjižnico. Sredstva za 
odkup so zagotovljena in pro-
jektiranje naj bi steklo še v le-
tošnjem letu. Verjamem, da je 
lahko projekt v vrednosti 2,5 
do 3,5 milijona evrov končan 
do konca tega mandata. Sred-
stva v tej višini Občina Krško 
zmore in prepričan sem, da bi 
po teh načrtih novo knjižnico 
lahko imeli kmalu.
Pri bazenu je problem neko-
liko večji, predvsem zato, ker 
imamo v občini pravzaprav 
tri bazene: dva šolska, od ka-
terih je eden resnično v tako 
slabem stanju, da je vprašanje, 
če je lahko javni bazen, drugi 
v Leskovcu pa je obnovljen 
in v funkciji. Imamo še bazen 
v Brestanici, ki ga ne more-
mo kar tako zapreti. Da pa bi 
imeli v krški občini štiri baze-
ne, bo zelo težko. Kaže se mo-
žnost, da bi bazen v Brestanici 
lahko oddali v najem ali pro-
dali, potem pa bi se lahko lo-
tili gradnje komunalnega ba-
zena na lokaciji pri stadionu 
Matije Gubca, ki jo je že dol-
go časa nazaj odobril občin-
ski svet. Moja želja je, da bi do 
konca tega mandata vsaj za-
čeli s projektiranjem objekta, 
glede gradnje pa je vse odvi-
sno od bazena Brestanica in 
načina, kako bi ta bazen lahko 
vkomponirali v celotno zgod-
bo. Štirih bazenov in preveli-

kih stroškov si občina Krško 
enostavno ne more privoščiti.

Pred dvema letoma ste izpo-
stavili potrebo po povezova-
nju v turizmu na regijskem 
nivoju, se je kaj premaknilo 
na bolje?
Bodimo pošteni: tisti pra-
vi preboj še ni bil opravljen, 
a prvi manjši koraki gredo v 
pravo smer. Ni dovolj, da je vo-
lja samo v Krškem, potrebna 
je tudi volja v drugih občinah. 
Lahko rečem, da je glavni no-
silec turizma v Posavju, to so 
Terme Čatež, spoznal, da brez 
malih ponudnikov ne more ži-
veti. To je tista priložnost, da 
bi lahko ti mali ponudniki sku-
paj s termami našli svoj delček 
kruha v turizmu. Še vedno sem 
prepričan, da je to dejavnost, 
ki ima potencial v Posavju in 
bi jo bilo treba bolje izkoristi-
ti. Počasi, a zanesljivo pa se le 
premika v pozitivno smer.

Kaj pa medobčinsko sode-
lovanje? Na nedavni okrogli 
mizi z ministrom Koprivni-
karjem ste se vsi udeležen-
ci dokaj taktično izogibali 
vprašanju regionalnega sre-
dišča in še minister je dejal, 
češ, kako naj se mi v Ljublja-
ni odločimo, če se sami ne 
morete dogovoriti …
Res je, da imamo tri večje in tri 
manjše občine, župani treh ve-
čjih občin so nekoč dosegli so-

glasje in si razdelili regionalne 
funkcije. Je pa minister Kopriv-
nikar omenil še eno zadevo: da 
je treba najprej določiti funkci-
je, ki bi sodile na regijski nivo. 
Če bi imeli katalog regijskih 
dejavnosti, bi se morda lahko 
župani tudi dogovorili. Občine 
med sabo nismo sprte. Res pa 
je, da ima vsak svoje poglede 
in da ima vsak na prvem mestu 
svojo občino, kar je razumljivo. 
Bi pa izpostavil, da sta nekoč 
velika rivala, Krško in Brežice, 
v preteklih dveh, treh letih iz-
peljala nekaj skupnih projek-
tov in prepričan sem, da je to 
prava pot, da najdemo sožitje 
v Posavju. Konec koncev nas 
je 70 tisoč in če se bomo med 
sabo prepirali, bo nekdo tretji 
videl priložnost in »odščipnil« 
vsak en košček Posavja, od ka-
terega bo ostal le še spomin.

Delno se to že dogaja in sami 
ste opozorili ministra, da se 
z reorganizacijo javne upra-
ve in združevanjem/selitvijo 
ustanov že prejudicirajo sre-
dišča bodočih pokrajin. 
Res je in ta središča niso pri 
nas, to je glavni problem. Sta-
ro rimsko načelo »deli in vla-
daj« se očitno še vedno udeja-
nja, skratka, pripeljejo nas pred 
gotovo dejstvo, s katerim bodo 
pogojevali ustanovitev pokra-
jin. Trdim, da bi to moralo biti 
v prvi vrsti politično vprašanje, 
ki bi ga najprej definirali in se 

šele potem pogovarjali o funk-
cijah. Takrat bi našli tudi sku-
pno rešitev, kje bo središče po-
samezne pokrajine. Pogosto pa 
me osebno zbodejo tudi ma-
lenkosti, npr. ko pravijo, da na 
Dolenjsko pride določen mi-
nister, ki bo med drugim obi-
skal tudi Krško ali Brežice. Če 
Krško še malo diši po Dolenj-
ski, pa Brežice zagotovo ne … 
To ni končana zgodba in mo-
rali bomo vložiti še precej tru-
da za uveljavitev pokrajine. Žal 
mi je, da v prejšnjem manda-
tu, ko smo imeli dva ministra in 
več poslancev, torej smo bili iz-
jemno politično močni, nismo 
zmogli toliko moči, da bi se do-
govorili in premaknili kaj tudi 
v tej smeri.

Verjetno je še prezgodaj go-
voriti o tem, ali boste čez dve 
leti ponovno kandidirali za 
župana ...
Mislim, da bo še priložnost za 
pogovor o tem, vendar oseb-
no mislim, da je korektno po 
nekaj letih, mandatu ali dveh, 
dati priložnost še komu dru-
gemu. Želim si, da bi dokončal 
nekatere zadeve, pomembne 
za krško občino in naše ob-
čanke in občane, med drugim 
tudi obvoznico. Ko mi to uspe, 
bo moje poslanstvo zaokrože-
no in lahko še nekomu druge-
mu odprem vrata, da naredi 
kaj dobrega za to občino.
 Peter Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Uprava RS za zaščito in reševa-
nje, Izpostava Brežice, Območno združenje Rdečega križa 
Krško in Občina Kostanjevica na Krki so 21. maja v Kosta-
njevici na Krki pripravili XXII. regijsko preverjanje usposo-
bljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na preverjanju je sodelovalo osem ekip prve pomoči, od tega 
sedem posavskih (Nuklearna elektrarna Krško 1 in 2, OZRK 
Sevnica 1 in 2, GZ Sevnica, OZRK Krško in CZ Občine Kostanje-
vica na Krki), ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto pa je tek-
movala izven konkurence. Udeleženci tekmovanja so se na šti-
rih delovnih točkah spopadli z različnimi situacijami: pretepom 
srednješolcev med kampiranjem, nesrečo na vodi, neurjem in 
migrantsko situacijo. Najboljšo pripravljenost je pokazala ekipa 
Nuklearne elektrarne Krško 1, ki bo tako regijo Posavje zasto-
pala na državnem preverjanju 1. oktobra v Slovenj Gradcu, dru-
go mesto je osvojila ekipa OZRK Sevnica 1, tretje pa GZ Sevnica. 
Kot je povedala vodja brežiške izpostave URSZR Zdenka Moč-
nik, so tovrstne ekipe prve pomoči ponavadi sicer redko vpo-
klicane k posredovanju v realnih situacijah, a so imele v lanski 
migrantski krizi kar precej dela kot pomoč profesionalnim zdra-
vstvenim ekipam, kjer se je pokazal njihov pomen.

Tudi letos so preverjanje popestrili z vzporednimi predstavitva-
mi dejavnosti in opreme različnih služb in društev, ki se vključu-
jejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako 
so svojo dejavnost in opremo predstavili:  Radioklub Iskra Pre-
kopa, Prostovoljni gasilski društvi Kostanjevica na Krki in Pre-
kopa, Kinološko društvo IZAR, Društvo potapljačev VIDRA Kr-
ško in Policijska postaja Krško.  P. Pavlovič

CERKLJE OB KRKI - 14. maja so prvič vse slovenske vojašnice 
na isti dan odprle vrata za obiskovalce in na ta način obele-
žile 15. maj oz. dan Slovenske vojske (SV), pa tudi četrt sto-
letja od osamosvojitve naše države. 

Živahno je bilo tudi v Vojašnici Jerneja Molana, kjer je na začetku 
potekala slovesnost, na kateri je postrojene pripadnike 15. polka 
vojaškega letalstva (PVL) pozdravil in nagovoril poveljnik pol-
kovnik Bojan Brecelj. Nato so številni vojaki prejeli čine, prav 
tako so vojakom podelili priznanja in medalje MORS ter načel-
nika Generalštaba SV, razglasili pa so tudi najboljšega vojaka in 
podčastnika v 15. PVL, to sta postala desetnik Matej Topolovec 
in štabni vodnik Jurij Debevc. Vojakom sta čine in medalje po-
deljevala polkovnik Brecelj in polkovni podčastnik praporščak 
Dušan Murko.

Po himni SV in odhodu zastavne enote s prizorišča se je slove-
snost zaključila, dogajanje pa se je preselilo na prosto, kjer so 
lahko obiskovalci, še posebej najmlajši, tako kot vsako leto ob-
čudovali zračna plovila SV, njihove akrobacije v zraku, padalce, 
predstavili so se tudi pripadniki civilne zaščite, kinologi, gasilci 
z avtolestvijo in ne nazadnje tudi člani Društva likovnikov Bre-
žice, ki so v sklopu likovne kolonije pod mentorstvom akadem-
skega slikarja Gregorja Smukoviča ustvarjali motive iz okolice. 
Naslednja slovesnost v cerkljanski vojašnici se obeta 5. junija do-
poldne, ko bo otvoritev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 
oz. Adriatic Strike in bodo ob tej priložnosti obiskovalci spet lah-
ko prisostvovali dogodku ter si ogledali plovila, ki bodo sodelo-
vala na vaji. R. Retelj

Vojaki prejeli čine in medalje

Srebrno medaljo SV je prejel tudi predstavnik za odnose z jav-
nostmi v Vojašnici Jerneja Molana Jani Krošl.

Ponovno zmagali »nuklearci«

Ekipa domačinov je osvojila peto mesto.

Ni dovolj, da je volja samo v Krškem, potrebna je tudi drugje

Lambert Van Nilsterooij je 
že tretji mandat v Evropskem 
parlamentu, kjer je tudi ko-
ordinator Evropske ljudske 
stranke za Odbor regij. Bil je 
pogajalec za finančno obdobje 
2007-2013, pa tudi sedaj je 
eden ključnih ljudi na podro-
čju kohezijske politike. Franc 
Bogovič je o tem povedal: 
»Moram reči, da sem se doslej 
od njega zelo veliko naučil, se-
daj pa v Sloveniji razlagava, ka-
kšen je pravzaprav namen tega 
kohezijskega obdobja v Slove-
niji, saj vidim, da je tu še pre-
cej nerazumevanja.« 

Bogovič je dejal, da smo bili v 
obdobju 2007-2013 v Sloveni-
ji sicer uspešni glede korišče-
nja EU sredstev. A takrat smo 
bili lahko osredotočeni na po-
samezne projekte, nova per-
spektiva pa glavno pozornost 
namenja gospodarstvu, no-
vim delovnim mestom in ino-
vacijam, za kar so potrebni 
kompleksnejši projekti in do-
bre državne strategije. Tu se 
po Bogovičevi oceni kaže do-
ločen primanjkljaj, zato sta se 
s kolegom srečala z ministrico 
Alenko Smerkolj, s predstav-
niki dveh parlamentarnih od-
borov, z ministrom Zdravkom 

Počivalškom, nekaterimi žu-
pani in predstavniki Združenja 
pridelovalcev sladkorne pese. 
Nazadnje sta govorila še na 
konferenci z naslovom Črpanje 
EU sredstev za razvoj podeže-
lja v Ljubljani. »Da Slovenci ne 
bi bili vedno za časom, ampak 
bi ujeli ritem in na ta način so-
oblikovali to novo obdobje,« je 
še poudaril Bogovič.

Pred ogledom gradu je oba po-
slanca pozdravil župan mag. 
Miran Stanko, ki je gosta iz Ni-
zozemske na kratko seznanil s 
pomembnejšimi projekti, ki so 
bili sofinancirani s sredstvi EU. 

Med njimi je seveda tudi obno-
va gradu Rajhenburg, po kate-
rem je goste popeljal Marko 
Grošelj.

Lambert van Nistelrooij je po 
ogledu za Posavski obzornik 
povedal, da je prijetno pre-
senečen nad razvojem raz-
mer v Sloveniji. Še posebej, 
da ima naše gospodarstvo po 
letih krize ponovno opazno 
rast. Meni, da je Slovenija ena 
iz med tistih evropskih držav, 
ki so uspele dobro in na pra-
vilne načine črpati evropski 
denar, za razliko od nekaterih 
območij, kot na primer na Si-

ciliji, kjer še po desetih, dvaj-
setih letih pomoči ni nobene-
ga napredka. 

O sodelovanju z Bogovičem 
pa nam je povedal: »Čeprav 
je Franc prišel v EP šele pred 
dvema letoma, sva hitro našla 
skupne točke. Je človek, ki ga 
zanima napredek in ki ne dela 
problemov večjih, kot v resni-
co so, predvsem pa si prizade-
va, da bi jih rešil. Taki ljudje so 
mi všeč in zato dobro sodeluje-
va. Skozi ogled gradu sem spo-
znal del zgodovine teh krajev 
in družin, ki so bile njegovi la-
stniki, še posebej pa je zanimi-
vo obdobje trapistov. Zgodo-
vina in kultura sta združeni v 
tem gradu, ki je sedaj kulturna 
dediščina. Sedaj, ko ste vložili 
toliko sredstev v obnovo gra-
du, je glavno vprašanje, kako 
se lahko te vrste investicija, 
taka kulturna dediščina, izko-
rišča za prihodnost. Oblikova-
ti je potrebno programe, ki bi 
pritegnili turiste, da preživijo 
dan ali dva v tej regiji. Goto-
vo pa je možno narediti še kaj 
več in verjamem, da odgovor-
ni ljudje pri vas o tem že raz-
mišljajo.«
 Polona Brenčič, 
 foto: S. Mavsar

Bogovič in Nistelrooij o koheziji
BRESTANICA - Evropski poslanec Franc Bogovič je od 13. do 16. maja gostil nizozemskega kolega Lamberta van 
Nistelrooija, s katerim sta tako na državnih kot lokalnih nivojih v Sloveniji razlagala značilnosti novega kohezij-
skega obdobja 2014-2020. Na gradu Rajhenburg sta se srečala tudi s krškim županom mag. Miranom Stankom.

Franc Bogovič, Miran Stanko in Lambert van Nistelrooij med 
ogledom ostrešja gradu
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Kolumna v Posavskem obzorniku mi 
daje možnost, da bralcem izrazim sta-
lišče o tem in onem, kar je pač v danem 
trenutku politično aktualno. Izjave in 
stališča poslancev se v medijih največ-
krat pojavljajo ob poročanjih o dogaja-
nju v Državnem zboru, pri tem pa gre 
največkrat za povzetke izjav, ki so tako 
kratki, da včasih ne dajejo celovite sli-
ke o stališčih poslancev ali poslanskih 

skupin. Parlamentarni program RTV Slovenija s svojimi nepo-
srednimi prenosi daje še najbolj celovito sliko o dogajanju na 
parlamentarnem političnem prizorišču, vendar le za tiste, ki ga 
imajo voljo in čas spremljati, zato je prav, da se o nekaterih za-
devah izjasnim tudi na tem mestu. Tokrat o zadevi, o kateri za-
radi objektivnih razlogov nisem imel možnosti razpravljati na 
seji odbora v Državnem zboru, saj se je delo dveh odborov ča-
sovno prekrivalo.

Poslanski kolega Tomaž Lisec je v svoji prejšnji kolumni vlado 
označil kot nemoralno in neetično, s pomanjkanjem načel prav-
ne države, ki da se ukvarja samo s kadrovanjem in pri tem izpo-
stavil primer brežiške bolnišnice. Oznaka, da sta bodisi vlada ali 
pa SMC nemoralni in neetični zaradi imenovanja nove direkto-
rice brežiške bolnišnice, je nekorektna. Toliko bolj, ker so bili vsi 
postopki imenovanja direktorice izvedeni v skladu s pravnim re-
dom, torej v skladu z obstoječimi predpisi, zaradi česar postop-
ka imenovanja ni nihče pravno izpodbijal.

Glede kadrovske politike te vlade v javnih zavodih je potrebno 
pojasniti, da je ministrica za zdravje sprejela Protokol o izbiri 
kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdra-
vstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS, z namenom, da se 
v te zavode imenujejo čim bolj kompetentni ljudje. V nekaterih 
javnih zdravstvenih zavodih po Sloveniji, katerih ustanoviteljica 
je RS, je v skladu s Protokolom prišlo do imenovanja novih čla-
nov v svetih zavodov po zaključenem mandatu predhodnih čla-
nov. Očitki o strankarskem menjavanju članov svetov zavodov 
so pri tem brez osnove, saj se večina starih članov za to funkci-
jo preprosto ni več prijavila oz. kandidirala - v Splošni bolnišni-
ci Brežice je vlada od sedmih članov v skladu s Protokolom ime-
novala tri nove člane sveta zavoda.

Vladajoča koalicija, SMC ali celo lokalna SMC pa tudi ni raz-
rešila nobenega direktorja javnega zdravstvenega zavoda. Če 
omenim primer brežiške bolnišnice, se je postopek imenovanja 
novega direktorja pričel zgolj zato, ker se je dosedanjemu di-
rektorju iztekel mandat. Dosedanji direktor torej ni bil razre-
šen pred iztekom mandata, temveč se mu je mandat iztekel, po 
novem razpisu pa je bila med štirimi kandidati izbrana nova di-
rektorica. Vlada je izbor potrdila in tu je zgodba formalno za-
ključena. Novi direktorici želim uspešno vodenje bolnišnice. Naj 
spomnim, da je pred osmimi leti v času vlade SDS dotedanjega 
uspešnega direktorja bolnišnice zamenjal g. Levojević, pa ni nih-
če zganjal takšnega cirkusa, kot to sedaj počne SDS na lokalnem 
in državnem nivoju.

Seja Odboru za zdravje, ki jo je sklicala poslanska skupina SDS 
na temo "Kadrovske menjave v javnih zdravstvenih zavodih", je 
bila torej namenjena izključno političnemu obtoževanju stran-
ke SMC, prav nič pa dejanski zaskrbljenosti zaradi dogajanja v 
zavodih. Sam na seji nisem prisostvoval, ker sem z ostalimi člani 
Odbora za infrastrukturo, kateremu predsedujem, isti dan obi-
skal HE Brežice. Na seji Odbora za zdravje je eden od poslan-
cev iz vrst SDS v svojem znanem pritlehnem slogu omenjal tudi 
mojo soprogo, ki da kot odvetnica posluje z državo, odkar sem 
poslanec v Državnem zboru, kar seveda ni res in gre za popol-
ne izmišljotine, celotna seja pa je očitno potekala z namenom 
destabilizirati politično sceno in vnesti nemir med državljane.
Od takšnih političnih igric pa ne pridobi nihče nič, ne bivši di-
rektor ne nova direktorica ne bolnišnica Brežice.

Pogled na nekatere 
aktualne dogodke

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Na sejo je prišel predsednik AŠ 
2005 Anton Anderlič (skupaj 
z Dragom Božičem iz AŠ in 
projektantom Jankom Žni-
daršičem), da bi predstavil 
dosedanje aktivnosti in na-
daljnje korake projekta. Kot je 
dejal, so pred kratkim izpolnili 
prvo nalogo - pridobitev grad-
benega dovoljenja s strani mi-
nistrstva za okolje in prostor 
(MOP), naredili pa so tudi dve 
študiji o hrupu - za čas obra-
tovanja in med gradnjo, ki sta 
pokazali, da je hrup pod dovo-
ljeno vrednostjo. Anderlič je 
ponovil lani izraženo željo o 
sestavi koordinacijske skupi-
ne, sestavljene s strani KS in 
okoliških vasi, ki bi spremlja-
la posamezne faze in ob mo-
rebitnih nepravilnostih tudi 
ukrepala. »Celoten projekt ni 
zasnovan kot objekt stalnega 
dirkališča, o čemer je veliko 
govora v javnosti. Športne pri-
reditve z dirkami bi bile mogo-
če največ štiri na leto. Za prire-
ditve v motošportu je tako ali 
tako treba pridobiti posebno 
dovoljenje upravne enote, tako 
kot morajo to pridobiti za mo-
tokros na Prilipah,« je pojasnil.

Prostor KS Cerklje je bil si-
cer premajhen za vse udele-
žence, saj so se seje udeležili 
tudi krajani Hrastja, Črešnjic in 
Zasapa. Krajevni svetnik Alojz 

»Tega hrupa nočemo poslušati«
CERKLJE OB KRKI - Na seji sveta KS Cerklje ob Krki, ki je potekala 17. maja, je za največ razburjenja poskrbela točka v zve-
zi s projektom na območju Gaja oz. bivšega Mobikroga, kjer investitor Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 načrtuje pro-
go za hitrostne preizkušnje in poligone za šolo varne vožnje. 

Dimič je menil, da je KS Cer-
klje že lani s podanim soglas-
jem za projekt pokazala, da do 
tega nima nobenih zadržkov, 
seveda pod pogojem, da bodo 
izpolnjene vse relevantne zah-
teve bodisi s strani zakonoda-
jalca bodisi krajevne skupno-
sti. Verjame pa, da bo s strani 
krajanov prišlo do določenih 
dvomov v realizacijo projekta, 
tudi zaradi morebitnih finanč-
nih problemov (projekt naj bi 
bil vreden okoli 30 milijonov 
evrov), in zahtev, ki bi mora-
le biti že zdavnaj izpolnjene. 
Oblikovanje koordinacijske 
skupine je označil za korek-
tno, saj je prav, da imajo tudi 
tukajšnji krajani vpogled v vse 

zadeve, povezane s projektom. 
Občinski svetnik Aleksander 
Gajski je Anderliča vprašal, kaj 
je mislil z izjavo pred dnevi na 
eni izmed nacionalnih televizij, 
da bo lahko projekt v najslab-
šem primeru ostal pri prvi fazi. 
Anderlič je odgovoril, da če si 
bo država premislila in ne bo 
več želela podpirati tega pro-
jekta, ki je po njegovih bese-
dah nacionalen in v prvi vrsti 
namenjen vzgoji udeležencev 
v cestnem prometu, se lahko 
tudi za vedno prekine. 

V imenu civilne iniciative pre-
bivalcev vasi blizu Gaja, ki je 
lani zbirala tudi podpise za 
zaustavitev projekta, je pred-

sednik Milan Baznik s Hrastja 
uperil puščico proti Anderliču, 
češ da nima čiste vesti ter da 
je tako kot vsi politiki lažnivec 
in s svojimi govoricami zava-
ja javnost, še posebej pa kraja-
ne. Baznik je še omenil, da tako 
ministrstvo kot AŠ 2005 nima-
ta nobenega posluha za kraja-
ne. »Vem, kaj je dirkališče, saj 
sem ga nešteto let poslušal, ko-
nec koncev sem pred leti že iz-
kusil zgodbo z Mobikrogom in 
ves hrup, ki je nastal, in kra-
jani nočemo več tega poslu-
šati. Zato prosim, da nam ne 
lažete več v obraz,« je še oči-
tal Anderliču in s tem dal ve-
deti, da ne želijo, da se ta pro-
jekt sploh nadaljuje. Baznik je 
še dejal, da so lani zbrali tudi 
podpise, vendar nihče sploh 
noče slišati za to. Na seji je bil 
prisoten tudi lastnik Racelan-
da Tomo Staut, ki je prepri-
čan, da pridobljeno gradbeno 
dovoljenje investitorja nima 
ne okoljskega poročila ne re-
zultatov vplivov na okolje oz. 
ni bilo izdano s strani ključnih 
oseb. Kljub ostrim besedam je 
Anderlič izrazil pripravljenost, 
da se bo v bližnji prihodnosti 
srečal s krajani ter prisluhnil 
njihovim željam in zahtevam, 
obljubil pa je tudi, da bodo od-
slej sproti obveščali lokalno 
skupnost o svojih aktivnostih.
 Rok Retelj

Predsednik AŠ 2005 Anton Anderlič je naletel na neodobra-
vanje vaščanov Hrastja, Črešnjic in Zasapa.

PODSREDA - Včeraj so na gradu Podsreda s slovesnostjo, na ka-
teri je bil slavnostni govornik predsednik vlade dr. Miro Cerar, 
obeležili 35-letnico Kozjanskega parka, ki skupaj s Triglavskim 
narodnim parkom predstavlja najstarejše zavarovano območje v 
naši državi. Kozjanski park je bil leta 1981 ustanovljen kot Spo-
minski park Trebče z namenom ohranjanja zgodovinskega izro-
čila in naravnih značilnosti Kozjanskega. Na novinarski konfe-
renci pred slovesnostjo so predstavili najpomembnejše dosežke 
in parkovne prakse, ki so jih razvili v preteklih desetletjih ter po 
katerih so prepoznani in cenjeni tudi izven meja Slovenije. Več 
o tem pa v naslednji številki Posavskega obzornika.  R. R.

Kozjanski park obeležil 35 let Za naslednjo številko, ki bo izšla v četrtek, 
9. junija, ponovno pripravljamo tematske 

strani z naslovom Podjetno Posavje.
Na njih bomo predstavili podatke o poslovanju gospodar-
skih družb in samostojnih podjetnikov v Posavski regiji v 
letu 2015. Tudi tokrat ne bodo manjkale med bralci že do-
bro sprejete predstavitve nekaterih gospodarskih družb in 
podjetnikov iz Posavja. Ker pa vsebina strani še ni doreče-
na, vabimo k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili. 

Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

Na srečanju se je predstavi-
lo sedem skupin, ki jih je stro-
kovni spremljevalec Vasja Sa-
mec izbral na podlagi aprilskih 
območnih srečanj v Brežicah, 
Črnomlju, Novem mestu in Mo-
kronogu. Prva je zaplesala do-
mača Folklorna skupina DKD 
Svoboda Senovo, ki se je pred-
stavila s Spletom pohorskih 
plesov. Kot avtorja sta odrsko 
postavitev zasnovala Metod 
Špur in Anton Petrovič, vod-
ja skupine pa je Bojan Vovč-
ko. Predstavile so se tri skupi-
ne Folklornega društva Kres iz 
Novega mesta: veteranska sku-
pina z Dolenjskimi plesi, vodil-
na skupina s Plesi zgornje-
ga Posočja (obe skupini vodi 
Branka Moškon) ter mlajša 

PojemPlešemGodem.si
SENOVO - Med 13. in 22. majem je potekal vseslovenski Teden ljubiteljske kulture, letos posvečen zborov-
skemu petju. Kljub temu je bil eden izmed osrednjih dogodkov v Posavju 20. maja na Senovem regijsko 
srečanje odraslih folklornih skupin pod naslovom PojemPlešemGodem.si.

veteranska skupina, ki jo vodi 
Erika Blažič, s plesom Usko-
ška dediščina na Slovenskem. 
Nastopili so še: odrasla folklor-
na skupina KUD Oton Župančič 
iz Artič, ki jo vodi Gregor Tu-
ljak, s Koroškimi plesi, Folklor-
na skupina KUD Oton Župančič 
Vinica s plesnim spletom V vr-
tincu sreče, Folklorna skupina 
Dragatuš s točko S polčko nao-
krog ter kot zadnja pod naslo-
vom Lucije Ido Akademska fol-
klorna skupina France Marolt 
ŠOU Ljubljana, ki sodi v sam 
vrh slovenskih folklornih sku-
pin in jo vrsto let vodi Tomaž 
Simetinger.

Regijsko srečanje sta spre-
mljali strokovni spremljeval-

ki Klavdija Žabot in dr. Urša 
Šivic, ki bosta najbolj kako-
vostne in zanimive programe 
skupin izbrali na državno sre-
čanje, ki bo pod naslovom Le 
plesat me pelji v dveh delih, ju-
lija v Beltincih in oktobra v Žal-
cu. Vsem navedenim je vodja 
OI JSKD Krško Sonja Levičar 
podelila srebrna priznanja, ta 
pa so namenili tudi folklornim 
skupinam, ki so dosegle, četudi 
niso bila izbrana na zaključno 

srečanje, regijski nivo, in sicer 
FS KUD Franc Bogovič Dobo-
va, FS  Duplo Pišece, FS Spomin 
DU Sevnica, FS KUD Božo Račič 
iz Adlešičev, FS DU Črnomelj in 
FS nasmeh CIK Trebnje. Ude-
ležene skupine in obiskovalce 
je ob tej priložnosti nagovori-
la regijska koordinatorka JSKD 
Simona Rožman Strnad, pro-
gram pa je povezoval Jaka Bir-
kelbach.
 Bojana Mavsar 

Artičani so se prvič predstavili s plesi koroške regije.
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Datum Ime pohoDa LokacIja Info

Sobota,11. junij

S kolesom okoli Brestanice Brestanica Anton Zakšek, 031 663 319

juriš na Bohor Bohor PD Bohor Senovo, 07 497 3082

pohod po ostrovrharjevih vinskih 
goricah 

Svibno, Zagrad TD Ostrovrharji Svibno, sekcija 
Vinogradniki Zagrada, 041 629 912

12 ur Štiblc-Grmada challenge Krško Društvo NaTuro, 041 724 747

Nedelja, 12. junij

pohod po Vidovi poti Bizeljsko TD Bizeljsko, 041 970 250

po poti duš in prijateljstva Kostanjek Društvo ArtŠpl, 041 788 222

pohod po kozjanskem parku Podsreda Kozjanski park, 03 8007100

Sobota, 18. junij

po gadovi sledi Gadova peč Anton Zakšek, 031 663 319

Po poti vil in čestitk Kostanjevica na Krki Zavod Otok, 040 657 015

pohod ob polni luni na tk pav Šentjanž TD Šentjanž, Cveta 031 825 053

Nedelja, 19. junij Pohod po Čateževi energijski poti Čatež ob Savi ZPTM Brežice, 07 49 36 757

Sobota, 25. junij
Šentjanški vinogradniški pohod Šentjanž Društvo vinogradnikov Šentjanž, 

031 344 669

Cvičkov pohod Malkovec DV Malkovec, 041 657 561

Doživetje SUP-anja v Kostanjevici Kostanjevica na Krki Mestna čolnarna, 040 883 007

Posavski festival 
tematskih poti 2016

Več informacij: www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.ktrc.si
www.kostanjevica.si, www.discoverbrezice.com

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15),  

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. izdaja naslednje

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE 
ZA LETO 2015

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. s pitno vodo oskrbuje 
cca. 3.124 prebivalcev občine Radeče. Skupna količina distribui-
rane vode v letu 2015 je bila 272.458 m3. V okviru javne oskrbe 
s pitno vodo ima Komunala Radeče vzpostavljen notranji nad-
zor na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemič-
nih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno ne-
varnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpo-
stavljanje stalnega nadzora v oskrbi s pitno vodo. Laboratorijsko 
preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2015 izvajal Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Poleg omenjenega notra-
njega nadzora se skladnost pitne vode spremlja tudi preko dr-
žavnega monitoringa pitnih vod.

Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo 
na sistemih redne in občasne dezinfekcije pitne vode s klorira-
njem. Redno kloriranje izvajamo na vodovodnih sistemih Brunk, 
Njivice in Svibno, ostale vodovodne sisteme kloriramo občasno. 

V letu 2015 je bilo na sistemih, ki jih upravljamo v okviru notra-
njega nadzora, odvzetih 61 vzorcev za preiskave na mikrobiolo-
ške parametre in 12 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zah-
teve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 52 (88 %) vzorcev za 
mikrobiološke preiskave in vsi vzorci za fizikalno-kemijske prei-
skave. V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na ome-
njenih vodovodnih sistemih odvzetih 11 vzorcev. Zahteve Pra-
vilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 9 (91 %) vzorcev. V primerih, 
ko pitna voda ni bila skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, 
so bili ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvedeni vsi ukrepi 
za njihovo odpravo. 

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pri-
dobljenih tako v okviru notranjega nadzora kot državnega mo-
nitoringa, so javni in na vpogled pri upravljavcu.
 
Razširjeno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani upravljav-
ca, in sicer na naslovu: http://www.komunala-radece.si.

ŽEJNO - V okviru dejavnosti ob tednu Rdečega križa so v OZRK 
Brežice skupaj s KO RK Čatež ob Savi v vaškem domu na Žejnem 
izvedli merjenje krvnega sladkorja, krvnega pritiska ter prikaz 
oživljanja in uporabo defibrilatorja. Medicinski del sta opravili 
prostovoljki OZRK, upokojena medicinska sestra Polonca Mar-
tini in članica ekipe prve pomoči (PP) OZRK Brežice Petra Kos 
Medic, organizacijski del pa sekretarka Metka Jarkovič in pred-
sednica Antonija Zaniuk. Pri obveščanju so zelo uspešno poma-
gale prostovoljke KO RK Čatež. Zbralo se je 29 krajanov, ki so bili 
izredno zadovoljni, in sklenili so, da bodo imeli postajo PP vsak 
drugi četrtek v mesecu. Ob tej priložnosti vabijo še ostale kraja-
ne, da pridejo 9. junija v vaški dom na Žejno in izmerijo svoj krv-
ni pritisk ter preverijo količino sladkorja v krvi.  R. R.

SEVNICA - Ob svetovnem dnevu medicinskih sester in ob tednu 
Rdečega križa se je 14. maja v bližini sevniške tržnice odvijala 
preventivna akcija »Skupaj delamo za zdravje«. Center za krepi-
tev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica je izvajal meritve krv-
nega tlaka in sladkorja, Posavsko in obsoteljsko društvo za boj 
proti raku je omogočalo prikaz samopregledovanja dojk na mo-
delu, svojo pestro dejavnost sta predstavili sevniška območna 
organizacija RK ter humanitarna organizacija Ozara. Predstavi-
tev delovanja sta pripravila tudi Koronarni klub Sevnica in Dru-
štvo diabetikov Posavja. Omenjenega dne je na sprehajalni poti 
ob Savi pri sevniški srednji šoli potekal tudi test telesne zmoglji-
vosti, v katerem je bilo potrebno prehoditi 2 km poti.  S. R.

