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Ko ti za hrbtom poje dva tisoč 
Viol, ti ni vseeno

35 let sožitja narave in človeka

Pred poplavami varni 
šele 2018
5. izredna seja brežiških svetnikov prebivalcem 
Krške vasi in Velikih Malenc ni prinesla kaj 
veliko dobre volje, saj je rok za tako želeno 
protipoplavno zaščito prestavljen za dobro leto, 
na 1. 9. 2018. Lahko pa so zadovoljnejši pri 
podjetju Infra, saj bodo z dodatnimi državnimi 
sredstvi lahko dokončali akumulacijski bazen HE 
Brežice.
 Stran 2

Posel je v tujini
Posavska podjetja so vse bolj odvisna od 
poslovanja na tujih trgih, je ena glavnih 
ugotovitev na podlagi poročila o poslovanju 
gospodarstva v regiji v letu 2015. Prodor na 
tuje trge sicer terja svojo ceno in čas, zato je bil 
dobiček nižji kot leta poprej, a so napovedi kljub 
temu optimistične.

Tematske strani, str. 13–18

KRŠKO - Torkova slavnostna akademija (na fotografiji letošnji nagrajenci) je bila vrhunec prazničnega 
dogajanja v občini Krško, ki ga je sestavljalo več kot 40 prireditev, v sklopu katerih so bile še posebej 
obeležene nove pridobitve: rekonstrukcija odseka ceste Senovo - Belo, energetsko sanirana telovadnica 
in vrtec OŠ Koprivnica, obnova stadiona Matije Gubca, zaključek sanacije plazu v Drenovcu in otvoritev 
Spominskega parka Podbočje, s katero se prihajajočo nedeljo zaokrožujejo praznični dnevi. Hkrati 
je bila letošnja osrednja prireditev rekordna po številu podeljenih priznanj, skupno 21, kar je največ 
po letu 1982. Predvsem na račun novouvedenih priznanj za jubileje društev, zavodov, družb itd., kar 
pa v bodoče odpira vprašanje o smotrnosti tega priznanja, saj je samo društev na območju občine 
registriranih kar 323, od tega jih prihodnje leto kar okoli 30 praznuje 70, 60, 50, 40, 30 ali 20 let 
delovanja.  Foto: Bojana Mavsar

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Vabljeni 
na poletno teraso
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povedali so - o čakalnih vrstah v zdravstvu

Janja Zorko Kurinčič, Gorjane: Kako skraj-
šati čakalne dobe je trenutno vprašanje, ki ga 
poskušajo rešiti na različnih nivojih, vse do 
Ministrstva za zdravje, vendar brez dodatnih 
finančnih sredstev po mojem mnenju ne bo 
šlo. V ambulantah družinske in splošne me-
dicine, kjer delam tudi sama, del pacientov na 

pregled naročimo. Pregledamo pa tudi vse nenaročene, nujne 
in nenujne bolnike, tako da pri nas čakalnih dob praktično ni.

Urška Renko, Svibno: Trenutno stanje na 
področju zdravstva se mi zdi precej kaotič-
no. Nezaslišano je, da morajo ljudje tudi po 
več mesecev, celo let čakati na pomemben 
pregled ali poseg pri zdravniku. Ob tem po-
misleku pa potem peščica ljudi, ki ima dovolj 
finančnih sredstev, preko čakalne vrste pride 

na vrsto že v enem tednu – tu se vprašam o obstoju t. i. social-
ne države. Zdravstveni sistem bi bilo treba celovito reformirati.

Bogdan Palovšnik, Slovenska vas: Osebno 
v zadnjem času nisem potreboval zdravnika, 
zato težko komentiram ta problem. Prijate-
lji in znanci niso imeli problemov s čakalni-
mi vrstami. Hčerka ima napotnico za pregled 
pri specialistu. Na spletni strani e-naročanje 
je dobila podatek, da ima lahko pregled že čez 

nekaj dni na Ptuju, v Novem mestu pa šele septembra. Ta inter-
netna rešitev se mi zdi zelo dobra za zmanjšanje čakalnih vrst.

SLOVENIJA, POSAVJE  - 29. maja so potekale volitve v svet Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in svete območnih 
enot KGZ. Na ravni države je bila dosežena izredno nizka volil-
na udeležba, od skupno 90.801 fizičnih volivcev (lastniki, zaku-
pniki, uživalci, imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč in 
gozdov, katerih katastrski dohodek za leto 2015 znaša najmanj 
106,88 €), vpisanih v volilni imenik, se jih je volitev udeležilo 
zgolj 6.133 ali 6,75 %, od 1.454 pravnih oseb (pravne osebe ki 
so lastnice kmetijskih zemljišč oz. gozdov) po volilnem imeniku 
pa 252 ali 17,33 %. V volilni enoti 8 - Brežice je od 6.282 fizič-
nih oseb z volilno pravico glasovalo le 318 oseb ali 5,06 %, kar je 
druga najnižje zabeležena udeležba v državi oziroma med sku-
pno 13 volilnimi enotami, od 112 pravnih oseb po volilnem ime-
niku pa 19 ali 16,96 %. 

Po zaenkrat še neuradnem poimenskem sestavu so bili v 36-član-
ski Svet KGZ Slovenije za mandatno obdobje 2016-2020 iz VE 
Brežice, ki zajema območja občin Brežice, Krško in Sevnica, iz-
voljeni: Anton Žnideršič in Metelko Gabriel (oba Kmečka lista 
- Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja) ter Roman Žveglič 
(Društvo članov sindikata kmetov), kot pravna oseba pa Jože 
Strgar. V 10-članski območni svet KGZ Brežice pa so bili izvo-
ljeni Gabriel Metelko, Aleš Balon, Franc Gunčar, Rok Curha-
lek, Jože Božič (vsi Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva 
in podeželja), Stanko Zupančič (Forum za kmetijstvo in pode-
želje SDS), Ivan Kožar (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zve-
za), Franc Vranetič (Kmečko društvo Nova Slovenija) ter Boris 
Orešek in Božidar Beci (oba Društvo članov sindikata kmetov). 
Glasovanje pravnih oseb in fizičnih volivcev ni potekalo istoča-
sno, saj so 25. maja glasovanje v organe KGZS opravili predstav-
niki pravnih oseb, temu pa so štiri dni kasneje sledile še volitve 
fizičnih oseb za predstavnike v svet KGZS in svete območnih enot. 
 B. Mavsar

POSAVJE - Zaradi predloga reorganizacije Sklada kmetijskih ze-
mljišč in gozdov, s katerim bi se ukinila območna izpostava v 
Krškem, je Svet regije Posavje s podporo evropskega poslanca 
Franca Bogoviča na Ministrsvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter na svet Sklada KGZ naslovil protestno pismo. Kot so 
zapisali v njem, se krška izpostava, ustanovljena 1. marca 1994, 
pokriva pa območje upravnih enot Krško, Brežice in Sevnica, 
ukvarja z oddajanjem kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS, v za-
kup, urejanjem lastništva parcel, nakupom in ostalimi zadeva-
mi v zvezi s kmetijskimi zemljišči, ki so v lasti RS, izvaja pa tudi 
upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov na na-
šem področju. Po mnenju Sveta regije je iz tega razvidno, »da ima 
izpostava Krško izreden pomen za celotno Posavje«. Na podla-
gi preteklih izkušenj s podobnimi reorganizacijami, denimo v 
primeru Policijske uprave, ki po mnenju posavskih županov ni 
prinesla ne prihranka ne izboljšanja storitev, ostro nasprotuje-
jo takšnim posegom, ki prinašajo slabše pogoje tukajšnjim pre-
bivalcem na že tako razpršenem območju.  P. P.  

Volitve v organe KGZS

Svet regije protestiral proti 
ukinitvi izpostave Sklada KZG

Občinska priznanja bodo po-
delili aktivni članici v več dru-
štvih, organizatorki občinskih 
prireditev ter gonilni sili lan-
ske pomoči beguncem na mej-
nem prehodu Mireli Kunst, 
upravitelju  kulturnega doma 
Borisu Vahtariču ter ljud-
skemu umetniku, zbiratelju in 
pobudniku obnove nabožnih 
znamenj Francu Lupšini. S 
plaketo občine bodo za dolgo-
letno delo v lokalnih društvih 
ter za angažiranost pri župnij-
skih dogodkih nagradili pred-
sednico Društva upokojencev 
Marijo Bavdek. Denarno na-
grado bo ob 35-letnici delova-

V pripravah na občinski praznik
BISTRICA OB SOTLI – Občina Bistrica ob Sotli je s sobotnim gostovanjem v Pivki na srečanju krajev, poime-
novanih Šempeter, pričela slovesnosti ob občinskem prazniku. Pred tem je občinski svet na 13. redni seji 
potrdil letošnje občinske nagrajence. 

nja prejel MePZ Bistrica ob So-
tli, naziva častni občan pa letos 
ne bodo podelili. Prireditve ob 
občinskem prazniku se bodo v 
Bistrici odvijale ves mesec ju-
nij, osrednji dogodki s slav-
nostno sejo občinskega sveta 
ter kulturnimi, družabnimi in 
športnimi prireditvami bodo 
potekali konec meseca.

Svetniki so obravnavali tudi 
predlog zaključnega računa 
za leto 2015 ter se seznanili s 
poročilom nadzornega odbo-
ra. Lanski proračun je bil na 
prihodkovni ravni realiziran v 
dobrih 1,6 milijonih evrov, na 

odhodkovni je znašal 1,4 mili-
jona evrov. Med občinskimi na-
ložbami so bile sanacija plazov 
Kunšperk - Metlije, manjše ob-
nove vodovodnega omrežja, 
obnova in posodobitev prosto-
ra za nujno medicinsko pomoč 
v zdravstvenem domu, uredi-
tev pogodbene pošte v občin-
skih prostorih, zaključili so 
tudi s projektom »Ne pozabi-
mo vasi«, namenjenemu ureja-
nju javne infrastrukture ter ra-
zvoju in promociji turizma. Ob 
nižjih izdatkih lani, proračun-
ski presežek je znašal nekaj 
več 217.000 evrov, si boljše in-
vesticijsko leto obetajo priho-
dnje leto, medtem ko letošnje 
mineva v znamenju pridobitve 
dokumentacije in prijave pro-
jektov na razpise. Poudarili pa 
so, da je bistriška občina ena 
najmanj zadolženih slovenskih 
občin. Njen dolg zdaj znaša 85 
evrov na prebivalca. 
Občinski svet se je seznanil še 
z načrtom za notranjo obnovo 
poslopja »Gabronke«, v kate-
ri se načrtuje ureditev hostla. 
Obnova naj bi potekala v dveh 
delih, za enega nameravajo ko-

ristiti državna sredstva za so-
financiranje investicij, za ob-
novo prostora za kolesarnico 
in s tem povezanega turizma 
ter šolskih dejavnosti v dru-
gem delu pa se bodo potegova-
li za evropska sredstva. Direk-
tor OKP Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš in Roma-
na Kolenc iz podjetja Simbio 
d.o.o. pa sta podala obrazloži-
tve k predlogu o spremembi 
cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Ne ravno razve-
seljiva novica za občane je, da 
se bo zaradi nujnih naložb za 
izboljšave pri odlaganju in ob-
delavi komunalnih odpadkov 
v podjetju Simbio d.o.o. odvoz 
komunalnih odpadkov podra-
žil. Nova cena se bo na mesečni 
položnici poznala v  0,33 evrov 
višjem znesku na osebo in bo 
stopila v veljavo z julijem. Sta 
pa predstavnika obeh podjetij 
zagotovila, da so z zdajšnjimi 
naložbami v podjetju problem 
odlaganja in predelave odpad-
kov rešili za več deset let dol-
go obdobje. 
 Emilija Šterlek

CERKLJE OB KRKI - Do sobote v Sloveniji peto leto zapored pote-
ka mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2016 (angl. Adriatic 
Strike), na kateri Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi 
državami in ob podpori vojaškega letalstva izvaja usposabljanje 
usmerjevalcev združenega ognja. Na vaji sodeluje okoli 600 ude-
ležencev, od tega 350 pripadnikov oboroženih sil iz Avstrije, Bel-
gije, Češke, Črne gore, Danske, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, 
Litve, Madžarske, Romunije, Slovaške, ZDA ter Makedonije kot 
opazovalke. Na vaji prvič sodeluje tudi premestljivi zračni opera-
tivni center iz Italije, ki je del strukture poveljstva zračnih sil Nata 
za Evropo. Velik del zrakoplovov vsak dan vzleta in pristaja na le-
tališču v Cerkljah ob Krki. Usposabljanje usmerjevalcev združe-
nega ognja poteka na šestih različnih lokacijah po Sloveniji, med 
drugim tudi v občini Sevnica, kjer zračna plovila letalsko podpo-
ro samo simulirajo. Zaradi zagotovitve varne izvedbe vaje ter var-
nega in neprekinjenega zračnega prometa so v času vaje dnevne 
začasne zapore zračnega prostora. Večji del usposabljanja se od-
vija podnevi, vse aktivnosti pa končajo do 23. ure.  R. R.

Peta izvedba Jadranskega udara

Po besedah direktorja Infre 
mag. Vojka Sotoška noveli-
rani program zajema zmanj-
šanje vrednosti infrastruktur-
nega dela HE Brežice za slabih 
15 milijonov evrov (s pribli-
žno 156,7 na 141,7 milijo-
na evrov). Sprememba izha-
ja iz pridobljene pogodbe po 
javnem razpisu (s podjetjem 
Riko), ki ima nižje cene od na-
črtovanih, in tako je prišlo do 
zmanjšanja investicijske oce-
ne. Poleg tega se z novelacijo 
terminski plan za gradnjo pro-
tipoplavne varnosti Krške vasi 
in Velikih Malenc s 30. 6. 2017 
prestavi na 1. 9. 2018. Pred iz-
redno sejo se je sestala pro-
jektna skupina za spremlja-
nje izgradnje HE Brežice, ki je 
obravnavala tudi zahteve ci-
vilne iniciative (CI) Krške vasi 
in Velikih Malenc. Kot je dejal 
predsednik CI Janez Ivšič, za-
radi prestavitve terminskega 
plana niso preveč navdušeni, 
saj so jih že večkrat prepelja-
li žejne čez vodo. »Roke pre-

Še naprej bodo trepetali
BREŽICE - Potem ko je podjetje Infra Občino Brežice seznanilo s prvo novelacijo Programa izvedbe objek-
tov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
za HE Brežice, so brežiški svetniki 6. junija na 5. izredni seji podali soglasje k novelaciji.

stavljajo, ljudje v Krški vasi 
in Velikih Malencah pa trepe-
tamo, če bomo letos septem-
bra spet plavali,« je povedal. 
Njihove zahteve naj bi svetni-
ki na izredni seji tudi spreje-
li, vendar so na koncu odločili, 
da pred obravnavo in odloča-
njem o predlaganih zahtevah 
le-te preuči statutarno-prav-
na komisija, se do njih opre-
deli in po potrebi tudi uskladi 
s predstavniki CI. Tako usklaje-
ne sklepe bodo svetniki obrav-
navali na 12. redni seji v pone-

deljek. Ena izmed zahtev je 
tudi, da investitor protipoplav-
ne zaščite za čas zakasnitve iz-
gradnje, tj. od 30. 6. 2017 do 
dokončne izgradnje, v breme 
financiranja investicije pri za-
varovalnici zavaruje ogrožene 
zgradbe v obeh vaseh.

Svetnik Igor Zorčič, tudi pred-
sednik odbora za infrastruk-
turo, okolje in prostor v DZ, je 
dejal, da je vlada že pripravi-
la osnutek zakona o izvrševa-
nju proračuna RS, s katerim se 

zagotavljajo dodatna sredstva 
za izgradnjo HE Brežice (40,7 
milijona evrov). Tudi Sotošek 
je zadovoljen, da bodo z doda-
tnimi sredstvi lahko dokonča-
li akumulacijski bazen, saj rok 
za njegovo polnitev ostaja 15. 
12. 2016. Dodal je, da zače-
tek gradbenih del za protipo-
plavno zaščito sedaj načrtuje-
jo sredi leta 2017. Župan Ivan 
Molan je poudaril, da je ključ-
no, da bo protipoplavna var-
nost urejena do na novo do-
ločenega roka. V razpravi sta 
sodelovala samo Marijan Ži-
bert in mag. Jožef Piltaver, pri 
čemer je prvi pokritiziral pri-
pravljavce dokumenta o nove-
laciji, češ da bi morali biti kon-
kretnejši. »Obljublja se goloba 
na strehi, vendar ga je tre-
ba najprej ujeti,« je simbolič-
no dejal Žibert, Piltaver pa, da 
bo z žalostjo podprl noveliran 
program, z veliko večjim vese-
ljem pa sklepe CI.

 R. Retelj

Občinski svet občine Brežice se bo v ponedeljek sešel na 12. redni 
seji. Med drugim bo podaljšal mandat in imenoval občinsko vo-
lilno komisijo, podal mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Velika 
Dolina, se seznanil s poslovnimi poročili javnih zavodov in agen-
cij v občini, obravnaval sklep o znižanju cen javne infrastruk-
ture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na področju 
zbiranja mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ter pred-
vidoma potrdil dokument identifikacije investicijskih projektov 
(DIIP) »Ureditev atletske steze pri OŠ Globoko«, »Večnamenske 
zunanje površine v KS Velika Dolina«, »Večnamenski objekt - Je-
senice na Dolenjskem«, »Ureditev prostorov za Fakulteto za tu-
rizem v Brežicah« in »Ureditev kotlovnice ZPTM Brežice«.

POSAVJE - Z včerajšnjim srečanjem v Sevnici se je zaključil niz 
šestih srečanj pod naslovom Izzivi Posavja, ki jih je v vseh šestih 
posavskih občinskih središčih pripravil Zavod Dobra družba, re-
gionalno stičišče nevladnih organizacij. Organizatorji so na sre-
čanjih naredili izbor izzivov posamezne občine, na podlagi ka-
terega bo zavod nudil podporo nevladnim organizacijam, da s 
svojimi storitvami naslovijo posamezne izzive, tiste, ki presega-
jo delovanje nevladnega sektorja, pa bo posredoval pristojnim 
inštitucijam. Več o vsebini srečanj pa v naslednji številki časo-
pisa. P. P. 

Zaključili Izzive Posavja
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Kot je na slovesnosti pouda-
ril direktor KP mag. Teo Hr-
voje Oršanič, je park, ki sku-
paj s Triglavskim narodnim 
parkom predstavlja najstarej-
še zavarovano območje v naši 
državi, v tem obdobju zrasel v 
sodobno upravljano zavaro-
vano območje, prepoznano po 
edinstvenem sožitju narave in 
človeka, številnih dobrih par-
kovnih praksah, ki med dru-
gim nudijo priložnosti za ra-
zvoj regije, tudi na področju 
gospodarstva, ohranjeni na-
ravi in naravnih vrednotah, 
bogastvu kulturne dedišči-
ne ter konkretnem uresniče-
vanju trajnostnega razvoja, 
ki povezuje človeka z naravo 
in tradicijo s sodobnostjo. Od 
druge polovice 90. let se park 
usmerja v varstvo naravne de-
diščine, leta 1999 pa se je z 
Zakonom o ohranjanju narave 
preimenoval v Kozjanski park 
s statusom regijskega parka in 
uvrstil med naravovarstvene 
organizacije. Od leta 2004 ve-
čji del parka spada v ekološko 
pomembna območja Sloveni-
je in evropsko pomembna po-
sebna varstvena območja Na-
tura 2000. Od leta 2010 se 
območje Kozjanskega ponaša 
s statusom biosfernega obmo-
čja MAB (Man and Biosphere) 

KRŠKO - Vodstvo Univerze v Mariboru na čelu z rektorjem, prof. 
dr. Igorjem Tičarjem, je 30. maja obiskalo Fakulteto za energe-
tiko v Krškem. Na Inštitutu za energetiko v Vrbini so si ogledali 
dejavnosti in novo opremo laboratorijev Fakultete za energeti-
ko. Ogleda se je udeležila tudi direktorica občinske uprave obči-
ne Krško Melita Čopar, s katero so predstavniki univerze opra-
vili neformalni sestanek z namenom aktivnejšega sodelovanja v 
prihodnosti. Gostje so svoj obisk sklenili na sedežu Fakultete za 
energetiko s kolegijem rektorja, kjer so prisotni obravnavali tudi 
aktualno problematiko na fakulteti. Vir: FE Krško

35 let sožitja narave in človeka
PODSREDA - Kozjanski park (KP) je 25. maja s slovesnostjo na gradu Podsreda obeležil 35. obletnico delo-
vanja. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade dr. Miro Cerar. KP so leta 1981 ustanovili kot Spominski 
park Trebče z namenom ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega.

pod zaščito Unesca. Razprosti-
ra se na nekaj več kot 200 kva-
dratnih kilometrih in pokriva 
78 naselij z okoli 10.700 lju-
dmi. Premier dr. Miro Cerar 
je v svojem nagovoru dejal, da 
je KP eden od slovenskih bise-
rov in izpostavil pomen ohra-
njanja narave v sožitju z ljudmi 
in človekovimi prizadevanji za 
preživetje. Prisotne je pozval, 
naj jih ta obletnica navda z do-
bro voljo in zanosom, da Slove-
nijo ohranimo zeleno.

Slovesnosti so se udeležili tudi 
ministrica za okolje in prostor 
Irena Majcen, minister za go-
spodarski razvoj in tehnologi-
jo Zdravko Počivalšek, gene-

ralni sekretar na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in 
šport Bruno Rednak, držav-
ni sekretar v Kabinetu pred-
sednika vlade Tadej Slapnik, 
županja občine Kozje Milen-
ca Krajnc ter nekateri drugi 
predstavniki posavskih občin, 
javnih zavodov in lokalne sku-
pnosti. Kulturni program na 
slovesnosti so oblikovali člani 
Moškega pevskega zbora Koz-
janski park Kozje, Brencl ban-
da, Teater Papelito in učenci 
OŠ Bistrica ob Sotli.

Pred slovesnostjo je potekala 
tudi novinarska konferenca, na 
kateri so zaposleni v KP pred-
stavili najpomembnejše do-

sežke in parkovne prakse, ki so 
jih razvili v preteklih 35 letih 
ter po katerih so prepoznav-
ni in cenjeni tudi izven meja 
Slovenije. Direktor Oršanič 
je predstavil dan prej izdano 
knjigo Naravni parki Slovenije, 
trenutno najobsežnejšo mono-
grafijo o zavarovanih območjih 
in naravnih parkih v naši drža-
vi, katere sourednik je. Vodja 
službe za splošne zadeve mag. 
Valerija Slemenšek je nave-
dla, da ima KP 18 zaposlenih in 
tri preko javnih del. Vodja služ-
be za ohranjanje narave in na-
ravovarstveni nadzor Mojca 
Kunst je povedala nekaj več 
o letos uvedenem naravovar-
stvenem nadzoru z namenom 
opozarjanja na dejanja, ki ško-
dijo naravi. Dušan Klenovšek 
je spregovoril o biotski razno-
vrstnosti KP, ki je najbolj znan 
po travniških sadovnjakih, kjer 
prebivajo nekatere redke ogro-
žene živalske in rastlinske vr-
ste. Barbara Ploštajner je kot 
urednica predstavila glasilo 
Sožitje, ki so ga izdali ob jubi-
leju in povzema najpomemb-
nejše dogodke v 35 letih ob-
stoja KP. Tatjana Kotnik pa 
je najavila 4. festival ekološke 
hrane, ki bo 12. junija na gra-
du Podsreda.
 Rok Retelj

Premierja dr. Mira Cerarja sta pozdravila direktor mag. Teo 
Hrvoje Oršanič in županja občine Kozje Milenca Krajnc.

Obisk vodstva univerze na FE

še vedno raje posega po slad-
kanih pijačah ali ustekleniče-
ni vodi. Komunalna podjetja 
so se zato odločila, da prebi-
valcem predstavijo prednosti, 
ki jih pitje vode iz pipe prinaša 

za zdravje ter jih spomnijo, da 
imamo v Sloveniji dobro in ka-
kovostno pitno vodo. Ob tem 
so jim podala tudi nekaj prak-
tičnih napotkov, kako lahko 
tudi sami prispevajo k boljši 
kakovosti pitne vode. Urbana 
intervencija je nastala na po-
budo Zbornice komunalnega 
gospodarstva, ki je tudi pobu-
dnica in koordinatorka pobu-
de »Skupaj za boljšo družbo«.

Podjetje Kostak je akcijo, ki 
poteka v sklopu pobude Sku-
paj za boljšo družbo, pred-
stavilo na področnem prven-
stvu osnovnih šol Posavja in 
Dolenjske v akvatlonu na ba-
zenu Brestanica. »Vzdušje na 
bazenu je bilo krasno, otroci 
in tudi veliko odraslih je z ve-
seljem spilo enega ali več ko-
zarcev hladne senovške pitne 
vode,« so sporočili iz podjetja. 