Kot je navzočim povzela delo 
in pridobitve zdravstvene-
ga doma v. d. direktorice Ta-
tjana Fabjančič Pavlič, so v 
okviru razpoložljivih sred-
stev med večjimi investicija-
mi realizirali nakup operacij-
skega stola in vakuumskega 
sterilizatorja za paradontolo-
ško ambulanto, dveh osebnih 
vozil za potrebe patronažne 
službe in zdravstvene vzgoje, 
merilec gleženjskega indeksa 
in EKG za splošno ambulanto 
v Kostanjevici, za katerega je 
sredstva donirala Ribogojnica 
Goričar, dvižno mizo za potre-
be fizioterapije, med drugim 
so pred dnevi prevzeli novo 
reševalno vozilo v vrednosti 
226.000 evrov. Konec minu-
lega leta je odstopil doteda-
nji direktor Damijan Blatnik, 
nakar je bila Fabjančič Pavliče-
va imenovana za vršilko dol-
žnosti direktorice, dve medi-
cinski sestri sta se upokojili, 
zaposlili so Nino Fritz, speci-
alizantko družinske medicin-
ske, sicer pa imajo trenutno 
zaposlenih skupno devet spe-
cializantov, tri iz družinske in 
dva iz urgentne medicine ter 
po enega iz pediatrije, otro-
ško mladostniške psihiatri-
je, medicine dela, prometa in 
športa ter klinične psihologi-

Ob prazniku prevzeli novo vozilo
SENOVO - 13. maja so zdravstveni delavci Zdravstvenega doma Krško in zdravstvenih postaj, ki delujejo 
pod njegovim okriljem, na Senovem obeležili 31. Bogatajev dan. Vsakoletno srečanje obeležujejo v spomin 
na pionirja organizirane zdravstvene službe v občini Krško dr. Jožeta Bogataja.

je. Fabjančič Pavličeva je izpo-
stavila tudi druge aktivnosti, ki 
so jih izvajali v enoletnem ob-
dobju od lanskoletnega pra-
znika zdravstvenih delavcev, 
med njimi aktivno vključeva-
nje v zdravstveno oskrbo mi-
grantov, za kar sta njihova 
služba nujne medicinske po-
moči in Sebastjan Komočar 
ob letošnjem dnevu Civilne za-
ščite v marcu prejela bronasti 
znak, uspešno so izvedli uved-
bo elektronskih receptov, od 
Ministrstva za zdravje pa pri-
dobili dovoljenje za izvajanje 
zdravstvenega varstva na ne-
zahtevnih, srednje zahtevnih 
in zelo zahtevnih prireditvah 
z do 20.000 udeleženci. V so-

delovanju z Regionalno razvoj-
no agencijo Posavje so se v le-
tošnjem letu prijavili na razpis 
za pridobitev evropskih sred-
stev za izvedbo že uveljavlje-
nega projekta Rešimo življe-
nja, kot partner pa sodelujejo 
tudi v projektu Preventivni 
mozaik Posavja.

Strokovni del srečanja so le-
tos posvetili tematiki pravic do 
spoštovanja pacientovega časa 
in čakalne dobe, pri čemer so 
v svoji sredi gostili Zlato Re-
bolj, zastopnico pacientovih 
pravic, čestitkam ob prazniku 
in z zahvalo za delo, ki ga iz-

vajajo v korist občanov, pa je 
prisotne ob tej priložnosti na-
govoril tudi krški župan mag. 
Miran Stanko. Na srečanju je 
predsednica sindikata Sneža-
na Ladika Žvar podelila jubi-
lejne delovne nagrade, ki so jih 
za 10 let delovne dobe v zdra-
vstvu prejeli Matevž Janc, Voj-
ko Brili in Sonja Radanovič, 
za 20 let Tina Kadunc, Bar-
bara Lackovič, Snežana Ladi-
ka Žvar, Kristina Lovšin Sal-
mič in Saša Mavsar, za 30 let 
delovne dobe Milena Ceh-
te, Darja Grilc, Zlata Ibrače-
vić, Justina Levičar in Mile-
na Špiler, za 20 let dela v ZD 
Krško pa Barbara Lackovič, 
Saša Mavsar in Metka Polj-
šak. Prireditev, ki so jo zaklju-
čili z družabnim srečanjem, 
so popestrili tudi s kulturnim 
programom, ki so ga izvedli pi-
halni trio Glasbene šole Krško 
v sestavi Robert Pirc, Jakob 
Ban in Eva Fritz, za smeh pri-
sotnih pa je poskrbela dram-
ska sekcija Kulturnega društva 
Leskovec pri Krškem s krajšo 
komedijo oziroma satiro z na-
slovom Ambulanta št. 2, ki jo je 
spisala in režirala Vesna Šin-
ko, medicinska sestra v ZD Kr-
ško.  Bojana Mavsar 

Letošnji jubilanti ZD Krško

Postaja prve pomoči na Žejnem
Skupaj za zdravje

Sodelujoči na prireditvi

BISTRICA OB SOTLI – Na mostu prijateljstva Kunšperk-Gmajna je 
7. maja potekalo že enajsto srečanje prebivalcev Bistrice ob Sotli 
in hrvaškega Kumrovca. Srečanje je bilo prvotno načrtovano za 1. 
maj, vendar so ga zaradi slabega vremena prestavili za en teden. 
Srečanja ni ovirala niti žičnata ograja, ki so jo za ta namen zača-
sno odstrli. Srečanje je namenjeno obeležitvi prijateljstva med 
prebivalci s šempetrske in kumrovške strani reke Sotle. Letos ga 
je gostila bistriška občina. Načelnik Kumrovca Dragutin Ulama 
je zagotovil, da kljub postavitvi ograje na mejno reko v lanskem 
letu prijateljstvo med občinama ostaja, najboljši dokaz za to je ta-
kšno srečanje. Bistriški župan Franjo Debelak je dejal, da se tru-
dijo ustvarjati povezovalni prostor in vzgajati generacije, ki bodo 
sodelovale. Otvoritev srečanja so pripravili združeni ljudski pev-
ke in pevci, člani zasedb Sosede in Fantje z vrhov.  E. Š./A. N.

11. prijateljsko srečanje 
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Na območju HE Brežice poleg naravovarstvenih ureditev trenutno 
poteka intenzivna gradnja energetskih nasipov. Da bodo dela jav-
nega podjetja Infra še naprej potekala v skladu s terminskim pla-
nom, je največ odvisno od financiranja podjetja. To problemati-
ko so obravnavali tako ob obisku članov državnozborskega odbora 
za infrastrukturo, okolje in prostor kot na seji vlade, ki je sprejela 
sklep, ki v letošnjem letu zagotavlja še 40,7 mio EUR, kar pome-
ni višino sredstev za nemoteno financiranje akumulacijskega ba-
zena do konca leta 2016. Do leta 2019 mora država Infri zagoto-
viti skupaj 141,7 mio EUR. Največ denarja Infra potrebuje ravno 
letos, ko mora biti po terminskem planu akumulacijski bazen na-
rejen decembra.

HE Brežice se nahaja na ravninskem delu spodnje Save, ki je v le-
tih svojega preoblikovanja in poplavljanja ustvarila posebne ži-
vljenjske pogoje za številne rastlinske in živalske vrste (orhideje, 
ptiče čebelarje, vodomce, bregulje, malega martinca, želve, dvo-
živke, kačje pastirje idr.). Kot nadomestni habitat za številne žival-
ske vrste bo služila gramoznica Spodnji Stari Grad, vzhodno od nje 

je lociran nadomestni habitat za suhe travnike in gozdne površine, 
primerne za življenje saproksilnih hroščev. V severnem delu habi-
tata že vzpostavljajo suhi travnik, južni del pa urejajo kot gozdno 
površino mehkolesnih drevesnih in grmovnih vrst. Na levem bre-
gu Save bo nastalo mokrišče, ki bo urejeno delno kot plitve vodne 
površine in delno kot poglobitev v terenu. Namenjeno bo dvoživ-
kam, kačjim pastirjem ipd. Vzhodno od gramoznice so uredili na-
domestni habitat za želvo sklednico, saj so v preteklosti v mlakah, 
ki niso bile zaraščene z drevjem in grmičevjem, opazili več želv. V 
globoki in plitvi vodi umeščajo trstičevja, ki služijo kot pomembno 
življenjsko okolje za vodne in obvodne živali ter ptice. 

Potok Močnik urejajo kot nadaljevanje drenažnega kanala ob ener-
getskem nasipu, zato je načrtovana širitev in poglobitev struge. 
Ohrani se obstoječa vegetacija in po končani ureditvi na določenih 

odsekih zasadi nova. Območje Vrbine se je izkazalo za eno ključ-
nih območij za ohranjanje populacije hrošča škrlatnega kukuja v 
Sloveniji. Za ohranjanje oz. povečevanje populacije so v obstoječe 
gozdove znotraj Nature 2000 vnesli večje število dreves oz. obliko-
vali t. i. ekocelice, ki so namenjene prehodnemu obdobju ohranja-
nja populacije hrošča, dokler se na območju Vrbine ne vzpostavijo 
in dozorijo topolovi nasadi, ki bodo omogočali nadaljnje ohranja-
nje vrste. Na območje DPN za HE Brežice, natančneje v obstoje-
če gozdove ter na mostove in bližnje zgradbe, so do zdaj postavi-
li 30 od načrtovanih 77 netopirnic (lesenih in lesobetonskih), saj 
so na območju načrtovanega akumulacijskega bazena opazili de-
vet vrst netopirjev. Poskrbeli bodo tudi za prehod za vodne orga-
nizme, in sicer bodo na levem bregu Save ob jezovni zgradbi izve-
dli položnejšo brežino, kjer v obliki sonaravno oblikovane struge 
načrtujejo prehod za vodne organizme.

Med ostalimi naravovarstvenimi ureditvami velja omeniti še nad-
višanja terena ob avtocesti, pri čemer bodo utrjeni kupi, nareje-
ni iz melja in humusa ter delno zasajeni z drevjem in grmičevjem, 
namenjeni umiku živali ob visokih vodah. Po izgradnji HE Brežice 
se bodo zasadili energetski nasipi, drenažni kanali, nadomestni ha-
bitati in določena območja, ki potrebujejo zasaditev zaradi pove-
čanja varstva podtalne vode ali zaščite pred hrupom. 

HE Brežice je prva hidroelektrarna na Savi s tako velikim številom 
nadomestnih habitatov in naravovarstvenih ukrepov. Uredba o 
DPN za HE Brežice med drugim tudi določa strokovno spremlja-
nje izvedbe vseh naravovarstvenih ureditev in ukrepov, zaradi če-
sar se je oblikovala skupina strokovnjakov za posamezna področja, 
ki redno spremlja izvedbo posamezne ureditve oz. ukrepa. Vlogo 
nadzornika posameznih del za področje narave je prevzelo pod-
jetje Savaprojekt, v imenu katerega je o naravovarstvenih uredi-
tvah in ukrepih v sklopu HE Brežice zapisala ekologinja Nuša Vanič.

Dopoldanski živahen utrip 
na stojnicah so po uvodnem 
pozdravu in nagovoru župa-
na občine Krško mag. Mirana 
Stanka in direktorja sektorja 
komunale pri družbi Kostak 

Jožeta Leskovarja popestrile 
zabavne ustvarjalne delavnice 
in bogat spremljevalni kultur-
ni program, ki so ga oblikova-
li: skupina diatoničnih har-
monik Glasbene šole Krško, 
dve skupini plesalk in plesal-
cev OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
šolski ansambel OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja, otroci Vrtca Se-
novo, instrumentalni sestav 
Ritem vodovodarji iz OŠ Le-
skovec pri Krškem, s plesnim 
in pevskim nastopom pa tudi 
učenci OŠ Podbočje. Sicer so se 
ob ekoloških kmetijah in dru-

Zdravju prijazna 10. eko tržnica 
KRŠKO - 14. maja se je na videmski tržnici v soorganizaciji Občine Krško ter družb Kostak in Agro Posavje 
zvrstila eko tržnica. Z namenom prikaza delovanja in osveščenosti predšolskih in šolskih otrok na podro-
čju varovanja okolja se jih je od leta 2004 dalje zvrstilo že deset.

gih ponudnikih prehrambenih 
ali drugih izdelkov iz naravnih 
materialov ob navedenih šo-
lah z ekološkimi programi, ki 
jih izvajajo, na stojnicah pred-
stavili tudi učenci iz OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
leskovške podružnične šole 
Veliki Podlog, Koprivnica, XIV. 
divizije Senovo, Centra Sonček 
Krško ter Grm Novo mesto - 
Center biotehnike in turizma. 
Kot je za naš časopis ob tej pri-
ložnosti izpostavil Jože Lesko-
var,  so pomembni vsi segmen-
ti varovanja okolja, v katere se 
vključujejo predšolski zavo-
di in šole z otroki in mentor-
ji, tako na področju ravnanja 
z odpadki kot varovanja pi-
tne vode, predvsem pa je po-
membno, da znajo že otroci 
izdelovati izdelke iz odpadnih 
materialov, jim dati novo vre-
dnost in pomen, s tem pa pri-
spevati tudi k manjši količini 
odloženih odpadkov. Nasploh 
je osveščenost prebivalstva na 
področju varovanja okolja ne-
primerljiva z desetletjem na-
zaj, pravi Leskovar, ki dela in 
vodi področje komunale v Ko-
staku že od leta 2001: »Tedaj 
smo v občini Krško odložili 
15.000 ton odpadkov na leto, 
v letošnjem letu pa jih bomo 
500 ton, kar pomeni, da kljub 
temu, da se količina odpadkov 

ni zmanjšala, prispevata zavest 
ljudi o ločevanju odpadkov in 
tehnologije, ki smo jih uvedli 
na Centru za ravnanje odpad-
kov, k temu, da bomo že v le-
tošnjem letu dosegli cilje, ki 
so v Evropski uniji predvide-
ni v letu 2025. To pomeni,  da 
bomo odložili  manj kot 20 kg 
odpadkov na osebo, kar je tudi 
na nivoju EU zelo lep rezultat. 
Pri tem je treba izpostaviti, da 
je Slovenija na področju loče-
nega zbiranja odpadkov naj-
boljša v EU, saj zberemo na iz-
voru 55 odstotkov odpadkov, 
v občini Krško pa na izvoru, 
to je gospodinjstvih, celo oko-
li 65 odstotkov.« Če na tem po-
dročju presegamo slovensko 

povprečje, kar je nedvomno 
vredno pohvale, pa bi bilo, še 
pravi Leskovar, treba več sto-
riti na področju varovanja vo-
dnih virov: »Predvsem na po-
dročju, kjer se križata interes 
kmetijstva in širšega prebival-
stva, saj imamo glavne vodne 
vire za občino Krško na Kr-
škem polju. Če bomo še na tem 
področju naredili takšne pre-
mike in napredek, kot smo jih 
na področju odpadkov, bomo 
lahko rekli, da smo v občini Kr-
ško s celostnega vidika res ve-
liko postorili na področju va-
rovanja okolja in na razvoju 
komunalnih dejavnosti.«

 Bojana Mavsar

Učenke koprivniške šole so na stojnico postavile razne izdel-
ke, naravni sirup melise in pecivo.

Jože Leskovar, direktor sek-
torja komunale

BREŽICE - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Po-
savja in Bele krajine je 17. maja pred OŠ Brežice šesto leto 
zapored pripravilo ekopraznik, na katerem se s svojo eko-
loško ponudbo predstavljajo ekološke kmetije z Dolenjske, 
Posavja, Bele krajine in tudi ostalih delov Slovenije. 

Letos je stojnice zasedlo 23 ponudnikov in tri društva, vključu-
joč organizatorja dogodka. V krajši otvoritveni slovesnosti je po 
uvodnem nastopu učencev OŠ Brežice zbrane nagovoril pred-
stavnik združenja Zvone Černelič, ki je poudaril, da želijo na ta 
način osveščati ljudi o zdravem, ekološkem kmetovanju, še po-
sebej pa otroke, zato so si tudi izbrali to lokacijo. Med ponudni-
ki so izključno tisti z ekološkim certifikatom. »Tisto, kar je lokal-
no, domače, ni nujno, da je tudi vedno zdravo. Ekološko pa ima 
certifikat, kar pomeni, da je pridelava hrane pod nadzorom in 
res lahko rečemo, da je vse zdravo,« je pojasnil Černelič in do-
dal, da je obisk v Brežicah na zadovoljivi ravni. Od ponudnikov 
iz Posavja smo lahko na stojnicah videli kmetijo v preusmeritvi 
na ekološko in biodinamično Ajster iz Krške vasi, delno ekološko 
kmetijo Balon iz Drenovca, ekološko kmetijo Bogovič iz Arno-
vega sela, biodinamično kmetijo Černelič iz Dečnega sela, eko-
loško kmetijo Jelčič z Oklukove Gore, ekološko kmetijo Krivec 
iz Pokleka pri Podsredi, ekološko kmetijo Kukovičič iz Podsre-
de, turistično kmetijo Pri Martinovih iz Globočic, ekološko kme-
tijo Mežič iz Malega Podloga, ekološko kmetijo Šmalčič iz Pod-
srede ter Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Posavje 
in Društvo Regrat iz Brežic. R. Retelj

Ekološko je najbolj zdravo

Društvo Regrat je predstavljalo primer visoke grede in ho-
tela za žuželke, kar sta si z zanimanjem ogledala tudi župan 
Molan in podžupanja Čanžarjeva.
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Naravovarstvene ureditve 
v sklopu HE Brežice

Državni prostorski načrt za HE Brežice je poleg gradnje jezovne zgradbe in energetskih nasipov akumulacijskega bazena določil tudi izvedbo številnih naravovarstvenih ukre-
pov in ureditev tako zunaj kot tudi znotraj bazena, saj je bil objekt umeščen med dve območji Nature 2000 in v del struge reke Save, kjer je vladala pestra biotska raznovr-
stnost tako v vodi kot obvodnem svetu. 

Nadomestni habitat za želve (foto: Nuša Vanič, Savaprojekt d.d.)

Duplasta in špranjasta lesena netopirnica (foto: Nuša Vanič, Sa-
vaprojekt d.d.)
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KRŠKO - Na 23. redni skupščini družbe Kostak 11. maja so del-
ničarji soglasno potrdili vse sklepe. Sprejeli so sklep o bilanč-
nem dobičku družbe Kostak, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 
1.304.905 evrov. Del bilančnega dobička v višini 232.000 evrov 
bo razporejen za izplačilo dividend delničarjem v bruto vredno-
sti 5,8 evra na delnico, preostanek pa bo ostal nerazporejen. Sku-
pina Kostak je v letu 2015 ustvarila 57,4 milijona evrov prihod-
kov in 857 tisoč evrov dobička, družba Kostak pa 50,6 milijona 
evrov prihodkov in 679 tisoč evrov dobička. Skupščina delničar-
jev je potrdila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 
2015 ter jima podelila razrešnico. 
Izvolili so tudi člane nadzornega sveta za novo štiriletno man-
datno obdobje. Pri tem je bil upoštevan nov predlog župana ob-
čine Krško mag. Mirana Stanka ter predlog predstavnika malih 
lastnikov kapitala. V nov nadzorni svet so izbrani Jože Slivšek, 
Natalija Geršak, Melita Čopar in Rudolf Mlinarič. Delničarji 
so bili seznanjeni tudi z imenovanjem predstavnikov delavcev v 
nadzornem svetu s strani Sveta delavcev, in sicer bosta člana Ja-
nez Kozole in Aleš Grmšek.    Vir: Kostak, d. d.

23. skupščina družbe Kostak

POSAVJE, SLOVENIJA - Zlati kamen je v maju objavil lestvico naj-
bolj prometnih občin, pri čemer so pri analizi upoštevali razvi-
tost cestnega omrežja, to je gostoto javnih cest oz. koliko kilome-
trov javnih cest zaseda kvadratni kilometer ozemlja občine.  In 
katere izmed posavskih občin so na podlagi te raziskave najbolj 
prometne oz. motorizirane? Občina Sevnica prednjači med posa-
vskimi občinami, v slovenskem merilu pa med skupno 212 ob-
činami zaseda 62. mesto, saj dolžina javnih cest na registrirano 
vozilo znaša 28,85 m, na 70. mestu je občina Radeče (30,46 m ce-
ste/vozilo), občina Brežice se uvršča na 117. mesto (42,88 m ce-
ste/vozilo), občina Krško na 119. mesto (43,49 m ceste/vozilo), 
Kostanjevica na Krki 131. mesto (45,97 m ceste/vozilo) in obči-
na Bistrica ob Sotli na 204. mesto (104,17 m/vozilo).  B. M.

Sevnica najbolj prometna občina

Komunala Sevnica 
»Družini prijazno podjetje«

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je na svečani po-
delitvi v petek, 13. 5. 2016, v Ljubljani prejelo osnovni cer-
tifikat »Družini prijazno podjetje« in se tako pridružilo 
projektu, v katerega je vključeno že preko 250 podjetij in 
organizacij, ki zaposlujejo skupaj preko 80.000 delavcev.

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »Europe-
an work&familiy audit«, ki ga je razvila nemška organizacija 
Berufundfamilie. V Sloveniji certifikat Družini prijazno podje-
tje podeljujeta Ekvilib inštitut, ki je tudi nosilec postopka cer-
tificiranja, ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

Komunala Sevnica je z aktivnostmi za pridobitev certifikata 
»Družini prijazno podjetje« pričela v letu 2015. Pripravili smo 
nabor 12 ukrepov, s katerimi želimo prispevati k dolgoročne-
mu procesu spreminjanja kulture v podjetju, ozavestiti zapo-
slene, da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi in se ne 
izključujeta ter da za uspešno kariero ni treba žrtvovati dru-
žinskega življenja. 

V podjetju pričakujemo zmanjšanje fluktuacije zaposlenih, 
manj bolniških odsotnosti in nezgod, hkrati pa želimo doseči 
večje zadovoljstvo zaposlenih, posledično pa tudi večjo pro-
duktivnost in pripadnost podjetju ter izboljšano organizaci-
jo dela.

Certifikat DPP je direktorju Mitji Udovču podelila Martina 
Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti.

OD NJIVE DO MIZE
Lokalno pridelana in predelana hrana je bolj okusna in hranlji-
va, med drugim tudi zato, ker jo lahko zaužijemo v času dozo-
relosti pridelkov.

S tem, ko se prehranjujemo lokalno, prispevamo:
• h krajšim dobavnim potem (manjša poraba fosilnih goriv, 

manj hrupa in onesnaženja zraka);
• h krajšemu času skladiščenja živil;
• k manjši količini embalaže, saj lokalni izdelki po navadi niso 

pakirani v dvojnih plastičnih embalažah.

ZAKAJ SE PREHRANJEVATI LOKALNO?
• Ker ima hrana več okusa;
• ker vsebuje več antioksidantov in vitaminov;
• ker vsebuje manj kemičnih snovi (za zaviranje zorenja, podalj-

ševanje trajnosti, ohranjanje barve, ipd.). 

PONUDBA NA TRŽNICI – ZA VSAKEGA NEKAJ
Ponudba svežih, lokalnih in predvsem domačih izdelkov na tr-
žnici v Brežicah je pestra. Tu lahko kupite sezonsko sadje in ze-
lenjavo, suho sadje in oreščke, sire, jogurte, domač kruh in pe-
civo, suhomesnate izdelke, oblačila in rože. 

DOGODKI NA TRŽNICI
Z aktivnostmi za oživitev tržnice želimo še dodatno spodbudi-
ti naše občane, da se začnejo vračati k lokalnemu. Ena izmed 
najbolj obiskanih akcij je brezplačna menjava uporabnih stva-
ri »Prinesi – Odnesi«, ki poteka na tržnici vsako soboto od 8. do 
12.  ure. Na soboto tako zamenja lastnika več kot 300 uporabnih 
stvari, ki bi v nasprotnem primeru pristale na odpadu. Na breži-
ški tržnici se bodo vse do konca oktobra odvijali različni dogodki. 

Obiščite brežiško tržnico in podprite lokalne kmetije. 
Vljudno vabljeni!

Tržnica Brežice
Tržnica ni zgolj nakupovalno središče, ampak je že tradicionalno tudi kraj, kjer se občani srečujejo in druži-
jo. Brežiška ima že dolgo tradicijo, na zdajšnji lokaciji letos obeležuje 50. obletnico delovanja. 
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P r E v En t i vn i
mozaik posavja

»Preventivni mozaik Posavja« (v nadaljevanju: PmP) je preventivni projekt na 
področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Projekt je bil 
izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije, in je 
sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Nosilec 
projekta je Mladinski center Krško, v projekt pa je vključenih več partnerjev: 
CSD Krško, ZD Krško, DI Zaupanje, Društvo Srečanje in MC Krško. Osnovni 
namen projekta PmP je preprečevanje oziroma zmanjševanje bolezni, poveza-
nih z življenjskim slogom. Projekt smo izvajali v času od 3.2.2015 do 30.6.2016 
v regiji Posavje. Ciljne skupine, ki jih projekt zajema, so: otroci, mladostniki, 
starši in odrasla populacija, širša strokovna javnost ter splošna javnost.

Pilotni preventivni projekt za otroke

Pilotni preventivni projekt »Radi smo zdravi«, ki 
je potekal od septembra 2015 do februarja 2016, 
je bil s strani treh zdravstvenih delavk iz ZD 
Krško izveden v 4. razredu OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki. Skozi deset srečanj so 
izvajalke pridobile vpogled v razmišljanje 
učencev o zdravju, pomembnosti zdravega 
načina življenja ter škodljivosti alkohola in 
drugih psihoaktivnih substanc na zdravje. 
Poudarek je bil na raznolikih tematikah, in sicer 
spoznavanju dinamike družin, samopodobi, 
načinih spodbujanja pozitivne samopodobe ter 
povezanosti telesnega, duševnega zdravja in 
čustev s tematiko zasvojenosti. Izvajalkam je 
bilo v veliko veselje dejstvo, da so starši izrazili 
željo po nadaljevanju projekta. Prav tako so bile 
zelo zadovoljne tudi s sodelovanjem učencev in 
šole, saj je bilo navdušenje izkazano s srčno in 
aktivno udeležbo.

Info - ZD Krško: Vlasta Curhalek, Roman Miklič, 
Tanja Povhe
 

 V Posavju žuramo brez drog in alkohola!

V Posavju žuramo brez drog in alkohola! je preventivni program, namenjen 
mladostnikom v starosti od 13 do 18 let, ki ga v okviru projekta »PmP« 
izvajamo na osnovnih in srednjih šolah spodnje-posavske regije. Osnovni 
namen programa je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o vidikih 
zasvojenosti s poudarkom na alkoholni problematiki ter promoviranje varne 
zabave. Izvedli in evalvirali smo 45 preventivnih dni ter pri tem vključili 1287 
mladostnikov in 49 strokovnjakov. Za izvajanje preventivnih delavnic smo 
usposobili 25 prostovoljcev. Odziv vseh udeležencev programa je zelo 
pozitiven. 

Info: mag. Danijela Švajger, MC Krško

Intervencije na delovnem mestu

S preventivnimi intervencijami smo 
obiskovali starše na njihovih delovnih mestih 
z namenom zmanjševanja škode zaradi 
nezdravega življenjskega sloga in spodbujan-
ja udeležencev k zdravemu načinu življenja. 
Cilji, ki smo jih pri svojem delu zasledovali, so 
tudi spodbujanje starševske kompetentnosti 
in spreminjanje stališč in odnosa do alkohola. 
Izvedli smo 12 intervencij v osmih delovnih 
organizacijah, v katerih je sodelovalo 360 
udeležencev. Delo je potekalo v obliki 
interaktivnih predavanj in delavnic. Z namen-
om ozaveščanja čim večjega števila ljudi je 
hkrati potekala preventivna akcija »Moja 
odločitev je trezna odločitev«, s katero smo 
zbrali 574 podpisov podpore. Pripravili smo 
tudi priročnik za ozaveščanje z naslovom 
Družina in delovno okolje. 

Info - CSD Krško: Katja Starc, Zdenka Žveglič 

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE

MREŽA »POSAVJE ZA ZDRAVJE«

V okviru projekta PmP smo oblikovali 
interdisciplinarno mrežo Posavje za 
zdravje, ki je namenjena povezovanju in 
sodelovanju strokovnih delavcev v 
posavski regiji. V mrežo se je vključilo 
preko 30 organizacij različnih strokovnih 
področij. V okviru razvojnega dela mreže 
smo identificirali kritične točke v regiji in 
razvili številne nove oblike sodelovanja in 
projektne ideje na področju nasilja v 
družini, medvrstniškega nasilja, zasvo-
jenosti, preventivnega dela z družinami in 
dela z drugimi ranljivimi skupinami. Hkrati 
pa smo v okviru izobraževalnega dela 
mreže v času trajanja projekta organizirali 
10 brezplačnih izobraževanj za širšo 
strokovno javnost.

Info: Damijan Ganc, DI Zaupanje, 
vodja mreže Posavje za zdravje 

 

ULIČNO DELO

V okviru projekta Preventivni mozaik 
Posavja je od maja 2015 do marca 2016 
potekal inovativni pilotni projekt uličnega 
dela, v katerem smo namenjali pozornost 
mladim, s katerimi smo se srečevali v 
njihovem življenjskem okolju. V Krškem, 
Brežicah, Sevnici, Senovem, Brestanici, 
Kostanjevici na Krki ter v romskem naselju 
Kerinov Grm smo izvedli 58 uličnih 
intervencij. V projektu je sodelovalo enajst 
prostovoljcev, s katerimi smo opravili 50 
intervizij. Prostovoljci so izvedli tudi dva 
20-urna tečaja slovenskega jezika za 
otroke priseljencev.  Izdali smo priročnik za 
ulično delo z naslovom Ulica – izhodišče 
preventivne vzgoje otrok in mladostnikov.

Info: mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje 

SVETOVANJE

Četrti steber projekta PmP je svetovalno-tera-
pevtsko delo. V svetovalnici v Krškem in 
Sevnici smo izvajali psihoterapevtsko pomoč 
posameznikom, parom in družinam v stiski. 
Svetovalnica je kot del mreže sodelovala s 
centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, 
šolami in vrtci, sodiščem, zavodom za zaposlo-
vanje, zaporom, društvi in drugimi organizaci-
jami, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi 
ciljnimi skupinami. Organizacije so uporabnike 
ob prepoznani stiski napotile v svetovalnico, 
kjer smo jim ponudili brezplačno svetoval-
no-terapevtsko pomoč. Tako je tovrstna 
podpora postala dostopnejša širšemu krogu 
ljudi, tako otrokom, mladostnikom, odraslim 
posameznikov kot tudi parom in družinam. V 
okviru svetovalnice so delovale tudi skupine za 
različne ciljne skupine (skupina za mlade »Jaz 
sem.«, skupina za ženske ter skupina za 
priseljence). Obravnavali smo 72 primerov 
klientov in njihovih družin. Opravljenih je bilo 
čez 800 ur terapevtsko-svetovalnega dela ter 
približno 100 ur skupinskega dela. Z našim 
delom smo odgovorili na prepoznano potrebo v 
regijskem okolju in s tem dodali svetel 
kamenček k mozaiku.

Info: Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupan-
je, Mojca Pompe, Zavod Izvir, Anja Kurent, 
Društvo Spiritual

SRČNA HVALA VSEM SODELUJOČIM
INSTITUCIJAM,ORGANIZACIJAM

IN POSAMEZNIKOM
ZA ZAUPANJE IN SODELOVANJE!

Kontakti:

MC Krško: 
Mihaela Kovačič, mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662 
Petra Ivnik, petra.ivnik@mc-krsko.si, 041 758 408 
mag. Danijela Švajger, danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

CSD Krško :
Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si, 031 707 026 
Katja Starc, katja.starc@gov.si, 07/490 49 58 

ZD Krško:
Vlasta Curhalek, vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 07/488 02 06 
Romana Miklič, romana.miklic@zd-krsko.si, 07/488 02 69
Tanja Povhe, tanja.povhe@zd-krsko.si, 07/488 02 92

Družinski inštitut Zaupanje:
Damijan Ganc, info@zaupanje.net, 07/814 10 56, 041 772 245

Društvo Spiritual:
Anja Kurent, norma@spiritual.si, 041 447 817 

Inštitut Stopinje: 
mag. Martin Lisec, martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115 

Zavod Izvir: 
mag. Mojca Pompe Stopar, zavod.izvir@gmail.com, 031 899 674 

Društvo Srečanje

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Za vsebino prispevka je odgovoren izključno MC Krško in zanj v nobenem primeru ne velja,

da odraža stališča nosilca Norveškega finančnega mehanizma.
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Vabljeni na informativni dan, 
ki bo 2. 6. 2016, ob 17. uri.

Turizem je ena najhitreje 
rastočih panog. Znanje za 

delo v turizmu pa dobite na 
Fakulteti za turizem v Brežicah.

Vpišite se na MAGISTRSKI 

študijski program Turizem.

Se vidimo na Fakulteti za turizem Univerze 

v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, Brežice.

Fakulteta za turizem v Brežicah    Univerza v Mariboru

V nedeljo, 29. maja 2016,  od 7. do 19. ure, bodo potekale volitve v Svet Kmetijsko gozdarske 
zbornice in Svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice. Svoj glas lahko oddate tudi na 
predčasnem glasovanju v sredo, 25. maja 2016, od 9. do 17. ure.

ODLOČNO ZA PODEŽELJE IN KMETE
Predlagamo, da se udeležite volitev in volite naše kandidate ter s tem podprete naša odločna 
prizadevanja za ohranitev in dobrobit kmetijstva.

I.  VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, 
Kostanjevica na Krki. 

2. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV OBKROŽITE ŠTEVILKO

1. Žveglič Roman, rojen 1964, Stržišče 4, Zabukovje
2. Flajs Uroš, rojen 1970, Spodnje Vodale 18, Tržišče
3. Molan Mitja, rojen 1972, Arnovo selo 36, Artiče

II.  VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO GOZDARSKE 
 ZBORNICE SLOVENIJE

8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, 
Kostanjevica na Krki. 

5. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV OBKROŽITE ŠTEVILKO

1. Orešek Boris, rojen 1958, Kvedrova cesta 14, Sevnica
2. Beci Božidar, rojen 1965, Razbor 44, Loka pri Zidanem mostu
3. Černelič Zvonko, rojen 1963, Dečno selo 48, Artiče
4. Žveglič Roman, rojen 1964, Stržišče 4, Zabukovje
5. Molan Mitja, rojen 1972, Arnovo selo 36, Artiče
6. Flajs Uroš, rojen 1970, Spodnje Vodale 18, Tržišče
7. Kajtna Rudi, rojen 1968, Žirovnica 13, Loka pri Zidanem mostu
8. Šušterič Vojko, rojen 1960, Piršenbreg 21, Globoko
9. Papež Jože, rojen 1965, Marendol 1, Tržišče
10. Končina Peter, rojen 1966, Polje pri Tržišču 19, Krmelj

SINDIKAT KMETOV SLOVENIJE
www.sks.si

2

5

PRANE FRAKCIJE
velikosti: 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-45 mm in nad 45 mm
uporaba: betoni, strojni in ročni tlaki, estrihi, drenaže, tera-
se, ribniki, vodnjaki, zen vrtovi, ravne strehe, gabioni (mrežne 
ograje s kamenjem)

DROBLJENE FRAKCIJE
velikosti: 0-4 in 4-8 mm
uporaba: betoni, posip voznih površin v času zimskih razmer, 
podlaga za tlakovanje, pokopališča
Frakcije 0-4 mm primerne za omete.