Zaposleni v Komunali Bre-
žice so v okviru vsesloven-
ske pobude »Skupaj za bolj-
šo družbo« na Trgu izgnancev 

razveseljevali mimoidoče s ko-
zarcem sveže vode iz pipe. Ta 
je pritekla iz posebnega vira – 
mini vodovodnega stolpa, ki 
so ga izdelali zaposleni v Ko-
munali Brežice. »Želeli smo 
poudariti pomen in predno-
sti pitja vode iz pipe za zdrav-
je, zlasti ob športnih aktivno-
stih. Hkrati smo mimoidoče 
spomnili tudi na prepoznav-
ni simbol Brežic, to je vodovo-
dni stolp, ki stoji že 102 leti,« 
je povedal direktor Komuna-
le Brežice Aleksander Zu-
pančič. 
 P. Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na kostanjeviški Mestni tržnici, ki so 
jo uredili v prostorih nekdanje pošte na Kambičevem trgu, so 
21. maja praznovali prvi rojstni dan tržnice, slovesno odprte 23. 
maja lani. Kot je ob tem povedala Vesna Hrovat, direktorica Za-
voda Otok, ki upravlja s tržnico, so v prvem letu organizirali 50 
tržnih dogodkov, pa tudi deset posebnih tržnih dogodkov pod 
naslovom „V tretje gre rado“, izvedli pa so tudi 14 delavnic, pre-
davanj ipd. Na tržnici se vsako soboto dopoldne predstavljajo 
rokodelci, kmetije, podjetniki ter društva in zavodi. Hrovatova iz-
postavlja dobro sodelovanje s kostanjeviškimi društvi čebelarjev, 
vinogradnikov in ljubitelji domačih kolin, izpostavo Valvasorjeve 
knjižnice, Glasbeno šolo Krško, osnovno šolo, župniščem, mladi-
mi, veterinarsko postajo in s stanovalci Oražnove ulice. P. P.

Prva obletnica Mestne tržnice

V praznično obarvani ponudbi sta veliko pozornosti pritegni-
la piščančka - mladička slovitega šentjernejskega petelina.

Voda prenaša življenjsko po-
membne snovi po telesu in je 
prisotna v vseh pomembnejših 
telesnih funkcijah. Ker vodo 
nenehno izločamo, moramo 
poskrbeti, da vsak dan spije-

mo zadostne količine vode. To 
je še posebej pomembno pri 
telesni vadbi, ko izgubimo več 
vode in jo moramo nadomesti-
ti. Voda iz pipe je boljša alter-
nativa od ustekleničene vode 
in bolj zdrava izbira od slad-
kanih ali gaziranih pijač, saj 
ne vsebuje dodanih sladkor-
jev ali drugih škodljivih do-
datkov. Kljub temu pa veliko 
ljudi po športnih aktivnostih 

Spodbujali pitje vode iz pipe
KRŠKO, BREŽICE - Slovenska komunalna podjetja so 31. maja ob svetovnem dnevu športa predstavila pred-
nosti, ki jih pitje vode iz pipe prinaša za zdravje, predvsem po športnih aktivnosti. V središčih mest in ob 
stadionih so mimoidoče in rekreativce razveselili s kozarcem sveže vode iz pipe. 

V Kostaku so akcijo izvedli na bazenu Brestanica, kjer je po-
tekalo področno osnovnošolsko prvenstvo v akvatlonu (fo-
to: Kostak Krško).

Mini vodovodni stolp so izdelali zaposleni v Komunali Breži-
ce (foto: Komunala Brežice).

KRŠKO - Podjetje Kostak, največje komunalno podjetje v Slo-
veniji, se je 4. junija na 32. srečanju delavcev komunalnega 
gospodarstva v Mariboru uvrstilo na prvo mesto v skupni 
razvrstitvi. Zaposleni v družbi Kostak so se še posebej izka-
zali v športnih disciplinah, kjer so dosegli prvo mesto, v de-
lovnih tekmovanjih pa šesto mesto.  

Komunaliada je tradicional-
no srečanje delavcev komu-
nalnega gospodarstva, ki ga 
vsako leto organizira eno 
od slovenskih komunalnih 
podjetij, komunalne igre pa 
se odvijajo že  več kot tride-
set let. Letošnja Komunalia-
da je potekala v organizaciji 
Mariborskega vodovoda. So-
delovalo je več kot 2600 za-
poslenih iz 64 slovenskih ko-
munalnih podjetij. Med temi 

je družba Kostak osvojila kar šest zmag in tri druga mesta v špor-
tnih disciplinah, v skoraj vseh pa so se uvrstili med prvih deset. 
Med delovnimi tekmovanji so se z drugim mestom najbolje od-
rezali v postavitvi kanalizacijskega sistema, sedmi pa so bili v 
tekmovanju iz vodovoda.  
V Kostaku so se v preteklosti že izkazali kot odličen organizator 
komunalnih srečanj, zato jim je Zbornica komunalnega gospo-
darstva zaupala organizacijo naslednje Komunaliade, ki bo juni-
ja 2017 v Krškem.  Vir: Kostak

Kostak prvi na Komunaliadi
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KOSTANJEVIČAN UMRL 14 DNI PO NESREČI - V UKC Ljublja-
na je zaradi hudih poškodb umrl 64-letni moški, ki je bil 11. 5. 
dopoldan udeležen v prometni nesreči v Kostanjevici na Krki. 
Kostanjevičan je izven prehoda za pešce na Krški cesti stopil 
na cestišče v trenutku, ko se je po njem pripeljal 39-letni ko-
lesar. Trčenje je bilo neizogibno, pri čemer je pešec pri padcu 
utrpel tako hude poškodbe, da je 14 dni po nesreči izgubil bit-
ko z življenjem. Gre za osmo žrtev prometnih nesreč na obmo-
čju PU Novo mesto v obdobju prvih petih mesecev letošnjega 
leta, od tega četrto med pešci.

TRK PRI OBREŽJU - Pri Obrežju se je 1. 6. zvečer zgodila pro-
metna nesreča, ki jo je po ugotovitvah policije povzročila 20-le-
tna voznica, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčila v vozilo 
49-letnega voznika. Oba udeleženca sta bila v prometni ne-
sreči lažje poškodovana.

ZA VOLANOM KLJUB PREPOVEDI - 27. 5. so sevniški policisti 
med kontrolo prometa zasegli dve vozili. V Boštanju so ustavi-
li 49-letnega voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf, 
ki mu na podlagi odločitve sodišča že teče sankcija preneha-
nja vozniškega dovoljenja, zaradi česar so zoper njega napi-
sali nov obdolžilni predlog in zasegli vozilo. Oba ukrepa, tako 
obdolžilni predlog kot odvzem vozila znamke Fiat 55, veljata 
tudi za 20-letnega voznika, so ga ustavili v Sevnici. Mladenič 
je prav tako vozil v času, ko mu je bila izrečena prepoved vo-
žnje in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. 2. 6. popoldan pa 
so policisti, prav tako med kontrolo prometa v Sevnici, ustavi-
li 52-letnega voznika osebnega vozila Renault clio. Tudi za sle-
dnjega kršitelja se je izkazalo, da je vozil brez veljavnega voz-
niškega dovoljenja, za nameček je bil še vinjen. Clia so zasegli. 

UNIČUJOČA STRELA - 4. junija je strela v večernih urah uda-
rila v streho stanovanjske hiše v Podgorju pri Pišecah. Kljub 
intervenciji gasilskih enot PGD iz Pišec, Bizeljskega, Stare vasi, 
Kapel, Globokega, Dečnega sela in Spodnje Pohance so ognjeni 
zublji v celoti uničili objekt. Nekaj dni pred tem, 30. 5., so bili 
sevniški policisti nekaj pred 13. uro obveščeni o požaru stano-
vanjske hiše v Sevnici. Po prvih ugotovitvah naj bi lastnik na 
dvorišču zakuril ogenj pod parnim kotlom, nakar se je ogenj 
najprej razširil na seno, ki je bilo v bližini, zatem pa še na sta-
novanjski objekt, balkon in opaž. Ogenj so gasilci pogasili, ško-
de pa naj bi bilo za okoli 5000 evrov.  Zbrala: B. M.

Rok Kerin, Dobrava ob Krki: Dopust imamo že 
rezerviran, a nismo še nič nestrpni, ker gremo 
šele konec avgusta oz. v začetku septembra, saj 
otroci še ne hodijo v šolo. Oba z ženo sva zapo-
slena v turizmu in bova imela v poletni sezoni 
še največ dela. Mislim, da je en večji dopust na 
leto povsem dovolj, če pa si lahko pozimi privo-

ščiš še kakšen dan smučanja, toliko bolje.

Alan Plavljanić, Brežice: Dopust vedno plani-
ramo vnaprej, med šolskimi počitnicami gremo 
na morje. Otroka se morja zelo veselita, midva z 
ženo pa si tudi rada odpočijeva ob morski oba-
li, obenem pa smo takrat več skupaj. Zdi se mi, 
da se že kar dosti govori o dopustniškem času, 
ki ga bodo mnogi začeli že konec meseca. Če bo 

lepo vreme, bo dopust takšen, kot si ga vsi želimo.

Justina Mirt, Senovo: Kljub temu da nas je le-
tos že pogostokrat pošteno namočilo in je uvod 
v poletje bolj kislega, kot sladkega 'okusa', že-
lja po dopustu ni nič manjša. Ravno nasprotno. 
Tudi letos se z družinico že petič zapored odpra-
vljamo k sosedom na počitek, v hrvaško Istro. 
In čeprav smo že vajeni vsakega kotička, zme-

raj doživimo kaj novega in se imamo lepo. 

Sara Tomić, Dobova: Letošnji dopust imam že 
načrtovan, s prijateljicami sicer še iščemo desti-
nacijo, saj so na Hrvaškem cene zelo poskočile 
in bo treba izbrati nekaj drugega. Drugače pa si 
bom privoščila tudi oddih v Črni gori ali Grčiji, 
septembra pa še na Malti. Vsako poletje izkori-
stim za dopust, če že ne grem na morje, pa se 

odpravim v hribe, kjer je prav tako zelo prijetno.

V junijskih dneh, ko zadiši po poletju, nam misli že uha-
jajo v dopustniški čas. Zanimalo nas je, ali imate že načr-
tovano, kdaj, kje in kako ga boste preživeli, ga morda že 
nestrpno čakate ali zaradi delovnih in drugih obvezno-
sti še ne razmišljate veliko o tem.

anketa

Z glavo že na dopustu?

Hlevi, konjušnice in barake pri 
gradu Rajhenburg so bile leta 
1941 eno največjih zbirnih ta-
borišč za izgon Slovenk in Slo-
vencev, v prostorih gradu pa je 
deloval nemški okupacijski in 
preselitveni štab za Spodnjo 
Štajersko. Iz zbirnega cen-
tra je odšlo omenjenega leta 
45.000 ljudi v nemška izgnan-
ska taborišča, 10.000 na Hr-
vaško, 7.500 v Srbijo. Med nji-

mi je bilo tudi 500 slovenskih 
duhovnikov. V želji po temelji-
ti obnovi nekdanje konjušnice 
in dela grajskih hlevov kot spo-
minskega objekta je Društvo 
izgnancev Slovenije leta 2004 
podpisalo z Mariborsko škofijo 
najemno pogodbo za dobo 99 
let, potek celovite obnove pa je 
podrobneje opisala v posebni 
brošuri predsednica DIS 1941-
1945 Ivica Žnidaršič ter se v 
njej tudi zahvalila vsem, ki so 

S prerezom traku so OC Dobo-
va namenu predali župan Ivan 
Molan, predsednik KS Dobo-
va Mihael Boranič in predse-
dnik Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Brežice Janko 
Hrastovšek. Župan Molan je 
poudaril, da je bila OC že pred 
leti narejena, nikoli pa dokon-
čana, zato je vesel, da je pri-
šlo do tega. Kot je povedal, je 
s pomočjo izvajalca del, pod-
jetja Tomgrad iz Podčetrtka, 
OC Dobova sedaj komunal-
no opremljena (cesta, vodo-
vod, kanalizacija, elektrika …). 
Podjetnikom, ki se bodo odlo-
čili priti v OC Dobova, bo ob-
čina omogočila subvencijo. Do 
nje bo upravičeno podjetje, ki 
bo v roku dveh let od prejema 
pomoči na območju OC posta-
vilo proizvodno halo, ohrani-
lo delovna mesta vsaj tri leta 
in dejavnost izvajalo vsaj še 
pet let po končani naložbi. Ze-
mljišče v OC občina prodaja po 
ceni 17,88 evra na kvadratni 
meter (brez DDV in brez sub-
vencije) oz. s subvencijo 10,7 
evra. Kot je še omenil župan, 
so na voljo še štiri zemljišča. 