SUHO SEJANE FRAKCIJE
velikosti: 0-16, 0-32 in nad 32 mm
uporaba: pripravljena homogena mešanica peska, če želite sami 
mešati beton, primerna za AB plošče, stebre, preklade, AB te-
melje

NESEJAN GRAMOZ za betone, nasipe, platoje, utrjevanje brežin

MIVKA za maneže ali jahališča, za obsip plinskih oziroma vseh 
vrst cevi

ZEMLJA za zelenice, vrtove, sadovnjake in vinograde ter nasi-
pe, zasipe vrtač  in sanacije

Kontakt: 051 302 929, 031 411 926
Vsak delavnik med 7. in 15. uro

POSEBNA AKCIJA NA DEL PRODAJNEGA PROGRAMA 
več na www.kostak.si

UGODEN NAKUP V GRAMOZNICI 
KOSTAK V STAREM GRADU 

Zavod Dobra družba je nastal iz potrebe po bolj 
celoviti podpori nevladnim organizacijam v Posavju. 

Naše poslanstvo je krepitev, zastopanje, povezovanje 
in sodelovanje nevladnih organizacij. S svojim 
delovanjem si prizadevamo k pomembnejšem položaju 
nevladnih organizacij v družbi in sodelovanju celotnega 
okolja za skupno dobro.

V letošnjem letu smo bili tudi uspešni pri projektu 
Stičišče nevladnih organizacij Posavja (2016-
2019), s katerim bomo še bolj aktivno nudili podporo 
organizacijam.

Naš dolgoročni cilj je postati center znanja in 
informacij za nevladni sektor v posavski regiji.

Nevladne organizacije iz Posavja, ki se želijo vključiti v 
naše aktivnosti, vabimo, da nam svoj interes čimprej 
sporočijo.

Izzivi Posavja
•  Ali v svojem okolju vidite težave in izzive?
•  Vam ni vseeno, kako bo živeti v vaši občini čez leta? 

Bi želeli s svojim delovanjem prispevati k razvoju 
svoje občine in Posavja? 

•  Bi želeli kaj pohvaliti ali spremenili v svoji okolici? 
Vidite rešitve?

Vabljeni občani, predstavniki nevladnih organizacij, 
podjetij, javnega sektorja, da se udeležite srečanja v 
svoji občini:
• Izzivi Bistrice ob Sotli, 30. 5. 2016, 17h, Občina 

Bistrica ob Sotli
• Izzivi Brežic, 31. 5. 2016, 17h, Mestna hiša Brežice
• Izzivi Krškega, 2. 6. 2016, 17h, Mladinski center 

Krško
• Izzivi Radeč, 6. 6. 2016 17h, Občina Radeče
• Izzivi Kostanjevice na Krki, 7. 6. 2016, 17h, Galerija 

Božidarja Jakca
• Izzivi Sevnice, 8. 6. 2016, 16h, Športni dom Sevnica

Na srečanju bomo skupaj naredili nabor izzivov 
posamezne občine, na podlagi katerega bomo:
 - Nudili podporo nevladnim organizacijam, da s 

svojimi storitvami naslovijo posamezne izzive. 
 - Izzive, ki presegajo delovanje nevladnega sektorja, 

posredovali pristojnim inštitucijam.

Prijave: info@dobra-druzba.si in 051/77-77-94

Zavod Dobra družba, podpora in svetovanje, 
Regijsko stičišče nevladnih organizacij

Cesta prvih borcev 22, Brežice (Mestna hiša Brežice) 

info@dobra-druzba.si
051/777-794

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

plesnimi nastopi OŠ Brežiceplesnimi nastopi OŠ Brežice
in

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ULRS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13–skl.US, 76/2014-
odl. US in 14/15-ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO 
dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE RAZPRŠENE 

POSELITVE BOJSNO – Ap 1259,

ki bo potekala od 8. 6. 2016 do vključno 8. 7. 2016 na Oddel-
ku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupno-
sti Globoko.

Predmet akta se nanaša na ureditev individualne stanovanjske 
gradnje s spremljajočimi objekti na lokaciji razpršene poselitve 
(del parcele št. 609/1 k. o. Bojsno) naselja Bojsno.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko ude-
ležite dne 29. 6. 2016 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnu-
tek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo v 
knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po 
pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Določila Uredbe so bila vseskozi 
tudi znana Krajevni skupnosti Bi-
zeljsko. Zakonodaja določa, da se 
lahko gospodarske javne službe 
izvajajo preko režijskega obrata, 
javnega gospodarskega zavoda, 
javnega podjetja ali koncesioni-
rane gospodarske javne službe. 

Izvajanje oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Brežice
Oskrba s pitno vodo je v skladu z 
Odlokom o gospodarskih javnih 
službah v občini Brežice obvezna 
lokalna gospodarska služba in jo 
občina zagotavlja v javnem pod-
jetju Komunala Brežice d.o.o., v 
obsegu in pod pogoji, določe-
nimi v Odloku o oskrbi s pitno 
vodo v občini Brežice. 

Kako se je izvajala in financirala 
vodooskrba na Bizeljskem?
Območje KS Bizeljsko je pričelo s 
sistematičnim urejanjem vodoo-
skrbe v letu 1983. Investicija se 
je pričela na podlagi sklepa Izvr-
šnega sveta Občine Brežice, inve-
stitorstvo pa je prevzelo takratno 
javno podjetje KOP Brežice. Inve-
sticija se je financirala iz različ-
nih virov, pretežno iz občinskega 
proračuna, sofinancerskih sred-
stev vodnega sklada Dolenjske, 

Prevzem vodovodnega sistema Bizeljsko
Župan občine Brežice Ivan Molan je 17. maja sklical sestanek z uporabniki glede vodovodnega sistema Bizeljsko. Ured-
ba o oskrbi s pitno vodo (2012; v nadaljevanju Uredba) je določila, da občina zagotavlja javno službo za območje celo-
tne občine in da morajo biti območja poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem opremljena z javnim vo-
dovodom ter da morajo biti zahteve v zvezi s standardi opremljenosti izpolnjene najpozneje do 31. 12. 2015. 

sredstev KS (del proračuna Obči-
ne Brežice) in deleža občanov ter 
kredita. Vodovod na Bizeljskem 
je javni vodovod, ki je zgrajen 
iz javnih sredstev, medtem ko 
je prispevek sofinanciranja ob-
čanov enačen z današnjim ko-
munalnim prispevkom.  Vodo-
vod na Bizeljskem je bil od 21. 
10. 1983 v upravljanju Krajevne 
skupnosti Bizeljsko. 

Na Bizeljskem se pojavlja boja-
zen lastninjenja vodovoda 
Občina Brežice zagotavlja in v 
skladu z zakonodajo določa, da 
je oskrba s pitno vodo javno do-
bro za vse občane in kot taka tudi 
prioritetna skrb občine in javne-
ga podjetja, ki le-to zagotavlja. 

Pomisleki o ceni vode ob pre-
vzemu vodovoda s strani Obči-
ne Brežice
Predstavniki Javnega podjetja 
Komunala Brežice d.o.o. (v na-
daljevanju Komunala Brežice) 
so krajane Bizeljskega seznanili, 
da je cena vode, ki jo plačujejo, 
sedaj dražja, kot je cena vode, ki 
jo plačujejo ostali občani Brežic, 
ki so priključeni na javni vodo-
vod, katerega upravlja Komuna-
la Brežice, hkrati pa niso v skladu 
z določili Uredbe o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. Cena 
vode za uporabnike vodovo-
da na Bizeljskem je 0,73 € za 1 
mᶟ, medtem ko je cena vode za 
ostale občane 0,64 € za 1 mᶟ. Ob 
tem velja dodati, da KS Bizeljsko 
pri izdaji računov ne vključuje 

menjave števcev, ki morajo biti 
v skladu z veljavno zakonodajo 
zamenjani vsakih pet let. 

Upravljanje vodovoda preko za-
druge
Vodna zadruga je ena izmed mo-
žnih variant, a le v primeru, kjer 
je bil vodovod zgrajen izključno 
na zasebnih zemljiščih in finan-
ciran le s sredstvi krajanov. Prav 
tako tudi vodna dovoljenja v tem 
primeru glasijo na njih. Stroški in 
vzdrževanje takšnega vodovo-
dnega sistema je izključna skrb 
lastnikov. Od krajanov Bizeljske-
ga, ki so naklonjeni ustanovitvi 
vodne zadruge, bi bilo pričako-
vati, da bodo krajanom predsta-
vili izdelan poslovni načrt, s pri-
kazom financiranja zadruge in 
letnimi stroški, ki so vezani na 
investicije in vzdrževanja. Na Bi-
zeljskem je cca. 100 km vodovo-
dnega omrežja in glede na red-
ko poseljenost območja, bi lahko 
kaj kmalu poslovanje zadruge 
prešlo v izgubo, s čimer bi mora-
li lastniki zadruge nositi tudi tve-
ganje za delovanje svojega pod-
jetja. Z lastništvom vodovoda v 
zadrugi se odmikamo od javne-
ga vodovoda in od stališča, ki ga 
zagovarja občina, da je vodovod 
javno dobro. 

Izražena bojazen ljudi ob pre-
vzemu vodovodnega sistema 
Povsem upravičeno je bila izraže-
na skrb krajana glede vodooskr-
be v sušnem obdobju, saj so se 
v preteklosti že pojavljale težave 
z vodohranom Duplo, predvsem 
v daljših sušnih obdobjih. Občina 

se tega problema zaveda in prav 
zaradi tega ve, da bo potrebno v 
prihodnosti zgraditi dodatne re-
zervoarje in najverjetneje tudi 
novo vrtino, ki bo zagotavljala 
zadostno količino vode. Kraja-
ni oz. KS ali vodna zadruga si ta-
kšne investicije najverjetneje ne 
bodo mogli privoščiti, s čimer bo 
onemogočena tudi redna oskrba 
s pitno vodo. 

Poudarek predstavnikov občin-
ske uprave in Komunale Brežice 
Župan je krajanom Bizeljskega 
zagotovil, da s prevzemom vo-
dovoda ne bo Bizeljancem nih-
če odvzel vode, ampak bo le-ta 
urejena v skladu z zakonoda-
jo in zagotovilom, da bo trajno-
stno zagotovljena vodooskrba 
po najboljših cenah. Ob tem je 
poudaril tudi, da upa, da bodo 
krajani tehtno premislili vse po-
nujene ponudbe in se odločili za 
prevzem vodovodnega sistema 
Bizeljsko s strani občine Brežice 
oz. izvajalca javne gospodarske 
službe Komunale Brežice ter se 
ne bodo prepustili prepričati po-
sameznikom s političnimi ambi-
cijami, s katerimi se želijo pred-
vsem okoristiti oz. doseči svoje 
cilje, medtem ko oskrbo s pitno 
vodo postavljajo v ozadje. 

Občina Brežice bo v skrbi za vse 
občane prevzela vodovodni sis-
tem Bizeljsko in tako še naprej 
zagotavljala enakopravnost vseh 
občanov pri dostopnosti do zdra-
ve pitne vode, ki je javna dobrina 
in kot taka tudi prioritetna skrb 
občine. 
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Po lanskoletni uspešni premie-
ri so bile v petek v starem me-

stnem jedru Sevnice na uvo-
dni prireditvi tradicionalnega 
kulturnega festivala Sevniško 
grajsko poletje 2016 na poku-
šino tudi najboljše modre fran-
kinje, ocenjene v sklopu nedav-
nega 44. Tedna cvička. V družbi 
modrih frankinj so obiskovalci 
lahko odkrivali pristne doma-
če okuse v Sevn'ški kuhinji na 
trgu, lokalni prehranski tržnici, 
ki je zadovoljila tudi zahtevne 
gurmane. 

V okviru festivala Sevniško graj-
sko poletje 2016 se bo na sev-
niškem gradu oziroma v njego-
vi neposredni okolici do konca 
septembra sicer zvrstilo blizu 30 
kulturnih in družabnih priredi-
tev, ki jih organizira oziroma ko-
ordinira KŠTM Sevnica v sode-
lovanju s številnimi partnerji, 
organizacijami in posamezniki. 
Izvedbo festivala finančno pod-
pira in ga omogoča Občina Sev-
nica, generalni sponzor pa je 
podjetje HESS d.o.o. 

BIZIfest.
Promocija lokalnega gospodarstva

Na pobudo sevniških podjetij ter s podporo Občine Sevnica bo organiziran prvi lokalni 
podjetniški festival z imenom BIZIfest. 

Festival je namenjen predstavitvi domačih podjetij in storitev, pridobivanju informacij ter iskanju 
priložnosti za nova sodelovanja oziroma zaposlitev na enem mestu. 

KDAJ? 10. 6. 2016, od 15. ure dalje
KJE? Na parkirišču ob stavbi Bowling DeLuxe

Obiščite sevniška podjetja na njihovem razstavnem prostoru, ne spreglejte pestrega  
dogajanja na glavnem odru, se medtem okrepčajte z dobro hrano in pijačo 

ter se prepustite glasbi sevniških ansamblov Plus in Potep. 

Veseli bomo vašega obiska in s tem podpore prvemu sevniškemu podjetniškemu 
festivalu - BIZIfest!

VABILO

Začetek del na območju 
trgovsko-poslovnega centra Šmarje
Pričele so se aktivnosti in dela na območju načrtovanega trgovsko-poslovnega centra Šmarje s spremljajočimi infra-
strukturnimi ureditvami. Investitor je podjetje Kostak GIP d.o.o. Podlaga za prostorsko umestitev investicije je občin-
ski podrobni prostorski načrt, ki je bil sprejet decembra 2015. Izvedbeno in finančno razmejitev stroškov je opredelil 
program komunalnega opremljanja, ki ga je občinski svet sprejel februarja 2016.

V začetku tega tedna so se dela 
pričela izvajati v povezavi s pri-
ključevanjem trgovskega centra 
Lidl na regionalno cesto iz smeri 
Sevnice pred mostom čez Savo 
pri odcepu za Orehovo z uredi-
tvijo krožišča na regionalni ce-
sti. Investitor obvešča o izvaja-
nju del na križišču regionalne 
ceste, kjer bodo zaradi potreb 
pri izgradnji krožišča postavlje-

ne ustrezne zapore in preusme-
ritve, ki se bodo prilagajale po-
teku izvajanja del.

Prometni režim bo organiziran 
tako, da bodo v času izvajanja 
del omogočeni nemoteni pre-
hodi mimo območja gradbi-
šča. Dela se bodo izvajala vsak 
dan, tudi ob sobotah ter po po-
trebi ob nedeljah in praznikih. 

Predvidoma do avgusta 2016 
bo zaključena gradnja krožišča s 
spremljajočimi ureditvami na re-
gionalni cesti. Do konca novem-
bra 2016 bodo predvidoma za-
ključena dela v sklopu gradnje 
objekta. V tem času bo prihajalo 
do občasnih motenj prometne-
ga režima in povečanega hrupa.

Investitor občane ter druge 
udeležence v prometu naproša, 
da z razumevanjem sprejmejo 
vse ukrepe, ki so nujno potrebni 
za varno izvajanje del na objek-
tu in njegovi okolici. Ob tem se 
vljudno opravičujejo za morebi-
tne motnje, ki bodo nastale za-
radi gradbenih del.

Dela so se na terenu pričela v ponedeljek. (Foto: Občina Sevnica)

Območje načrtovanih ureditev iz zraka (Foto: Arhiv Občine Sevnica)

Sevniško grajsko poletje bo družabno 
življenje bogatilo vse do konca septembra

Prireditve bodo potekale na sevniškem gradu oziroma v njegovi 
okolici. (Foto: Občina Sevnica)

 
za izvedbo gorsko-kolesarske vožnje 

(»pump track«)
s spremljevalnim dogajanjem.

KDAJ? V soboto, 28. maja, ob 10. uri.
KJE? Na športno-rekreacijskem obmoèju 

nad sevniškim bazenom oziroma nogometnim igrišèem,
dostopen pa je z obmoèja Hrastov.

Sevniški kolesarji skupaj z lokalno skupnostjo 
vabijo na odprtje poligona

Sevn'ška kuhinja na trgu je bila, združena z malim festivalom mo-
dre frankinje, ponovno zelo obiskana. (Foto: Rok Petančič, KŠTM 
Sevnica)

4. junij 2016

DAN RIBIŠKE 
DRUŽINE SEVNICA

OB 60-LETNICI DELOVANJA

Vlju
dno vablje

ni!

Od 8. do 10. ure 
na Kmeèki tržnici Sevnica:
      Obeležitev 60-letnice delovanja Ribiške družine Sevnica
      Ribiško obarvana degustacija dobrot 
      Ribiške družine Sevnica in Osnovne šole Krmelj

Od 10. do 11. ure 
na trasi na Orehovem:
      Vodeni ogled trase s kratko predstavitvijo 

Od 11. do 12. ure 
na HE Arto-Blanca:
      Vodeni ogled ribje steze in 
      hidroelektrarne s strani HESS d.o.o.

Za oba ogleda bo organiziran 
avtobusni prevoz iz Sevnice in nazaj.

Ribiška družina Sevnica v sodelovanju s Turistièno zvezo obèine Sevnica
Obèino Sevnica
KŠTM Sevnica
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Meritve onesnaženosti zraka v Krškem 
v kurilni sezoni 2015 - 2016
V kurilni sezoni 2015 – 2016 je na podlagi pogodbe z Občino Krško Agencija RS za okolje izvedla meritve onesnaženo-
sti zraka v Krškem, ki so potekale od 6. novembra 2015 do konca marca 2016. Poleg avtomatskih meritev žveplovega 
dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, ozona in delcev PM10 (prašni delci) z mobilno postajo, so poteka-
le tudi meritve koncentracije delcev PM10 z referenčno metodo. Namen meritev je bil ugotoviti stopnjo onesnaženosti 
zraka na območju Krškega in jo primerjati z onesnaženostjo, ki je bila ugotovljena v letu 2003, ko so se izvajale pred-
hodne meritve. 
Izmerjene koncentracije delcev 
PM10 so bile na merilnem me-
stu v Krškem v obravnavanem 
obdobju med nižjimi v Sloveni-
ji, predvsem z vidika povprečne 
in maksimalne koncentracije. 
Število preseganj dnevne mej-
ne koncentracije je bilo precej 
manjše kot v Celju in Zagorju in 
primerljivo z meritvami v osta-
lih urbanih okoljih. Izjema je le 
merilno mesto Velenje, kjer je 
bilo v primerjavi z ostalimi loka-
cijami zabeleženih preseganj bi-
stveno manj. V obravnavanem 
obdobju je bil z vidika onesna-
ženosti z delci PM10 zaradi iz-
razitih temperaturnih inverzij 
najbolj problematičen mesec ja-
nuar. V Krškem je bilo v tem me-
secu zabeleženih 16 preseganj 
dnevne mejne vrednosti. Naj-
več preseganj v okviru Državne 
merilne mreže za spremljanje 
kakovosti zunanjega zraka pa je 
bilo zabeleženih v Zagorju (23) 
in Celju (20). V celotnem obrav-
navanem obdobju je bilo vseh 
preseganj 21. Na izbranih filtrih 
je bila določena tudi koncentra-
cija levoglukozana, ki je specifič-
ni pokazatelj za izgorevanje bi-
omase. Rezultati kažejo, da so 

bile povprečne izmerjene kon-
centracije levoglukozana višje 
v dnevih, ko je bila mejna vre-
dnost delcev PM10 presežena. 
Prav tako je bil v teh dnevih v 
povprečju višji delež levogluko-
zana v delcih. 

Koncentracije dušikovih oksidov 
so bile v obravnavanem obdo-
bju razmeroma nizke. Najvišja 

izmerjena urna koncentracija 
v Krškem je dosegla 42 % mej-
ne urne vrednosti. Povprečna 
koncentracija dušikovih oksi-
dov je bila nižja kot na meril-
nih mestih, ki so izpostavljena 
prometu.

Koncentracije žveplovega dio-
ksida so bile tako v Krškem kot 
tudi na ostalih merilnih mestih 
zelo nizke in so se gibale že v 
območju meje določitve me-
rilnikov. V Krškem je maksimal-
na urna koncentracija dosegla 
približno 8 % mejne vrednosti, 
dnevna pa približno 10 % mej-
ne vrednosti. Te koncentracije 
so bistveno nižje kot v času iz-
vajanja meritev v letu 2003, ko 
je zaradi obratovanja tovarne 
celuloze prihajalo do preseganj 
tako urnih kot dnevnih mejnih 
vrednosti.  

Koncentracije ozona in ogljiko-
vega monoksida so bile v Kr-
škem v obravnavanem obdobju 
nizke in niso presegale mejnih 
oziroma ciljnih vrednosti. 

Na podlagi izvedenih meri-
tev lahko sklepamo, da je ka-

kovost zraka v Krškem skladna 
z zahtevami iz Uredbe o kako-
vosti zunanjega zraka oz. Di-
rektive 2008/50/ES o kakovo-
sti zunanjega zraka in čistejšem 
zraku za Evropo z vidika pred-
pisanih vrednosti za žveplov di-
oksid, dušikove okside, ogljikov 
monoksid in letne mejne vre-
dnosti za delce PM10. Tako kot 
na vseh merilnih mestih v urba-
nem okolju tudi v Krškem priha-
ja do preseganj dnevne mejne 
koncentracije delcev PM10. Šte-
vilo preseganj je precej manjše 
kot v najbolj obremenjenih oko-
ljih (Celje in Zagorje). Ker so me-
ritve potekale praktično preko 
cele hladne polovice leta, lah-
ko predvidevamo, da je število 
preseganj dnevne mejne vre-
dnosti manjše od dovoljenih 35 
preseganj. Ker je problematika 
onesnaženosti z ozonom pere-
ča v poletnih mesecih, na podla-
gi izvedenih meritev ni mogoče 
sklepati o nivojih onesnaženosti 
s tem onesnaževalom. 

Celotno poročilo o meritvah 
onesnaženosti zraka v Krškem 
je na vpogled na spletnih stra-
neh Občine Krško.

Meritve kažejo, da je kakovost 
zraka v Krškem skladna z zahte-
vami uredbe.

Naj prostovoljec 2015 Tone Salmič, naj 
prostovoljska organizacija PGD Veliki Kamen
Pretekli teden je potekal nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega so se odvijali različni dogodki po vsej Slo-
veniji, tudi v Krškem. Potem ko je Slovenska filantropija tudi letos občini Krško podelila naziv Prostovoljstvu prijazna 
občina, je 21. maja v starem mestnem jedru Krškega potekal domači Festival prostovoljstva, na katerem je župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko podelil nagrade naj prostovoljcu in prostovoljski organizaciji leta 2015 v občini Krško po 
izboru občank in občanov.

Naziv Naj prostovoljec leta 2015 
je pripadel Tonetu Salmiču iz 
Turističnega društva Senovo, ki 
je v tem društvu opravil ogro-
mno prostovoljnih ur dela, so-
deloval na vseh akcijah društva, 
pomagal pri urejanju pohodnih 
poti, okolice krušne peči v Novi 
koloniji na Senovem, skratka v 
društvu so prepoznali njegovo 

zanesljivost in požrtvovalnost 
ter ga v letu 2015 nagradili s 
funkcijo praporščaka. Naziv Naj 
prostovoljska organizacija 2015 
si je na predlog Gasilske zveze 
Krško prislužilo Prostovoljno ga-
silsko društvo Veliki Kamen, ki je 
prešlo okvirje svoje osnovne de-
javnosti že pred leti, saj s svojim 
delovanjem pomembno prispe-

va h kakovosti življenja lokalne 
skupnosti, v letu 2016 pa obele-
žuje 90-letnico delovanja.

V tednu prostovoljstva pa je 19. 
maja v Slovenskih Konjicah po-
tekala osrednja prireditev Slo-
venske filantropije, na kateri so 
podelili nazive Prostovoljstvu 
prijazno mesto, ki si ga je pri-

služilo tudi Krško, saj se v obči-
ni zavedajo, da ima prostovoljno 
delo velik pomen za razvoj in pri-
hodnost vsake lokalen skupno-
sti. Nagrado je v imenu občine 
Krško prejela podžupanja obči-
ne Krško Ana Somrak, ki je po-
udarila, da je prostovoljno delo 
potrebno negovati in ustrezno 
vrednotiti.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko z naj prostovoljci leta 2015 
– Tonetom Salmičem iz TD Senovo in člani PGD Veliki Kamen

Podžupanja občine Krško Ana Somrak ob prevzemu nagrade Slo-
venske filantropije Prostovoljstvu prijazno mesto

V Brestanici pri ribnikih novo postajališče 
za avtodome
V občini Krško so pred kratkim uredili novo postajališče za avto-
dome pri ribniku Mačkovci v Brestanici, kjer je svoje 23. srečanje 
pripravila Caravanova karavana, ki vsako leto združuje popotnike 
z avtodomi in jim predstavlja turistično-kulinarične lepote naše 
dežele. Več kot petdeset obiskovalcev iz vse Slovenije je pozdravil 
tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Občina Krško, ki je sicer vključena tudi v mrežo postajališč za avto-
dome po Sloveniji, s katero želijo partnerji pod enotno tržno znam-
ko tako doma kot v tujini promovirati Slovenijo, predvsem pa lokal-
no turistično ponudbo skozi oči popotnika z avtodomom, je že v letu 
2013 uredila dve postajališči za avtodome v starem mestnem jedru 
Krškega in pri stadionu Matije Gubca, hkrati je osem postajališč za 
avtodome bilo urejenih tudi pri različnih gostinskih objektih po ob-
čini. V letu 2014 je uredila še dodatno postajališče pri bazenu v Bre-
stanici, z letošnjim letom pa v sodelovanju z Ribiško družino Bresta-
nica–Krško še večje postajališče pri ribnikih Mačkovci v Brestanici v 
skupni vrednosti okoli 15.000 evrov. Kot je poudaril župan, želijo na 
ta način popotnikom z avtodomi predstaviti zanimivosti naše obči-
ne od blizu, saj tako začutijo in doživijo drugačno občino Krško, kot 
jo vidijo le z avtoceste, ko se peljejo mimo. Kar so doživeli tudi obi-
skovalci ta konec tedna, saj so pod vodstvom Ksenje Kragl s Cen-
tra za podjetništvo in turizem Krško spoznali lepote naše občine.

Prvi popotniki z avtodomi na novem postajališču pri ribnikih Mač-
kovci v Brestanici.

Osnovnošolci in dijaki pokazali znanje o prometu 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško je v 
sodelovanju z ZŠAM 10 m na OŠ Leskovec pri Krškem organiziral 
tekmovanje »Kaj veš o prometu«, na katerem je tekmovalo osem 
učencev  z OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Leskovec pri Krškem ter 
trinajst dijakov Šolskega centra Krško – Sevnica. Tekmovalce sta poz-
dravila in spodbujala tudi podžupanja občine Krško Ana Somrak ter 
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu obči-
ne Krško Davorin Naglič, ki je poudaril pomen prenosa znanja o ce-
stnem prometu na mlade. Med osnovnošolci, ki so pokazali znanje 
in spretnosti v vožnji s kolesom, so se najbolje uvrstili Rožle Kukovi-
čič z OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki je zmagal, drugo mesto je zasedel 
Dominik Lakner z OŠ Leskovec pri Krškem, tretje pa Marko Obrado-
vič z OŠ Jurija Dalmatina Krško. Pri starejših tekmovalcih s kolesom 
z motorjem iz Šolskega centra Krško - Sevnica je prvo mesto zase-
del Tilen Zakovšek, drugo Anže Rabzelj, tretje pa Tadej Jager. Med 
kolesarji se bo 25. državnega tekmovanja v soboto, 28.maja 2016, 
na OŠ Poljane nad Škofjo Loko, udeležil zmagovalec, med tekmoval-
ci na kolesu z motorjem pa trije najbolje uvrščeni.
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VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
gospodu Jerneju Žarnu družbi GEN-I d. o. o.

ob 45-letnici uspešne podje-
tniške poti.

Jernej Žarn je svojo podjetni-
ško pot začel kot samostojni 
obrtnik prevozništva, nada-
ljeval pa kot lastnik družin-
skega podjetja Žarn Krško d. 
o. o., saj v njem ob soprogi 
Faniki sodelujejo tudi njego-
vi otroci z družinami.

Sprva je Jernej Žarn kot obr-
tnik opravljal le prevozno 
dejavnost, potrebe in njego-

va vizija razvoja obrti pa sta 
nato šli v smeri razširitve de-
javnosti še na gradbeno me-
hanizacijo. Podjetje Žarn je 
zato postalo eno večjih obr-
tniških podjetij v krški obči-
ni, saj trenutno zaposluje 27 
delavcev.

Skozi leta delovanja v obr-
ti je vseskozi stremel k bolj-
ši kakovosti in delovnim po-
gojem, tako zase, kot za svoje 
zaposlene, s tem da je bil do-
ber vozni park na prvem me-
stu. V letih, ko je Slovenija 
po vzoru evropske zakono-
daje povzela sistem licenc za 
prevoznike, katerih pogoj je 
bil na začetku tudi ustrezno 
urejeno parkirišče za tovor-
na vozila, je pričel razmišlja-
ti o ureditvi lastnih parkirnih 
prostorov z garažami, ki so 
jih uredili v Žadovinku. 

Gospoda Jerneja obrtniki po-
znajo kot poštenega in delav-
nega obrtnika, saj vedno po-
udarja, da mora obrtnik in 
podjetnik svoje podjetje ozi-
roma obrt zgraditi na svojem 
delu, če želi biti uspešno, in 

kot človeka, ki je vedno pri-
pravljen pomagati, bodisi z 
nasveti ali kako drugače.

Podjetje Jerneja Žarna je da-
nes eno vodilnih prevozni-
ško-gradbenih podjetij v ob-
čini in je po svoji uspešnosti 
prepoznavni znak občine 
Krško in kot tako povečuje 
ugled občine na gospodar-
skem področju. 

Vsa leta je bil Jernej Žarn tudi 
aktiven član Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Kr-
ško kot poslanec skupščine, 
član upravnega in nadzor-
nega odbora, dva manda-
ta predsednik krške sekcije 
avtoprevoznikov ter aktiven 
član sekcije avtoprevoznikov 
na republiški ravni.

za uspešno rast družbe, ki se 
odraža tudi v podpori lokal-
nim organizacijam in dru-
štvom.

Družba GEN-I, s sedežem v 
poslovni coni Vrbina, se že 
od ustanovitve uvršča med 
najbolj inovativne in hitro 
rastoče akterje na evropskem 
energetskem trgu in slovi kot 
zaupanja vreden partner na 
področju trgovanja, prodaje 
ter odkupa električne ener-
gije in zemeljskega plina. V 
desetletnem obdobju poslo-
vanja družba beleži izjemne 
poslovne rezultate in dosež-
ke in je ena največjih in naj-
bolj donosnih družb v obči-
ni Krško, uvršča pa se tudi 

med najhitreje rastoče druž-
be na evropskem energet-
skem trgu. 

GEN-I, ki zaposluje več kot 
200 mladih, vrhunsko izo-
braženih strokovnjakov iz 
različnih evropskih držav, 
danes posluje v več kot 20 
državah. Prisotnost na števil-
nih mednarodnih trgih preko 
15 hčerinskih družb omogo-
ča premišljene, a pravočasne 
odzive na spremembe na lo-
kalnih trgih in s tem stabil-
no rast poslovanja. Je vodilni 
trgovec z električno energijo 
na trgih srednje, vzhodne in 
jugovzhodne Evrope ter vse 
prodornejši akter na trgih za-
hodne Evrope. 

Družba GEN-I, ki je na slo-
venskem trgu nastopila kot 
prvi neodvisni ponudnik ele-
ktrične energije in zemeljske-
ga plina, v zadnjih letih moč-
no utrjuje položaj vodilnega 
dobavitelja električne energi-
je v državi, hkrati pa je najve-
čji kupec energije iz obnovlji-
vih virov in kogeneracij. Tri 
leta zapored je družba v eni 
največjih evropskih potrošni-
ških raziskav Trusted Brand 
prejela naziv najbolj zaupa-
nja vredne blagovne znamke 
v kategoriji Ponudnik energi-
je, poleg tega pa je tudi pre-
jemnica številnih priznanj s 
področja kakovosti storitev.

Vrednote, ki so sestavni del 
korporacijske kulture GEN-I 
in so pomembno prispevale k 
poslovnemu uspehu družbe, 
so spoštovanje in vključenost 
posameznika, odgovornost, 
predanost in prilagodljivost. 
Tudi lokalnemu okolju, saj 
družba svojo pozornost in 
pomoč usmerja v podpo-
ro lokalnim organizacijam 
in društvom, predvsem na 
športnem področju. Na stro-
kovnem področju pa podpira 
aktivnosti, usmerjene na izo-
braževanje ter iskanje dobrih 
energetskih praks in rešitev.www.krsko.si

Drage občanke in občani,

naš cilj ostaja biti razvojno na-
ravnana in uspešna občina, 
občina zadovoljnih občank 
in občanov, uspešnih gospo-
darskih družb, organizacij in 
posameznikov, ki bodo v tej 

lokalni skupnosti prepozna-
li kakovostne pogoje dela in 
bivanja. Tudi z vašo pomo-
čjo in sodelovanjem, spošto-
vane občanke in občani, smo 
uspeli uresničiti številne na-
ložbe na širšem območju naše 
občine. 

Drugo polovico leta 2015 je 
zaznamoval predvsem spre-
jet temeljni prostorski doku-
ment – občinski prostorski 
načrt, s katerim so določeni 
cilji in izhodišča prostorske-
ga razvoja občine.
 
S ciljem zanesljive oskrbe s 
kakovostno pitno vodo smo 
zaključili skupni posavski 
projekt hidravličnih izbolj-
šav vodovodnega sistema in 
s tem dokazali, da je sodelo-
vanje na nivoju regije učin-
kovito, z novimi načrti pa to 

sodelovanje v letošnjem letu 
nadgrajujemo tudi s čezmej-
nimi projekti.

Uspešno smo nadaljevali s 
projektom izgradnje široko-
pasovnega omrežja, ki se v 
tem letu nadaljuje, nadaljeva-
li z obnovami objektov vzgo-
je in izobraževanja, s kateri-
mi izboljšujemo pogoje dela 
in še povečujemo delež pri-
varčevane energije. Tako smo 
zaključili z energetsko obno-
vo telovadnice in vrtca pri OŠ 
Koprivnica, ki jo bomo v teh 
dneh slovesno odprli, v Kr-
škem pa nadaljevali z nasle-
dnjo fazo obnove učilnic.