Obnovili nekdanje taborišče
BRESTANICA - 7. junija, na dan slovenskih izgnancev, je potekal v največjem zbirnem taborišču za izgon 
Slovenk in Slovencev, v hlevih in konjušnicah pri gradu Rajhenburg, dan odprtih vrat. Obeležili so tudi 
25-letnico delovanja Društva izgnancev Slovenije (DIS) 1941-1945.

prispevali sredstva za obnovo 
in nadaljnje  vzdrževanje.   

»Minilo je že več kot 70 let. V 
tem času se je svet spremenil 
in se počasi pozablja na to, kar 
smo preživeli v letih fašistične-
ga podjarmljenja. Tako imeno-
vani sodobni zgodovinarji iz-
krivljajo dogodke, povezane z 
nacistično in fašistično politi-
ko ter rasno premočjo. Moril-

ce spreobračajo v junake in 
nosilce evropske kulture, nji-
hove žrtve pa padajo v pozabo. 
Ne smemo dovoliti, da izpuh-
ti spomin na junaštvo borcev 
proti fašizmu, na žrtve in vse 
grozote, ki smo jih doživeli v 
letih fašističnega režima. Na 
vse zlo, povezano z vojno, de-
portacije in izgnanstvo, geno-
cid in množične poboje nedol-
žnih in nemočnih ljudi, zato je 
obstoj in delovanje naših orga-

nizacij nujen, tako kot je nujno 
tudi naše mednarodno sodelo-
vanje, ki si prizadeva, da se he-
roizem in žrtve fašizma ne bi 
nikoli pozabilo in da bi tisti, ki 
so preživeli, uživali zasluženo 
spoštovanje sedanjih genera-
cij,« je dejal na junijskem sre-
čanju s številnimi slovenski-
mi izgnankami in izgnanci ter 
uglednimi gosti iz tujine pred-
sednik Slovaške zveze proti-
fašističnih borcev ing. Pavel 
Sečkar. Ob tej priložnosti je 
podelil še spominsko medaljo 
Slovaške zveze protifašistič-
nih borcev slovenskemu dru-
štvu izgnancev ob 25-letnici 
delovanja ter za poseben do-
prinos pri ohranjanju spomi-
na na boj za narodno svobo-
do, za razvoj protifašističnega 
gibanja v Mednarodnem od-

boru izgnancev in beguncev, 
žrtev fašizma in nacizma v le-
tih 1920-1945. Predsednica 
DIS 1941-1945 Ivica Žnidar-
šič je z veseljem pozdravila in 
predstavila predsednike dru-
štev žrtev fašističnega in naci-
stičnega nasilja iz Češke, Slo-
vaške in Ukrajine - ing. Jiříja 
Prokopa, ing. Pavla Sečkarja 
in Markiiana Demidova ter 
člana Mednarodnega odbo-
ra izgnancev in beguncev žr-
tev fašizma in nacizma v letih 
1920-1945 dr. Juraja Drotar-
ja. Ugledni gostje iz tujine so 
si ogledali tudi pregledno raz-
stavo DIS 1941-1945 o nasilju 
nad slovanskimi narodi, ki se 
nahaja v grajskem kompleksu 
rajhenburškega gradu. 
 Smilja Radi, 
 foto: Patricija Novšak

Ugledni gostje so si z zanimanjem ogledali razstavo DIS 1941-
1945 o nasilju nad slovanskimi narodi med 2. svet. vojno.  

V obnovljenem kompleksu nekdanje konjušnice v bližini gra-
du Rajhenburg se je odvijalo vseslovensko srečanje Društva 
izgnancev Slovenije ob 25-letnici delovanja.

Podjetnike vabijo v obrtno cono
DOBOVA - 7. junija točno opoldne so ob dobovskem krajevnem prazniku namenu predali komunalno ure-
jeno Obrtno cono (OC) Dobova. Naložba je Občino Brežice kot investitorja stala okoli 410.000 evrov, eno 
parcelo na območju cone so že prodali, na voljo so še štiri.

»Marsikdo ima občutek, da se 
na področju con malo dogaja, 
vendar sem bil še sam prese-
nečen nad zadnjo raziskavo, 
ki je pokazala, da je naša ob-
čina med 25 najaktivnejšimi v 
Sloveniji na gospodarskem po-
dročju,« je izjavil župan Molan. 

Boranič je poudaril, da si večje-
ga darila, kot je odprtje obrtne 
cone, na dan krajevnega pra-
znika ne bi mogli zaželeti. Po 
njegovih besedah je bila Do-
bova nekoč industrijsko zelo 
močna in upa, da bo v priho-

dnosti spet tako, kot tudi, da 
bodo v OC zaposlitev dobili 
tudi domačini. »Včasih je bilo 
tukaj polno smeti in vse zapu-
ščeno, zato hvala lepa občini 
in občinskemu svetu, ki je dal 
soglasje, da se cona uredi, tako 
kot mora,« je še dejal. Hrasto-
všek je dodal, da je vse prema-
lo takih dogodkov, kot je bil ta, 
saj je otvoritev obrtne cone ve-
lik dogodek za kraj, občino ter 
seveda vse podjetnike in obr-
tnike, ki se nameravajo širiti 
in investirati v nove proizvo-
dne obrate. Ob tej priložnosti 

se je zahvalil županu in nje-
govi ekipi, da imajo posluh 
za podjetništvo in prisluhne-
jo težavam obrtnikov. Pozval 
je vse podjetnike, da cono čim 
prej napolnijo. OC Dobova je s 
strani župnika Franca Rataja 
prejela tudi blagoslov, za kul-
turni program pa so pod men-
torstvom Silve Zupančič po-
skrbeli učenci OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova. Otvoritev 
je povezovala Bojana Zevnik.
 R. Retelj

Boranič, Hrastovšek in župan Molan med prerezom traku

SELA PRI DOBOVI - V tukaj-
šnjem gasilskem domu je še 
isti dan potekala svečana seja 
Sveta KS Dobova, na kateri so 
podelili priznanja KS in Turi-
stičnega društva Dobova. Do-
bovska KS 7. junija praznuje 
krajevni praznik v spomin na 
dan srečne vrnitve izgnancev v 
domač kraj. Več o tem pa v na-
slednji številki Posavskega ob-
zornika.  R. R.

Svečana seja 
tokrat v Selah
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POT DUŠ IN PRIJATELJSTVA
Začne se v vasi Kostanjek pri Špilerjevem hramu in pelje 
do stare zidanice, sedaj Galerije ArtŠpl. Nadaljuje se po obronkih vasi 
proti Velikemu Dolu do vodnega izvira v Porodniku. Na poti do 
Porodnika so slikoviti razgledi na Trdinov vrh, Sremič, Kum in Lisco ter 
Bohor. Pri spustu v Porodnik se oblikuje krožna pot mino sten in jam 
proti Trapistovski  poti ali mimo izvira nazaj v hrib po gozdni učni poti.

Lepo vabljeni na otvoritev umetniške razstave stolov ob 
Poti duš in prijateljstva, ki bo v nedeljo, 12. 6. 2016, ob 

15. uri v galeriji ArtŠpl, Kostanjek 18 (KS Zdole).

 

BREŽICE - 2. junija je breži-
ški župan Ivan Molan v Vite-
ški dvorani Posavskega mu-
zeja sprejel delegacijo Češke 
republike, točneje predstav-
nike mesta Dobřany in Stal-
ne komisije za razvoj pode-
želja Senata Češke republike. 

Po slovensko-češkem glasbe-
nem uvodu, ko sta najprej na-
stopila Ksenija Kržan na kla-
rinetu in Uroš Polanec na 
harmoniki ter nato češka glas-
benika z značilnima češkima 
glasbiloma in v češki narodni 
noši, je delegacijo pozdravi-
la direktorica Posavskega mu-
zeja Alenka Černelič Krošelj, 
takoj za njo pa še župan Molan. 
Spomnil je, kako je pravzaprav 
nastalo prijateljstvo z mestom 
Dobřany, ki je tudi edino me-
sto, s katerim je brežiška ob-
čina pobratena. Sodelovanje 
se je začelo leta 2002, najprej 
med glasbenima in osnovnima 
šolama, nato pa še med politič-
nimi akterji obeh mest. Kot je 
še dejal Molan, se je v 14 letih 
zvrstilo veliko različnih sode-
lovanj med mestoma, otroci 
hodijo na izmenjave in prido-
bijo veliko znanj o obeh drža-
vah ter navežejo prijateljstva, 
obe mesti eno od drugega čr-
pata pozitivne prakse na več 
področjih, želja vseh pa je, da 
to sodelovanje nadgradijo še 

Utrjevali prijateljstvo s Čehi

Župan Molan v družbi češke veleposlanice, senatorke in žu-
pana mesta Dobřany

SEVNICA - 6. in 7. junija je v Sevnici potekalo drugo mednaro-
dno srečanje komisije za Savski bazen, ki povezuje štiri države 
ob reki Savi. Delovnega srečanja so se udeležili člani komisije iz 
Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Kot soorga-
nizator je Občina Sevnica k sodelovanju povabila več institucij 
oziroma podjetij, katerih delo je neposredno ali posredno veza-
no na reko ali obrečni prostor. Po opravljenih strokovnih preda-
vanjih, diskusijah in terenskih ogledih je potekala še razprava in 
podaja zaključkov. Več o tem v naslednji številki časopisa.  S. R. 

Štiri desetletja so minila od 
podpisa o pobratenju krške 
občine s srbsko občino Bajina 
Bašta, je dejal na osrednji sve-
čanosti slavnostni govornik 
Radomir Filipović, predse-
dnik Skupščine občine Bajina 

Bašta: »Takrat še nismo vede-
li, da bomo v prihodnosti žive-
li v različnih državah. Znano je 
bilo samo, da se bosta močna 
Sava, ki teče skozi Krško, in ča-
robna Drina, ki teče poleg Ba-
jine Bašte, vedno zlivali ena v 
drugo. In kakor se obe reki že 
vsa leta združujeta, tako sta 
naši mesti ostali pobrateni 
tudi po težkih časih, ko je izgi-
nilo bratstvo in enotnost naših 
narodov in narodnosti sedaj že 
nekdanje države, v kateri smo 
skupaj živeli.« Filipović je v na-
daljevanju govora tudi izposta-
vil, da so mnogi občani občin 
skozi leta ohranjali prijatelj-
stva, sodelujejo društva, mla-

Najvišja nagrajenca Jernej Žarn in družba GEN-I
KRŠKO - 7. junija so popoldanske in večerne ure v Krškem minile v znamenju slavnostne akademije v počastitev občinskega praznika: spomina na prve krške 
borce in vrnitev izgnancev, 21 prejemnikov občinskih priznanj, 40 let pobratenja občin Krško in Bajina Bašta ter druženja občanov ob pogostitvi društev. 

di, podjetniki in drugi, oseb-
no pa si želi, da bi v bodoče še 
okrepili gospodarsko, kultur-
no, športno in turistično sode-
lovanje: »Naša hiša je, tako kot 
vaša, gostoljubna. Naša vrata 
so na široko odprta. Zato ste 
dobrodošli v mestu regate, 
dobrodošli v mestu sedaj že 
širom znane hišice na drinski 
čeri, dobrodošli v mestu enega 
najlepših nacionalnih parkov v 
tem delu Evrope, edinstvene-
ga po svojih endemskih vrstah, 
kakor so omorike, dobrodošli 
v mestu čarobnega turistične-
ga prstana Srbije.« In dobrodo-
šli tudi v njihovem mestu cvič-
ka, kot je dejal ob zaključku, saj 
je v čast 40-letnega sodelova-
nja v letošnjem letu Ivan Ur-
banč, ki so mu  lani v Bajini Ba-
šti podelili tudi naziv častnega 
občana, pri njih zasadil prvi vi-
nograd, medtem ko namerava-
jo oni pri nas zasaditi malinjak.