Zavedam se, da bo tudi v pri-
hodnje potrebnega veliko so-
delovanja, pogovorov in skle-
panja kompromisov. Lahko 
rečem, da dobro in učinkovi-

to sodelovanje z državo kaže 
prve rezultate. Tako bomo 
letos le dočakali prva dela 
izgradnje tretjega mostu v 
Krškem in nadaljevanje iz-
gradnje krške obvoznice. Z 
mrtve točke so se premaknili 
številni drugi državni infra-
strukturni projekti. 

Čakajo nas še naloge nadgra-
dnje kanalizacijskega sistema, 
ureditev cestnega omrežja, še 
v tem mesecu bo občinski 
svet odločal o širitvi prosto-
rov osrednje krške knjižnice 
na obstoječi lokaciji.

Brez uspešnega gospodarstva 
se tudi lokalna skupnost ne 
more razvijati v želeni smeri. 
Zato zahvala vsem gospodar-
skim družbam za vaš prispe-
vek. Še posebej energetskim 
družbam, brez katerih občina 

Krško ne bi dosegala takšne-
ga razvoja.

Ta pa je temelj za razmah 
družabnega, kulturnega ži-
vljenja, ki je v naših krajevnih 
skupnostih izredno bogato. 
Čestitke številnim posame-
znikom in društvom, pro-
stovoljcem za odlične uspe-
he, s katerimi so ponesli ime 
Krškega po državi in v svet. 
Tudi športne, kar je prepo-
znala tudi Evropa, zato s po-
nosom v letošnjem letu no-
simo naziv Evropsko mesto 
športa 2016. 

Posebna zahvala tudi vsem 
prostovoljcem, gasilcem, hu-
manitarnim organizacijam, ki 
ste z nesebično pomočjo po-
magali pri obvladovanju mi-
grantske krize v lokalnem 
okolju.

Spoštovane nagrajenke in 
nagrajenci,
iskrene čestitke in hvala za 
vaš prispevek in predano 
delo, s katerim ste pripomo-
gli k oblikovanju in nadgra-
dnji razvoja v naši občini.

Drage občanke in občani, 
cenjeni bralci,
velika hvala vsem za sodelo-
vanje in vabljeni, da naše sku-
pne uspehe obeležimo v čim 
večjem številu. Naj bo pra-
znik naše občine tudi čas za 
iskrene pogovore, katerih re-
zultat bodo smeli načrti za 
našo skupno prihodnost. Pa 
tudi priložnost za spomin na 
40 let sodelovanja z občino 
Bajina Bašta, s katero nas po-
vezujejo številna prijateljstva. 

Prijetno praznovanje želim in 
vse najboljše, Krško!

Občina Krško bo na slavnostni akademiji v počastitev praznika v torek, 7. junija 2016, podelila priznanja za ustvarjalno delo, po-
sebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Prejemnike visokih priznanj je na predlog Komisije za občin-
ska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski svet Občine Krško.

Martin Novšak, namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, 
in dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I 
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ob 70-letnici delovanja in 
skrbi za naravno okolje.

Ribiška zadruga Krško, ki je 
združevala ribiče od Sevnice 
do Kostanjevice in Brežic, je 
bila ustanovljena leta 1946, v 
letu 1955 pa se je razdelila na 
ribiške družine. Nastala je Ri-
biška družina Krško, ko pa se 
je sedež prenesel v Brestani-
co, se je preimenovala v Ribi-
ško družino Brestanica - Kr-
ško. Ribiči so rešitev vse bolj 
onesnaženih rek in skromnej-
šega ulova videli v obnovi in 
ureditvi nekdanjih grajskih in 
trapistovskih ribnikov v Mač-
kovcih pri Brestanici. Uredi-
li so tri ribnike, utrdili brego-

ve in zgradili ribiški dom. Z 
veliko truda in požrtvovalne-
ga dela članov se je območje 
razvilo v rekreacijsko oazo ne 
samo za ribiče, pač pa za turi-
ste nasploh. 

Družina je posebno skrb po-
svečala vzgoji mladine ter po-
stala organizirana, homoge-
na skupnost ljudi, združena 
v Zvezo ribiških družin Do-
lenjske, Bele krajine in Posav-
ja ter v Ribiško zvezo Slove-
nije. Vseskozi je bila Ribiška 
družina Brestanica - Krško 
med uspešnejšimi družinami 
Slovenije. Stalna skrb za raz-
mah tekmovalne dejavnosti 
je ustvarila generacijo ribičev 

tekmovalcev, ki so dosegali 
najvišje rezultate na državnih 
in celo svetovnih prvenstvih 
med ženskami in moškimi 
člani pa tudi med pionirji in 
mladinci. Člani Ribiške dru-
žine že vrsto let uspešno or-
ganizirajo državno prvenstvo 
ribičev obrtnikov, pa tekmo-
vanja invalidov, upokojencev 
ter družinska tekmovanja in 
srečanja. 

Izgradnja HE na Savi zahte-
va od ribičev posebno skrb 
za ohranitev drstišč, sana-
cijo potokov, izgradnjo ri-
bjih stez, umetnih drstišč in 
vzgojo avtohtonih rib ter dru-
ge ukrepe za varovanje bio-
loške raznovrstnosti in rav-
notežja voda. Po letu 2000 se 
je Ribiška družina ob podpo-
ri in razumevanju investitor-
jev za izgradnjo hidroelek-
trarn na spodnji Savi odločila 
zgraditi nove vzrejne ribnike.  

Ribiči Ribiške družine Bresta-
nica - Krško so tesno poveza-
ni tudi z okoljem in šolami, 
saj svoje znanje radi posre-
dujejo mladim. Posebno skrb 
posvečajo čistemu okolju in 
se v vsakoletnih čistilnih ak-
cijah povezujejo s krajevnimi 
skupnostmi in društvi, po-
sebno turističnimi. 

za uspešen model tuje in-
vesticije v občini Krško in 
družbeno odgovorno delo-
vanje.

Od leta 2006 je podjetje Grie-
shaber Logistika d. o. o., hče-
rinsko podjetje v 100 % lasti 

mednarodnega, transportne-
ga in logističnega podjetja 
Grieshaber Logistik d. d, z lo-
gističnim centrom v Leskov-
cu pri Krškem pomemben 
gospodarski subjekt in delo-
dajalec v regiji Posavje. Pod-
jetje je specializirano za izva-
janje logističnih storitev, od 
organizacije transporta, cari-
njenja, prevzema blaga, skla-
diščenja do odpreme. Poleg 
ročnega pakiranja blaga iz-
vajajo tudi strojno pakiranje 
orodja, komisioniranje, laser-
sko označevanje orodij, gravi-
ranje, etiketiranje, razrez, iz-
sekovanje brusnega platna, 
avtomatično pakiranje obli-
kovanih delov brusnega pla-
tna in brusnih trakov. Obseg 
poslovanja zaradi pozitiv-
nih trendov v svetovnem go-
spodarstvu vztrajno narašča. 
Grieshaber Logistika poma-
ga različnim društvom in or-
ganizacijam pri delovanju in 
izvedbi različnih aktivnosti. 

Podpira razne prireditve in 
prispeva k bolj kakovostne-
mu življenju, s tem pa vpliva 
na razvoj širšega okolja.

Družba daje velik poudarek 
izobraževanju mladih, zato 
vsako leto omogoči opra-
vljanje obvezne prakse di-
jakom srednjih šol iz občine 
in tudi študentom. Še pose-
bej je potrebno poudariti, da 
je podjetje zaposlilo znatno 
število brezposelnih šivilj iz 
Lisce, ki je leta 2005 ukinila 
obrat na Senovem. Danes so 
nekatere zaposlene že izpol-
nile pogoje za redno upoko-
jitev. V letu 2019 načrtujejo 
uvrstitev med največje logi-
stične centre za kupca Bosch 
v Evropi z dodatnimi pro-
grami oz. produkti (brusno 
platno, orodja, krožne žage). 
Širitev programov in dejav-
nosti je dolgoročno zagotovi-
lo za nadaljnje poslovanje na 
sedanji lokaciji. 

ZNAK OBČINE KRŠKO
gospe Janji Starc

za prispevek k razvoju ma-
lega gospodarstva v občini 
Krško.

Janja Starc je svojo poklicno 
pot začela kot strokovna so-
delavka tedanje Obrtne zbor-
nice Krško in si vseskozi pri-
zadevala za izobraževanje na 
področju obrtne zakonodaje, 
delovno pravne zakonodaje 
in na vseh ostalih področjih, 

ki so koristile članom zborni-
ce. Organizirala in individu-
alno je pripravljala vrsto ra-
znih svetovanj, izobraževanj, 
usposabljanj za celotno član-
stvo s poudarkom na posa-
meznih sekcijah obrtnikov, 
ki jih v zbornici ni bilo malo. 

V letu 2002 je prevzela vlo-
go sekretarke, ob spremem-
bi v delu in organizaciji obr-
tno zborničnega sistema pa 
je bila imenovana za direkto-
rico Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Krško. Njena 
skrb je bila povezovanje zbor-
nic v Sloveniji, veliko zaslug 
pa ima za pričetek sodelova-
nja in povezovanja s sosednjo 
obrtno zagrebško zbornico - 
Obrtničko komoro Zagreb in 
za marsikatero poslovno so-
delovanje krških obrtnikov s 
hrvaškimi partnerji ter s tem 
za velik doprinos k malemu 
gospodarstvu v občini Krško. 
Skupaj z Obrtničko komoro 
Zagreb je pomagala pri usta-
novitvi Obrtno podjetniške 

zadruge Mreža s sedežem v 
Zagrebu, odlično pa sodeluje 
tudi z Veleposlaništvom Re-
publike Slovenije v Zagrebu.

Izredne uspehe je dosegla 
tudi pri uveljavljanju medna-
rodnih projektov, nenazadnje 
je zaslužna za sodelovanje 
Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Krško v projek-
tu Leonardo da Vinci skupaj 
s še sedmimi institucijami iz 
Evropske unije. Svojo priza-
devnost za mednarodne pro-
jekte nadaljuje še sedaj in išče 
vedno nove izzive.

Janja Starc s svojimi dolgole-
tnimi izkušnjami konstruk-
tivno sodeluje v večih stro-
kovnih komisijah, upravnih 
odborih in skupščinah v raz-
ličnih institucijah v občini Kr-
ško in tako pridobiva nova 
poznanstva in izkušnje za 
dobrobit članstva Območne 
obrtno-podjetniške zborni-
ce Krško. 

ZNAK OBČINE KRŠKO
družbi Numip d. o. o.

za uspešen gospodarski ra-
zvoj v jedrski energetiki in 
procesni industriji ter pod-
poro pri delovanju organiza-
cij in društev.

Gospodarska družba NUMIP 
d. o. o. od svoje ustanovitve 
aktivno razvija kompeten-
ce na področju kompleksnih 
projektov v jedrski energeti-
ki, farmaciji in procesni in-
dustriji. Od družbe z nekaj 
deset zaposlenimi ob ustano-
vitvi leta 1996 se je do danes 
razvila v mednarodno prepo-

znavno podjetje, ki je že več 
kot 10 let aktivno tudi na tr-
gih ZDA in EU. 
Skupaj s hčerinsko družbo Q 
Techna je bila družba NUMIP 
doslej prisotna na več kot 60 
različnih jedrskih elektrar-
nah, kar predstavlja okrog 
15 % vseh komercialnih jedr-
skih reaktorjev na svetu. Na 
ta način se pridobljena znanja 
in izkušnje prenašajo na do-
mač trg in obratno, saj druž-
ba svoje kompetence obvla-
dovanja zahtevnih projektov 
vse bolj uspešno implementi-
ra tudi v tujini. 

Družba NUMIP kot integra-
tor pogosto povezuje kom-
plementarna lokalna podjetja 
na projektih remontov in mo-
difikacij, hkrati pa zainteresi-
rane družbe vključuje v svoje 
projekte v tujini, tako da po-
staja tudi neke vrste ambasa-
dor domačega znanja in iz-
kušenj.

Kakovost na domači in med-
narodni ravni je stalnica v 
družbi, kar potrjujejo različ-
ni certifikati, še boljši dokaz 
zanjo pa so pozitivne preso-
je in izkazano zadovoljstvo 
s strani domačih in tujih na-

ročnikov ter priznanja, ki jih 
prejemajo. V preteklem letu 
je družba NUMIP tako pre-
jela zlato priznanje za ino-
vativnost GZS OZ Posavje in 
srebrno priznanje GZS za naj-
boljše inovacije v Sloveniji. 

Družba NUMIP je tesno vpe-
ta v lokalni prostor ter preko 
delovnih mest in svoje dejav-
nosti prispeva h gospodar-
skemu razvoju občine Krško, 
vsa leta pa podpira prizade-
vanja različnih športnih in 
kulturnih društev oz. prire-
ditve v občini Krško in širše 
v Posavju ter pomaga posa-
meznikom in družinam, ki se 
znajdejo v težkih situacijah.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Ribiški družini Brestanica - Krško

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
družbi Grieshaber logistika d. o. o.

Miroslav Ilić, direktor

Silva Žvar, direktorica
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ob 70-letnici delovanja in 
skrbi za naravno okolje.

Ljubitelji lova iz Brestanice in 
okolice so že leta 1945 zače-
li z organizacijo lovske dru-
žine, ki so jo ustanovili junija 
1946. Že 1950. leta sta se lo-
vski družini z Blance in Bre-
stanice združili v skupno Lo-
vsko družino Rajhenburg, ki 
pa se je 1952. leta preimeno-
vala v Lovsko družino Bre-
stanica.
 
Lovci so se zavzeto lotili ure-
janja lovišča, njegovih meja, 
problemov gojitve in lova 
divjadi in se ob tem odgovor-
no in zavestno posvečali go-
spodarjenju z loviščem ter va-

rovanjem naravnega okolja. 
Ker družina ni imela svojih 
lastnih prostorov za delova-
nje, so se lovci lotili prido-
bivanja dovoljenj, prostora 
in reševanja vseh postopkov 
za izgradnjo lovskega doma. 
Pri izgradnji so sami opravi-
li skoraj 10.000 prostovoljnih 
ur dela, izvedli večino prevo-
zov, darovali gradbeni mate-
rial in zbirali prostovoljne 
prispevke. Ob 70-letnici lo-
vstva na Slovenskem, 14. av-
gusta 1977, je bil lovski dom 
v Dolenjem Leskovcu slavno-
stno odprt. Zgradili so tudi 
lovski bivak pod Bohorjem, 
ki ga uporabljajo za uresni-
čevanje nalog gojitve divjadi 
v najvišjem predelu lovišča.

Ves čas se člani trudijo za 
pridobivanje članstva in skr-
bijo za naravovarstveno in 
lovsko-strokovno izobraže-
vanje in vzgojo članov, po-
vezujejo pa se tudi z drugimi 
lovskimi družinami. Aktiv-
no se vključujejo v družabno 
življenje svojega okolja - bili 
so med prvimi v organizaci-
ji čistilnih akcij, med prvimi 
v Sloveniji pomagali osnov-
nim šolam pri organizaciji 
naravoslovnih dni, posredo-
vali učencem vedenja o div-
jadi, jih seznanjali z naloga-
mi lovcev ter skrbjo za zaščito 
življenja v gozdovih in nara-
vi sploh, s svojim vzorom pa 
krepili spoštovanje do naših 
naravnih danosti.

kot posebno priznanje za 
prizadevno delo in nesebič-
no pomoč pri obvladovanju 
migrantske krize na obmo-
čju sosednje občine Brežice.

Prostovoljci iz humanitarnih 
organizacij delajo v dobro ti-
stih ljudi, ki najbolj potrebu-
jejo pomoč. Pri tem pogosto 
v življenju nevarnih razme-
rah in v težkih pogojih, sko-
rajda na bojni črti, ogrožajo 
svoje življenje.

V Posavju humanitarna kri-
za večjih razsežnosti ni bila 
pričakovana, vse dokler se v 
mesecu septembru 2015, ko 
so v Slovenijo začele prihaja-
ti prve skupine migrantov, ni 
izkazala potreba po nudenju 
humanitarne pomoči le-tem. 
Prava razsežnost humanitar-

ne stiske pa se je pokazala v 
času od oktobra 2015 do mar-
ca 2016, ko je skozi Posavje 
dnevno prehajalo na tiso-
če migrantov. Veliko prosto-
voljcev je ponudilo pomoč v 
sklopu humanitarnih organi-
zacij. Iz občine Krško Območ-
no združenje Rdečega križa, 
ADRA in Karitas.

Za uspešno obvladovanje ak-
tivnosti, povezanih z oskrbo 
migrantov pri vstopu v drža-
vo, je bilo potrebno usklaje-
no delovanje velikega števila 
pripadnikov pristojnih služb 
(Civilna zaščita, zdravstve-
ne ustanove, gasilci, Policija, 
Slovenska vojska, zaposleni v 
različnih organih), članov raz-
ličnih organizacij in društev 
ter prostovoljcev, vključenih 
v humanitarne organizacije. 

V celotnem procesu oskrbe 
migrantov se je zvrstilo mno-
go posameznikov z območja 
cele države in tudi iz tujine. 
V okviru svojih pristojnosti in 
dejavnosti so pripomogli, da 
je bila nastala situacija v Po-
savju uspešno obvladana.

Naloga humanitarnih organi-
zacij je bila predvsem oskrba 
migrantov, kar je vključevalo 
zagotavljanje, pripravo in de-
litev hrane, oblačil in obutve, 
čiščenje prostorov in obmo-
čja, kjer so se ti nahajali, po-
moč pri zdravstveni oskrbi ter 
mnogo drugih malenkosti, ki 
so ljudem v stiski pomenile 
veliko več, kot si lahko pred-
stavljamo.

Migranti, ki iščejo boljše in 
varnejše življenje, so prosto-
voljcem vračali hvaležnost in 
s pogledi, nasmehi in z mali-
mi gestami pokazali upanje, 
ki je mogoče za trenutek v 
njihovih življenjih zamenjalo 
strah za veselje. Marsikatere-
mu otroku, mladostniku, ma-
teri ali očetu so s svojo priza-
devnostjo narisali nasmeh na 
obraz, s tem pa tudi sebe in 
družbo opomnili, da se vsak 
človek rodi na ta svet z enaki-
mi pravicami in da imamo vsi 
isto sonce, za katerim hodimo 
v upanju na boljši jutri.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Lovski družini Brestanica

JUBILEJNA PRIZNANJA OBČINE KRŠKO
Čebelarskemu društvu Raka (ob 110-letnici)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Veliki Kamen (ob 90-letnici)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Senuše 
(ob 60-letnici)

Lovski družini Podbočje (ob 60-letnici)

Gasilski zvezi Krško (ob 60-letnici)

Valvasorjevi knjižnici Krško 
(ob 50-letnici)

Centru za socialno delo Krško (ob 30-letnici)

Lions klubu Krško (ob 20-letnici)

Turističnemu hortikulturnemu društvu 
Zdole (ob 20-letnici)

Posavskemu društvu seniorjev menedžerjev 
in strokovnjakov (ob 20-letnici)

Društvu likovnikov Krško Oko 
(ob 20-letnici)

Župan občine Krško podeljuje 

PLAKETO OBČINE KRŠKO
Območnemu združenju Rdečega križa Krško ter 
organizacijama ADRA Krško in Karitas Krško
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Naložbe in projekti v občini Krško
Medtem ko je bilo v lanskem letu realiziranih 34,9 milijona evrov prihodkov in 32,9 milijona evrov odhodkov, bodo po načrtih prihodki za leto 2016 
znašali 34,4 milijona evrov, odhodki pa 37,4 milijona evrov.

Izgradnja tretjega krškega mostu  
in naslednje faze obvoznice

Direkcija RS za infrastrukturo je marca objavila javno naro-
čilo za izgradnjo prve faze obvoznice in mostu pri Žadovin-
ku. V sklopu izgradnje prve faze je predvidena gradnja no-
vega mostu preko Save z navezavo na obstoječe krožišče na 
visokovodnem nasipu na levem bregu Save in izgradnjo no-
vega krožišča na desnem bregu Save vključno z navezavo na 
cesto pri Megadomu in naprej na Cesto krških žrtev. Občina 
Krško že vseskozi sodeluje z Ministrstvom za infrastrukturo, 
natančneje Direkcijo RS za infrastrukturo, ki vodi projekt gra-
dnje krške obvoznice. Med občino in direkcijo je bil podpisan 
sporazum o sodelovanju in sofinanciranju te investicije. Obči-
na Krško je s pooblastilom Direkcije RS za infrastrukturo pri-
dobila zemljišča, naročila izdelavo projektne dokumentacije 
in pridobila gradbena dovoljenja tako za prvo fazo izgradnje 
kot tudi za drugo fazo (povezava od krožišča pri mostu na de-
snem bregu Save do predvidenega novega krožišča na cesti za 
Žadovinek in povezavo do obstoječega krožišča pri trgovskem 
centru Krško). Ocenjena projektantska vrednost gradbenih del 
prve faze je 6,4 milijona evrov. Dela naj bi se po načrtih začela 
v drugi polovici letošnjega leta, zaključila pa v skladu z raz-
pisno dokumentacijo v dobrih dveh letih.

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško

Na 8. redni seji 16. julija 2015 je Občinski svet Občine Krško 
sprejel občinski prostorski načrt za območje občine Krško, akt, 
s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostor-
skih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, do-
ločajo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje-
jo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo pogoji 
umeščanja objektov v prostor. Prednostna območja za razvoj 
poselitve in razvoj dejavnosti so na območju mesta Krško, ki 
skupaj z Leskovcem pri Krškem tvori zaokroženo urbanistič-
no celoto, ter v ostalih lokalnih središčih Brestanica, Senovo, 
Podbočje, Raka in sedežih krajevnih skupnosti. Mesto Krško 
se skupaj z naseljem Leskovec pri Krškem razvija kot vodilno 
upravno občinsko središče z razvojem gospodarskih in druž-
benih dejavnosti. V usklajenem predlogu OPN je bilo na ob-
močju občine Krško predlaganih 669 posegov, v skupni po-
vršini 116,28 ha. V OPN občine Krško je določenih 93,31 ha 
novih stavbnih zemljišč.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema

Dve leti trajajoč projekt »Hidravlična izboljšava vodovodne-
ga sistema na območju Posavja« je z zaključkom povezal vo-
dovodne sisteme v treh posavskih občinah in tako izpolnil 
ključne cilje projekta – enakovredno, zanesljivejšo in varnej-
šo oskrbo s pitno vodo. Za občino Krško kot vodilno občino, 
v kateri smo uredili 14 odsekov, zaključek naložbe pomeni 
kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 23 tisoč občank in 
občanov od skupno nekaj manj kot 26 tisoč. S projektom smo 
zagotovili dovolj vodnih virov z zadostnim pretokom, pove-
zavo magistralnega vodovoda in vzpostavitev celovitega vo-

dovodnega sistema, ki omogoča bistveno višjo kakovost pitne 
vode in nemoteno oskrbo za vse priključene na javni vodovod. 

V občini Krško že 265 hektarjev  
namakalnih površin

Po izgradnji prve faze namakalnega sistema Kalce – Naklo, ki 
je v uporabi že od leta 2006 in zajema 110 hektarjev namakal-
nih površin v dolžini 3,5 kilometra cevi, smo v juliju 2015 slo-
vesno odprli II. fazo namakalnega sistema, s katero se je po-
dročje namakalnih površin povečalo na skupno 265 hektarjev. 
Področje druge faze namakalnega sistema Kalce – Naklo se 
razprostira na 155 hektarjih oz. 9,1 kilometra skupne dolžine 
cevi, zajema 305 parcel in 166 lastnikov, Občina Krško pa je 
naložbo v višini 1,1, milijona evrov zgradila s pomočjo evrop-
skih sredstev v višini približno 710.000 evrov. Izgradnja na-
makalnega sistema Kalce Naklo II. faza temelji na ohranitvi 
obstoječega črpališča, voda za namakanje pa se v celoti črpa 
iz reke Krke. Skupna predvidena poraba vode na celotnih 265 
hektarjih prve in druge faze zgrajenega namakalnega sistema 
je ocenjena na 244.000 m3/leto, in sicer v obdobju med mar-
cem in oktobrom, obe fazi pa imata skupno črpališče in trafo 
postajo. Sistem, za katerega vodna pravica oziroma dovolje-
nje velja do leta 2042, omogoča kapljično namakanje za kme-
tijsko proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih ce-
pljenk. Lastnik obeh faz je Občina Krško, upravljavec sistema 
pa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Načrti širitve knjižnice v Krškem  
na obstoječi lokaciji

Lastnik prostorov, kjer se Valvasorjeva knjižnica Krško tre-
nutno nahaja, je Slovenska kapucinska provinca s sedežem v 
Ljubljani, s katero ima Občina Krško sklenjeno najemno po-
godbo. Slovenska kapucinska provinca in občina sta se dogo-
vorili o možnostih prodaje ali najema dela samostana, hkrati 
pa so v končni fazi usklajevanja z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije (ZVKDS) glede obnove in novogradnje 
objekta. Občinskemu svetu Občine Krško bo v juniju predlo-
žena investicijska dokumentacija, katere sprejem bo osnova 
za morebitne nadaljnje korake.

Energetska sanacija telovadnice  
in vrtca pri OŠ Koprivnica

Potem ko smo v občini Krško v letu 2014 energetsko sanirali 
osnovne šole v Krškem, Leskovcu pri Krškem in v Brestani-
ci, je lani poleti stekla energetska sanacija vrtca in telovadni-
ce pri OŠ Koprivnica, prav tako sofinancirana iz evropskih 
sredstev. Energetska sanacija je obsegala obnovo strehe in fa-
sade ter stavbnega pohištva, kar bo pripomoglo k zmanjša-
nju porabe energentov, saj bo po obnovi prihranek pri ogre-
vanju vrtca in telovadnice na letni ravni predvidoma znašal 
85 MWh na leto. 

Obnova notranjih prostorov  
OŠ Jurija Dalmatina Krško 

Potem ko je bila v letu 2014 največja osnovna šola v občini Kr-
ško energetsko sanirana, je v lanskem letu Občina Krško pri-
stopila k celoviti prenovi notranjih prostorov, in sicer v prvi 
fazi obnovi tlakov, notranjega stavbnega pohištva, strojnih in 
elektro instalacij ter opreme v učilnicah in prostorih razredne 
stopnje ter osrednjega dela šole – kuhinje, jedilnice, čakalni-
ce, garderob na razredni stopnji, knjižnice, zbornice in pisarni-
ških prostorov. Druga faza obnove učilnic in prostorov za viš-
jo stopnjo bo stekla v času poletnih počitnic v letošnjem letu. 
V letošnjem letu je v proračunu Občine Krško za ta namen si-
cer predvidenih 1,7 milijona evrov. 

Konec junija začetek obnove  
leskovškega vrtca

Občina Krško je objavila razpis za izvajalca gradbenih del za 
obnovo vrtca Pika Nogavička pri OŠ Leskovec pri Krškem 
s petimi oddelki, v katerih je okoli 90 otrok. Dela naložbe v 
predvideni višini 1,1 milijona evrov bodo po načrtih stekla 
konec junija in trajala do oktobra. V skladu z investicijskim 
programom bodo dela obnove vključevala sanacijo instala-
cij, ometov, vertikalnih odtokov, zamenjavo kanalizacijskih 
cevi, zamenjavo stavbnega pohištva in opreme. Objekt bo to-
plotno izoliran, zamenjali bodo tudi kritino. V začetku febru-
arja je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obve-
stilo lokalne skupnosti o deležih razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje občinskih investicij. Občini Krško je tako omo-
gočeno črpanje sredstev v skupni višini nekaj več kot 877.000 
evrov, od tega 351.000 evrov nepovratnih sredstev in 526.400 
evrov povratnih sredstev, iz občinskega proračuna pa nekaj 
več kot 261.000 evrov.  

3190 priključkov  
na odprto širokopasovno omrežje

S ciljem omogočiti sodoben dostop do informacijske tehnolo-
gije vsem gospodinjstvom na območju občine Krško na obmo-
čju belih lis, kjer ni komercialnega interesa za gradnjo omrežja, 
je Občina Krško v letu 2008 začela z gradnjo širokopasovne-
ga omrežja, za kar je iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj uspela pridobiti šest milijonov evrov. Do konca letošnje-
ga aprila je bilo zgrajenih 3190 priključkov, od tega je 2206 
uporabnikov vključenih na storitev enega od izbranih opera-
terjev. V letošnjem letu so v načrtu še novi priključki, pri če-
mer je predviden strošek izgradnje 311.000 evrov. Gre pred-
vsem za priključke na območju Planine pri Podbočju, Titove 
ulice na Senovem, Strme poti, Sremiške in Kidričeve ulice v 
Krškem, območje Žabjeka in Slivja, Na Dorcu in Elektrarni-
ški ulici v Brestanici, Spodnjem Starem Gradu, Starem Gradu 
in v Dolenji vasi, Venišah v KS Leskovec pri Krškem, Podul-
cah in Zabukovju v KS Raka. 

Obnova tržnice Videm 

Potem ko je Občina Krško v okviru projekta Posavska špajza 
na tržnici na Vidmu sanirala del konstrukcije, zgradila nove 
zunanje stopnice, obnovila dvigalo in nadkrila teraso, sanira-
la tlak terase in dogradila nove sanitarije, je v drugi polovici 
lanskega leta v okviru četrte faze obnove zaprla teraso in ume-
stila zaprte prodajalne na terasi na dobrih 250 m2 v skupni vre-
dnosti 200.000 evrov. Z novo oz. obnovljeno infrastrukturo in 
urejenimi skupnimi prostori tržnice na Vidmu ter z dogodki 
omogočamo boljšo tržno organiziranost lokalnih ponudnikov, 
domačih rokodelcev in raznih društev. Sicer pa obnova tržni-
ce še ni povsem zaključena, saj bo v letošnjem letu stekla še 
zadnja faza, v okviru katere bo urejen še spodnji del fasade 
objekta in zunanja ureditev.

Sanacije plazov

V lanskem letu so se zaključila sanacijska dela, in sicer sa-
nacija plazu na Libni, zdrsa brežine na Zdolah in v Brezo-
vici v Podbočju. Urejeni in sanirani so tudi zdrsi brežin na 
cesti Hrastek–Brlog v Podbočju, v Drenovcu in Vrh pri Po-
vršju v krajevni skupnosti Raka. Po lanskoletnih poplavah, 
ki so povzročile kar nekaj škode na občinskih cestah, bodo 
te prav tako sanirane, za kar je v proračunski rezervi name-
njenih 40.000 evrov.

Veniše z novimi infrastrukturnimi pridobitvami

V Venišah so zaključili več infrastrukturnih projektov, saj je 
Občina Krško v zadnjem letu zaključila s sanacijo plazu, pre-
novila vodovodni sistem, obnovljeno oziroma na novo zgra-
jeno je bilo kanalizacijsko omrežje, optično omrežje in ureje-
na plinifikacija v skupni vrednosti 485.000 evrov. Po obilnem 
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deževju v lanskem septembru se je na območju Veniš sprožil 
večji plaz, ki je bil saniran. Vrednost sanacije je znašala 223.000 
evrov, od tega je delež v višini 174.000 evrov krilo Ministrstvo 
za okolje in prostor, ostalo pa Občina Krško. 

Modernizacija občinskih cest

V Odloku o občinskih cestah v občini Krško je opredeljeno 
upravljanje občinskih cest, ki obvezuje občino, da izdela načrt 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, v katerem so najmanj 
za obdobje štirih let določene prednostne naloge razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresniče-
vanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja. Občina Kr-
ško ima 234,5 km lokalnih cest, 38,3 km krajevnih cest, 14,7 
km zbirnih cest in 548,7 km javnih poti, skupaj 836 km kate-
goriziranih cest. Po načrtu za letos višina sredstev znaša 2,5 
milijona evrov. 

Krožišče Dorc v Brestanici

Občina Krško bo s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo le-
tos začela z deli izgradnje krožnega križišča na regionalni ce-
sti Podsreda–Brestanica v Brestanici pri odcepu za Armeško 
in dela nove cestne povezave z mostom preko Dovškega po-
toka do brestaniškega bazena. Z ureditvijo želimo doseči pred-
vsem umiritev prometa na tem odseku ceste, zagotoviti pre-
točnost, predvsem pa se bo v naslednji fazi, ko bo stekla še 
izgradnja ceste na obstoječo cesto v Jetrno selo, izboljšala pro-
metna varnost v neposredni bližini osnovne šole. Trenutno 
poteka razpis za izvajalca del, katerih ocenjena vrednost zna-
ša 1,2 milijona evrov, dela 1. faze pa se bodo predvidoma za-
čela poleti.

Ureditev Sremiške ulice v Krškem

Zaključujejo se dela izgradnje pločnikov in ostale infrastruktu-
re na Sremiški ulici v Krškem, katerih vrednost znaša 361.000 
evrov. Na Sremiški ulici je tako zgrajen pločnik z začetkom 50 
metrov nad priključkom na regionalno cesto Krško–Zdole in 
zaključkom pri uvozu na rekreacijsko pot na ribnik. V sklopu 
tega projekta je Občina Krško na omenjenem odseku uredila 
tudi oporne zidove, obnovila vodovod, zgradila meteorno in 
fekalno kanalizacijo, širokopasovno omrežje in javno razsve-
tljavo. V tem letu pa smo pristopili tudi k izdelavi projektne 
dokumentacije za ureditev križišča Zdolske in Sremiške ulice.

Pločniki na cesti Rožno–Presladol 

V sklopu projekta je predvidena ureditev peš površin in vo-
zišča na odseku regionalne ceste R3-679/3909 Blanca–Bresta-
nica od km 18+510 do km 18+870 v naselju Rožno (v dolžini 
360 m). Urejen bo enostranski hodnik za pešce, zgrajena ce-
stna razsvetljava, novi avtobusni postajališči, kanalizacija za 
odvajanje padavinskih voda ter oporni zidovi.

Obnova ceste Šutna–Trebelnik

Z januarjem so se začela dela obnove ceste Šutna–Trebelnik, 
ki povezuje krško in brežiško občino. Naložba v višini 162.000 
evrov vključuje asfaltiranje vozišča in ureditev odvodnjavanja 
v dolžini 920 metrov, strošek pa bosta krili Občina Krško v vi-
šini nekaj več kot 83.000 evrov in Občina Brežice v višini nekaj 
manj kot 79.000 evrov. Dela so v zaključni fazi.

Rekonstrukcija ceste Videm–Brestanica  
skozi Sotelsko 

Potem ko je Občina Krško na tem odseku ceste uredila razši-
ritev ceste na dveh najbolj ozkih odsekih z novim opornim zi-
dom, uredila tudi vodovodni sistem, širokopasovne povezave, 
je podjetje Infra zaključilo gradnjo kanalizacije. Trenutno po-
teka asfaltiranje prvega sloja, s čimer bo cesta v kratkem pre-
vozna. Do sredine julija pa bodo potekala še dela priključeva-
nja na kanalizacijsko omrežje.