Tudi župan občine mag. Miran 
Stanko je v govoru izpostavil, 
da za obe občini prihaja čas 
novih priložnosti, »ko nas raz-
like lahko še tesneje poveže-
jo, pa najsi bo to na gospodar-
skem, turističnem ali drugem 
področju«, sicer pa je bilo pre-
pletanje vezi med družbami, 
društvi, občani skozi štiri de-
setletja prikazano tudi na slo-
vesnosti s predvajanjem filma 
o prijateljstvu, ki ga je na pod-
lagi režije Jovana Jelisavčića 
posnel Karantin film iz Bajine 

Bašte. Sicer pa je krški župan v 
govoru izpostavil pridobitve v 
občini v obdobju od lanskega 
do letošnjega leta in tudi večje 
projekte, ki bodo stekli v tem 
letu, kot je med drugim zače-
tek izgradnje prva dela tretje-
ga krškega mostu in nadaljeva-
nje obvoznice: »Z mrtve točke 
so se premaknili številni dru-
gi državni infrastrukturni pro-
jekti, ki bodo za dolga desetle-
tja spremenili podobo naše 
občine. Čakajo nas še nalo-
ge nadgradnje kanalizacijske-
ga sistema in ureditev cestne-
ga omrežja. Naš cilj ostaja biti 
prodorna, razvojno naravna-
na občina, ki s pogledom preko 
svojih meja in meja države vidi 
nove priložnosti in jih je spo-
sobna izkoristiti za lasten na-
predek. /.../ Občina Krško smo 
njeni ljudje. Kljub razlikam 
lahko vsak po svoje prispeva-
mo k skupnemu razvoju z zna-
njem in izkušnjami. Tudi brez 
uspešnega gospodarstva lokal-
na skupnost ne more napre-
dovati v želeni smeri. Ponosni 
smo na številne gospodarske 
družbe in manjša podjetja, ki 
z domačim znanjem premikajo 
meje lastnega razvoja in s tem 
tudi razvoja naše občine. Zave-
damo se, da ste vi tiste ključne 
gonilne sile, ki omogočate sta-
bilnejše ekonomske razmere v 
naši lokalni skupnosti. Tudi na 
tem področju nas čakajo števil-
ni izzivi. Naš cilj je, da nadgra-
dimo infrastrukturne pogoje 

za nove investitorje in omogo-
čimo novim generacijam de-
lovna mesta.«

Tudi velika znaka Občine Kr-
ško sta bila podeljena za go-
spodarske dosežke. Prejela sta 
ju Jernej Žarn za 45 let uspe-
šne podjetniške poti ter druž-
ba GEN-I za uspešno desetle-
tno rast, v njenem imenu je 
znak občine prevzel predse-
dnik uprave družbe dr. Robert 
Golob. Poleg najvišjega občin-
skega priznanja je župan pode-
lil še dva znaka Občine, ki sta ju 
prejela Janja Starc z Območ-
ne obrtno-podjetniške zbor-
nice Krško za prispevek k ra-
zvoju malega gospodarstva 
v občini in družba Numip za 
uspešen gospodarski razvoj 
v jedrski energetiki in proce-
sni industriji. Priznanja Obči-

ne Krško so prejeli: ob 70-le-
tnici delovanja in za skrb za 
ohranjanje okolja Ribiška dru-
žina Brestanica–Krško in Lo-
vska družina Brestanica ter kot 
uspešen model tuje investicije 
v občini in 10-letno družbeno 
odgovorno delovanje družba 
Grieshaber logistika. Kot no-
vost so bila letos podeljena ju-
bilejna priznanja, prejeli pa so 
jih: Čebelarsko društvo Raka 
ob 110-letnici, PGD Veliki Ka-
men ob 90-letnici, PGD Senu-
še, Lovska družina Podbočje in 
Gasilska zveza Krško ob 60-le-
tnici, Valvasorjeva knjižnica 
Krško ob 50-letnici, Center za 

socialno delo Krško ob 30-le-
tnici ter Lions klub Krško, Tu-
ristično hortikulturno društvo 
Zdole, Posavsko društvo seni-
orjev menedžerjev in strokov-
njakov in Društvo likovnikov 
Krško OKO ob 20-letnici de-
lovanja. Plaketa kot poseb-
no priznanje Občine pa je šla 
za minulo prizadevno delo in 
nesebično pomoč pri obvla-
dovanju migrantske krize na 
območju Posavja v roke pred-
stavnikom treh humanitarnih 
organizacij iz Krškega - Rdeče-
ga križa, ADRE in Karitas.

Program je povezoval Bo-
štjan Romih, glasbene točke 
pa so izvajali Rajhenburški ok-
tet, Pevski zbor OŠ Jurija Dal-
matina ob spremljavi Tonija 
Sotoška z družino, Simfonič-
ni orkester Krško ter Anđe-
la Stefanović iz Bajine Bašte. 
Uradnemu delu je tradicional-
no sledilo druženje občanov 
na trgu ob pogostitvi turistič-
nih in drugih društev z obmo-
čja občine Krško ter glasbi in 
plesu ob zvokih zasedbe Co-
untry expres iz Polzele, katere 
član in bas kitarist je krški ro-
jak Edo Bahč.

 Bojana Mavsar 

Slavnostni govornik Radomir 
Filipović

Župan mag. Miran Stanko in Jernej Žarn

Srečanje Mednarodne komisije 
za Savski bazen

na evropsko raven oz. skupaj 
sodelujejo pri evropskih pro-
jektih. 

V imenu češke delegacije je 
spregovoril prvi podpredse-
dnik Senata Češke republike 
Přemysl Sobotka, ki je oblju-
bil, da bodo svojim sodržavlja-
nom ob vrnitvi v domovino o 
Sloveniji pripovedovali samo 
dobre stvari in jim priporo-
čili, naj jo tudi kdaj obiščejo. 
Češko delegacijo so med dru-

gim sestavljali še župan mesta 
Dobřany Martin Sobotka, za-
stopnica mesta Dobřany v se-
natu Dagmar Terelmešová 
in češka veleposlanica v RS nj. 
eks. Věra Zemanová, ki so si 
zvečer v Viteški dvorani ogle-
dali tudi koncert učencev OŠ 
Brežice in Glasbene šole Bre-
žice ter Umetniške šole J. S. Ba-
cha Dobřany. Za prevod je na 
sprejemu poskrbela Bojana 
Malterič.
 R. Retelj

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

STUDENEC - 2. junija se je med 
turnejo po Sloveniji tudi v sev-
niški občini ustavila skupina 
osmih čebelarskih strokovnja-
kov in funkcionarjev iz sever-
noindijske pokrajine Panjap. 
Delegacijo, v kateri je bil tudi 
indijski vladni predstavnik za 
čebelarstvo Madan Sharma, 
je sprejel predsednik ČD Sev-
nica Miha Metelko. Indijske 
predstavnike je najbolj  zani-
mal postopek pridobivanja 
mlečka, certifikacija in emba-
laža. Čudili so se ročnemu po-
biranju mlečka iz matičnikov, 
ki je kvalitetnejši od vakuum-
skega, ker preprečuje oksida-
cijo med postopkom, pa tudi 
majhnosti čebelarstev, kar 
omogoča večjo pestrost glede 
cvetne raznovrstnosti in kako-
vosti, odvija pa se v mnogo tež-
jih vremenskih razmerah. »De-
setdnevno turnejo je indijskim 
čebelarskim strokovnjakom fi-
nanciralo njihovo ministrstvo 
za kmetijstvo. Obiskali naj bi 
po dve čebelarstvi v vsaki slo-
venski pokrajini. V zahvalo so 
nam podarili vzorčke medu iz 
Panjapa, gostitelja pa sta jim 
pripravila pecivo iz medu, za 
katerega so gostje želeli recep-
ture, ter medeni liker lastne 
blagovne znamke Medeni stu-
denec,« je zaključil sporočilo 
član sevniškega čebelarskega 
društva Janez Levstik.  S. R.

Čebelarski 
obisk iz Indije
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Če pogledamo Normativni program dela 
Vlade za leti 2016 in 2017 ter poslušamo 
PR nastope ministra Židana, potem pro-
blemov skoraj ni oziroma se jih uspešno re-
šuje. A delovanje ministra Židana v praksi 
– ob zavedanju, da je od leta 2011 poleg 
naravnih nesreč (v različnih oblikah) edi-
na stalnica v kmetijstvu – kaže, da z na-
pačnimi ukrepi vodi zgrešeno politiko. Mi-

nister Židan v vlogi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
predsednika SD ter v vlogi podpredsednika Vlade RS je bil eden naj-
večjih zagovornikov uvedbe t. i. davčnih blagajn, ki že kaže ogro-
mno negativnih učinkov, predvsem za male in srednje kmete. V tem 
mandatu pa je bil njegov največji projekt ustanovitev državnega 
(strankarskega) podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., kjer je 
izpogojeval 20+20 mio evrov za ustanovitev podjetja, kjer pa še ve-
dno čakamo organe podjetja, predvsem pa Poslovni načrt. Treba 
je poudariti tudi, da se vztrajno izogiba udeležbam na sejah odbo-
ra za kmetijstvo. 

Za razliko od ministra pa želimo o ogromno težavah v različnih pa-
nogah spregovoriti in predlagati rešitve v PS SDS. V zadnjem mesecu 
sem kot predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
sodelovanju s poslanskimi kolegi SDS sklical kar pet sej odbora. Pri 
vseh tematskih točkah smo predlagali skupaj cca. 25 sklepov. Spre-
jeta je bila le peščica – pa še ti skoraj vedno popravljeni s strani ko-
alicije. Dovolite, da predstavim par ključnih vsebinskih točk posa-
meznih zadev. In sprejete sklepe. Presodite, koga skrbi za slovensko 
kmetijstvo, kdo pa se gre populizem, zadaj pa skrbi le za »velike«.

Zakon o vinu: s spremembo zakona smo želeli dovoliti točenje neu-
stekleničenega vina v gostinskih lokalih in ustrezno znižanje kazni 
za prekrške. Ker so manjši vinogradniki prisiljeni stekleničiti vina, 
se zviša tudi sama cena vina. Postavlja se tudi vprašanje opušča-
nja vinogradništva s strani teh malih pridelovalcev. Koalicija za-
kona ni podprla.

Informacija o posledicah nedavne pozebe, ki je prizadela slovensko 
kmetijstvo, in možnih ukrepih: po večurni razpravi, kjer so predstav-
niki različni institucij pokazali in razložili vse razsežnosti vpliva po-
zebe in snega v zadnjem tednu aprila, smo sprejeli naslednje skle-
pe: 1. Odbor nalaga Vladi, da nemudoma pozove vse deležnike, da 
se v roku dveh mesecev opravi popis škode nedavne pozebe in sne-
ga; 2. Odbor predlaga ministrstvu, da v roku šestih mesecev Odbor 
obvesti o predhodni oceni škode, ki sta jo povzročila nedavna poze-
ba in sneg; 3. Odbor predlaga ministrstvu, da v roku dveh mesecev 
Odboru posreduje pisno informacijo o sprejetih in že realiziranih 
ukrepih za čim bolj učinkovito sanacijo nedavne pozebe in snega; 
4. Odbor poziva ministrstvo, da v okviru proračunskih možnosti po-
stopno dvigne sofinanciranje zavarovalnih premij za trajne nasade.

Vpliv ukinjanja mlečnih kvot in nizkih cen mleka ter vpliv na sloven-
sko kmetijstvo: različni deležniki so opozorili, da je trenutno stanje 
nevzdržno in pomeni začetek propada panoge. Na drugi strani pred-
stavniki ministrstva nimajo pripravljenih rešitev, posamezni profe-
sorji pa so celo zatrdili, da stanje ni alarmantno. Lanskoletna od-
prava mlečnih kvot, ruski embargo in zmanjšanje možnosti izvoza 
mleka na azijske trge so krepko zamajali pridelavo mleka v Evro-
pi in že povzročili propad številnih kmetij. Posledica ukinitve mleč-
nih kvot je drastično znižanje odkupnih cen mleka, ki ne dosegajo 
lastne cene prireje. Sprejet sklep: Odbor predlaga ministrstvu, da v 
roku treh mesecev poroča pristojnemu odboru v DZ o izvedenih ak-
tivnostih in doseženih rezultatih oziroma trendih, ki so nastali po 
uvedbi EU ali nacionalnih ukrepov.

Stanje v podjetju Slovenski državni gozdovi d.o.o.: koalicija je v začet-
ku tega leta sprejela zakon, ki naj bi do 1. 7. 2016 uveljavil državno 
podjetje z vsemi organi upravljanja in nadzora ter pripravil Poslovni 
načrt ter uskladitev z delovanjem Sklada kmetijskih zemljišč in goz-
dov. V razpravi se je izkazalo, da podjetje s 1. 7. še ne bo operativno. 

Pretirana uporaba antibiotikov v kmetijstvu: grozi nevarnost, da se 
bomo brez potrebnih ukrepov za zajezitev problema kmalu vrnili v 
čas “pred antibiotiki”, ko zaradi pridobljene odpornosti bakterij ne 
bomo mogli več pozdraviti infekcijskih bolezni. Sprejeta sklepa: 1. 
Odbor nalaga Vladi, da v sodelovanju z vsemi deležniki do konca leta 
2016 pripravi strategijo o smotrni uporabi antibiotikov v medicini 
in veterini in do sredine leta 2017 akcijski načrt o izvedbi strategije 
ter o tem poroča Odboru; 2. Odbor nalaga ministrstvu, da tudi v bo-
doče zagotavlja ustrezen nadzor nad uvozom živil iz drugih držav.

Problemov v slovenskem kmetijstvu pa je še ogromno. Zato verje-
tno minister Židan z ekipo zamuja s pripravo Poročila o stanju v 
slovenskem kmetijstvu v letu 2015. Ker so baje podatki na meji ka-
tastrofe. Do parlamentarnih počitnic nameravam sklicati vsaj še 
tri tematske teme. 

Je slovensko kmetijstvo pred 
propadom?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Od 13. maja so po vsej drža-
vi, pa tudi v Posavju, potekale 
predstavitvene, izobraževalne, 
družabne, kulturne in slove-
sne prireditve, ki so namenje-
ne promociji vseživljenjskega 
učenja. Na našem območju so 
pripravili kar 76 dogodkov s 
27 organizatorji. 

19. maja je v prostorih Glasbe-
ne šole Krško potekal Festival 
študijskih krožkov in skupin. 
Direktorica Ljudske univerze 
Krško Nataša Kršak je uvo-
doma dejala, da je Posavje za-
živelo s številnimi dogodki, ki 
nagovarjajo potrebe vseh ge-
neracij in zajemajo vse razse-
žnosti izobraževanja in uče-
nja. »Vsi, ki projekt v Posavju 
soustvarjamo, bodisi v vlo-
gi izvajalcev prireditev bodi-
si kot obiskovalci, prispevamo 
k udejanjanju slogana „Slo-
venija, učeča se dežela“. V le-
tošnjem študijskem letu smo 
segli daleč: sedem študijskih 

Tudi Posavje »učeča se dežela«
KRŠKO - Ljudska univerza Krško že 21. leto zapored koordinira prireditve v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja v Posavju, ki poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, ob finančni podpori Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport ter Občine Krško. 

krožkov, deset študijskih sku-
pin Univerze za tretje življenj-
sko obdobje, 22 jezikovnih, ra-
čunalniških in drugih tečajev, 
osnovna šola za odrasle, kar je 
skupaj kar 40 izvedenih izo-
braževalnih programov.«

Na letošnjem festivalu so se 
predstavili bralni krožek z 
mentorico Marijo Lelić, An-
gleščina11 z mentorico Si-

mono Predanič, Umetnostna 
zgodovina, svetovne religije in 
verstva z mentorico Mašo Mo-
horko, Drugi so moje ogledalo 
z mentorico Mihaelo Planinc, 
Peli so jih moja mati z anima-
torjema Anico Zorko in Fran-
cem Žinkom, Slikarski krožek 
– slikanje z akrili z mentorico 
mag. Mojco Lampe Kajtna, 
Ročnodelski krožek, Spozna-
vajmo kraje v svoji okolici z 

mentorico Zdenko Horvat in 
animatorjem Slavkom Pir-
cem, Domoznanski študijski 
krožek - Spoznavajmo kraje 
v svoji okolici, Zdravilna zeli-
šča in začimbe, Skupina „Rož-
marinke“, z mentorico Tatjano 
Bajc, Spoznavajmo slovenšči-
no in Slovenijo z mentorico 
Andrejo Bukovinski, S fran-
coščino po svetu z mentorico 
Simono Žarn, Astromonija – 
zvezde in planeti z mentorico 
Moniko Novšak in strokov-
nim somentorjem Sebastja-
nom Jakšo, Pletenje košar iz 
šibja z mentorico Natašo Kr-
šak in Slovenski folklorni ple-
si z mentorico Tatjano Uduč. 
Zbrane je nagovorila tudi kr-
ška podžupanja Ana Somrak. 
Po uradnem delu prireditve so 
si udeleženci ogledali še prilo-
žnostne razstave in okušali 
pripravljene dobrote ter se po-
menkovali o novih izzivih, ki se 
jih bodo lotili v jeseni. 
 Marija Hrvatin

Na prireditvi je zazvenela tudi slovenska ljudska pesem. 

Informativnega dneva, ki ga je 
Občina Brežice pripravila z lo-
kalnimi partnerji (ŠD Muha, 
KKK Čatež in SUP Čatež), so 
se udeležili tudi uporabniki 
Varstveno delovnih centrov 
iz Posavja, učenci OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja Krško in čla-
ni društva Sonček, ki so se po 
zaključeni predstavitvi preiz-
kusili v vodnih športih (SUP, 
kajak in kanu). Na informativ-
nem dnevu so imeli sodelujo-
či priložnost, da povedo pre-
dloge in mnenja, kaj vse bi si 
v sklopu projekta še želeli in 
kako naj bodo vadbe organizi-
rane, da bodo kar najbolj pri-
jazne do sodelujočih. Ob za-
ključku predstavitvenega dela 
se je vodja projekta, podžupa-
nja občine Brežice Katja Čan-

Informativno-športni dan 
projekta Občuti svobodo vode
BORŠT - V sklopu projekta Občuti svobodo vode, namenjenega vodnim aktivnostim po meri invalidov in 
oseb s posebnimi potrebami, je Občina Brežice 27. maja, ko obeležujemo svetovni dan multiple skleroze, 
na jezeru Boršt oz. v tamkajšnjem First Wake Parku pripravila informativno-športni dan.

žar, zahvalila projektni ekipi. 
Dejala je, da ima veliko zaupa-
nje v ekipo, ki jo druži pomem-
ben cilj - v občino Brežice pri-

peljati nekaj novega, dobrega 
in zdravega za vse. 

Projekt Občuti svobodo vode, 

ki poteka od januarja letos do 
konca leta 2018, je v prvi vrsti 
namenjen osebam s telesno ali 
duševno okvaro. Občina Breži-
ce želi skozi projekt vzposta-
viti boljšo dostopnost tako za 
javno športno kot za javno na-
mestitveno infrastrukturo, s 
številnimi projektnimi aktiv-
nostmi pa stremi k cilju inva-
lidom prijazne občine.

V mednarodnem projektu 
»Občuti svobodo vode« so-
deluje sedem partnerjev: slo-
venski partnerji Občina Breži-
ce, Fakulteta za informacijske 
študije iz Novega mesta in dru-
štvo Vilinski ključ iz Kranja ter 
hrvaški, francoski, irski in če-
ški partner.
 P. P., foto: Sv. M. 

Obiskovalce informativnega dne so po jezeru pri Borštu po-
peljali s kanuji.

BREŽICE - Prvega junija se ni začel samo nov mesec, temveč se je 
v Brežicah pred športno dvorano pričela tudi skupinska vadba, 
ki poteka vsak dan med tednom od 7.30 dalje. Po besedah direk-
torice Zavoda za šport Brežice Simone Zupančič so jih na kon-
gresu Šport za vse v Ljubljani predstavniki Šole zdravja prepriča-
li, da bi bila takšna vadba zanimiva tudi za Brežice, in sicer zato, 
ker se izvaja zunaj in je brezplačna za vse. Pričakuje pa se, da se 
udeleženci vadbe vključijo tudi v Šolo zdravja, saj s tem pridobi-
jo dodatne ugodnosti. Zavod za šport je k sodelovanju povabil ra-
zne skupine in društva, za katera so menili, da bi jih to zanimalo. 
Nekatera društva so že izkazala tudi interes, da bi vadbo vodila. 
Prve tri dni so vadbo izvajali člani Šole zdravja iz Šmarjeških To-
plic in Novega mesta. Kako se bo vadba, v katero je vključenih že 
več kot 1500 ljudi po vseh urbanih središčih v Sloveniji, razvija-
la, pa bodo videli na podlagi interesa posameznih skupin.  R. R.

Brežičani jutra pričenjajo z vadbo 

Prva skupinska vadba pred športno dvorano v Brežicah
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Najprej so nastopile vse tri sku-
pine otrok bizeljskega vrtca, 
Palčki, Oblački in Sovice. Spre-
mljal jih je otroški pevski zbor 
OŠ Bizeljsko pod vodstvom Vil-
ka Ureka. Nato je ravnateljica 
OŠ Bizeljsko Metka Kržan ori-
sala zgodovino tamkajšnjega 
vrtca. 2. februarja 1976 so se 
učenci preselili v novo šolsko 
stavbo v središču kraja, v sklo-
pu katere je bil tudi vrtec, saj 
se je pokazala potreba po or-
ganizirani predšolski vzgoji in 
varstvu otrok. Zaradi gradnje 
nove šole in vrtca so v šolskem 
letu 2005/06 predšolske otro-
ke preselili na kmetijo Balon na 
Pišeški cesti, kjer so gostovali 
do odprtja nove šole ob koncu 
leta 2007. Z novo šolo je vrtec 
med drugim pridobil dve igral-
nici, skupni prostor, sanitarije, 
garderobo, shrambo za rekvi-
zite, shrambo zunanjih igral in 
zunanji terasi. Aprila 2009 je 

Po besedah ravnateljice OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece Nu-
ške Ogorevc zapis iz kroni-
ke za šolsko leto 1975/1976 
pravi, da je pri šoli v Pišecah 
z enotnim vsakodnevnim de-
lom začel delovati šolski vr-
tec. V sklopu vrtca se je od 
leta 1983 dalje odvijala vsa-
kodnevna mala šola, ki se je 
leta 1986 združila z vrtcem in 
tako je bilo vse do šolskega leta 
2002/03, ko je prišlo do uki-
nitve male šole. »Pomemben 
mejnik v razvoju in delovanju 
vrtca je bil 27. januar 2003, 
ko so vrtičkarji z novozgra-
jeno šolo in vrtcem, igriščem 
ter opremo pridobili boljše in 
ustreznejše pogoje za kvalite-
tno izvajanje predšolske vzgo-
je. Posebnost delovanja vrtca, 
v katerega je trenutno vpisa-
nih 18 otrok, je vseskozi kom-
biniran oddelek, kamor še 

Bizeljski malčki s prvo razstavo
BIZELJSKO - 10. maja so v telovadnici OŠ Bizeljsko pripravili prireditev ob 40. obletnici bizeljskega vrtca z 
nastopom otrok, ki obiskujejo vrtec, in kasnejšo otvoritvijo prve javne razstave izdelkov malčkov, ki so na-
pravili prve korake v grafiko.

vrtec pridobil otroško igrišče 
z novimi igrali, ki si jih delijo z 
učenci prvega triletja.

V letošnjem šolskem letu vr-
tec obiskuje 57 otrok, za ka-
tere skrbijo vzgojiteljice Maja 
Klemenčič, Zdenka Mihelin 
in Brigita Pavlin, njihove po-

močnice Katarina Zagmaj-
ster, Tina Bregar, Adrijana 
Šekoranja in Maja Vidmar 
ter perica Vlasta Hodžič. Otro-
ci so vključeni v nogometno 
šolo, učijo se športno abecedo, 
plešejo, sodelujejo v projektih 
Bralna mavrica, Bralna znač-
ka, Zdravje v vrtcu, Zeleni na-

hrbtnik, Varno s soncem, Tra-
dicionalni slovenski zajtrk in 
Dnevi evropske kulturne dedi-
ščine, vsakodnevno se srečuje-
jo tudi z umetnostjo. Kržanova 
se je zahvalila vodji vrtca Ma-
riji Antolovič za uspešne ko-
rake v razvoju vrtca in ureditev 
kataloga, ki je nastal ob jubile-
ju, ter Občini Brežice za odlič-
no sodelovanje in donatorjem, 
ki so omogočili izdajo katalo-
ga. Župan Ivan Molan je rav-
nateljici ob jubileju vrtca pode-
lil tudi plaketo Občine Brežice. 
Razstavo v prvem nadstropju 
šole je predstavila likovna pe-
dagoginja Tanja Plevnik, ki je 
poudarila, da so dobili malčki 
priložnost, da zakorakajo, bo-
lje rečeno odplešejo v svet sta-
romodne umetnosti - grafike. 
Razstavo je odprla predsedni-
ca Društva likovnikov Brežice 
Kristina Bevc. 
 R. Retelj

Prvo razstavo otrok iz bizeljskega vrtca je odprla predsedni-
ca brežiških likovnikov Kristina Bevc.

PIŠECE - 40-letnico je 11. maja s prireditvijo pod sloganom »Iz majhnega raste veliko« obeležil tudi vrtec 
pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Raznolik kulturni program s prisrčnim nastopom otrok je sklenila roj-
stnodnevna torta, kot se za tako priložnost tudi spodobi.

danes vključujemo enoletne 
malčke, ki so še v plenicah, in 
otroke do vstopa v šolo,« je de-
jala ravnateljica pišeške šole. 
Zagotovo je poseben pečat pi-
šeškemu vrtcu dala vzgojite-
ljica Irena Skrivalnik, ki je v 
njem delala polnih 40 let, od 
samega začetka pa vse do upo-
kojitve jeseni 2015. Ogorevče-

va je omenila tudi vzgojiteljice 
Brigito Šekoranja, Jožico Su-
šin in Mojco Pevec. V Pišecah 
so bile krajši čas vzgojiteljice 
še Andreja Beribak, Zvonka 
Horžen, Mojca Žniderič in 
Klavdija Ogorevc. 