Obnova ceste skozi naselje Zdole 

Občina Krško je v maju z Direkcijo RS za infrastrukturo pod-
pisala pogodbo o sofinanciranju projekta obnove državne ce-
ste skozi naselje Zdole. V postopku podpisa so tudi pogodbe 
o odkupu zemljišč za cesto in pločnike ter avtobusna posta-
jališča. Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja razpis za iz-
vedbo del za rekonstrukcijo ceste, ki naj bi se po načrtih za-
čela v septembru.

Priprava Celostne prometne strategije

Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene pro-
metne infrastrukture, ampak tudi nižje stroške za mobilnost, 
manjše zastoje, bolj učinkovite naložbe, večje zadovoljstvo in 
manjše onesnaženje ter posledično bolj zdravo okolje. Strate-
ška obravnava prometa prinaša objektivno merljivo izboljša-
nje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lo-
kalne skupnosti za uspešen razvoj. Zato je tudi Občina Krško 
pristopila k celostnemu načrtovanju prometa s pripravo Ce-
lostne prometne strategije. V načrtu so različne aktivnosti, in 
sicer na področju kolesarske infrastrukture, na področju jav-
nega prevoza, zmanjšanja prometa z osebnimi avtomobili in 
podobno. 

Ureditev parkirišč pri Gradu Rajhenburg

Ob zgornji cesti pri gradu bo Občina Krško v tem letu zgra-
dila 25 bočnih parkirišč s pripadajočo javno razsvetljavo. Ob-
čina Krško je za projekt, katerega ocenjena vrednost znaša 
50.000 evrov, pridobila vso potrebno projektno dokumenta-
cijo za gradnjo, soglasja in pravico graditi na tem območju. 

Kanalizacijsko omrežje

V načrtu je nadgradnja kanalizacijskega omrežja, in sicer na 
območju KS Senovo na Kajuhovi ulici, Cesti 1. maja, Dovškem, 
odsek Gače, Partizanski cesti in Cankarjevi ulici, v KS Brestani-
ca na odseku Jetrno selo–OŠ Brestanica ter v KS Leskovec pri 
Krškem v Venišah – odsek Zajčki (1. faza) in Leskovec II. faza.

Komasacije in agromelioracije

V letošnjem letu načrtujemo tudi komasacije in agromeliora-
cije na širšem območju občine. Komasacija ali združitev raz-
drobljenih kmetijskih zemljišč v občini Krško prinaša razvoj-
ne prednosti, saj bo omogočila ustrezno izrabo prostora, bolj 
ekonomično pridelavo, lažjo dostopnost in večje parcele. V 
letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi za komasacije in 
agromelioracije na območju Velikega Podloga in Gržeče vasi.

Nadstrešnica – poslovilni objekt na 
pokopališču Brestanica 

Na parkirišču pri pokopališču v Brestanici bodo v kratkem 
stekla dela izgradnje nadstrešnice oz. poslovilnega objekta 
med cerkvijo in pokopališčem, sanacija pokopališkega zidu, 
prestavitev komunalne infrastrukture ter ureditev prostora 
pred vhodom v cerkev v skupni vrednosti okoli 250.000 evrov. 
Nadstrešnica, ki bo namenjena kot poslovilni prostor in pro-
stor za obrede, bo postavljena na dvignjeno ploščad. 

Spominski park Podbočje

V Podbočju je Občina Krško v sodelovanju s Krajevno sku-
pnostjo Podbočje uredila Spominski park Podbočje. Občina 
Krško je zgradila novo mrliško vežico in nadstrešnico v viši-
ni 182.000 evrov, Krajevna skupnost Podbočje pa je poskrbe-
la za zunanjo ureditev pokopališča. 

Prostor za raztros – pokopališče Krško

V sklopu razširitve pokopališča v Krškem je Občina Krško 
uredila tudi prostor za raztros, in sicer na vzhodni strani pred-
videne razširitve pokopališča. Prostor je razdeljen na dva glav-
na sklopa, in sicer prostor za svojce, na katerem bodo ume-
ščene spominske plošče in prostor za sveče ter cvetje, ter 
drugi del, to je pot za raztros, ki poteka skozi parkovno ure-
ditev. Celotno območje je urejeno kot park, zasebnost in mir 
pa bo še dodatno zagotavljal drevored. 

Krško - Evropsko mesto športa 2016 

V letu 2015 je Evropa prepoznala občino Krško kot mesto, ki 
omogoča športno udejstvovanje in rekreacijo za vse generaci-
je kot instrument zdravja, integracije in izobraževanja, ter mu 
podelila naziv Evropsko mesto športa 2016. Vse od leta 2009 
do 2015 je Občina Krško na področju športa za investicije na-
menila 7,5 milijona evrov za obnove in novogradnje športnih 
objektov. V letošnjem letu je za programe športa predvidenih 
več kot 435.000 evrov, in sicer za javna dela v programih špor-
ta, dotacije za športne dejavnosti, dotacije Športni zvezi, sofi-
nanciranje nabav osnovnih sredstev, sofinanciranje različnih 
športnih tekmovanj pa tudi sofinanciranje najemnin za upo-
rabo športnih objektov.

Obnova Stadiona Matije Gubca

Obnova Stadiona Matije Gubca je potekala v treh fazah, sku-
paj v vrednosti 300.000 evrov, obsegala pa je nadkritje pasaže 
na glavni tribuni, rušitev starih boksov in postavitev novih ter 
nadkritje rampe na objektu AMD. V načrtu je še sanacija raz-
svetljave, na širšem rekreacijskem območju stadiona pa tudi 
ureditev prostorov za balinarski klub ter menjava balona za 
potrebe teniškega kluba v zimskem času. 

Oživljanje starega mestnega jedra Krškega

Občina Krško si pri oživljanju starega mestnega jedra priza-
deva predvsem s sofinanciranjem obnov objektov. Tako so v 
lanskem letu namenili 30.000 evrov, počrpanih pa je bilo nekaj 
manj kot 27.000 evrov. Tudi najemnine za poslovne prostore 
so lahko do 50 % znižane. Ker so zaenkrat ti prostori večino-
ma zasedeni, občina že načrtuje deset do 15 novih poslovnih 
prostorov na CKŽ 44, namenjenih predvsem za start-up pod-
jetja. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za izgradnjo poslov-
no-stanovanjskega kompleksa na CKŽ 19, obnovili občinski 
objekt na Bohoričevi 3 ter zagotovili stanovanja za mlade v 
skladu z Lokalnim programom za mladino. V zadnjih letih 
pa so tudi različni dogodki, ki jih v sodelovanju z različnimi 
organizacijami in društvi Občina Krško organizira skozi vse 
leto, ena od oblik oživljanja starega mestnega jedra Krškega.

Spletna aplikacija za pobude občanov

Z novembrom 2015 je na spletni strani Občine Krško na vo-
ljo nov spletni servis, preko katerega lahko občanke in obča-
ni Občini Krško posredujejo predloge, pobude in vprašanja, o 
projektih, o tem, kaj pričakujejo v svojem kraju, krajevni sku-
pnosti, ulici, opozarjajo na določene pomanjkljivosti in podob-
no. Prednost spletnega servisa je, da omogoča uporabniku, da 
svoje vprašanje podkrepi s fotografijo in lokacijo. Uporabniki 
prav tako lahko pregledujejo že podane pobude in odgovore 
pristojnih, s tem pa lahko pridobijo tudi že odgovor na more-
bitno vprašanje. Izdelana je tudi mobilna aplikacija za upora-
bo na pametnih telefonih.
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PETEK, 27. maj 2016

• od 800 do 1600

Sončkova tržnica rabljenih predmetov
Center Sonček Krško

(Zveza Sonček - Center Sonček Krško)

• od 900 do 1300

Dan odprtih vrat 
Čebelarskega društva Senovo - Brestanica 

Pred gasilskim domom na Senovem
(Čebelarsko društvo Senovo - Brestanica)

• ob 1200

Okrogla miza z udeleženci 10. UNESCO tabora in 
zunanjimi obiskovalci na temo:

»INTERNET - ali o njem res že vse vem?«
Kulturna dvorana Doma XIV. divizije Senovo

(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• ob 1830

Druženje udeležencev 10. UNESCO tabora 
in krajanov ob krušni peči

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

SOBOTA, 28. maj 2016

• od 900 do 1500

Slovenski pokal v kajak kanuju na divjih vodah 
za mlajše kategorije - Krško 2016

Reka Sava pri krškem mostu, (Kajak kanu klub Krško)

• od 1200 do 2200

Romske športne igre 
Kerinov Grm, športno igrišče 

(Romsko ŠKD Roma džam angle Krško)

• od 1500 do 2000

Dan Valvasorjeve knjižnice Krško
Valvasorjeva knjižnica Krško, (Valvasorjeva knjižnica Krško)

• ob 1700

Otvoritev rekonstrukcije odseka ceste Senovo - Belo
Reštanj (Senovo), (Občina Krško)

• ob 1800 
Dan odprtih vrat gledališke skupine 

DKD Svoboda Senovo - igra na prostem
Reštanj (Senovo), (DKD Svoboda Senovo)

• ob 1900 
»V koraku s krškimi mažoretkami« 

Kulturni dom Krško, (Mažoretni klub Baton Krško)

NEDELJA, 29. maj 2016

• od 900 do 1400

Slovenski pokal v kajak sprintu za mlajše kategorije - 
Brestanica 2016

Akumulacijsko jezero Brestanica in parkirišče 
pri gostilni Pečnik, (Kajak kanu klub Krško)

• od 900 do 1200

Oldtimer Show Krško 2016 - Srečanje starodobnih vozil
Parkirišče Qlandia Krško, (Qlandia Krško) 

• ob 1700

Anica Valentinc: Moj mali veliki svet - 
fotografska razstava

Domačija Šribar, (Etnološka zbirka Kobile)

TOREK, 31. maj 2016

• ob 1200

Področno prvenstvo osnovnih in srednjih šol Posavja 
in Dolenjske v akvatlonu 2016

Bazen Brestanica, (Triatlon klub Krško)

• ob 1700

»Prigode iz mačjega mesta« - prireditev učencev OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško

Kulturni dom Krško
(OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško)

• ob 1900

Pogovorni večer - »Starši - roparji izkušenj svojih otrok?«
Dvorana v parku, (Društvo Družina in Življenje)

SREDA, 1. junij 2016

• ob 1200

»Moje sledi delavnica« z Milojko Drobne
Galerija Krško, (Mestni muzej Krško)

• ob 1800

Koncert orkestrov in komornih skupin 
Glasbene šole Krško

Kulturni dom Krško, (Glasbena šola Krško)
• ob 1800

Otvoritev energetsko sanirane telovadnice in vrtca 
Osnovne šole Koprivnica

Telovadnica OŠ Koprivnica
(Občina Krško in OŠ Koprivnica)

ČETRTEK, 2. junij 2016

• ob 1900

Dobrodelni plesno-glasbeni koncert 
»Gremo na Broadway«

Kulturni dom Krško, (Plesni klub Lukec)

PETEK, 3. junij 2016

• ob 1500

Dan odprtih vrat Društva upokojencev Senovo
Titova cesta 99

(Društvo upokojencev Senovo)

• ob 1800

Medgeneracijsko srečanje »Iz preteklosti za sedanjost«
Krušna peč v »Novi koloniji« na Senovem

(Turistično društvo Senovo)

• ob 1800

Nakup pod zvezdami
Staro mestno jedro Krškega

(Občina Krško in Center za podjetništvo in turizem Krško)

SOBOTA, 4. junij 2016

• ob 900

Strelsko tekmovanje za mlade - Pokal Občine Krško
Strelišče pri OŠ Leskovec

(SD Leskovec)

• od 900 do 1700

Dolenjski teniški satelit 
Igrišče TK Krško

(Teniški klub Krško)

• ob 1000

45. mednarodni plavalni miting - Krško 2016
Bazen Brestanica

(Plavalni klub Celulozar Krško)

• ob 1000

Mednarodni mladinski in članski šahovski turnir 
Krško 2016

Hotel City Krško
(Šahovski klub Triglav Krško)

• ob 1000

Zlata krogla 2016 - Tradicionalni balinarski turnir
Balinišče Balinarskega kluba Krško

(Balinarski klub Krško)

• ob 1100

70. obletnica Ribiške družine Brestanica - Krško
Ribniki Mačkovci

(Ribiška družina Brestanica - Krško)

• ob 1700

16. pozivno meddruštveno gasilsko tekmovanje 
za prehodni pokal PGD Senuše

PGD Senuše 
(Prostovoljno gasilsko društvo Senuše)

• ob 1830

Otvoritev sanacije stadiona Matije Gubca Krško
Stadion Matije Gubca Krško

(Občina Krško)

• ob 1900  
Zlati znak Občine Krško in pokal Franca Babiča

Stadion Matije Gubca Krško, (AMD Krško)

• od 2000 do 500

Tradicionalni nočni turnir v malem nogometu 2016
Igrišče ob športni dvorani XIV. divizije Senovo

(Športno društvo Senovo)

NEDELJA, 5. junij 2016

• ob 1000 
»Veselje v ljubezni« - župnijski praznik

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

• ob 1000

3. mednarodni Plavalčkov miting v plavanju za invalide 
Bazen Brestanica

(Športno društvo Plavalček)

• od 1000 do 1800

Dan jagod na gradu Rajhenburg
Grad Rajhenburg

(Bukovec Logistika d. o. o., 
PE Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg)

• ob 1500

Tradicionalne kasaške dirke - Šampionat Slovenije
Hipodrom Brege

(Konjeniški klub Posavje Krško)

PONEDELJEK, 6. junij 2016

• ob 1300

Okrogla miza in podelitev priznanj in diplom najboljšim 
inovatorjem v posavski regiji za leto 2016 

Kulturni dom Krško
(Gospodarska zbornica Slovenije, 

Območna zbornica Posavje, Krško)

• ob 1700

Zaključek sanacije plazu v naselju Drenovec
Drenovec (Senuše), (Občina Krško)

TOREK, 7. junij 2016

Osrednji prireditvi ob prazniku Občine Krško:

• ob 1700

Slavnostna akademija v počastitev praznika Občine Krško
Kulturni dom Krško

(Občina Krško)

• ob 1900

Kulturno-zabavno druženje občank in občanov 
z gosti iz Bajine Bašte 

Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Občina Krško)

SOBOTA, 11. junij 2016

• ob 1000

Srečanje odbojkarjev Krško - Bajina Bašta
Igrišči na mivki pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica

(Odbojkarsko društvo Brestanica)

NEDELJA, 12. junij 2016

• ob 1100

Otvoritev Spominskega parka Podbočje
Pokopališče Podbočje

(Občina Krško in KS Podbočje)

Prireditve ob prazniku občine Krško 2016
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Voščila ob prazniku občine Krško

Spoštovane in spoštovani,
iskrene čestitke ob prazniku občine Krško!

So poti in so križišča, 
na katerih srečamo mnogo ljudi, 

a v našem spominu ostanejo le tisti, 
ki izžarevajo posebno energijo 

in imajo vizijo razvoja.

Naj bo prihodnost lepa 
in radodarna z novimi dosežki 

na različnih področjih delovanja.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine Krško,

iskreno vam čestitam ob prazniku vaše občine, 
ko skupaj praznujete dosežke in nove pridobitve, 

s katerimi skrbite za razvoj in izboljšanje kakovosti življenja 
v vaši skupnosti. Ob prazničnem dogajanju vam želim 

predvsem več časa za veselje in druženje, 
saj nam v vsakdanjem življenju tega prepogosto primanjkuje. 

Naj bo praznik priložnost za pristen pogovor 
in pogumne načrte za prihodnost. 

Iskrene čestitke vsem izjemnim posameznikom in organizacijam, 
ki boste v znak zahvale za vaš doprinos 

k razvoju lokalne skupnosti prejeli priznanja, plakete in znake. 

Vse lepo in dobro ob vašem prazniku!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Cenjene občanke, spoštovani občani občine Krško!

Vsak jutro je uvod v nov dan, 
ki naj vam vliva optimizem 

pri vašem pogledu v prihodnost,
vaša srčnost pa naj vas vodi 

v uspešno izpeljavo novih projektov.

Naj idej in volje nikoli ne zmanjka.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Krško.

Junij je vaš praznični mesec – čas še dodatne krepitve družbenih vezi 
in pripadnosti lokalni skupnosti. Želim vam prijetne praznične dni, 

skupaj pa se zasluženo poveselite uspehov in dobrih dejanj, 
ki lepšajo bivanje v vaših krajih.

Županu in sodelavcem, občinskemu svetu, krajevnim skupnostim ter 
nosilcem gospodarstva, organizacijam, društvom in posameznikom, 

ki uspešno delujete v krški občini, tudi v bodoče želimo uspešno delo. 
Z dobrim sodelovanjem, razumevanjem in zaupanjem 

bomo uspešno uresničevali tudi nadaljnji razvoj 
našega skupnega posavskega prostora.

Iskrene čestitke vsem ob vašem prazniku, še posebej pa tudi 
prejemnikom priznanj, ki z delom in ustvarjalnostjo dodatno 

prispevate k polnosti bivanja.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Ob praznovanju vašega občinskega praznika 
vam v svojem imenu in v imenu naših občanov 

iskreno čestitam ter se vam zahvaljujem za naše dosedanje 
odlično medsebojno sodelovanje v okviru posavske regije. 

Prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnosti, 
saj med našima občinama obstajajo tradicionalno dobre vezi, 

ki jih oboji znamo ceniti in negovati, v skupnih projektih 
pa tudi nadgrajevati v dobro vaših in naših občanov.

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Krško, 
spoštovani župan, podžupanja, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Bliža se mesec junij in z njim praznični dnevi v občini 
Krško, največji posavski lokalni skupnosti. Seveda ne 
gre povsem enačiti osebnih praznikov s prazniki sku-
pnosti, pa vendar se zdi, da je bila izbira praznika v 
spomin na vrnitve izgnanih družin pred enainsedem-
desetimi leti prava odločitev. Nenaden izgon iz doma-
če hiše in pot celotne družine v neznano je nekaj naj-
hujšega, kar se lahko primeri človeku. In čeprav se 
jih je večina vrnila na svoje v veliki meri opustošene 
domove, lahko tiste dni vrnitve jemljemo za ponovno 
rojstvo vsakega izmed njih. Po vrnitvi so si morali na 
novo organizirati življenje in se truditi za preživetje, 

ob tem pa jim aktualna oblast resnici na ljubo ni bila 
vedno naklonjena, saj so bili marsikdaj deležni očit-
kov zaradi svojega begunstva, na katerega niso šli po 
svoji volji. Zlasti ta begunski vidik daje letos prvič po-
sebno intonacijo krškemu kot tudi prazniku izgnancev 
1941–1945, saj še ni minilo leto, kar smo tako rekoč 
pred svojimi očmi spremljali usodo tisočev družin, ki 
so pribežale v Evropo, največ izmed njih prav v kraje, 
kamor so bili naši predniki prisilno pregnani.

Praznik je čas za premislek in tako je tudi v tem pri-
meru. Ljudje, ki skrbijo za čim boljše delovanje sku-

pnosti, nam bodo poročali, kaj so v tem pogledu stori-
li in kaj še nameravajo. Mi pa lahko razmislimo, kako 
smo s tem zadovoljni in kaj smo za kvalitetnejše ži-
vljenje storili kot občani, zaposleni v podjetju ali jav-
nem zavodu, lastniki gospodarskih družb ali obrtnih 
delavnic in drugje. 

Marsikaj smo na ogled postavili tudi letos s praznični-
mi stranmi v Posavskem obzorniku, zato vas vse lepo 
vabimo k branju, vsem naročnikom objav pa se iskre-
no zahvaljujemo za sodelovanje.
 Uredništvo

Naročnik: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu

Spoštovane občanke in občani Občine Krško,

v letu, ko so krški nogometaši potrdili prvoligaški status, vam iskreno čestitam za še eno 
šampionsko leto in vam želim, da bo tudi prihodnje leto prav takšno.

Ob prazniku Občine Krško vam želim tudi lepo praznovanje v krogu naše krške 
skupnosti.

Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP)
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Ob prazniku občine Krško 
vsej skupnosti čestitamo za doseženo 

ter tudi v prihodnje želimo 
uspešen razvoj gospodarstva, 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
ter odnosa sodelovanja 
in zaupanja med ljudmi. 

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
ter delovnih uspehov.

Občina Krško in Krajevna skupnost 
Brestanica - iskrene čestitke 

ob praznikih, ki nas združujeta.

 Občankam in občanom 
čestitamo za praznik 

in želimo veliko dobrega sodelovanja 
tudi v prihodnje.

Nuklearna elektrarna Krško 

pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Spoštovane občanke 
in občani.

Ob prazniku 
občine Krško 

iskreno čestitamo 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Ob prazniku Krškega voščimo 
občankam in občanom z željo, da bi 

skupaj uspešno sooblikovali 
življenje v skupnosti ter ustvarjali 
prijazno, zeleno in urejeno občino.

Prijetno druženje ob številnih 
prazničnih prireditvah želimo.
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Vsakoletno obeleževanje občinskega praznika občine Krško ima 
korenine že v letu 1956, ko so v tedanji občini Videm-Krško pod 
vodstvom predsednika Občinskega ljudskega odbora Staneta 
Nunčiča sprejeli odlok, da je 12. avgust občinski praznik v spo-
min na vrnitev izgnancev. Takrat je bilo današnje območje obči-
ne še vedno razdeljeno na manjše občine, od katerih so danes ne-
katere večje krajevne skupnosti (npr. Senovo, Raka …). 

Občinski prazniki so predvsem priložnost za merjenje napredka 
in razvoja občine v preteklem letu, uresničevanja zastavljenih ci-
ljev na različnih področjih človekovega dela in ustvarjanja. Skozi 
leta so se pridobitve spreminjale, saj so bile potrebe občine in mo-
žnosti v posameznih letih zelo različne. Kot so lahko kakšno leto 
bolj izstopale pridobitve na gospodarskem področju, so morda 
že naslednje leto bolj v ospredje stopile potrebe na izobraževal-
nem in kulturnem področju. Razvitost občine je bila zelo različ-
na, saj so bila tudi zgodovinska ozadja, ki so vplivala na obliko-
vanje današnje občine v enovito različna. Posamezni kraji so pred 
tem pripadali dvema zgodovinskima pokrajinama in s tem so bile 
tudi upravne značilnosti različne. 

V prvih letih je bilo težišče na osnovnih pridobitvah, ki ljudem 
olajšajo življenje, te so bile predvsem komunalnega značaja (vo-
dovod, elektrika). Običajno so se kulturnim programom, ki so jih 
izvajale najboljše kulturne skupine v občini, pridružile tudi raz-
lične športne prireditve, saj so poudarjali znano geslo o zdravem 
duhu v zdravem telesu in povezanosti le-tega s skrbjo za napre-
dek. Kljub temu je bilo v preteklosti število prireditev ob prazniku 
bistveno manjše kot danes. Nekoliko so se skozi leta spreminja-
li tudi datumi praznovanj, a v glavnem so bili posvečeni spomi-
nom na izgnanstvo in prvim krškim žrtvam. 

Občinska vodstva so ves čas iskala tudi najprimernejše načine za 
nagrajevanje posameznikov ali organizacij za njihova izjemna 
dela in dosežke na različnih področjih, vendar smo od začetka 
osemdesetih let priča dokaj stalnemu naboru priznanj oziroma 
nagrad. S tem da se v zadnjih letih še povečuje delež nagrad sku-
pinam oziroma organizacijam v primerjavi s številom nagrad po-
sameznikom, prav letos pa smo priča dopolnitvi le-teh s t. i. ju-
bilejnimi nagradami.

1966
V tem letu je krška občina že imela obstoječe meje (med letoma 
1965 in 1968 se oblikujejo tudi že krajevne skupnosti), v kakr-
šnih je delovala vse do leta 2006, ko je bila izglasovana odcepi-
tev KS Kostanjevice na Krki. Praznovanje občinskega praznika 
so leta 1966 organizirali poleg občinske skupščine tudi občin-
ski odbor SZDL in občinsko združenje zveze borcev NOV, saj so 
obenem praznovali 25-letnico vstaje proti okupatorju leta 1941 
in dan borca (4. julij). Enotedensko praznovanje je potekalo od 
sobote, 25. junija, do sobote, 2. julija. To leto je bilo posvečeno 
predvsem pridobitvam na področju kulture, ki je pomembno 
bogatila življenje v občini Krško. Ob občinskem prazniku je s 1. 
julijem prišlo tudi do menjave na čelu občinske Skupščine, saj 
je vodenje za predsednikom Francem Draganom, ki je po treh 
letih odstopil zaradi zdravstvenih razlogov, prevzel dotedanji 
podpredsednik SO Anton Javorič iz Brestanice.  

Slavnostna seja občinske Skup-
ščine je bila tega leta v Domu 
svobode na Vidmu. Ker je bilo 
praznovanje širše zastavljeno, 
so se slavnostne seje občinske 
skupščine udeležili vidnejši 
predstavniki političnega in kul-
turnega življenja tedanje Slo-
venije, med njimi sta bila tudi 
podpredsednik Izvršnega sve-
ta Republike Slovenije ter po-
litični in kulturni delavec Beno 
Zupančič, ki je nekaj let svoje-
ga življenja preživel na Zdolah, 
in častni občan občine Brežice 
Miloš Poljanšek, vrsto let vpet 
v kulturne tokove na tedanji re-
publiki in državi. V kulturnem 
programu so sodelovali še Bre-

staniški zbor, godba na pihala, igralec Janez Rohaček in literar-
ni ustvarjalec Jaro Stoviček, brat nagrajenega Vladimirja, ki je 
spregovoril o pomenu Valvasorjevega dela za slovenski narod. 

Tokrat je bila osrednja seja namenjena predvsem pridobitvam 

Kako s(m)o praznovali ...

Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 53, 8270 Krško

Spoštovane občanke, občani!

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

z medsebojnim razumevanjem 
in prijetnim druženjem.

 
Svet KS Rožno - Presladol,
predsednik Anton Bohorč

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

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednica Sonja Bračun
in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
 

ob prazniku občine Krško iskreno čestitamo
in želimo veliko osebnega in delovnega uspeha.

 
mag. Nataša Šerbec, predsednica, 

in Svet KS mesta Krško

Svet KS Veliki Podlog, Karolina Cizerle, predsednica Sveta

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

Ob prazniku občine Krško vam iskreno čestitamo in vam želimo 
obilo prijetnih trenutkov na dogodkih, ki jih Občina Krško 

organizira v počastitev praznika. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
tudi vsem posameznikom, ki s svojim delom in udejstvovanji na 

različnih področjih prispevajo k družbenemu razvoju.

Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Ob prazniku občine Krško 
in prazniku Krajevne skupnosti Brestanica - dnevu izgnancev 

vam iskreno čestitamo 
in vas vabimo na praznične prireditve, 

ki bodo potekale v okviru našega praznika.
Predsednik Vlado Bezjak in Svet KS Brestanica

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert in Svet KS Krško polje

Spoštovane krajanke in krajani!

V želji, da vam bodo letošnje prireditve 
polepšale praznične dni, vam iskreno čestitamo 

ob krajevnem prazniku, 
hkrati pa se pridružujemo tudi čestitkam 

ob občinskem prazniku.

Krajevna skupnost Senuše

Ob prazniku KS Senuše čestitamo
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Predsednik Andreas Repše 

in Svet KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

Drage občanke in občani, krajanke in krajani,
ob prazniku občine Krško vam želimo 

prijetno praznovanje in veliko priložnosti 
za medsebojna druženja.

Krajevna skupnost 
Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Ob prazniku občine Krško čestitamo 

ter vam želimo prijetno druženje na prireditvah,

ki bodo potekale v počastitev praznika.

Predsednik Jože Slivšek in Svet KS Zdole

ZEL-EN
Ob prazniku občine Krško 

iskreno čestitamo in želimo 
veliko osebnega zadovoljstva,

uresničenih ciljev in zelenih idej, 
v dobro vseh.

www.zel-en.si

KRAJEVNA SKUPNOST GORA
Gora 31, 8270 Krško

Ob prihajajočem prazniku
vam izrekamo čestitke z željo,

da se tudi letos srečamo na prireditvah,
ki nam lepšajo praznične dni.

Predsednik Alojz Kerin in Svet KS Gora

Poj mi pesem o svobodi,
ki v lastovki živi.
Poj mi pesem o žlehtnobi,
ki v hlapca se naseli.

Poj mi pesem o odličnosti,
naj priložnost spet dobi.

Poj mi pesem o povprečnosti
in kako se je znebi.

Namesto želja poklanjamo kitici pesmi (V. Kreslin),
v katerih so zapisane vse želje in hrepenjenje,
ki v nas zori, živi, čaka in se novih dni veseli.

Predsednik Jože Olovec in Svet KS Leskovec pri Krškem

nadaljevanje na str. 24

Kip Valvasorja,  
delo Vladimirja Štovička
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na področju kulture, saj so ob tej priložnosti v prenovljeni nek-
danji cerkvi sv. Duha odprli krško galerijo, ki je skoraj do sre-
dine 90. let rasla in se bogatila pod okriljem Valvasorjeve knji-
žnice Krško. Tudi danes  občanom v njenih prostorih v okviru 
Kulturnega doma Krško pripravljajo razstave različnih avtor-

jev. Zanimivo je, da je galerijo že do srede meseca julija obiska-
lo več kot 3.000 obiskovalcev. Pred tedanjo Valvasorjevo hišo 
in današnjim krškim muzejem pa je bil kot dar kiparja Vladi-
mirja Štovička mestu Krško odkrit kip Janeza Vajkarda Valva-
sorja. Prvič so podelili tudi  priznanje z medaljo Janeza Vajkar-
da Valvasorja zaslužnim občanom, ki ga je ob svoji 70-letnici za 
izjemen dolgoletni prispevek na umetniškem področju prejel 
akademski kipar in medaljer Vladimir Štoviček. Ob tem je pre-
jel tudi državno priznanje red zaslug za narod s srebrnimi žar-
ki. V letu 2010 odprtem krškem Mestnem muzeju je na ogled 
urejena zbirka njegovih medalj in plaket. 

Celoten teden je bil bogat s številnimi dogodki. Med pomemb-
nejšimi je bila še otvoritev obnovljenega Lamutovega razstavi-
šča  v Kostanjevici na Krki, v katerem se še danes v okviru Ga-
lerije Božidarja Jakca pripravljajo odmevne razstave likovnih 
ustvarjalcev in se na dogodkih srečujejo številni rojaki od bli-
zu in daleč. Marsikateri občan se še spominja krške trgovine 
Železnina, ki je bila tedaj preurejena, in v kateri je bilo mogoče 
najti marsikaj za gradnjo in popravila, pa tudi posodo in razne 
pripomočke. Danes trgovine sicer ni več, njene izložbene pro-

store pa so pred kratkim obogatili z ulično razstavo Sava razi-
skuje Neviodunum. Leta 1966 pa so na njenem pročelju odkri-
li spominsko ploščo, posvečeno predvojnemu revolucionarju 
in prvemu sekretarju Okrožnega komiteja KPS za Posavje Ma-
ksu Strmeckemu. Pa naj omenimo še nekaj dogodkov, kot so 
bili otvoritev gasilskih garaž na Vidmu, kjer danes domujeta 
tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo in PGE, hitropotezni 
šahovski turnir, ulični tek atletov zasavskih občin in zaključek 
Jugoslovanskih pionirskih iger. Na Senovem so proslavili dan 
rudarjev, v Brestanici 25-letnico izgnanstva, za prispevek h gle-
dališki kulturi pa so poskrbeli v Kostanjevici, kjer so igrali že 
jubilejno, 25. izvedbo Miklove Zale. 

1976
Če je bil občinski praznik leta 1966 izrazito v znamenju kulture, 
pa je desetletje kasneje slika občine drugačna, saj so v ospred-
je poleg kulture prišle tudi pridobitve na gospodarskem po-
dročju. Občinski praznik so praznovali 7. junija, kot spomin na 
vrnitev izgnancev in na prve krške žrtve. Občino je takrat vo-
dil Silvester Gorenc, v mestu pa so že več mesecev potekale in-
tenzivne priprave na 500-letnico mesta Krško, ki so jo prosla-
vili v letu 1977.

Med dogodki ob prazniku občine 1976 izstopata predvsem dva. 

Kako s(m)o praznovali ...

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

čestitamo ob občinskem prazniku.
112

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Ob praznovanju občinskega praznika

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

Občinski odbor Krško

NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občankam in občanom čestitamo 
ob občinskem prazniku.

Občinski odbor SDS Krško,
predsednik Jože Olovec

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam 

ob občinskem prazniku 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne,
ko toplo sonce pomladansko seje,

spet ozelenil semtertje bo veje.
Naenkrat ne zgubi moči poprešne,
al vender zanjga ni pomoči rešne.

Ko spet znebi se gojzd snega odeje,
mladik le malo ali nič več ne šteje.

(F. Prešeren)

nadaljevanje s str. 23

Spoštovane občanke 
in občani, 

iskrene čestitke ob 
prazniku občine Krško.

Lokalni
odbor
Krško

Gasilske garaže na Vidmu

Lamutov likovni salon v Kostanjevici na Krki

nadaljevanje na str. 25
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Ob prazniku občine Krško 

čestitamo vsem 

občankam in občanom 

ter vam želimo prijetno 

druženje ob praznovanju.

Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84D, 8270 Krško, Slovenija
Tel.: +386 7 49 14 100, Fax: +386 7 49 14 110
info@ihs.si, www.ihs.si

5. junija je predsednik Izvršnega komiteja predsedstva CK ZKS 
Stane Dolanc položil temeljni kamen za izgradnjo krškega kul-
turnega doma na Vidmu in simbolično pognal v obratovanje 
takrat dograjeno in v letu 1975 testirano prvo jugoslovansko 

plinsko-parno elektrarno v Brestanici. Prenovljena elektrarna 
je imela skupno zmogljivost 95 MW, hkrati z osnovno investi-
cijo pa je bilo zaradi zagotovitve varnega transporta goriva za 
elektrarno takrat izvedenih še veliko drugih infrastrukturnih 
pridobitev (most preko Save, obvoznica v Krškem in v Brestani-
ci), ki so bile pomembne za razvoj občine Krško. Tega leta so za-
gnali tudi nov obrat celuloze v krški tovarni celuloze in papirja.

Praznovanje je obogatilo tudi odkritje doprsnega kipa ob de-
setletnici smrti znanega rojaka dr. Mihajla Rostoharja (1878-
1966), ki spada med utemeljitelje slovenske psihološke zna-
nosti in enega od pomembnih akterjev pri ustanavljanju 
ljubljanske univerze leta 1919. V krški galeriji so gostili raz-
stavo znanega likovnega ustvarjalca Janeza Boljke. 