V vrtcu izvajajo projekte s po-
dročja naravoslovja, jezika, 

umetnosti, športa, razvijajo 
pevske in plesne sposobnosti. 
V sodelovanju s šolo se vrtec 
vključuje v Unesco projekte in 
natečaje, se povezuje z lokal-
nim okoljem in društvi. Med-
se otroci radi povabijo star-
še in stare starše. Župan Ivan 
Molan je ravnateljici ob jubi-
leju vrtca izročil tudi plaketo 
Občine Brežice. V kulturnem 
programu, ki sta ga povezova-
la učenca šole Tadeja in To-
maž, so otroci vrtca predvsem 
plesali, ob spremljavi Glasbene 
šole Krško pa tudi zapeli nekaj 
pesmi. Nastopil je tudi otroški 
pevski zbor OŠ Maksa Pleter-
šnika Pišece, zapela je Tanita 
Lipar, zaplesali mini folkoristi 
iz vrtca ter člani šolske mlaj-
še in starejše folklorne skupi-
ne, zaključil pa je orkester GŠ 
Krško.
 R. Retelj

Otroci pišeškega vrtca v družbi župana, ravnateljice in Skri-
valnikove ob rojstnodnevni torti

BREŽICE – Krajevna skupnost Brežice je v sodelovanju z Gi-
mnazijo Brežice, Društvom 1824, Društvom za oživitev me-
sta Brežice in Posavskim muzejem 21. maja pripravila spre-
hod v čast praznika mesta Brežice in Krajevne skupnosti 
Brežice, ki praznuje 18. maja. 

Mesto Brežice je leta 1353 pridobilo z listino potrjene mestne 
pravice, je spomnila Alenka Černelič Krošelj, predsednica Dru-
štva za oživitev mesta Brežice. Predsednik sveta KS Brežice Uroš 
Škof je uvodoma poudaril, da si krajani želijo obuditi mestno je-
dro, na svetu KS pa so sklenili, da si želijo biti v bodoče tudi sezna-
njeni o načrtovanih dogodkih oziroma posegih v mestu. 
Sprehod je potekal od lipe pri 250 let stari cerkvi sv. Roka, ki 
je bila zasajena 25. junija 1991 in posvečena naši domovini. Dr. 
Ivanka Počkar je osvežila davnino praznovanja sv. Roka, ki so 
ga s stojnicami in različnimi ponudbami ter 'telerflajšem' obudi-
li leta 2014. V Gimnaziji Brežice si je nato kar lepo število zainte-
resiranih ogledalo v pritličju galerijo, kjer razstavljajo nekdanji in 
sedanji dijaki ter profesorji, ravnatelj Uroš Škof pa je popeljal še 
na ogled prezbiterija cerkve sv. Antona Padovanskega, ki ga želijo 
obnoviti, vendar niti kulturno niti šolsko ministrstvo nimata sred-
stev za obnovo. Pot je vodila mimo spomenika izgnancem, ki je 
delo arhitekta Franca Filipčiča, do stare osnovne šole, ki je danes 
lepo obnovljen Slomškov dom, v njem pa deluje Društvo 1824.
V preurejenem parku pri občinski stavbi so bili sprehajalci sezna-
njeni s »pitnikom« vode. Sicer pa je v tej bližini živela nekoč dobro 
obiskana tržnica pod mogočnimi kostanjevimi drevesi. Po zgodo-
vini 110-letnega in 524 metrov dolgega mostu, najdaljšega v Av-
stro–Ogrski, je popeljala kustosinja Vlasta Dejak. 
 N. J. S.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na 
Osnovni šoli Leskovec so 19. 
maja pripravili dobrodelni 
koncert za nakup električne-
ga klavirja, s številčno udelež-
bo na njem pa so obiskovalci 
in donatorji zbrali prek 700 
evrov. Glasbeni pouk in glas-
beno udejstvovanje učenk in 
učencev ter enot leskovškega 
vrtca pa je ena najbolj udar-
nih in popularnih izvajajočih 
šolskih in obšolskih dejavno-
sti, katerim rdeča in gonilna 
nit so glasbenemu ustvarja-
nju predani učitelji in vzgoji-
teljica: Robert Fuks in Maša 

Od lipe do mostov – 25 in 110 let

Sprehajalci ob pitniku v parku pri občini

Dobrodelni koncert za klavir

Petan Omejec, mentorja glas-
benim zasedbam Ritem vodo-
vodarji in Mini vodovodarji, 
zborovodkinji Klavdija Mirt 

in Mirjana Marinčič, ki vo-
dita otroška pevska zbora na 
leskovški šoli in njeni podru-
žnični šoli v Velikem Podlogu 

ter vzgojiteljica Petra Urek, ki 
mlade preko pestrega progra-
ma glasbeno poučuje in moti-
vira v enoti leskovškega vrtca 
Mali Princ. Poleg navedenih so 
na koncertu nastopili še step 
plesalci Plesnega kluba Lukec 
in zasedbi Pevci zvoka in An-
sambel Slavček, katerih član 
je tudi profesor Robert Fuks. 
Slednji je tako učence, kolektiv 
kot obiskovalce navdušil tudi z 
razstavo avtorskih slik. Dobro-
delni koncert sta duhovito po-
vezovala učenec Aljaž Arh in 
ena od mamic šolajočih otrok 
Alenka Volčjak. B. M. 

Varovanci vrtca Mali princ s Petro Urek

Skrivalnikova dala pečat
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BRUNK - 21. maja je potekal 13. pohod na Brunk, v bližini 
srednjeveške cerkve in Škoporčeve hiše pa se je v organiza-
ciji KO ZZB NOV Radeče, TD Radeče in Občine Radeče odvi-
jala slovesnost v spomin na vse žrtve druge svetovne vojne. 

»Spominsko mesto na Brunku je eno mnogih nemih prizorišč 
krutosti 2. svetovne vojne,« je dejal v uvodu slavnostni govornik, 
predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar, in nato orisal ne-
katere pretekle dogodke, ki so bili tragični tudi za družino Ško-
porc. Na hiši, v kateri so bili 20. decembra 1944 ustreljeni družin-
ski člani ter še nekateri drugi, domačija pa požgana, je spominska 
plošča, ki spominja in opominja. Govornik se je dotaknil tudi se-
danjega časa: »Letos praznujemo 25 let samostojnosti naše dr-
žave, a na žalost niti eno leto enotnosti.« Zbrane na dogodku je 
nagovoril še predsednik KO ZZB in udeležencev NOB Blaž Kra-
vogel, ki je  nato skupaj z Rudijem Brilejem in radeškim župa-
nom Tomažem Režunom položil venec in sveče ob spominskem 
obeležju. Spremljevalni kulturni program, ki ga je povezovala Re-
nata Žnidar, so oblikovali praporščaki, Pihalni orkester radeških 
papirničarjev in radeška folklorna skupina Brusači.  S. R.

»Zemlja je preorana in zaseja-
na. Čeprav je nekaj travnikov 
že pokošenih, se na nekate-
rih še bohotijo dišeči cvetovi, 
ki jih v sončnem vremenu ob-
letavajo čebele. Pomlad se po-
časi preveša v poletje in lovci 
radi zahajajo v gozd, ki je nji-
hov raj,« je v uvodu dejala Ro-
mana Mislaj, ki je povezovala 
prireditev, na kateri sta zbra-
ne pozdravila in nagovorila 
tudi predsednik krajevne sku-
pnosti Janez Virant ter župan 
Srečko Ocvirk. »Društveno, 
kulturno in družabno življenje 
v Tržišču je bogato in to dela 
kraj prijeten. Ni vedno vse od-
visno od denarja, temveč tudi 
od pripravljenosti, zavzetosti, 
da se nekaj doseže,« je dejal 
župan in nadaljeval, da se naj-
večji projekt v sevniški obči-
ni trenutno odvija prav v tem 
kraju, v katerem bo ob kon-
cu letošnjega poletja potekala 
otvoritve nove šole. Govornika 
sta nato v nadaljevanju podeli-
la krajevna priznanja posame-
znicam oz. posameznikom in 

BOŠTANJ, DEBELI RTIČ - 14. maja je v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič potekalo X. dr-
žavno preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve po-
moči. Preverjanja se je udeležilo osem osnovnošolskih ekip prve 
pomoči, ki so bile najboljše na regijskih preverjanjih. Ekipe so 
se najprej preizkusile v teoretičnem znanju o prvi pomoči in gi-
banju Rdečega križa, nato so veščine nudenja prve pomoči pri-
kazali na imitatorjih poškodb z realno prikazanimi poškodba-
mi na štirih »delovnih mestih«. Zmagala je ekipa PP OŠ Boštanj, 
RKS OZ Sevnica, ki so jo sestavljale Saša Krnc, Neja Novšak, 
Tina Cigler, Ana Vintar, Hana Androjna in Nika Resnik. Nji-
hova mentorica je učiteljica Polona Šintler Cigler, pri pripravi 
ekipe pa je veliko sodelovala članica odrasle ekipe prve pomoči 
OZ Sevnica Silva Martinšek.
 »Veščin nudenja prve pomoči in preprečevanja nezgod se je tre-
ba začeti učiti že osnovni šoli in potem ta znanja v življenju ob-
navljati oziroma nadgrajevati, zato Rdeči križ Slovenije in 56 
območnih združenj vsako leto organizira in izvaja preverjanja 
usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči,« je zapisala 
v sporočilu sekretarka RKS OZ Sevnica Mojca Pinterič Krajnc.
  S. R., foto: M. P. Krajnc

V znamenju lovskega raja
TRŽIŠČE - 27. maja je v domači kulturni dvorani z osrednjo prireditvijo in s priložnostno razstavo na temo 
lovstva obeležila svoj praznik KS Tržišče. Podelili so tudi priznanja.

organizacijam, ki s svojim de-
lovanjem vplivajo na živahnej-
še in kvalitetnejše družbeno 
dogajanje v skupnosti. Prizna-
nje je prejela plesna skupina 
Mlade žurerke, ki je ponesla 
ime domače kraja preko ob-
činskih meja, s svojimi nasto-
pi pa obogati marsikatero pri-

reditev v domačem kraju in 
še marsikje drugje. Priznanje 
sta prejela tudi lovec in lovski 
kinolog Slavko Tršinar ter 
Lovska družina Tržišče, ki v 
letošnjem letu obeležuje 70-le-
tnico delovanja. Ob tem je go-
spodar LD Tržišče Tone Knez 
med drugim dejal: »Pravi lovec 

je čuvaj narave. Sonaravno go-
spodarjenje in varstvo divjadi 
je bilo vedno strokovno in etič-
no vodilo, zato v naših gozdo-
vih še vedno najdemo divjad, 
ki je v velikem delu Evrope že 
izginila.«  

V kulturnem programu so se z 
glasbenim nastopom in s kraj-
šim skečem na temo lovstva 
predstavili učenke in učenci 
OŠ Tržišče, MoPZ Društva vi-
nogradnikov Malkovec in lov-
ski rogisti iz vasi, ki je znana po 
izviru dolenjske lepotice - reke 
Krke. Po zaključeni prireditvi 
so si obiskovalke in obiskoval-
ci lahko v razstavnem prostoru 
tamkajšnjega gasilskega doma 
ogledali bogastvo in raznoli-
kost živalskega sveta v naših 
gozdovih. Zanimivo razstavo je 
pripravila Lovska družina Trž-
išče pod avtorskim vodstvom 
Alenke Knez. Prijetno druže-
nje se je nato nadaljevalo ob lo-
vskem golažu in rujni kapljici. 

 Smilja Radi

Prejemniki nagrad (od leve proti desni): gospodar LD Trži-
šče Tone Knez, predstavnica skupine Mlade žurerke in lovski 
kinolog Slavko Tršinar

Državne prvakinje v prvi pomoči

Ekipa PP OŠ Boštanj je osvojila 1. mesto na državnem prever-
janju usposobljenosti. 

Slovesno na Brunku

Udeleženci spominske slovesnosti na Brunku so bili enotni v 
želji, da se vojna nikoli več ne ponovi.