Krška občina se je že od 70. let povezovala z nemško občino 
Obrigheim in srbsko Bajino Bašto. Leta 1975 so podpisali tudi 
uradno listino o pobratenju z občino Bajina Bašta v Srbiji, saj 
so s tem želeli ohraniti povezave, ki so nastale med drugo sve-
tovno vojno, ko so bili ravno v Srbijo izgnani nekateri prebi-
valci današnje občine Krško. Za obema občinama je že 40 let 

sodelovanja in krepitve 
medsebojnih odnosov na 
različnih področjih. Šte-
vilne delegacije obeh ob-
čin so vsako leto potova-
le na sever in jug, tako je 
bilo tudi leta 1976, ko so 
ob občinskem prazniku 
gostje iz Bajine Bašte, ki 
so v Krško prispeli z vla-
kom bratstva in enotno-
sti, spoznavali Krško in 
gospodarstvo občine.  
Med prisotnimi gosti ob 
prazniku sta bila tudi po-
litični in kulturni delavec 
Franc Šetinc, ki je bil rojen 
v Mihalovcu pri Dobovi, in 
znana političarka Lidija 
Šentjurc, ki je nekaj časa 
preživela v Krškem. Med 
občinskimi nagrajenci, ki 

so prejeli najvišje občinsko priznanje z medaljo Janeza Vajkar-
da Valvasorja, so bili to leto kolektiv Termoelektrarne Brestani-
ca, za njihov prispevek pri izgradnji nove pridobitve, dolgoletni 
družbeno-politični delavec Karel Šterban in Krajevna skupnost 
Senovo za prispevek na področju lokalne samouprave.  

1986
Občina Krško je sredi 80. let 20. stoletja s svojimi 28.500 pre-
bivalci, ki so živeli v 185 naseljih in 16 krajevnih skupnostih, 
spadala med srednje velike slovenske občine. 

Osrednja prireditev ob prazniku je bila v pred desetletjem zgra-
jenem Delavskem kulturnem domu, v katerem je tisto pomlad 
potekal tudi za prihodnost Slovenije pomemben politični in kul-
turni dogodek - 12. kongres Zveze socialistične mladine Slove-
nije. Predsednik Skupščine občine je bil leta 1986 Zoran Šoln s 
Senovega, ki je na slavnostni seji v mali dvorani predstavil do-
sežke občine v zadnjih letih, ko je napredovala med najbolj raz-

Kako s(m)o praznovali ...

Kip dr. Mihajla Rostoharja  
v Gaju zaslužnih občanovZ otvoritve prenovljene TE Brestanica leta 1976

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 

občankam in občanom
ter želimo veliko osebnih 

in poslovnih uspehov.

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

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

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

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje.

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

Želimo vam vse lepo 
ob prazniku občine Krško!

V VSEH DOBRO ZALOŽENIH  
TRGOVINAH V POSAVJU!

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.

nadaljevanje s str. 24

nadaljevanje na str. 26
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vite po družbenem proizvodu na prebivalca (leta 1985 kar na 
3. mestu v Sloveniji). 

Nato so podelili občinska priznanja: najvišje priznanje veliki 
znak so prejeli Osnovna šola Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice 
na Krki, Zdravko Petan iz Krškega in Roman Sotler s Senovega. 
Znake so prejeli: Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj TOZD 
Proizvodnja papirja, Zdenko Picelj, dolgoletni direktor Dolenj-
skega muzeja, in Herman Pregl, dolgoletni vodja krške pošte 
in učiteljica Meta Habicht s Senovega. Priznanja pa so preje-
li Jože Kuhar z Mladja pri Podbočju, Aleksander Šoba z Zdol, 
Lojze Babič iz Leskovca, Milka Zorko z Rake in Martin Boltez 
iz Kostanjevice na Krki. Slovesnost je s pevskimi točkami obo-
gatil Leskovški oktet. Zatem je bila v veliki dvorani kulturnega 
doma proslava občinskega praznika za širšo javnost, na kate-
ri so nastopili Mešani pevski zbor Viktor Parma, Moški pevski 
zbor DKD Svoboda Brestanica in Pihalni orkester Tovarne ce-

luloze in papirja Djuro Salaj. Speedway je že desetletja vrasel v 
to okolje in je postal del prepoznavnosti krške občine, zato so 
8. junija ob občinskem prazniku pripravili 5. mednarodno dir-
ko za zlati znak občine Krško. 

Najpomembnejša pridobitev ob tem prazniku je bila posodo-
bitev papirnega stroja PS 2 v Tovarni celuloze in papirja Djuro 
Salaj, ki je bila tedaj še vedno največji posavski zaposlovalec z 
okoli 2.300 zaposlenimi in je že desetletja dajala kruh številnim 
družinam v krški občini in širše. Sicer pa so bili tvorci "gospo-

darskega čudeža" tistega časa še Nuklearna elektrarna Krško, 
Elektrarna Brestanica, Specializirano podjetje za industrijsko 
opremo SOP, Kovinarska, Sigmat Brestanica, Metalna Senovo, 
Rudnik rjavega premoga Senovo, Transport Krško ter števil-
ne enote (TOZD-i) različnih gospodarskih organizacij, na pri-
mer Lisca Senovo, Labod - Libna Krško, Pionir - TOZD Togrel in 
TOZD Gradbeni sektor Krško, Mercator - Preskrba Krško, Žito - 
Imperial Krško, Novoles - TOZD Bor Krško in TOZD Lipa v Ko-
stanjevici na Krki itd. V Krškem je imela takrat sedež tudi LB 
Temeljna posavska banka, ki je imela še dve ekspozituri v Sevni-
ci in Brežicah ter šest agencij in je takrat zaposlovala 155 ljudi.

1996
Župan občine Krško je bil v tem letu Danilo Siter, predsednik 
Občinskega sveta pa Franc Bogovič, kasnejši župan občine Kr-
ško in sedanji evropski poslanec. Tedanji proračun občine  je 
znašal 2,8 milijarde slovenskih tolarjev. 

Tega leta je bilo v občini na področju gospodarstva kar nekaj 
pomembnih dogodkov. Tovarna celuloze in papirja je bila po 
mnogih zapletih in protestih delavcev in tudi lokalne skupno-
sti prodana tujim, češkim lastnikom. Z žalostjo je bil sprejet 
tudi sklep, da na Senovem po dvesto letih preneha delati tam-
kajšnji rudnik, tega leta pa je bil sprejet prvi program razgra-
dnje NEK in odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
ter izrabljenega jedrskega goriva. V Krškem je začelo poslovati 
podjetje Evrosad, ki je v posameznih segmentih nasledilo nek-
danji Agrokombinat in postalo eden večjih zasebnih sadjar-
jev v Evropi. Posavska banka je začela delovati kot podružni-
ca Ljubljanske banke.

Tokratna slavnostna seja Občinskega sveta je bila v samostan-
ski cerkvi Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Slav-
nostni govornik Danilo Siter je poudaril, da so se do takrat zelo 
razgrete strasti med političnimi strankami v občinskem svetu 
nekoliko umirile, kar naj bi omogočilo boljše delo lokalne samo-
uprave. Na seji so podelili občinska priznanja, vendar pa je bil 
to eden najskromnejših praznikov glede števila prejemnikov. 
Veliki znak je prejela Olga Gorenc za delo na področju družbe-
nega in socialnega varstva, za prispevek k razvoju plesne dejav-

Kako s(m)o praznovali ...

Člani MePZ Viktor Parma na srečanju 18 let kasneje

Tips za prihodnost
elektro!

www.tips.si

Kolektiv podjetja TIPS d.o.o. vam ob občinskem prazniku 
želi prijetno praznovanje ter veliko osebnih in poklicnih dosežkov.

Čestitamo 
ob prazniku!

KZ Krško z.o.o.
Rostoharjeva 88 

8270 Krško

rival-varovanje.si

Čestitamo 
ob prazniku.

Za vašo varnost!

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: info@cvetlicarna-lilija.si

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

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

čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

Aleš Medved s.p., Sovretova 19, Krško (Videm), CKŽ 21, Krško

Zahvaljujemo 
se vam za zaupanje 

in vam želimo 
prijetne praznične dni.

POPUSTI 
POLETJA

Čestitamo ob prazniku!

trgovina.krsko@jelovica.si | www.jelovica.si

Trajnostni razvoj in to, kar nam je 
skupno in dobro za obcino Krško, 
zagotavlja in utrjuje prihodnost.

Skupaj si bomo prizadevali, da bo 
uspešna.

nadaljevanje s str. 25

nadaljevanje na str. 27
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nosti ob 15-letnici delovanja je priznanje občine prejel Dušan 
Vodlan. Kulturni program so poleg plesalcev Posavskega ple-
snega kluba Lukec iz Krškega oblikovali mladinski in otroški 
pevski zbor OŠ Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki. 

Pred slavnostno sejo je v kostanjeviškem gradu potekala okro-
gla miza o problemih prometne infrastrukture, katere so se 
udeležili tudi minister za promet in zveze Igor Umek, sicer Sev-
ničan, ter državna poslanca iz Posavja, domačina Franc Černe-
lič in Branko Janc.

V času praznovanja so v Krškem gostili tudi delegacijo pobra-
tene občine Obrigheim z županom Rolandom Lauerjem, s ka-
tero so se uradno pobratili leta 1982. Ker so bili v delegaciji 
tudi gasilci iz Obrigheima, so se srečali z vodstvom PGE Krško, 
medtem ko so gospodarstveniki s predstavniki Območne go-
spodarske zbornice in Obrtne zbornice govorili o možnem so-
delovanju.

Bogato delovanje različnih društev, organizacij, institucij in po-
sameznikov se je pokazalo tudi tokrat v pestrem programu pra-
znovanja, ki se že od 90. let prejšnjega stoletja vsako leto širi 
in bogati. Praznovanje so odprli plavalci s tradicionalnim pla-
valnim mitingom, mladi so se zabavali na prireditvi Krška noč 
v starem delu mesta, vinogradniki pa so se srečali na tradicio-
nalnem, že 24. tednu cvička v Kostanjevici na Krki. Tudi tokrat 
so prevladovale športne prireditve, saj so poleg že omenjenih 
plavalcev tekmovali tudi kolesarji in kegljači, speedwayisti pa 
so se pomerili na tradicionalni dirki za zlati znak in pokal Fran-
ca Babiča, na kateri je v močni mednarodni konkurenci zmagal 
domačin Krešo Omerzel. Po dirki je nebo nad Krškim osvetlje-
val veličasten ognjemet.

2006
Občina, ki jo je že od leta 1998 kot župan vodil Franc Bogovič, 
je pripravila bogato občinsko praznovanje, s kar preko 60 pri-
reditvami, predvsem s področja športa in kulture. 

Tokrat je seja občinskega sveta, na kateri je bil slavnostni go-
vornik duhovnik Izidor Pečovnik iz katoliške misije v Berlinu, 

potekala v Domu XIV. divizije na Senovem. Župan Franc Bogo-
vič, ki je v svojem govoru orisal tudi glavne pridobitve v mi-
nulem letu in predstavil usmeritve za prihodnji razvoj, je med 
drugim dejal: »Naše gospodarstvo se kljub pretresom razvi-
ja in krepi. Krška podjetja po statistiki ustvarjajo največ pri-
hodka v naši regiji in zaposlujejo nekaj več kot polovico vseh 
Posavcev. Vse več je dinamičnih manjših in srednjih podjetij – 
jeder, ki ponujajo nove priložnosti in dajejo zagotovilo za ra-
zvoj.« Obiskovalci pa so v kulturnem programu lahko prisluh-
nili Simfoničnemu orkestru Glasbene šole Krško in Pihalnemu 
orkestru DKD Svoboda Senovo, ki sta izvajala dela senovske-
ga glasbenika Dejana Učakarja. Ob tej priložnosti so  namenu 
predali razširjeno senovsko pokopališče (4.000 m²), investici-
ja je bila vredna 50 milijonov tolarjev. Tega leta je bila občina 
Krško s 1.526 evri prihodkov na prebivalca najvišje uvrščena 
med nemestnimi slovenskimi občinami.

Priznanja so prejeli Teniški klub ob 20-letnici delovanja, Jože 
Požun za uspešno delo na področju podjetništva in društve-
nega delovanja in Marjana Sečen na področju socialnega var-
stva, znak občine je prejela OŠ XIV. divizije Senovo za uspešno 
vzgojno-izobraževalno delo in društveno delovanje na Seno-
vem, veliki znak pa ob 30-letnici delovanja za izjemne uspehe 
in dosežke na gospodarskem področju družba Savaprojekt in 
Niko Žibert za življenjsko delo in večletne uspehe trajnega po-
mena za občino Krško.

Kako s(m)o praznovali ...

Otvoritev razširjenega pokopališča na Senovem

BARVE, LAKI, FASADE, LEPILA
Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB

Drage občanke, spoštovani občani!

Ob prazniku vam iskreno čestitamo, obenem pa se zahvaljujemo Občini Krško, 
ker je prepoznala naše dosežke in nas uvrstila med letošnje dobitnike priznanj.

Kolektiv Grieshaber logistika d.o.o.

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

www.sc-krsko.si

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

pa želimo veliko uspehov ob zaključku šolskega leta. 

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

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vse za poroko
Darilni program

Žalna dekoracija

Občini Krško ob praznovanju izrekamo iskrene 
čestitke ter se našemu ustanovitelju in obiskovalcem 

knjižnice zahvaljujemo za dobro sodelovanje. 
Vsem občankam in občanom tudi v nadaljnje želimo 

veliko dobrega branja. 

  Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

CKŽ 65, KRŠKO |Tel.: 07/49 05 900 | www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net
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Vsem svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje, ob praznovanju naše občine 

pa želimo veliko prijetnih doživetij.

nadaljevanje s str. 26

nadaljevanje na str. 29
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Alu�nal d.o.o. | Cesta krških žrtev 135 b, 8270 Krško |  +386 7 488 08 00
 info@alu�nal.si | www.alu�nal.si

Čestitamo ob prazniku!

Občankam in občanom ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Krško.

www.kalia.si

Ul. 11 novembra 45, 

Leskovec pri Krškem 
(v prostorih Evrovinogradnika)

Za bogat in zdrav pridelek
Pri nas boste našli vse, kar potrebujete 

za vinograd, sadovnjak, vrt in polje, pa tudi 
pripomočke za ureditev doma in sobne 
lončnice. Na voljo imamo široko izbiro 
sredstev za varstvo rastlin, za nasvet 

pa lahko povprašate tudi strokovnjaka.

Ob občinskem prazniku vam iskreno 
čestitamo in vam želimo, da bo, 

tudi z našo pomočjo, vaša občina 
še dolgo prijazna in urejena.

Bona ni možno zamenjati za gotovino. Pri posameznem nakupu 
je unovčljiv en bon. Bon ne velja pri nakupu večjih pakiranj 

mineralnih gnojil, sredstev FFS in poljščin.

BON 

5€ 

Bon je unovčljiv pri nakupu 
nad 40 €, v vrtnem centru Kalia, 

Leskovec pri Krškem, 
do 30. junija 2016.

Posavski obzornik Format 128 x 111 mm KALIA.indd   1 19. 05. 2016   09:22:40

www.avtoline.si

Iskrene čestitke ob 
prazniku občine Krško.

Želimo vam udobno in 
zanesljivo vožnjo.

Vsem občankam
in občanom čestitamo
ob prazniku
občine Krško!

Z željo, da še naprej ostanemo vaš partner 

za zagotavljanje in kontrolo kakovosti,

vam voščimo najlepše želje 

ob prazniku občine Krško.

www.qtechna.si  



Posavski obzornik - leto XX, številka 11, četrtek, 26. 5. 2016 29PRAZNIK OBČINE KRŠKO

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

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

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku

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

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

 STROKOVNA IZVEDBA 
MANSARD V NIZKOENERGIJSKEM STANDARDU

Čestitamo
ob prazniku!

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

(izvoz za VIPAP)

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

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

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com
Drage občanke, krajanke, spoštovani občani, krajani!

Praznični dnevi naj vam prinesejo veliko veselja 
in prijetnih priložnosti za druženje.

Kolektiv podjetja Kim d.o.o.

www.kim.si

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

www.tatalovic.si

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

ORTODONTIJANOVO!

 
PRVI PREGLEDI!

BREZPLAČNI

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

Nahajamo se 
na tržnici na Vidmu 

zraven M bara!

T: 07 39 35 704, 
GSM: 041 760 702

-  pestra izbira dnevno svežega mesa 
z okoliških kmetij,

-  mesni izdelki domače predelave,
-  peka mesa po naročilu 

Bo
št

ja
n 

M
la

ka
r s

.p
., 

Ko
lo

dv
or

sk
a 

1a
, K

rš
ko

Vsem svojim strankam in poslovnim 
partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje 
in vam želimo veliko prijetnega druženja.
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Zahvaljujemo se za zaupanje 
in vam čestitamo ob prazniku naše občine!

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo, tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724
ivan_ciglar@t-2.net

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

S praznovanjem so začeli v pe-
tek, 26. maja, ko je začel Teni-
ški klub Krško z vikendom 
odprtih vrat, v večernih urah 
pa so občani lahko prisluhni-
li koncertu Marka Železnika, 
med drugim pa so 28. maja  
praznovali 850-letnico praž-
upnije Videm ob Savi. Zvrsti-
li so se še številni športni do-
godki, med katerimi nekateri 
tradicionalni, kot že 11. med-
narodno prvenstvo Nerezin v 
podvodnem ribolovu ali 35. 
plavalni miting, 37. strelsko tekmovanje v Leskovcu, 13. srečanje modelarjev v Žadovinku, ka-
saške dirke na hipodromu Brege in nepogrešljiva 23. speedway dirka za zlati znak Občine Krško. 

Leto 2006 so med drugim obeležili različni dogodki, med njimi zaključek proizvodnje celulo-
ze v Krškem, jesenske občinske volitve, na katerih je bil Franc Bogovič v tretje izvoljen za žu-
pana, končalo se je tudi dolgoletno sobivanje krajanov KS Kostanjevica v občini Krško, saj je 
Kostanjevica na Krki postala samostojna občina, s tem se je tudi število prebivalcev z 28.146, 
zmanjšalo za okoli 2.500. Zanimivo je tudi, da so leta 2006 prvič po nekaj letih zabeležili po-
zitiven naravni prirastek, ki je znašal 33, saj se je v občini rodilo več otrok (304), kot pa je ob-
čanov umrlo (271).

V kratkem sprehodu skozi desetletja, smo skušali iztrgati iz pozabe nekaj drobcev iz minulih 
praznovanj krškega praznika ter hkrati obogatiti strani z voščili. Če bo prispevek deležen do-
brega odziva, bomo prihodnje leto nadaljevali z letom 1967 …

 Pripravila: Polona Brenčič in Silvo Mavsar

Kako s(m)o praznovali ...

Koledar prireditev ob prazniku občine Krško je na strani 20.

Po več kot šestih desetletjih so v Krškem prenehali 
proizvajati celulozo.

nadaljevanje s str. 26
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BREŽICE – V Domu kulture Brežice so 21. aprila obeležili de-
seto obletnico Otroške folklorne skupine Kresnice OŠ Bre-
žice. Na odru so poleg Kresnic nastopili še Murenčki, Čebe-
lice, Mlinčki ter kolegi iz Črnomlja in Artič.

Otroška folklorna skupina Kresnice na brežiški šoli deluje od leta 
2006, od leta 2013 pa še mlajša skupina od 1. do 4. razreda. V 
odrskih postavitvah predstavljajo pristno otroško igro, ki se pre-
pleta s pesmijo in petjem. Pri oblikovanju kostumov sta pomaga-
la etnologinja dr. Ivanka Počkar in etnolog Bojan Knific, sešila 
pa jih je Vlasta Kerin. Kresnice imajo za sabo številne nastope 
na domačih odrih ter v bližnji in širši okolici. Sodelujejo tudi na 
humanitarnih prireditvah, redno se udeležujejo otroških folklor-
nih revij, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Gostovali so tudi na dveh mednarodnih otroških festivalih v Bo-
sni in Hercegovini in Srbiji, dvakrat so nastopili še na Češkem. 
Vodi jih Zdenka Dušič, ki je bila 29 let aktivna plesalka v KUD 
Oton Župančič Artiče. Kot je povedala, je izredno vesela, da na 
odru nastopa toliko mladih, ki ohranjajo kulturno dediščino. Na 
ta način pridobivajo tudi občutek za skupinsko ustvarjanje, od-
govornosti in pripadnost skupini. Ravnateljica OŠ Brežice mag. 
Marija Lubšina Novak je povedala, da je deset let za nekatere 
dolga doba, za nekatere tudi ne: “A kljub vsemu je to mejnik, ob 
katerem je vredno postati, se ozreti nazaj na prehojeno oziroma 
preplesano pot in naravnati korake v prihodnost.” Prireditev si 
je ogledala tudi podžupanja občine Brežice Katja Čanžar, ki je 
poudarila, da je ohranjanje in negovanje ljudske duhovne kultu-
re vir kulturne rasti in življenskega sloga.  A. Novoselič 

Kot je v imenu Valvasorje-
ve knjižnice povedala Polona 
Brenčič, so odprti za potre-
be različnih generacij in cilj-
nih skupin, zato so že pred leti 
pričeli s projektom »Živim in 
se veselim s knjižnico«, v kate-
rem sodelujejo z ustanovami 
in društvi, ki nudijo prilago-
jene programe uporabnikom, 
njegova dolgoletna izvajalka 
pa je knjižničarka Antonija 
Amon. V okviru projekta že od 
leta 2009 poteka bralna značka 
Petra Klepca, v katero se vsako 
leto vključuje več bralcev. Le-
tos je bralo 37 uporabnikov in 
učencev iz VDC Leskovec - Kr-
ško (19 bralcev), OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja Krško (11 bral-
cev) in Centra Sonček Krško 
(7 bralcev).

Antonija Amon, ki enkrat 
mesečno bere s sodelujoči-

Za jubilejno praznovanje so 
pevke poslušalcem podarile 
sijajen koncert, sestavljen iz 
kompozicij različnih sklada-
teljev, od ljudskih napevov do 
večno zelenih slovenskih in tu-
jih melodij. Koncert so dopol-
nili: sopranistki Katja Glas in 
Andreja Barič Kerin, tolkal-
ska skupina GŠ Brežice v sesta-
vi Gašper Koritnik, Benjamin 
Bogovič, Žiga Vašcer Šetinc, 
Matevž Maček in Žiga Hervol 
(mentor prof. Goran Gorše) in 
s klavirsko spremljavo prof. Pi-
erina Cavaliere Mršič.

Zborovodkinja prof. Marjetka 
Podgoršek Horžen se sprašu-
je, kdaj je minilo teh čudovitih 
25 let, saj se ji zdi, da je bilo 
včeraj, ko se je skupina mla-
dih deklet v majhni učilnici 
v stari glasbeni šoli združila 
z veliko željo po prepevanju. 
Prve pevske korake so delale 
na prireditvah Glasbene šole 

Deset let brežiških Kresnic

Kresnice na jubilejnem nastopu

Solzice – včeraj, danes, jutri
BREŽICE – Vokalna skupina Solzice, ki uspešno deluje pod okriljem Glasbene šole Brežice je z dvema koncertoma, 7. in 14. 
maja, v Viteški dvorani brežiškega gradu obeležila srebrni jubilej - 25 let delovanja. 

Brežice, na revijah otroških in 
mladinskih pevskih zborov ter 
na ostalih prireditvah v Breži-
cah in okolici. Kot zborovod-
kinja je posegala po skladbah, 
ki so jih z veseljem prepeva-
le – za svojo dušo in za svoje 
poslušalce. Najbolj se veseli-
jo letnih koncertov, pravi Mar-
jetka, kjer z žarom preko pe-
smi spletejo nit s poslušalci 
in se jim tako zahvalijo, da so 
z njimi, jih bodrijo, podpirajo 
in slišijo. Na tekmovanjih so 

si pripele prestižna priznanja. 
Solzice so otrok Marjetke Pod-
goršek Horžen: »Toliko prekra-
snih mladih deklet in žena mi 
je bilo dano spoznati skozi leta. 
Ob vsakem odhodu sem čuti-
la bolečino in praznino. Hvala 
vsem za čas in zaupanje. Hvala 
njihovim družinam za podpo-
ro in razumevanje.« Ob jubile-
ju so jim čestitali sedanji in bi-
vši ravnatelj GŠ Brežice Daniel 
Ivša in Dragutin Križanić, ki 
je pred 25 leti podprl idejo Sol-

zic, ter v imenu občine podžu-
panja Katja Čanžar.

Pevke so prejele bronasta, 
srebrna in zlata Gallusova pri-
znanja JSKD OI Brežice, pred-
sednica Solzic Petra Uršič 
Novaković pa se je zahvali-
la vsem, ki so vokalni skupini 
skozi vsa ta leta stali ob stra-
ni in jo podpirali. Jubilejni pro-
gram je povezoval prof. Danilo 
Kostevšek. N. Jenko S., 
 foto: Foto Rožman

Vokalna skupina Solzice

Ne le branje, tudi druženje
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V prostorih Centra Sonček Krško so 12. maja pripravili podelitev bralnih značk 
Petra Klepca, za katero so v organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško že sedmo leto brali uporabniki in 
učenci ustanov s prilagojenim programom. Letos jo je prejelo 37 bralcev.

mi v bralni znački, ti pa pre-
brane knjige nato predstavi-
jo in jih ilustrirajo, je dejala, 
da bralna značka Petra Klepca 
ni običajna bralna značka: »Je 
mnogo več, je druženje in ve-
selje ob knjigi in s knjižnico, je 

spoznavanje pisane besede in 
bogatenje notranjega življenja 
vseh tistih, ki se ob branju dru-
žimo in veselimo. … Takšno so-
delovanje nam omogoča, da se 
drug od drugega učimo, na ta 
način skupaj lažje živimo in ra-

stemo k bolj zdravemu sožitju 
in veselju do življenja.«

Sklepno prireditev ki so jo s 
kulturnim programom oboga-
tili prejemniki bralnih značk - 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja s toč-
ko Ciciban Cicifuj, VDC Krško 
- Leskovec s točko Ajdov kru-
hek, domačini iz Centra Sonček 
pa so zapeli Dan ljubezni -, je 
povezovala Monika Planinc.
 P. Pavlovič

Prejemniki bralnih značk z mentorji in vodjo projekta

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2016/2017, ki bo v soboto, 28. maja 2016,  
ob 9. uri v dvorani Glasbene šole Krško.

5- in 6-letni otroci se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne 
pripravnice. Ti otroci nimajo sprejemnega preizkusa, po kratki predstavitvi programa, jih boste 
lahko takoj vpisali v tajništvu šole. 

Otroci stari 7 let in več se vpisujejo na instrument, petje in ples. Opravljali bodo preizkus glasbenih 
in plesnih sposobnosti. 

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

VALENTIN 
OMAN
RETROSPEKTIVNA 
RAZSTAVA

ODPIRALNI ČAS: 

Od 9.do 18.ure. V juliju in avgustu bo 
galerija v dnevih vikenda odprta do 
20. ure. Ob ponedeljkih je galerija zaprta.

info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Razstava bo na ogled do 
28. avgusta 2016.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Kostanjevica na Krki

KRŠKO - Simfonični orkester Glasbene šole Krško pod vod-
stvom dirigenta Petra Gabriča (na fotografiji) je 14. maja 
v Kulturnem domu Krško v sklopu tedna ljubiteljske kultu-
re izvedel letni koncert. Kot solisti so se predstavili  Tina Ži-
vič in Tjaša Škvorc (oboa), Nuša Planinc (violončelo), Domen 
Marn (klarinet) ter Nina Berger in Peter Dirnbek (vokal). B. 
M., foto: Sv. Mavsar

KRŠKO - 18. maja so v dvorani Glasbene šole Krško pripravili 
koncert učencev in mladostnikov s posebnimi potrebami. Slednji 
so nastopili že na mnogih prireditvah in koncertih, sodelovali s 
številnimi društvi in priredili že kar nekaj samostojnih koncer-
tov. Predstavili so se: Maša Dornik, Samir Čosić, Damjana Le-
vičar, Maj Režman,Tilen Bračun, Matjaž Černelič, Rok Slap-
šak, Urban Urbanč, Maja Bartolj, Viktorija Hruševar, Drago 
Klavžar in Matjaž Zupančič. Prireditev je povezoval in soustva-
ril ravnatelj Mitja Režman, kateremu so z velikim veseljem, sr-
cem in dušo priskočili na pomoč še učitelji-mentorji: Robert 
Pirc, Drago Gradišek, Miha Koretič, Stane Cetin, Tinka Vu-
kič in Branka Žičkar, ki je tudi organizirala koncert.  V. H.

Drugačnost zanje ni ovira

V Glasbeni šoli Krško se trudijo tudi za glasbeno izobraževa-
nje mladih s posebnimi potrebami.
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Četrtek, 26. 5.
• od 9.00 do 13.00 v MC Kr-

ško: delavnica »Osnove pod-
jetništva ali Kaj moram nuj-
no vedeti, preden se odločim 
za podjetništvo?«

• ob 10.00 v Hiši na Magolni-
ku: strokovni posvet Obno-
vimo gozdove

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
lovanje klopce iz palet

• ob 16.00 v prostorih DU 
Krško: Rešilje, barvni vez in 
kvačkanje - srečanje in raz-
stava izdelkov članic ročno-
delske skupine Nitka

• ob 17.00 v KD Sevnica: 1. 
revija predšolskih in mlaj-
ših šolskih pevskih zborov 
občine Sevnica

• ob 17.00 v Vitanovi Krško: 
predstavitev »Prebudite ge-
nija v otroku s programom 
Brainobrain« 

• ob 17.30 na travnatem igri-
šču pod MC Krško: skupin-
ska vadba za vse generacije 

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Marka Juhan-
ta »Mejniki našega dvorišča 
- postavljanje mej v družini«

• ob 19.00 v avli KD Krško: 
odprtje razstave likovnih del 
udeležencev ex-tempora Kr-
ško »Črno belo z barvo«

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: Znani Leskovčani - 
večer s producentom Stine-
tom Vardjanom

• ob 20.00 v Malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
pogovorni večer z Majo Gal 
Štromar »7 kg do sreče«

Petek, 27. 5.

• ob 8.00 z ribnika Resa na 

Vidmu: pohod, ob 11.00 
na Turistični kmetiji Radej 
na Sremiču: srečanje članov 
Univerze za tretje življenjsko 
obdobje LU Krško

• od 9.00 do 12.00 na jezeru 
Boršt: informativno-športni 
dan projekta Občuti svobo-
do vode

• ob 10.00 v Glasbeni šoli Kr-
ško: otroško rajanje Rozal-
kin dan

• ob 17.00 v MT Senovo: izde-
lovanje etuia za telefon

• ob 17.00 v MT Raka: Obi-
skala nas bo posebna žival 

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
Fifa in večer družabnih iger 

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: Korak stoletja - raz-
stava starih fotografij Le-
skovca

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Tartuffe«, za zeleni in 
modri abonma ter za izven 

• ob 20.00 v Gostilni Kunst v 
Leskovcu pri Krškem: ple-
sni večer

Sobota, 28. 5.

• ob 8.00 z Jablanc (Bohor): 
Posavski festival tematskih 
poti - Pohod po poti štirih 
slapov

• od 8.00 do 12.00 na tržni-
ci Brežice: dan na tržnici - 
kmetije se predstavijo

• od 8.00 do 13.00 pred Me-
stno hišo v Brežicah: Maj v 
mestu Brežice - Mini Plani-
ca s Francijem Petkom in 
plesnimi nastopi OŠ Brežice 

• ob 9.00 v MT Senovo: pohod
• od 9.00 do 12.00 v igralni-

ci MC Brežice: živ žav - špor-
tno dopoldne

• od 9.00 do 12.00 na jezeru 

kam v posavju
Boršt: informativno-športni 
dan projekta Občuti svobo-
do vode

• ob 10.00 iz mestne čolnarne 
v Kostanjevici na Krki: Posa-
vski festival tematskih poti 
- Spust s kanuji po reki Krki

• ob 10.00 na športno-rekre-
acijskem območju nad sev-
niškim bazenom: odprtje 
poligona za izvedbo gorsko-
-kolesarske vožnje

• ob 10.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjevi knjižni-
ce Krško: Izdelki iz tekstila 
- delavnica na temo pravlji-
ce »Kdo je napravil Vidku 
srajčico«, od 15.00 dalje v 
osrednji knjižnici: druženje 
ob pravljicah, pogovorih, 
ustvarjalnicah in glasbi

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pravljični večer 
za odrasle

• ob 19.00 pri domačiji Bevc v 
Leskovcu pri Krškem: otvo-
ritev ceste proti cerkvi sv. 
Ane 

• ob 19.30 v viteški dvorani 
gradu Brežice: koncert Ci-
trarskega orkestra Glasbene 
šole Brežice »Bo moj vnuk še 
pel slovenske pesmi …«

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Kontradikshn

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert »Soul, jazz 
in jaz«

Nedelja, 29. 5.
• po sveti maši ob 8.00 v Trž-

išču: prvi pohod po poti bla-
ženega Alojzija Grozdeta od 
Tržišča do Studenca

• ob 9.30 v Termah Čatež: do-
brodelni tek »Tečem - da po-
magam«

• ob 10.00 v Sevnici: Posavski 
festival tematskih poti - 21. 
sevniški kolesarski maraton

• ob 15.00 izpred cerkve sv. 
Ane v Leskovcu pri Krškem: 
pohod po poteh KS Leskovec 
- Kobile

• ob 15.00 na bazenu Bresta-
nica: otvoritev sezone

• ob 18.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert ŽePZ Azalea 
Boštanj z gosti »Le kam čas 
beži?«

Ponedeljek, 30. 5.

• ob 17.00 na Občini Bistrica 
ob Sotli: srečanje »Izzivi Bi-
strice ob Sotli«

Torek, 31. 5.

• od 8.00 do 12.00 v Centru 
za krepitev zdravja v ZD Sev-

nica: delavnica svetovanja in 
motiviranja za opuščanje ka-
jenja

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: srečanje »Izzivi Brežic«

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: svečana seja sveta 
KS Leskovec

Četrtek, 2. 6.
• ob 10.00 iz TRC Savus Rade-

če: Posavski festival temat-
skih poti - Pohod po učni 
poti Savus

• ob 11.00 v parku Dvor Ho-
temež: dan odprtih vrat Pre-
vzgojnega doma Radeče

• ob 17.00 v MC Krško: sreča-
nje »Izzivi Krškega«

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predstavitev Iztoka Fran-
ka »Iz majhnega kraja do 
Dubaja«

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: fotografska razstava 
Vladke Likar Kobal »Življe-
nje je lepo« (Blaževi dnevi)

Petek, 3. 6.
• ob 15.00 v sejni sobi MC 

Brežice: debatni klub - V ne-
katerih primerih je upora-
ba nasilja za zaščito okolja 
opravičljiva

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: brezplačna muzejska 
delavnica za otroke »Moza-
ik« (v sklopu dogodka Na-
kup pod zvezdami)

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Lane Škr-
lec »My way«

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert ob 40-letnici 
MePZ Lisca Sevnica

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert Zoran Čalić ban-
da

Sobota, 4. 6.

• ob 6.00 s parkirišča pred 
hotelom City Krško: Posav-
ski festival tematskih poti - 
S kolesom po mejah občine 
Krško

• ob 8.00 s Trga v Brestanici: 
Posavski festival tematskih 
poti - Pohod okoli Brestanice

• od 8.00 do 10.00 na Kmečki 
tržnici v Sevnici: dan Ribiške 
družine Sevnica ob 60-le-
tnici delovanja; od 10.00 
do 11.00 na trasi na Oreho-
vem: vodeni ogledi trase; od 
10.00 do 12.00 na HE Arto-
-Blanca: voden ogled ribje 
steze in HE

• ob 9.00 pri Vinski kleti Ma-
stnak v Krakovem: 3. dobro-

Pred nekaj leti sem v francoski družboslovni reviji 
z zanimanjem prebrala, da je mala azijska kralje-
vina Butan, na čelu s kraljem Jigme Singyem Wan-
gchuck-om, v osemdesetih uvedla koncept „bruto 
družbene sreče“. V središču prizadevanja za to na-
cionalno srečo, ki je opredeljena po budističnih na-
čelih, naj bi bili rast in uravnotežen ekonomski ra-
zvoj, sledi ohranjanje in krepitev butanske kulture, 
nadalje zaščita okolja in trajnostna uporaba narav-
nih virov ter, na koncu, odgovorno in dobro vlada-
nje. Določene so tudi prepovedi – na primer izredno 
strogo omejevanje kajenja in kaznovanje le-tega 
celo z zaporom, prepoved sečnje dreves, vsako prvo 
nedeljo v mesecu pa menda ni dovoljeno uporablja-
ti avtomobilov. 

Takrat so morda Butanci veljali za posebneže, da-
nes pa so se konkretnemu iskanju odgovora o izvo-
ru zadovoljstva dejavno pridružile tudi svetovne 
organizacije kot npr. Organizacija združenih naro-
dov, ki je lansko leto objavila že tretje poročilo Wor-
ld Happiness Report (Svetovno poročilo o sreči). Av-
torji zajetne študije o sreči poudarjajo, da po svetu 
nastajajo tudi povsem uradna 'ministrstva za srečo', 
ki da jih imajo poleg Butana tudi v Ekvadorju, Ve-
nezueli in Združenih arabskih emiratih! Že od 2011 
Združeni narodi menda nagovarjajo vlade po svetu, 
da k vladanju pristopijo čim bolj holistično, torej ce-
lovito, v to pa naj bi bil zajet tudi resen in odgovoren 
razmislek o sreči oziroma občutkih splošnega zado-
voljstva prebivalstva. Torej se ne daljšajo le police s 
knjigami s to tematiko ali bogatijo strani barvitih 
revij in družbenih omrežij. Končno opredelitev ob-
čutka sreče zares ni več videna le kot preprosta pre-
tvorba ekonomske rasti ali bruto družbenega proi-
zvoda države (BDP) v zadovoljstvo. 

Definicijo življenjskega zadovoljstva oz. sreče, nje-
nega ohranjanja in merjenja že nekaj let dejavno 
iščejo povsod, celo v strokovnih raziskovalnih kro-
gih. Le-ti vedno pogosteje zapisujejo naslednje: za-
dovoljstvo z življenjem se gradi lokalno. Pozitivne 
in negativne plati globalizacije smo menda že dodo-
bra spoznali, kot odrešitev naših težav se zdaj poja-
vlja 'lokalizacija'. Naučiti bi se morali znova učin-
kovito povezati ljudi, oživiti skupnosti, s ponosom 
kazati njihovo ustvarjanje, poudarjati samooskrbo, 
sodelovanje na vseh področjih in si deliti odgovor-
nost za okolje, ki nas obdaja. Pa nam bo uspelo? No, 
če pogledamo pogosta razhajanja v naši državi, se 
to še vedno zdi nemogoče. Kot tudi razmišljanje o 
tem, kdo bi bil prvi minister za srečo ali referent za 
srečo na naši občini, kajne?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Išče se: sreča

URA SLOVENŠČINE

• četrtek, 9. junij, ob 17.00 -  
Naravoslovna učilnica OŠ Jurija Dalmatina Krško

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

PLAKAT KOT POLITIČNI MEDIJ V KONTEKSTU 
OSEMDESETIH LET 20. STOLETJA – 

tematsko predavanje in otvoritev razstave
• ponedeljek, 13. junij, ob 19.00 –  

Osrednja knjižnica

Ob 25-letnici samostojne države bo dr. Cvetka Požar, 
avtorica knjig Vsi na volitve: plakat kot politični medij 
na Slovenskem 1945-1999 in Stoletje plakata: plakat 20. 
stoletja na Slovenskem, ob razstavljenih plakatih iz zbir-
ke Muzeja za arhitekturo in oblikovanje osvetlila ozad-
ja nastajanja nekaterih plakatov iz zadnjega desetletja 
socializma in v času osamosvajanja Slovenije.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JUNIJU

SNG Nova Gorica

TARTUFFE
komedija

za ZELENI in MODRI abonma ter izven
petek, 27.5., ob 19.30 uri

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

delni vseslovenski rotarijski 
pohod na Lisco 

• od 9.00 do 20.00 v Krme-
lju: XII. Likovna kolonija Kr-
melj 2016

• ob 10.00 izpred Doma kra-
janov Sromlje: Posavski fe-
stival tematskih poti - Pohod 
po poti vina in sonca

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: živ žav - iz-
delava lutk 

• ob 11.30 v Informacijskem 
središču Svet energije v Vr-
bini: sobotna delavnica »Svet 
elektronike«, ob 10.00 in 
14.00: vodeni ogledi Sveta 
energije

• od 12.00 dalje na terasi MC 
Krško: piknik z mladimi iz 
pobratenega mesta Bajina 
Bašta

• ob 13.00 na igrišču v Veli-
ki vasi: nogometni turnir za 
pokal KS Leskovec pri Kr-
škem

• ob 18.00 pri okrepčevalnici 
Arh v Leskovcu pri Krškem: 
druga golažijada in druženje 
krajanov

Nedelja, 5. 6.

• ob 9.00 izpred Kulturnega 
doma Lukovec: Posavski fe-
stival tematskih poti - Pohod 
po Marinkini poti

• ob 9.00 v Leskovcu pri Kr-
škem: 2. župnijski dan Žu-
pnije Leskovec

Ponedeljek, 6. 6.
• ob 17.00 na Občini Radeče: 

srečanje »Izzivi Radeč«

Torek, 7. 6.

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
srečanje »Izzivi Kostanjevi-
ce na Krki«

Sreda, 8. 6.

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: zaključni kon-
cert Glasbene šole Brežice

*Prireditve ob prazniku občine 
Krško so objavljene na str. 20.
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Nov videospot skupine Hellcats, predstavljamo album 
Valovi ravnovesja, Ansambel bratov Žerjav razveselil 
slovenske izseljence. Tokrat preberite:

Po dveh videospotih z njihovega prvenca Divja pot so de-
kleta iz skupine Hellcats (na fotografiji), v kateri sta tudi 
sestri Saša in Sonja Zagorc iz Kostanjevice na Krki, pred-
stavile še videospot za pesem Naprej, ki ga je posnel pri-
znani režiser Pre-
drag Rajčič-Perica 
in s katero napove-
dujejo nov album. 
Veliko število obi-
skovalcev, med ka-
terimi ni manjka-
lo znanih osebnosti, 
kot so Aleš Klinar, 
Bogo Pretnar, Ori-
ana Girotto, skupina San Di Ego in drugi, so Hellcats še 
pred premiero dvignile na noge in jih z udarnin nastopom 
povabile k ogledu video spota. »V našem novem glasbenem 
izdelku boste lahko videli, kako punce oz. divje mačke na 
duhovit način rešimo zagato z zoprnim šefom v garaži in 
noro driftanje z avtomobili, ki pomagajo h končni zmagi in 
nam da moč, da gremo naprej,« so še povedala dekleta. Na 
koncu je kot gost z njimi zapel še neuničljivi Pero Lovšin, 
zabava pa se je ob glasnem rokenrolu nadaljevala še dol-
go v noč. Velja še omeniti, da  so Hellcats prva povsem žen-
ska rock skupina v Sloveniji, ki deluje že 10 let,  za seboj pa 
imajo tudi že turneje po Rusiji, Nemčiji, Italiji in Hrvaškem.

Izšel je album s pomenljivim naslovom Valovi ravnovesja, 
v katerem sta ustvarjalne moči združila zvočna terapev-
tka Irena Zupančič in posavski klaviaturist Rok Lopatič 
(na fotografiji). Album je nevsakdanji zvočni projekt, saj 

se na njem prepletata zvok staro-
davnih glasbil in ambientalno - ek-
sperimentalna elektronska glasba, 
kar kaže, da glasbenika izhajata iz 
povsem različnih zvokovnih svetov. 
»Na ambientalnem in hkrati tran-
scendentalnem albumu z zvokom 
ustvarjata zvočne pokrajine s po-
močjo čistih in primarnih zvokov 

gongov, kristalnih in himalajskih posod, šamanskega in 
oceanskega bobna, dežne palice, zvončkov, ropotuljic, ki 
privabljajo poslušalčevo pozornost in spodbujajo njegova 
najintimnejša občutja, vse skupaj pa dopolnjujeta z zvo-
ki klavirja in sintetizatorjev. Poslušalce nagovarjata pre-
ko sedmih delov (skladb) in ga skozi zaokroženo celoto 
vodita k nenehnemu izpolnjevanju lastne zavesti,« je za-
pisano v sporočilu za javnost. Irena Zupančič je sicer de-
lovna terapevtka in socialna delavka, ki pri svojem stro-
kovnem delu uporablja zvok in glasbo kot del celostnega 
terapevtskega procesa. Klaviaturista in glasbenega produ-
centa Roka Lopatiča se zagotovo spomnite po delovanju v 
skupini LeeLooJamais, gre pa tudi za vsestranskega glas-
benega in gledališkega ustvarjalca ter v zadnjih letih ak-
tivnega člana glasbenega kolektiva Laibach.

Ansambel bratov Žerjav (na fotografiji) po uspešno iz-
peljanem koncertu ob 10-letnici delovanja ne miruje in se 
pridno loteva novih projektov. Tako je bilo tudi sredi mese-
ca, ko so gostovali v tujini, natančneje pri slovenskih izse-
ljencih v nemškem Essnu. Nemški Slovenci, ki so svoje delo 
našli v mestu Essen blizu nizozemske meje, namreč vsa-
ko leto skupaj s tamkajšnjim župnikom Lojzetom Rajkom 
priredijo binkoštno srečanje. Da je srečanje povsem slo-
vensko obarvano, nazdravijo še s slovenskim vinom, pova-

bijo pa tudi 
s l o v e n s k i 
ansambel , 
ki poskrbi 
za zabavo, 
in povabi-
lo je že dru-
go leto za-
pored dobil 

omenjeni narodnozabavni ansambel iz Artič. »Člani an-
sambla smo se ponovnega vabila zelo razveselili in se va-
bilu tudi odzvali. Nastop je bil zopet posebno doživetje, še 
posebej zato, ker so obiskovalci ves čas prepevali sloven-
ske pesmi, pa naj smo zaigrali viže starejših ali mlajših an-
samblov. Veseli nas misel, da smo slovenskim izseljencem 
lahko pripravili pravo slovensko veselico,« so nam še zau-
pali fantje in dekle. Ob odhodu so člani ansambla s strani 
obiskovalcev dobili še namig in povabilo, da se bodo sre-
čali še v prihodnje.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Kakor pove Jožica Stergar, se ji je izrazita želja po delu z otro-
ki prebudila po rojstvu hčerke Nikite, ki ji je pri delu tudi v 
veliko pomoč in podporo. Zasebni vrtec se nahaja na lokaci-
ji med Brežicami in Krškim, starši pa se zanj odločajo zara-
di dobrih referenc in osebnih priporočil: »Pomembno je, da 
imaš dobro razumevanje tako z otroki kot s starši, da z nji-
mi vzpostaviš pozitiven odnos, ki temelji na medsebojnem 
prilagajanju in pogovoru. Svoje delo obožujem, ker imam pri 
varstvu proste roke in veliko kreativnih možnostih. 

Za našimi vrati sta doma prijaznost in toplina, ki otrokom 
ob vključitvi pomagata, da se hitro počutijo sprejete in var-
ne. Prav tako se trudimo, da v naši skupini ni prisotna agre-
sivnost. V vrtcu izvajamo dnevni program v trajanju od 6 – 
9 ur. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa 
v šolo in obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehra-
no otrok. Prostori v vrtcu so topli in prijetni. Na voljo ima-
mo veliko raznolikega materiala in igrač. Ob vrtcu se naha-
ja tudi velika travnata površina z igrali, saj se zavedamo, da 
je v predšolskem obdobju gibanje še kako pomembno. Na 
obisk povabimo gasilce, policiste, reševalce ..., se zapeljemo 
na krajši izlet z vlakom, ogledamo kmetijo, pripravimo za-
ključne izlete, piknike, praznujemo rojstne dneve, pozimi pa 
se posvetimo učenju, ustvarjanju, rišemo, pojemo pesmice, 
ki jih predstavimo na organizirani prireditvi ob prihodu ded-
ka Mraza ali drugih praznikih in priložnostih.« 

Stergarjeva pravi, da je pomembna prednost zasebnega vrt-
ca v tem, da se lahko skozi izvajajoči program v večji meri 
posveti posameznemu otroku, njegovim potrebam in ga 
ljubeče vodi skozi najnežnejše obdobje življenja. Otroci v 
zasebnih vrtcih so tudi bolj zdravi, saj se virozna in druga 
obolenja pojavljajo redkeje in v manjšem obsegu. V vrtec 
sprejemajo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. 
In kakor še poudari na podlagi svojih izkušenj, je prednost 
starostno mešane skupine predvsem v tem, da se otroci veli-
ko naučijo tudi drug od drugega, starejši poskrbijo za mlajše, 
jim posvečajo pozornost, vključujejo v igro, vzpodbujajo ... 

PRIJAZEN IN TOPEL VRTEC
Jožica Stergar iz Sp. Starega Grada je podjetnica, ki svoje poslanstvo že 13. leto uresničuje kot varuška. V 
svojem domu je odprla zasebni vrtec, stanovanje oz. hišo pa prilagodila tako, da je pridobila prostore za 
varno igro in varstvo otrok, umivalnico, sobo namenjeno počitku ter veliko travnato igrišče.

031 442 482

Jožica Stergar | Os. dopolnilno delo | Sp. Stari grad 27 | 8270 Krško

INFORMACIJE NA:

ZASEBNI VRTEC OTROK
Jožica Stergar in hčerka Nikita

BRESTANICA - 18. maja popoldan je na razmočenem po-
lju na desnem bregu Save v bližini brestaniškega mostu 
pristalo jadralno letalo, ki je bilo v skupini sedmih letal 
na 300 kilometrov dolgi poti okoli Slovenije. Žal jadralni 
pilot iz Laškega poti ni uspel zaključiti. »Z jadralnim leta-
lom letim že 30 let in v teh letih letenja se je že marsikaj 
primerilo. Izkušen pilot mora znati tudi prisilno pristati. 
Tole polje je bila edina čistina med vsem temi hribi,« je de-
jal. Enodnevni izlet se je zanj končal na približno tretjini 
poti. Ponj in po letalo so prišli njegovi prijatelji iz celjske-
ga jadralnega kluba. S. R. 
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RADEČE - Na Občini Radeče sta 14. maja, ob prisotnosti žu-
pana Tomaža Režuna, ki je kot pooblaščenec za sklepanje 
zakonskih zvez potrdil zakonsko zvezo, tajnice Marinke Ti-
tovšek, prijateljev in sorodnikov, predstavnikov Društva 
upokojencev Radeče ter pevcev MoPZ Papirničar z Jagnje-
nice sklenila biserno poroko – 60 let skupnega življenja za-
konca Stanislava in Janez Zahrastnik.  

Stanislava, rojena Krajšek, se je rodila 11. 4. 1929 v Svibnem, 
kjer je do leta 1940 obiskovala osnovno šolo, med vojno je ne-
kaj časa hodila v Radeče v takratno nemško šolo, zatem pa spet 
v Svibno. Po končani osnovni šoli je pomagala doma pri vseh 
kmečkih opravilih, saj pridnih rok ni bilo nikoli preveč. Janez je 
bil rojen 15. 12. 1929 na Počakovem. Pred 2. svetovno vojno je 
obiskoval šolo v Svibnem, med vojno pa nemško šolo v Radečah 
in na koncu še v Svibnem. Doma so imeli v lasti par delovnih konj, 
s katerimi so prevažali les in oglje z bližnje Jatne, pri čemer je Ja-
nez pomagal svojemu očetu že od leta 1943 dalje.

Krajškova in Zahrastnikova družina med vojno nista bili izselje-
ni, zato sta Janez in Slavka vsak na svojem domu občutila kru-
tost 2. svetovne vojne. Ne ravno rožnato mladost so zamenjala 
svetlejša leta šele, ko je med njima preskočila iskrica ljubezni in 
sta se 5. maja 1956 poročila. Kmalu so se jima rodili trije otro-
ci: Franci, Janez in Rezi. Janez je družini služil kruh s furman-
stvom vse do leta 1973, ko se je zaposlil v takratni Tovarni pa-
pirja Radeče, kjer je delal do svoje upokojitve 1989. leta. Slavka 
je pridno delala doma in skrbela za družino in kmetijo. Zgradila 
sta novo hišo, v katero so se preselili leta 1979. Medtem je od-
raslo tudi njunih sedem vnukov, pred kratkim pa se jim je pri-
družila še pravnukinja. Ob obnovitvi zakonske zveze sta prejela 
srebrnik Občine Radeče, zlatoporočno listino, šopek in čestitke 
vseh prisotnih.  Vir: Občina Radeče

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jerneja Završek, Brežice - 

dečka,
• Špela Čepin, Velike 

Malence - dečka,
• Nives Borin, Pijavice - 

dečka,
• Janja Kobe, Dolnja Prekopa 

- dečka,
• Alenka Jene, Kaplja vas - 

deklico,
• Hidajete Veselaj, Krško - 

deklico,
• Jerica Žužek, Polje pri 

Tržišču - dečka,
• Vaska Gjakov, Brežice - 

deklico,
• Barbara Planinc, Brežice - 

deklico,
• Klavdija Jordan, Telčice - 

dečka,
• Špela Šterk, Raka - dečka,
• Anja Lupšina Mirnik, 

Brežice - deklico,
• Nena Hrušovar, Imeno - 

dečka.

rojstva

poroke

• Gorazd Prosenik z Jesenic 
in Martina Prosenik iz 
Bukoška,

• Marko Novak iz Ljubljane 
in Ana Marija Tomše iz 
Globočic,

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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DEČNO SELO - Pepca Grahek je praznovala visok osebni jubi-
lej - 90 let. Rodila se je 2. aprila 1926 v Dečnem selu pri Artičah 
v številčno družino z eno sestro in dvema bratoma. Leta 1941 
je bila cela družina prisilno pregnana v Šlezijo, kjer so jih selili 
po raznih taboriščih. Kot mlado dekle je morala težko delati. Po 
osvoboditvi so se septembra 1945 vrnili na opustošeno doma-
čijo. Oče in brat sta v izgnanstvu hudo zbolela in zaradi posledic 
tudi kmalu umrla. Starejša sestra in brat sta se poročila in odšla 
na svoje. Tako je Pepca poprijela za vajeti kmetije in gospodarila 
na Planini, kakor se imenuje hrib nad Dečnim selom. Kmetija je 
bila znana po sadjarstvu in vinogradništvu. Kasneje ji je poma-
gala hčerka Anita z družino. Pepca se je aktivno vključevala in 
sodelovala v gasilskem društvu Dečno selo, kulturnem društvu 
Artiče, društvu izgnancev, aktivu kmečkih žena, društvu prija-
teljev mladine in še sedaj se rada udeleži srečanj in izletov, če ji 
le zdravje dopušča. 

V dogovoru s predsednikom Društva izgnancev Artiče Karlom 
Levakom smo jo obiskali na njihovem letnem srečanju ravno 
na njen jubilej, 2. aprila, in jo prijetno presenetili ter ji čestitali 
še predsednik KS Artiče Artur Gajšek, predsednica KO RK Ar-
tiče Zofka Godec, Tonica Krošel, Jožica Kožar in predsedni-
ca Aktiva kmečkih žena Artiče Anica Levak. Pepca nam je zau-
pala recept za tako dolgo življenje. Dejala je, da je celo življenje 
“fejst delala”. Želimo ji še veliko zdravja in prijetno počutje na 
hribčku Planina.
 Zofka Godec, predsednica KO RK Artiče

90 let Pepce Grahek 

Jubilantka Pepca Grahek z obiskovalci

BREŽICE - 14. maja je nasproti občinske stavbe v starem me-
stnem jedru Brežic uradno odprl vrata Modni atelje A, izposoja, 
izdelava in popravilo modnih oblačil. Lastnica, nosilka šiviljstva, 
krojaštva in pletilstva Adrijana Frank, nudi v prijetnem ambi-
entu prodajo ali izposojo velikega števila različnih modelov po-
ročnih, obhajilnih in drugih svečanih oblek ter dodatkov za ži-
vljenjske dogodke in druge priložnosti ter svečanosti, ob tem pa 
oblačila v ateljeju tudi preuredijo, popravijo ali zašijejo nove uni-
katne kreacije po meri. Frankova pravi, da si na prvem mestu želi, 
da bi vsaka stranka s svojo izbrano opravo zadovoljno zapusti-
la atelje, zato s svojimi izkušnjami nudi tudi svetovanje pri  pre-
magovanju dilem, izboru barvnega spektra, sprejemanju odloči-
tev pri nakupu ali izposoji oblačil glede na pričakovani dogodek, 
telesno konstitucijo posameznika ipd. Ob otvoritvi je novo pri-
dobitev in dejavnost v mestnem središču pozdravila in Franko-
vi zaželela uspešno poslovno pot tudi predstavnica Občine Bre-
žice Patricija Čular. Sv. Mavsar

Vrata odprl Modni atelje A

Lastnica ateljeja Adrijana Frank

Biserna poroka Zahrastnikovih

Zakonca Zahrastnik z županom ter pričama, vnukom Mati-
cem in vnukinjo Matejo

Dan
e

27. in 28. maj 2016

e
r

Pridružite se nam!

Druženje ob pravljicah, 
pogovorih, ustvarjalnicah 

in glasbi

za vse generacije
Petek, 27. maj, ob 9.30
rozalkin dan v  G l a s b e n i  š o l i  K r š ko
Pravljično rajanje s pravljičarkami iz knjižnice, otroki iz 
Vrtca Krško (enoti Ciciban in Pravljica), Vrtca Brestanica 
in učenci Glasbene šole Krško.

Sobota, 28. maj
1 0 . 0 0  m l a d i n s k i  o d d e l e k
kdo je napravil vidku srajčico 
I NA  Č E BU L A R ,  A N TO N I JA  A M O N

d o p o l d n e  v  o s r e d n j i  k n j i ž n i c i 
janez vajkard valvasor izposoja knjige 

1 5 . 0 0  o s r e d n j a  k n j i ž n i c a
slovesni začetek 
fižolček, ogelček in slamica
K L AV D I JA  Š I Š KO  M O Ž G A N,  M O J C A  KO Ž U H

1 6 . 0 0
delavnice
rajajmo in ustvarjajmo z nodijem 
I R E NA  M U C

preživeti in uživati v naravi 
P L A N I N S KO  D RU Š T VO  B O H O R ,  M L A D.  O D S E K

pravljica, ne jezi se 
K L AV D I JA  Š I Š KO  M O Ž G A N,  M O J C A  KO Ž U H

lučka regrat
S A R A  L E V I Č A R

hi, konjiček 
T I NA  B R I N OVA R

1 6 . 2 0
še eno, prosim! /pogovor o družinskem branju/
DA M JA N  G A N C

1 7 . 3 0
do-re-mi
P E T R A  U R E K

1 9 . 0 0
pravljično glasbeni večer za odrasle
P R AV L J I Č N I  K N J I Ž N I Č A R J I  ter A N D R E J 
B O Š T JA N Č I Č  in M A T I JA  K R I V E C  /glasba/

P OV E Z OVA L E C  P RO G R A M A :  rok bohinc

Prireditev je podprla Občina Krško. 

več na www.knjiznica-krsko.si

V soboto bo osrednja knjižnica odprta do 20. ure. 

• Andrej Mirt in Alenka 
Škofljanec, oba z Breg,

• Dejan Čengić iz Ljubljane 
in Katja Mirt s Senovega,

• Andrej Erpe in Alenka 
Jožica Petkovšek, oba iz 
Leskovca pri Krškem,

• Matej Trpinc in Leja 
Prijatelj, oba z Jeperjeka,

• Amadej Kozole z Metnega 
Vrha in Veronika Tomažič 
z Visokega,

• Robert Novšak s 
Konjskega in Ana Tomažin 
s Senuš,    

• Mario Škvorc iz Dubovca 
(Hrvaška) in Martina Kos 
z Jesenic,

• Andrej Ban in Ksenija 
Jožef, oba iz Vrhja,

• Marko Urekar in Iva 
Jerković, oba z Velikega 
Obreža,

• Azur Šišić iz Živinic (BiH) 
in Džemila Drndić iz 
Brežic,

• Kristijan Novak iz Vrhja 
in Biljana Ivanović iz 
Ljubljane,

• Robert Kramarić iz 
Dolenjskih Toplic in Lidija 
Žnidarič z Orešja na 
Bizeljskem,

• Rudolf Žižek in Abida 
Crnolić, oba iz Krškega,

• Domen Krkovič z Boršta 
in Vanesa Miler z Mrtvic.

ČESTITAMO!
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Krško 
27:34, Železniki : Brežice 
25:32
Lestvica – 1. Dol 45, 5. Brežice 
37, 7. Krško 28, 10. Radeče 18

MLADINCI 1.A SRL
Rezultati – Celje : Krško 36:30, 
Sevnica : Koper 25:30
Lestvica – 1. Krka 41, 5. Krško 
24, 12. Sevnica 2

KADETI TURNIR za 9. do 12. 
mesto
Rezultati – Kronos : Krško 
25:19, Krško : Škofljica 21:15
Končna lestvica – 9. Kronos, 
10. Krško

KADETI RAZIGRAVANJE za 9. 
do 12. mesto
Rezultat – Vrhnika : Brežice 
33:23 
Končna lestvica – 13. Vrhnika 
16, 18. Brežice 2

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Krško : Domžale 
0:0, Zavrč : Krško 1:1
Lestvica – 1. Olimpija 74, 6. 
Krško 41

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Brežice : Radlje 3:2,  
Brežice : Šmarje 3:2
Lestvica – 1. Brežice 63

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Veržej 1:2, Gori-
ca : Krško 2:2; Lestvica SKL - 1. 
Domžale 63, 2. Krško 59
SML – Krško : Veržej 1:1, Go-
rica : Krško 2:2; Lestvica SML 
- 1. Domžale 66, 14. Krško 25
Skupna lestvica : 1. Domžale 
129, 8. Krško 84

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Maribor : Krško 3:1,  
Krško : Šampion 2:0
Lestvica – 1. Aluminij 67, 6. 
Krško 42

KOŠARKA

KADETI – kvalifikacije, sku-
pina 10
Rezultat – Krško : Vrhnika 
80:75
Lestvica - 1. Šentvid 2, 2. Krš-
ko 2
skupina 11
Rezultati - Črnomelj : Brežice 
57:67, Ilirija : Brežice 79:85
Lestvica – 1. Brežice 4

DOBRODELNI TEK

»TEČEM – DA POMAGAM«

nedelja, 29.05.2016 ob 9.30 uri

Terme Čatež
Zbirno mesto: ploščad nasproti Slaščičarne Urška

 ·  tek na 3 km in 10 km, otroški tek · 

LJUBLJANA - Na polfinalni dir-
ki evropskega prvenstva mla-
dincev v speedwayu, ki je bila 
14. maja v Ljubljani, je Bistri-
čan Žiga Kovačič (KST Breži-
ce) zbral štiri točke in osvojil 
deseto mesto, torej se mu ni 
uspelo uvrstiti med prvo pete-
rico na finale prvenstva, ki bo 
septembra v Franciji. Točko si 
je v edinem nastopu kot rezer-
vist privozil tudi Krčan Luka 
Omerzel, ki letos nastopa za 
AMTK Ljubljana. Dirko, ki je 
bila sicer zaradi premočnega 
dežja prekinjena po 16. vožnji, 
je dobil Laščan Nick Škorja 
(AMTK Ljubljana) pred Rusom 
Sergejem Logačevim in Polja-
kom Bartoszem Smektalo.
 P. P.

Kovačič deseti na 
polfinalu EP

Dvoboj Kovačiča (levo) in 
Škorje (foto: Mediaspeed)

OTOČEC, KRŠKO - Na Otočcu se je zaključilo državno prvenstvo v 
standardnem šahu za člane in članice za leto 2016. V močni med-
narodni konkurenci so v velikem številu nastopili tudi šahisti in 
šahistke ŠK Triglav Krško. Po devetih kolih, ki so potekala od 23. 
4. do 1. 5., z igralnim časom 90 minut za prvih 40 potez in nato še 
30 minut za preostanek, vseskozi z dodatkom 30 sekund na po-
tezo, je zmagal velemojster Robert Markuš (Srbija, 7,5 točk od 
9 možnih) pred Firatom Burakom (Turčija, 7/9) in Žanom To-
mažinijem (ŠK Impol Sl. Bistrica, 6,5/9). Četrti je bil z enakim šte-
vilom točk kot Žan Samo Štajner (ŠK Triglav Krško, 6,5/9), ki je 
tako v slovenski konkurenci osvojil drugo mesto in postal podpr-
vak Slovenije za leto 2016. Za njim so bili uvrščeni vsi slovenski 
velemojstri, ki so nastopili: Alexander Beliavsky, Matej Šebenik 
in Marko Tratar. Ostali člani ŠK Triglav Krško so v skupnem raz-
poredu uvrščeni takole: 12. mesto Jernej Špalir (5,5/9), 13. me-
sto Peter Urbanč (5,5/9), 14. mesto Miljenko Muha (5,5/9), 24. 
mesto Matej Požun (4,5/9), 44. mesto Aleksander Bajc (3/9) in 
46. mesto Suzana Urbanč (3/9). Vir: ŠK Triglav Krško

Samo Štajner šahovski podprvak 

v nedeljo, 5. junija 2016, ob 15. uri

NA HIPODROMU BREGE PRI KRŠKEM

VABLJENI

OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

SLOVENSKI KASAŠKI ŠAMPIONAT

Na sporedu bo sedem dirk, med njimi dirka 
za ŠAMPIONA SLOVENIJE, dirka francoskih 
konj in tekmovanje kmečkih dvovpreg.

PROST VSTOP!

NIŠ, LESKOVEC PRI KRŠKEM - Člani KBV Dren so se minuli 
konec tedna udeležili evropskega prvenstva v karateju, ki 
je potekalo v Nišu v Srbiji. V konkurenci tekmovalcev iz 13 
evropskih držav so se odlično odrezali tudi tekmovalci le-
skovškega kluba, ki jih je na tekmovanju spremljal tudi tre-
ner Andrej Kerin (3. dan JKA).

Še ne dober teden po pridobitvi 
mojstrskega naziva je 15-letni 
Luka Račič, doma iz Leskovca 
pri Krškem, v finalu v svoji ka-
tegoriji v katah za las zgrešil 
srebro medaljo, saj si je po pr-
vem finalnem dvoboju delil dru-
go mesto, v dodatni borbi pa ga 
je z minimalno prednostjo pre-
magal madžarski tekmovalec. 
Odlično je nastopila tudi Na-
stja Kerin, ki se je z zmago pro-
ti ruski tekmovalki prebila med 
16 najboljših in tam tudi konča-
la. Manj športne sreče sta imela 
Nina Kerin, ki je izgubila že v prvem krogu s kasnejšo finalistko, 
in Žan Skofljanec, ki je tekmovanje tudi končal v prvem krogu. 
Doseženi rezultati relativno majhnega kluba, ki vadi v prostorih 
OŠ Leskovec, potrjujejo, da se z mladimi športniki dela sistema-
tično, strokovno in marljivo, in po več letih trdega in rednega tre-
niranja tudi rezultati ne izostajajo.  Vir: KBV Dren

Luka Račič bronast na EP 

Luka Račič

Tekma proti Domžalam ni po-
nudila veliko priložnosti, naj-
zaslužnejši, da je ostalo pri 
začetnih 0:0, je bil domžalski 
vratar Adnan Golubović, ki je v 
prvem polčasu ukrotil vse po-
skuse domačih nogometašev, v 
drugem pa je najprej v 61. mi-
nuti ubranil močan strel Dina 
Hotića z 20 metrov, deset mi-
nut pozneje se je izkazal ob po-

skusu Luke Volariča, na pra-
vem mestu pa je bil tudi v 79. 
minuti, ko je neovirano z dese-
tih metrov streljal Luka Žinko. 
V zaključku tekme so do svo-
je najlepše priložnosti prišle 
tudi Domžale, vendar je strel 
Filipa Jankovića obranil krški 
»Dida« Marko Zalokar. Ko je 
glavni sodnik Matej Jug odpi-
skal konec tekme, se je slavje 
Krčanov lahko začelo, saj jim 
je ravno osvojena točka prine-
sla tako želen obstanek med 
elito slovenskega nogome-
ta. Še več, s skupno 41 točka-
mi (10 zmag, 11 neodločenih 
in 15 porazov) ter gol razli-
ko 24:48 so na koncu zasedli 
šesto mesto v desetčlanski ligi 
in več kot presegli pričakova-
nja pred sezono. Nogometaši 
so si po zadnjem sodnikovem 
žvižgu stekli v objem in s svo-
jimi zvestimi navijači Nucle-
ar Power Boysi s prižigom ba-
kel proslavljali obstanek v prvi 
ligi, v zrak pa so nekajkrat vrgli 
tudi trenerja Tomaža Petrovi-
ča, kot je to navada ob prosla-
vljanju velikih uspehov.

Krški strateg, ki ga je njegov 
trenerski kolega iz Domžal 
Luka Elsner označil za daleč 
najboljšega trenerja v tej prvo-

Slavje kot ob naslovu prvakov
KRŠKO - Metanje trenerja v zrak, prižiganje bakel, petje navijaških napevov in nepopisno veselje - vse to 
smo lahko videli 21. maja na stadionu Matije Gubca v Krškem, ko so krški nogometaši odigrali še zadnjo 
tekmo v svoji krstni sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije in si zagotovili obstanek.

ligaški sezoni, je po tekmi iz-
javil, da so morali njegovi va-
rovanci tudi zadnjo tekmo v 
sezoni odigrati na najvišjem 
nivoju in prišli do zaslužene-
ga remija. »Dobivamo kompli-
mente z vseh koncev, vendar 
dejansko nikomur ni jasno, ka-
kšen je naš proračun in v ka-
kšnih pogojih delujemo. Lahko 
samo izrazim globok poklon 

ekipi za zelo težko sezono, ki 
so jo moji fantje na koncu vr-
hunsko izpeljali. 41 točk je 
ogromno, imeli smo fantastič-
no pomlad (Krško je od marca 
do maja osvojilo 22 točk, kar 
pomeni četrto mesto v tem ob-
dobju, op. a.), seveda moram 
omeniti tudi gledalce, navija-
če, obisk v Krškem je res nekaj 
posebnega, prav tako vzduš-
je na vsaki tekmi. Lahko go-
vorim samo o presežkih tako 
fantov kot gledalcev in sem 
ponosen na to sezono,« je ko-
mentiral Petrovič. Časa za slav-
je pa ne bo veliko, saj se bo čez 
dva meseca že začela nova se-
zona, zato se po njegovih be-
sedah že začenjajo skrbi vod-

stva kluba, ki mora hitro začeti 
s svojim delom. Priznal je, da 
ga je sezona zelo izčrpala, saj 
je vanjo vložil veliko truda in 

odgovornosti. »Ko so že vsi mi-
slili, da smo se rešili obstanka, 
sem sam vedel, da še zdaleč 
ni konec, saj sem bil prepri-
čan, da se bodo bolj tradicio-

nalni klubi dvignili, in to se je 
tudi zgodilo,« je dejal in dodal, 
da so dejansko po koncu sezo-
ne skoraj vsi krški igralci pro-

sti, tako da se bo treba z njimi 
usesti in se pogovoriti o njiho-
vi prihodnosti.

 Rok Retelj

Nogometaši Krškega so po zadnji tekmi v sezoni proslavljali …

… skupaj z zvestimi navijači Nuclear Power Boysi.

Brežičani v drugi ligi?
Zelo uspešna sezona je tudi za nogometaši NK Brežice 1919, 
ki so si že pred zadnjim krogom v 3. SNL - sever (zadnjo tek-
mo bodo odigrali jutri na Ravnah) zagotovili prvo mesto na le-
stvici in s tem dodatne kvalifikacije za uvrstitev v drugo ligo z 
zmagovalcem 3. SNL - center (pred zadnjim krogom najbolje 
kaže Iliriji 1911). Brežičani so letos za sabo pustili tudi B eki-
po Maribora, s katero so se doma razšli z 1:1, kar je edina do-
mača tekma v zadnjih dveh sezonah, na kateri niso zmagali. 
Kot nam je dejal trener Antoni Brdik, so zgolj v dveh letih, kar 
ponovno obstaja članska ekipa, iz četrte lige prišli zelo blizu 
druge, saj jih do tega ločita samo še dve tekmi, in sicer 4. in 8. 
junija, povratno bodo odigrali doma. Brdik še poudarja, da so 
tak uspeh dosegli s skoraj ničnim proračunom in da je ekipo 
sestavil povsem sam. Upa seveda, da bodo po koncu dodatnih 
kvalifikacij s številnimi navijači slavili uvrstitev v drugi kako-
vostni razred slovenskega nogometa.
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka 
do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, od ponedeljka do pet-
ka (razen srede) med 9. in 12. uro
v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 
ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

TONČKA DERNAČ

SPOMIN

22. maja je minilo leto žalosti, 
odkar si nas zapustila naša draga

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, se je spominjate in 
prižigate svečke.

Vsi njeni

Pot nas vodi tja,  
kjer v tišini mirno spiš, 

a v srcih naših  
še živiš.

s Trebeža.

4.

GRAD PODSREDA
12. JUNIJ 2016 // OD 10.00 - 1

6.00 URE

MEDNARODNA 
EKOLOŠKA TRŽNICA

S STROKOVNIMI PREDAVANJI O EKOLOŠKEM 
KMETOVANJU IN ZDRAVI PREHRANI

»Z LJUBEZNIJO DO SEBE IN NARAVE«

Prijazno vabljeni!

Tradicionalni pohod po Kozjanskem parku / Vetrnik – grad Podsreda 
(zbirališče: Grad Podsreda, ob 8.30 uri)

info: www.kozjanski-park.si
tel.: 031 336 513
Prireditev bo v vsakem vremenu.

TANJA                                     SANDI 
BOTIČKI

SPOMIN

Mineva žalostno leto, kar vaju več z nami ni. 

Pogrešamo vaju vsi, ki smo vaju imeli radi.

Odgovorov na 
vprašanja večna – ni,

le spomin je tisto, 
kar živi …

* 28.7.1984
† 11.2.2015

* 21.6.1984
† 1.6.2015

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA:

POMOŽNI DELAVEC NA RAVNANJU S SUROVINAMI; M/Ž

Opis dela:
Kandidati bodo zadolženi za ročno ločevanje surovin po 
njihovem izvoru, skrb za odstranjevanje odpadkov z delovnega 
mesta, pomoč pri odstranjevanju razsutih surovin s predhodnim 
razvrščanjem, čiščenje transportnih trakov in izvajanje zaščite po 
navodilih skupinovodje ter opravljanje drugih nalog, skladno z 
usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Od kandidatov pričakujemo:
Končano osnovnošolsko izobraževanje oziroma pridobljeno NPK.

Osebnostne lastnosti: 
Komunikativnost, delavnost, osebno pozitivno naravnanost, 
sposobnost timskega dela in zmožnost dela na področju 
ravnanja z odpadnimi surovinami.

Kandidatom nudimo:
Odgovorno delo s polnim delovnim časom, zaposlitev za 
nedoločen čas po predhodno uspešno opravljenem šest-
mesečnem poskusnem delu.

Rok za prijavo na delovno mesto je do 30. 5. 2016. 

Kandidati lahko oddajo vlogo za prosta dela preko e-pošte na 
naslov: kostak@kostak.si ali pošljejo na naslov KOSTAK d.d., 
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. K vlogi morajo kandidati priložiti 
tudi dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Martina Kukovičič, 07 48 17 203
Elektronski naslov: martina.kukovicic@kostak.si

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA:

STROJNIK;  M/Ž 

Opis dela:
Kandidat bo zadolžen za upravljanje s strojnim delom obrata 
za izdelavo alternativnih goriv, z mobilnim nakladalcem, 
balirno napravo in viličarjem ter za izvajanje tekočih in nujnih 
vzdrževalnih del obrata. Z delovnimi stroji bo zagotavljal 
oskrbovanje linije z odpadnimi materiali ter nakladanje na 
prevozna sredstva in odlaganje na manipulativnem platoju. 
Delo je dinamično, obsega tudi vodenje zahtevanih evidenc 
obratovanja mehanizacije, čiščenje mehanizacije, po potrebi 
pa tudi ročno razvrščanje surovin ob tekočem traku.

Od kandidatov pričakujemo:
Končano poklicno izobraževanje tehnične smeri, opravljeno 
usposabljanje za delo s TGM in viličarjem, opravljen vozniški 
izpit B kategorije.

Osebnostne lastnosti: 
samostojnost, komunikativnost, delavnost, osebno pozitivno 
naravnanost, sposobnost timskega dela in zmožnost dela na 
področju ravnanja z odpadnimi surovinami.

Kandidatom nudimo:
Opravljanje dela s polnim delovnim časom, zaposlitev za 
nedoločen čas po predhodno uspešno opravljenem šest-
mesečnem poskusnem delu, stimulativno plačilo, dodatna 
izobraževanja, možnost nadgradnje lastnih potencialov ter 
napredovanja.   

Rok za prijavo na delovno mesto: do 30. 5. 2016.

Kandidati lahko oddajo vlogo za prosta dela preko e-pošte na 
naslov: kostak@kostak.si ali pošljejo na naslov KOSTAK d.d., 
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. K vlogi morajo kandidati priložiti 
tudi dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Martina Kukovičič, 07 48 17 203
Elektronski naslov: martina.kukovicic@kostak.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Erni Frešer, Kalše 31, 2315 Šmartno 
na Pohorju. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Skupina ZAKA' PA NE - Boš ob meni vse življenje
 2. (3.) Ans. VESELI DOLENJCI - Pazi se na morju
 3. (7.) FANTJE IZPOD LISCE - Če bi me zapustila
 4. (1.) Ans. NAVEZA - Če lahko bi me slišala
 5. (10.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Bi b'la moja
 6. (5.) Skupina ŠPICA - Ko ljubezen daš nekomu 
 7. (8.) Ans. KLATEŽI - Punca, pojdi z mano 
 8. (2.) Ans. SEKSTAKORD - V srcu si
 9. (6.) Ans. ANŽETA ŠUŠTARJA - Ljubka
 10. (-.) Skupina HOZENTREGARJI - Moja kraljica srca

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Franc Potočar s prijatelji - Najini vnučki

 
Kupon št. 312

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 28. maj, ob 17. uri

TONE DOLNIČAR

SPOMIN

Minilo je pet let od dneva, ko si nas mnogo prezgodaj zapustil

Tvoji domači

Še vedno ne mine dan, da se ne bi spomnili nate. Še vedno ne mine 
dan, da te ne bi pogrešali. Čas se je ustavil, a življenje teče dalje.

Tako sedaj po petih letih na tvojem grobu prižigata svečke že tvoja 
vnuka, ki te bosta na žalost poznala le po slikah, in nas sprašujeta, 
zakaj ata tukaj spi.

Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,

ki nenehno poganja,
spomin je kot svetloba,

ki dušo obliva,
spomin je kot ljubezen,

ki v srcih prebiva.

FRANCI ZIDAR

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Neizmerno te pogrešamo, vsi tvoji.

z Blance.

Kogar imaš rad,
ta v srcu nikoli ne umre,

samo daleč, daleč je ...

27. maja bo minilo žalostno leto,
odkar te ni več med nami, dragi

Delo dobi traktorist, kletar, vinogradnik:
Za nedoločen čas zaposlimo delavca za strojna vinogradniška 
opravila in kletarska dela. Zaželene so kmetijske oz. tehnične 
smeri izobrazbe in izkušnje pri delu s traktorjem. Zaželen tudi  
izpit za kamion – ni pa obvezen. Nudimo stimulativno plačo 
in prilagodljive pogoje dela. Prijave sprejemamo po pošti oz. 
elektronski pošti do 3. 6. 2016 na info@sporti.si oz. na naslov: 

Sporti d.o.o, Pod Trško goro 1, 8000 Novo mesto.
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

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

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih borcev 20a, nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

MARIJE DUŠIČ

ZAHVALA

Žalujoči: mož Jože, hčerka Breda in sin Zdravko z družinama
ter ostalo sorodstvo

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage žene, mame,
babice, prababice, sestre, sestrične, botre in tete

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem iz kolektivov Adria Mobil, Revoz in 
Dolenjski list Novo mesto za izrečene besede sožalja, darovane 
sveče, cvetje, denarno pomoč in svete maše ter vsem, ki ste na 
kakršenkoli način pomagali. Posebno zahvalo smo dolžni dr. Kseniji 
Žnidaršič za dolgoletno zdravljenje, patronažni sestri Gabrijeli, 
ki jo je v času hude bolezni obiskovala na domu ter patronažni 
sestri Marti in Žanet Prah za oskrbo v domu na Bizeljskem. Hvala 
gospodu župniku Francu Rataju za lepo opravljen obred slovesa, 
ge. Idi Ostrelič za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Žičkar, 
skupini Pevci zvoka za zapete žalostinke in trobentaču Jožetu 
Staniču za zaigrano melodijo.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in našo drago mamo 
v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

s Trebeža

Ko mamo imaš,  
komaj veš, kaj ti da,  

iz dneva v dan,  
ko je ni, se zaveš,  

kako si sam.  
(T. Pavček)

TONKE ANTONIJE ILJAŠ

ZAHVALA

V torek, 15. marca 2016, 
smo se na bizeljskem pokopališču 

poslovili od naše drage mame

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji lepšali leta življenja, se ob 
smrti poklonili njenemu spominu in sočustvovali z nami.

Hčerka Anica s sinom Petrom in hčerka Jožica z družino

roj. Kelhar.

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

odšla si sama na pot neznano,
kjer ni duševnih in telesnih bolečin,

za tabo je ostal boleč spomin.

TEREZIJE BAHČIČ

ZAHVALA

Žalujoči: sinova z družinama in ostalo sorodstvo

Ob boleči izgubi naše drage mame

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
sokrajanom za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, denar 
in sv. maše. Iskrena hvala g. župniku za opravljeno sv. mašo in 
pogrebni obred, gospe Marjetičevi za ganljive besede slovesa, 
pevcem iz Brestanice za lepo odpete pesmi, pogrebni službi Kostak, 
Cvetličarni Irena in Gostišču Dular iz Kostanjka. Hvala vsem, ki ste 
našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in 
vsem, ki ste jo imeli radi ter jo tudi v času njene bolezni obiskovali.

z Razteza pri Brestanici

Prazen je naš dom,
ker v njem tvoje ni bližine,

a v naših srcih
pustila si ljubeče nam spomine.

MARIJA HITI

SPOMIN

Vsi njeni

30. maja bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga žena, mami, tašča in babica

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v svojih srcih,
ji prižigate sveče ter postojite ob njenem grobu

z molitvijo in lepo mislijo.

Težko je brez človeka,
ki ti je bil drag.

Še težje izgubiti ga za vedno.
A najtežje je naučiti
se živeti brez njega.

Vendar tolaži nas to,
ker vemo, da ti nad nami bediš

in vlivaš moči.

iz Leskovca pri Krškem.

AMALIJE OREHINI

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage
mame Malčke

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili kakorkoli z nami že 
v času njene bolezni in najtežjih trenutkih slovesa. Posebej se 
zahvaljujemo njeni dobri prijateljici Duški in vsem sosedom za 
opravljeno zadnje slovo. 
Hvala vsem in vsakomur posebej za podarjeno cvetje, sveče, pisna 
in ustna sožalja, pogrebni službi družbe Kostak za organizacijo 
pogreba. Hvala patru Marku in g. župniku Ludviku Žagarju, pevcem 
okteta Janka Avsenaka.
Hvala osebni zdravnici dr. Jasmini Jagić, patronažnima sestrama 
Slavici in Poloni, urgentni službi ZD Krško. Še posebej pa hvala 
vsem in vsakomur posebej na Urološkem oddelku bolnice v Novem 
mestu, ki so jo  zdravili in ji lajšali bolečine zadnjih 20 let.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali, ji pomagali 
in bili del njenega življenja ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

roj. Podgornik, iz Leskovca pri Krškem

Kot zvezda na nebu žariš,
od tam zdaj ljubezen deliš.

ALOJZ URBANČ

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, hvala za lepe besede, 
topel objem in stisk rok.
Hvala kolektivu Cvetličarne in vrtnarije Kerin, kolektivu I. H. S. Krško 
ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k zadnjemu 
počitku.

Zapustil nas je naš predragi

z Jelš.

... in pride dan,
ko se končajo zadnje upajoče sanje ...

Žalujoči: vsi njegovi

SANDI POŽGAJ

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
prižigate sveče ter postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

iz Gaja.

Čeprav si odšel
in svoj dom zapustil,

si še vedno z nami
v naših mislih in srcih,

kjer boš za vedno ostal.

30. maja bo minilo dve leti, 
kar nas je zapustil naš dragi

MARIJE STRNIŠA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše ljube žene, mame, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste bili z nami v najbolj težkih in žalostnih trenutkih, za izrečeno 
sožalje in tople stiske rok, besede tolažbe, za podarjeno cvetje in 
sveče.

Posebna zahvala tudi osebju v Domu upokojencev Loka za skrb, 
pomoč in strežbo. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, kot 
tudi pevcem in godbeniku za zapete in zaigrane žalostinke.

Dali ste nam vedeti, da je bila Marija velik človek s širokim srcem in 
da jo boste tudi vi zelo pogrešali.

 Če pa grem na to pot,
saj sam ne pojdem – z mano gre,

kar so videle moje oči ….
(S. Makarovič)

iz Radeč

Vse, kar ste storili zanjo in za nas,
bo posvečeno njenemu spominu!

Hvala!

BENJAMIN JALOVEC
Dragi naš Beni,

hvala ti za vse dragocene trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. 
Pogrešali Te bomo!

Kolektiv podjetja Lagea

Bilo je samoumevno,
da smo se pogovarjali,

skupaj razmišljali in se smejali.

Vse je bilo samoumevno,
samo konec ne.

BOŠTANJ - V boštanjski župnijski cerkvi se je 21. maja odvijal 
jubilejni koncert Mešanega pevskega zbora Zvon iz Boštanja, 
ki že pet let deluje pod umetniškim vodstvom Tineta Beca. S 
skrbno izbranim programom so pevke in pevci MePZ Zvon do-
kazali, da lahko poleg lahkotnejšega programa posežejo tu-
di po zahtevnejših delih priznanih skladateljev. Nekatere za-
pete pesmi je na klavinovi spremljala pianistka Nika Tkalec. 
S. R., foto: Ž. Čamernik
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striran do januarja 2017, brez-
hiben. Cena: 400 €. 
Tel.: 031 717 595

Prodam električni motor e–
skuter, star 2 leti, malo rabljen, 
in novo čelado. Možna menja-
va za drva. Tel.: 068 177 943

KMETIJSTVO

Kupim traktor, lahko tudi v 
slabšem stanju, tip in znamka 
nista pomembna. 
Tel.: 070 219 341 

Prodam obnovljen voz, 15 col, 
bukova, mešana drva, kratko 
žagana, in kosilnico BCS. Oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam krožne brane Olt, 
trosilec umetnega gnoja, ko-
vinski, 300 l, s kardanom in 
7 oken, lesenih, zasteklenih 
120/160 cm. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 660 401

mali oglasi

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Prodam kosilnico BCS v do-
brem stanju. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 268 423

Prodam motorno škropilnico 
Solo 423, malo rabljena, lepo 
ohranjena. Cena: 250 €. 
Tel.: 031 344 407

Prodam predsetvenik, motor-
no škropilnico Stihl, dvobraz-
dni plug, samonakladalko, te-
levizor, gajbice za krompir, 
nekaj starih predmetov. Ugo-
dno. Tel.: 031 761 559

Prodam  motokultivator Go-
renje Muta Maestral s koso, 
traktor Tomo Vinkovič, letnik 
1978, frezo za motokultivator 
Gorenje Muta. 
Tel.: 040 295 510 

Prodam tračni obračalnik 
Tajfun (novi zobi in jermeni), 
obračalni plug (12 col) in sejal-
nico Olt za koruzo (dvoredno). 
Tel.: 031 431 681

Ugodno prodam kosilnico la-
ksarico, novo, nerabljeno, z vso 
opremo, račun, možna dosta-
va. Tel.: 031 554 098

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

Prodam suha metrska gabro-
va drva po 40 €/m, 2 kobili Ha-
flinger, vozni, in 1000 l cvička. 
Tel.: 041 490 621 

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

Prodam drva (bukev, gaber, 
hrast), možna dostava, trak-
torski cepilec (20 t) ter balir-
ko za kockaste bale. 
Tel.: 031 594 663

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

Prodam gabrova metrska 
drva ali menjam za koruzo. 
Tel.: 07 49 62 185, zvečer

Prodam drva, kratko žagana, 
domačo čisto mast ali same 
ocvirke s kožo. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574, 041 926 495

Prodam slamo v okroglih ba-
lah in koruzo, naravno sušeno. 
Tel.: 031 431 681

Prodam 1 tono naravno suše-
ne koruze. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 710 780

Prodam kvalitetno naravno 
sušeno koruzo. Cena po dogo-
voru. Kapele. Tel.: 031 253 959

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 040 389 015

Prodam koruzo v zrnju (lahko 
jo dostavim) in pajek (3 m), ra-
bljen dve sezoni. 
Tel.: 051 499 355

Prodam koruzo poltrdinko, 
naravno sušeno. 
Tel.: 040 767 262

Prodam piro, nakladne panje 
za čebele in traktor Ursus. 
Tel.: 040 726 807

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam rdeče vino cviček 
(600 l), cena 1 €/l. Prodam 
tudi koruzo v zrnju (500 kg). 
Tel.: 041 223 957

Prodam večjo količino cvička 
in bukova drva, možna dosta-
va. Tel.: 040 319 448

Prodam vino modro franki-
njo, muškat, silvanec, sauvi-
gnon, bizeljsko belo in rdeče 
vino. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 638 868, popoldan

Prodam kvalitetno rdeče vino 
in sadjevec. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 558 852

Prodam vino modro frankinjo. 
Tel.: 041 983 525

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

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

Prodam hišo (70 m2) v Dobo-
vi, 200 m2 zemlje. Urejeni pa-
pirji. Cena: 15.000 €. 
Tel.: 00385 981 341 441

Na Zgornjem Obrežu v občini 
Brežice prodamo manjšo hišo 
na ravnini. EI: razred E. 
Tel.: 07 49 66 535

V okolici Brežic ugodno pro-
dam nedokončan bivalni vi-
kend z zemljiščem. 
Tel.: 031 737 926

Na Ardru pri Raki prodam 
hišo, 2141 m2 zemljišča s 400 
trtami. EI: da.
Tel.: 051 392 451

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašmanu, velika odkrita 
terasa, klima, SAT TV, parkiri-
šče, 200 m od morja. 
Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Zastavo 759, letnik 
1978, bele barve, registrirano, 
generalno obnovljeno. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 887 028

Prodam moped Hip hop, regi-

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih hiš, hlevov, zidanic. 
PIS biro, Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Prodam zazidljivo parcelo v 
izmeri 1300 m2 na čudoviti lo-
kaciji v Podbočju. Cena po do-
govoru. Tel.: 070 386 200

Oddam apartmaje (4 ležišča) 
v Novalji in Metajni (otok Pag), 
na mirni lokaciji in povsem ob 
plaži. Cena po dogovoru. Tel.: 
098 211 236 ali 091 925 1844

Oddamo v najem enonadstro-
pno hišo z vrtom in garažo v 
neposredni bližini Brežic. EI: 
v izdelavi. Vseljivo s 1.8.2016. 
Tel.: 031 400 559

Ugodno oddamo poslovni 
prostor, 31 m2, ob glavni cesti 
v Krškem. Vredno ogleda, tudi 
za mlade nadobudneže. 
Tel.: 041 328 168

Ugodno oddam poslovni pro-
stor (75 m2) na Cesti prvih 
borcev 11 v Brežicah (vhod z 
glavne ulice, velika izložbena 
okna). Tel.: 041 928 777

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

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

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

PREGLED VIDALjudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 

že 40 let!

antea.si

Toplotne
      črpalke

Klima naprave
031 390 72907 45 21 050 ANTEA strojne instalacije d. o. o.

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

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

GOTOVINSKI 
POPUSTI 

na sončna očala
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Prodam Inox cisterno (300 l) 
in PVC kad (500 l). 
Tel.: 051 411 561

Prodam kostanjevo kolje za 
paradižnik in fižol ter suh ore-
hov les. Tel.: 041 832 189

Kozje mleko prodam. 
Tel.: 041 637 692

ŽIVALI
Prodam žrebca posavca, sta-
rega 6 let, miren, pašni, dober 
plemenjak, ali menjam za ko-
bilo z žrebetom. 
Tel.: 07 49 78 072

Prodam kravo za zakol, si-
mentalko, staro 6 let, lepo re-
jeno. Cena: 750 €. 
Tel.: 051 265 460

Prodam 2 telici simentalki, 
breji 6 in 8 mesecev. Cena po 
dogovoru. Kupim pršilnik, do 
200 l. Tel.: 041 276  199 

Prodam dve telici sivki, breji 4 
in 6 mesecev. Tel.: 041 672 154

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

Prodam teličko limuzin in bik-
ca simentalca, težka 180-200 
kg, ter prašiče, težke 90 kg. 
Tel.: 051 872 179

Prodam 3 ovne, 2 ovci in 3 
mladiče, vino šmarnico in trak-
torsko kosilnico BCS Duplex 
185. Tel.: 041 866 476

Prodam prašiče, težke do 45 
kg, in prašiče, od 150 kg dalje. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Kupim veliko mizo, razteglji-
vo, dolgo vsaj 3 metre ali več. 
Tel.: 031 525 971

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

Prodam diatonično harmoni-
ko BE-ES-AS. Tel.: 070 401 053

Prodam telico, brejo 6 mese-
cev (okolica Brežic). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 742 894

Prodam kravo, pašno, staro 3 
leta, brejo 7 mesecev. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 625 934

Prodam prašičke, težke 40-50 
kg. Okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam 4 prašiče, težke okoli 
30 kg, hranjene z domačo hra-
no. Kapele. Tel.: 041 563 404

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, cena po dogovoru (okolica 
Brežic). Tel.: 041 560 136

Prodam brejo oslico in oslič-
ka, 7 mesecev, večje rasti. 
Cena: 450 €. Tel.: 041 683 261

Kupim koklo s piščančki, pete-
lina, lepe goske in pisane pura-
ne. Tel.: 041 683 261

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

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

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

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

vse ostale storitve...

 
Ponujamo vam zanimive 

možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Prodam pokrove za jaške, 
jasli za drobnico, kamion-
ski podaljšek, dvižni drog za 
hlodovino, sejalnico za žita, 
travinško brano in križ z Jezu-
som (200/100). 
Tel.: 041 439 288

STIKI

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

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za 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: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (12/2016) bo izšla v 
četrtek, 9. junija 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. junij 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

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

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

Šiviljska popravila

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 
da prodajamo rjave, 

grahaste jarkice ter peteline 
lahkega in težkega tipa vsak 

TOREK (od 9. do 16. ure) 
ter PETEK (od 9. do 12. ure). 

Vsak ČETRTEK pa
 enodnevne bele piščance.

Naročila sprejemamo 
na tel. št. 07 49 73 190 

in 031 676 724

ROMUNIJA - KRPATI - 
DELTA DONAVE DUGI OTOK

8. 7.  - 17. 7. 2016

avto.prah@siol.net

3. 6. - 5. 6. 2016

Telefon: 031 621 522, 
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo 

vam, da si lahko priskrbite 
mlade rjave in grahaste 
jarkice pred nesnostjo 

vsak delavnik ob 17. uri.
V prodaji bodo tudi 

enoletne kokoši nesnice.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele večje piščance za rejo ali 
zakol, rjave in grahaste jarkice 

pa vsak delavnik 
med 18. in 20. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo 

ali zakol.

Tel.: 041 716 154

ŠENTJANŽ - 21. maja so člani-
ce in člani Kulturno umetni-
ške sekcije iz KUD Budna vas 
v Kulturni dvorani Šentjanž 
pripravili kulturno priredi-

tev v počastitev tedna ljubi-
teljske kulture. K sodelovanju 
so že drugo leto zapored po-
vabili KUD STOPinJE iz zgor-
nje Savinjske doline in Likov-
no društvo Laško. Za uvod so 
Ljudske pevke Solzice iz Bu-
dne vasi pri Šentjanžu zapele 
dve ljudski pesmi. Mladi čla-
nici društva, Aleksandra Si-
gmund Krajnc in Neža Musar 
sta prebrali dve pesmici, Robi 
Razpet je raztegnil meh svoje 
diatonične harmonike in melo-
dije so nežno preplavile dvora-
no. Svoja literarna dela so bra-
li domači ustvarjalci - Marija 
Bajt, Eva Keber, Berta Logar, 
Jožef Žnidarič ter članice in 
člani obeh gostujočih društev. 
Za prijeten pogled na oder so 
poskrbeli likovniki vseh treh 
društev z razstavo slikarskih 
del. Povezovalna nit je bila, kot 
vedno do sedaj, v rokah Vero-
nike Sigmund. Po končanem 
kulturnem programu je sledilo 
zelo prijetno druženje ob ogle-
du razstavljenih likovnih ume-
tnin in prijateljskem kramlja-
nju literatov.  M. Sigmund

Maj v Šentjanžu

Aleksandra Sigmund Krajnc 
in Neža Musar sta na majski 
prireditvi prebrali dve pesmi.
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Program za maj in junij
Sobota, 28. 5. 2016, ob 21.00
KONCERT: KONTRADIKSHN
Vstopnina: 3 eur

Nedelja, 29. 5. 2016, ob 15.00
OTVORITEV BAZENA BRESTANICA

Sobota, 4. 6. 2016, od 12.00 dalje
PIKNIK Z MLADIMI IZ POBRATENEGA MESTA BAJINA BAŠTA (SRBIJA)
TERASA MC KRŠKO

Četrtek, 9. 6. 2016, ob 17.00
PREDAVANJE IN DELAVNICA: 
ZA SREČNO, ZDRAVO IN MIRNO ŽIVLJENJE
Predavatelj: Marjan Knez

Petek, 10. 6. 2016, ob 10.00
URADNA OTVORITEV SOBE MLADIH »FREE DOM« V MC KRŠKO

Petek, 10. 6. 2016, od 16. 00 do 22. 00
HANGANJE V SOBI MLADIH »FREE DOM«

Vsak ponedeljek ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsak ponedeljek od 18.00 do 19.00
ŠPANŠČINA ZA OTROKE

Vsak četrtek od 17.30 do 19.00
SKUPINSKA VADBA

Podpirajo nas: Občina Krško, Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport - Urad RS za mladino, Zavod RS za 
zaposlovanje, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, JSKD, Zavod Movit, Služba vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Norveški finančni mehanizem.

Otvoritev sobe mladih “Free Dom” 
V Mladinskem centru Krško bomo odprli sobo, ki smo jo 
mladi preuredili iz računalniške sobe v sobo za 
sprostitev in druženje. Soba je nastala s pomočjo 
mladih prostovoljcev. Stvari, ki jih boste videli v sobi, 
smo naredili sami. Barvali smo stene, vrtali luknje in 
privijali police, žagali palete in iz njih naredili mizo, 
police ter koš za smeti. Tudi občani so nam zelo pomag-
ali in nam podarili nekaj zelo lepih stvari, s katerimi bo 
soba še bolj zablestela. 

Vljudno vabljeni.

Mladinski center Krško, petek, 10. 6. 2016, ob 10.00

Srečanje popestri teniški tur-
nir, na katerem vsako leto na-
stopijo nekateri znani politiki, 

športniki in druge medijske 
osebnosti. Tokrat med igralci 
sicer ni bilo nobenega politika 
z državnega nivoja, sta pa bila 
s slovenske strani med drugim 
prisotna podpredsednik OKS 
Janez Sodržnik in olimpionik 
Primož Kozmus. Po besedah 
Ivana Gerjeviča, predstavni-
ka Športne zveze Brežice, ki je 
organizatorica teniškega tur-
nirja, sta bila pobudnika sre-
čanja nekdanji brežiški župan 
Jože Avšič in nekdanji direktor 
hrvaškega radia Duško Radić, 
ki sta oba žal že pokojna. Na-

men tega druženja je bil, da se 
»odpre« meja, saj so se prebi-
valci na obeh straneh Sotle že 
od nekdaj družili. Srečanje je 
postalo tradicionalno in pote-
ka vsako leto izmenično na Bi-
zeljskem in v Zaprešiću. Tenis 
igrajo v dvojicah, ki jih sesta-
vljata Slovenec in Hrvat, tako 
da tudi na ta način poudarijo 
druženje med obema narodo-
ma. Na VIP teniškem turnirju 
so nastopili Slovenci Aljaž Je-
rovšek, Renato Južnič, Slav-
ko Merslavič, Janez Sodržnik, 
Zlatko Ladovič, Dušan Ilo-

var, Primož Kozmus in Ivan 
Gerjevič ter Hrvati Marko 
Ljubičić, Zdravko Horvatić, 
Darko Rem, Milan Novko-
vić, Milan Labus, Juro Jurčec, 
Zdenka Mesić in Sanja Brna-
dić Zoranić. Zmagala je dvoji-
ca Jerovšek-Ljubičić. 

Predsednik društva, gostilni-
čar Franc Šekoranja - Sine, je 
zaupal, da so osnova druženja 
ljudje dobre volje, ki prihajajo 
iz različnih strank. »Na nek na-
čin se trudimo, da bi se sloven-
sko-hrvaški odnosi dokončno 

rešili. Delamo ravno obratno 
od države, ki je s svojimi od-
ločitvami vplivala na odnose s 
Hrvaško. Z ljudmi preko meje 
smo se vedno odlično razume-
li in se medsebojno spoštuje-
mo, kar dokazujejo ta vsakole-
tna srečanja,« je dejal in dodal, 
da je redkokje na enem mestu 
toliko uglednih ljudi kot na tem 
srečanju. In res smo lahko vi-
deli stalnega udeleženca sreča-
nja, prvega predsednika repu-
blike Milana Kučana, ki je na 
Bizeljsko prišel s svojo soprogo 
Štefko, srečanja se ponavadi 

udeleži tudi bivši hrvaški pred-
sednik Stjepan Mesić, ki pa ga 
tokrat zaradi drugih obvezno-
sti ni bilo. Pred žrebom parov 
teniškega turnirja je potekala 
krajša otvoritvena slovesnost, 
ki jo je pričel Pihalni orkester 
Kapele, nato so sledili nagovo-
ri Šekoranje, brežiškega župa-
na Ivana Molana, namestni-
ka župana Zaprešića Damirja 
Benčevića, stalnega udele-
ženca srečanja Jura Jurčeca ter 
biv šega predsednika Kučana. 
Za vezno besedilo je poskrbela 
Doroteja Lipej. Ostali, ki niso 
sodelovali pri igranju tenisa, pa 
so se z avtobusom odpeljali na 
panoramsko vožnjo po bizelj-
skih vinskih goricah z določe-
nimi postanki.
 R. Retelj

Druženje in dobra volja pri Sinetu
BIZELJSKO - »Dobro nam došel, prijatelj,« smo lahko slišali 20. maja na Bizeljskem, kjer je Gostilna Šekora-
nja gostila tradicionalno 16. srečanje Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva Sotla – Sutla. Namen med-
državnega srečanja je predvsem druženje, ne glede na strankarsko pripadnost in druge razlike.

Če ne bi bilo Franca Šekora-
nje - Sineta, bi srečanju zago-
tovo nekaj manjkalo.

Kozmus, Molan in Gerjevič - ko smo že mislili, da brežiški žu-
pan dobiva napotke, kako igrati dober tenis, smo žal ugoto-
vili, da je bil tokrat samo gledalec.

Milan Kučan si je prislužil 
aplavz z rekom, da čez žič-
nato ograjo ni mogoče igrati 
tenisa niti sklepati prijatelj-
stev, zato ni kaj preveč upo-
rabna.

Sodelujoči na VIP teniškem turnirju