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je bila do konca maja na ogled raz-
stava likovnih in ročnih del članic in članov sevniškega društva 
Univerza za tretje  življenjsko obdobje. S slikarskimi deli so se 
predstavili Zala Brus, Pavla Černigoj, Milena Florjančič, Ana 
Hočevar, Danica Hočevar, Marija Jazbec, Roža Marija Pečar, 
Marko Okorn, Marjan Perič in Ulrich Rupret, z unikatnimi roč-
nimi deli pa Marjana Otolani, Rezika Jazbec, Antonija Kolman, 
Janja Glavač, Alojzija Perc, Ivana Romih, Ana Kotnik, Marija 
Štih, Rozika Kadilnik, Anica Perme, Joža Senica in Marjana 
Dvojmoč. V otvoritvenem kulturnem programu so svoja literar-
na dela predstavile domače ustvarjalke pesniških in pripovednih 
del - Jelka Kolar, Vida Križnik in Anica Perme.   S. R. 

Na otvoritvi je zapel pevski zbor Utrinek, nagovor je imel pred-
sednik U3 Sašo Jejčič. 

Razstava U3 v knjižnici
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Vsem krajankam in krajanom 
Krajevne skupnosti Podbočje čestitamo 

ob krajevnem prazniku, vsem občanom pa hkrati 
čestitamo tudi ob prihajajočem dnevu državnosti.

Svet KS Podbočje

Vabimo vas, da se v okviru praznika KS Podbočje 
udeležite spremljajočih prireditev:

Sobota, 25. 6. 2016 - Osrednja prireditev 
ob prazniku Krajevne skupnosti Podbočje

- 18:00 -  Kulturni dom Podbočje
Svečana seja Sveta KS Podbočje s podelitvijo priznanj 

- 19:30 - igrišče pri OŠ Podbočje
Podboška noč: Družabno srečanje krajanov in 

podelitev srebrnikov; igra ansambel Jerneja Kolarja

Podrobnejši program prireditev si lahko preberete 
v napovedniku Posavskega obzornika.

»Imamo veliko prostora za 
uresničevanje naših skupnih 
ciljev, tako Leskovca pri Kr-
škem s pripadajočimi naselji, 
mesta Krško kot občine,« je 
dejal predsednik Jože Olovec, 
ki je na slavnostni seji sveta KS 
Leskovec pri Krškem, s kate-
ro so obeležili spomin na prvi 
junijski dan pred 71 leti, ko 
so se začele iz tujine na svo-
je domove vračati prve skupi-
ne izgnancev, čestital zbranim 
krajanom in predstavil zasta-
vljene cilje. Slednje si bodo 
prizadevali realizirati z zdru-
ževanjem sredstev iz naslova 
dvoletnih krajevnih proraču-
nov. Po ključu razdelitve sred-
stev med skupno 16 KS v obči-
ni jih na letni ravni leskovška 
pridobi od občine za delova-
nje in vlaganja v investicije 
okvirno 52.000 evrov. Od tega 
6.000 namenijo za delovanje 
društev, 4.000 za razne prire-
ditve, 3.000 za delovanje KS 
idr., medtem ko jim ostane za 
8,5 km krajevnih cest, košnjo 
trave, ostala vzdrževalna dela 
ter investicije na letni ravni 
37.000 evrov, kar pa ne zado-
šča za izvedbo večjega števila 
ali zajetnejših investicij. Za po-
nazoritev zbranim  je ob tem 
Olovec izpostavil pred krat-
kim odprto obnovljeno kraj-
šo cesto k cerkvi sv. Ane v Le-
skovcu, za katero so namenili 
21.000 evrov, v krajevni sku-
pnosti pa je še vedno večje šte-
vilo obnove potrebnih in tudi 
daljših cestnih odsekov. Med 
prvimi se bodo lotili ureditve 
ceste v Selcah, kjer računajo 
tudi na delež občinskih sred-
stev, cestnega odseka v Veni-

Mladim zaupati in dati priložnost
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Iz preteklosti bodo za popotnico vzeli dobre izkušnje, prizadevanja pa gredo v 
smeri izboljševanja kakovosti bivanja krajanov, je na zadnji majski dan na slovesnosti v počastitev krajev-
nega praznika Leskovca pri Krškem dejal predsednik sveta KS Jože Olovec.

šah od domačije Rabzelj do 
ceste Leskovec - Velika vas, v 
Osredku oz. Lokah idr. 

Med aktualnimi problemi in 
cilji, s katerimi se soočajo, je še 
ureditev protipoplavne zaščite 
v Veliki vasi, razrešitev težav 
s košnjo na tamkajšnjem ob-
močju, ki ga je, dokler ni pre-
šlo pod pristojnost Agencije 
RS za okolje, KS redno vzdr-
ževala in opravljala košnjo, 
medtem ko je sedaj zanemar-
jeno in zaraščeno, ne zgolj ra-
zvoj, pač pa ohranitev bivalne-
ga okolja in vodnih virov pa je 
ena od prioritet KS. Prizadeva-
nja gredo tudi v smeri razvoja 
ureditve tretjega središča Le-
skovca, območja Črnil na 15 
ha površine, ohranitve in ob-
nove kulturne dediščine, kot 
je Šrajbarski turn, kar pa brez 
sodelovanja z občino in ostali-
mi subjekti v prostoru ni mo-
goče realizirati oz. je vzajemno 
sodelovanje nujno, je poudaril 
Olovec, saj KS Leskovec razpo-

laga z idealnim prostorom za 
razvoj stanovanjskega in in-
dustrijsko-obrtnega okolja v 
neposrednem zaledju mesta 
Krško. V bližnji prihodnosti 
želijo tudi pristopiti k obnovi 
prostorov v gasilskem domu, 
prostora sedeža KS, ob tem 
urediti sejno sobo, ki bi spre-
jela do 40 oseb za sestanke in 
predavanja, ter treh prostorov 
za društveno delovanje. Dru-
štev je 14, večina jih je zelo 
aktivnih in predstavljajo go-
nilo bogatega družbenega in 
družabnega utripa v kraju, pri 
čemer se je optimistično za-
zrl tudi v prihodnost: »Upam 
si trditi in sem prepričan, da 
imamo v Leskovcu 'zlato ge-
neracijo' deklet in fantov, ro-
jenih v 90. letih prejšnjega sto-
letja, ki je trenutno povečini še 
na študiju, a se redno vrača in 
je zelo aktivna. Upamo, da si 
jih bo večina tu ustvarila tudi 
svoje domove in da bodo ti, ki 
že sedaj izkazujejo pripadnost 
in ljubezen do kraja, čez nekaj 

let prevzeli vajeti vodenja in 
razvoja v svoje roke. Namreč 
mladim je treba zaupati in jim 
dati priložnost v njihovih naj-
bolj ustvarjalnih letih, do ta-
krat pa je na nas, da v dobrobit 
krajanov postorimo čim več v 
našem prostoru.«

Prostor in podoba kraja pa se 
spreminjata, kar je lepo raz-
vidno na spremljajoči razsta-
vi starih fotografij Leskovca 
pod naslovom Korak stoletja, 
ki je v Media centru osnovne 
šole na ogled od 27. maja. Raz-
stavo je pripravil Domoznan-
ski krožek na Ljudski univer-
zi Krško v sodelovanju s KS 
Leskovec, v njenem imenu pa 
sta razstavo zasnovali  Zden-
ka Horvat in Ljudmila Šri-
bar, fotografije pa prispeval 
Slavko Pirc. Ob spremljajo-
čem kulturnem in glasbenem 
programu na slovesnosti, ki 
so jo oblikovali moderator-
ka Manca Marinčič, članici 
glasbene zasedbe M.J.A.V. Ani 
Frece in Ana Golavšek, šolski 
otroški pevski zbor pod vod-
stvom Klavdije Mirt in tolkal-
na zasedba Mini vodovodarji 
pod vodstvom Roberta Fu-
ksa, je predsednik Olovec po-
delil letošnji bronasti krajev-
ni priznanji s plaketo. Prejela 
sta ju Janez Kerin za pomem-
ben prispevek v društvenem 
življenju KS in prepoznavnost 
kraja ter Anton Bizjak, rav-
natelj leskovške šole, za pri-
zadevanja in skrb za izved-
bo investicij v izobraževalne 
ustanove, pedagoško, športno 
in kulturno delo.
 Bojana Mavsar 

Krajevna nagrajenca Janez Kerin (levo) in Anton Bizjak s 
predsednikom Jožetom Olovcem

Svet KS Veliki Trn,
Franc Lekše, predsednik sveta 

KRAJEVNA SKUPNOST 
VELIKI TRN

Ob prazniku Krajevne skupnosti Veliki Trn 
čestitamo vsem krajankam in krajanom ter vas vljudno vabimo na 
prireditve, ki bodo potekale v času praznika krajevne skupnosti.

Prireditve:
- sobota, 18. 6., ob 14. uri - kmečke igre 2016
- petek, 24. 6., ob 20. uri - praznik KS Veliki Trn in praznik 

cvička
- sobota, 25. 6., ob 19. uri - sveta maša za slovensko državo 

in njene državljane
- sobota, 2. 7., ob 15. uri - balinarski turnir

Vsi dogodki bodo potekali na športnih igriščih na Velikem Trnu.

Vsem občankam in občanom hkrati tudi čestitamo 
ob prihajajočem dnevu državnosti.»Dobrodošle pri nas, kjer je 

kot v raju,« je kmetice pozdra-
vila Lea Babič. Njen dom ima 
namreč prečudovit razgled na 
bizeljske vinske gorice. Gostje 
so kot dobrodošlica čakale do-
mače dobrote, ki so jih spekle 
članice Društva kmečkih žena 
Brežice, še največ Aktiv kmeč-
kih žena Bizeljsko, katerega 
članice so tudi pomagale pri 
postrežbi in izvedbi srečanja. 
Babičeva je spekla bizeljski aj-
dov kolač, ki je seveda hitro 
šel v promet. Gostiteljica sre-
čanja je uvodoma predstavila 
preostala člana družine Babič, 
moža Alojza in sina Izidorja, 
ki sta mu starša pred kratkim 
predala kmetijo. Babičevi ima-
jo vinograd z 12 tisoč trtami 
in zbirko nekaj manj kot 1500 
majolik iz 64 držav sveta, kar 
so si kmečke žene z zanima-
njem ogledale. O vinogradni-
štvu na Bizeljskem je sprego-
vorila vodja brežiške izpostave 
kmetijske svetovalne službe na 

Kmetice obiskale Babičev »raj«
BUKOVJE NA BIZELJSKEM - Kmetica leta 2015 Lea Babič iz Bukovja na Bizeljskem je 26. maja na svoj dom 
povabila članice društev kmečkih žena iz cele Slovenije. Kot veleva tradicija, je naloga aktualne kmetice 
leta, da povabi ostale slovenske kmetice v svoj kraj in jim predstavi svojo dejavnost.

Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Novo mesto Milena Rožman. 
Kmeticam se je pridružil in jih 
pozdravil tudi brežiški župan 
Ivan Molan.

Ker je bilo kmetic preveč, da 
bi vse naenkrat obiskale dom 
Babičevih - prišlo jih je oko-
li 80 -, so Babičevo obiskale v 
dveh skupinah ter si ogleda-
le tudi kraj Bizeljsko in njego-

ve znamenitosti, med drugim 
cerkev sv. Lovrenca, kjer je bilo 
prvo službeno mesto blažene-
ga Slomška, ter prostore Akti-
va kmečkih žena Bizeljsko, v 
katerih je na ogled fotografska 
razstava Babičeve. Slovenske 
kmetice so svoj obisk kmetice 
leta zaključile s kulturnim pro-
gramom v izvedbi družine Za-
gmajster, učencev OŠ Bizelj-
sko pod mentorstvom Vilka 

Ureka in Ljudskih pevcev Bi-
zeljsko ter druženjem na Turi-
stični kmetiji Balon - Bela gor-
ca.  R. Retelj

Lei Babič med majolikami oz. vrči za vino največ pomeni ta, 
ki ga je na sprejemu kmetice leta prejela od župana Molana.

25. junija bomo državljani RS Slovenije 
obeležili  25. obletnico samostojne države. 

V naslednji številki Posavskega obzornika, 
ki bo izšla 23. junija, bomo v počastitev 

spomina na ta dan pripravili praznične strani. 

Vabljeni k sodelovanju v obliki voščil 
z dobrimi željami za boljši jutri.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

LIZA (16158B) 
je mala igriva muca, stara pri-
bližno 3 mesece. Cepljena je že 
proti kužnim boleznim in je na-
vajena na mačji WC. Po steriliza-
ciji jo bodo oddali v posvojitev. 
Išče muckom prijazen in odgo-
voren dom.

OZY (16131B) 
je hiperaktiven, poskočen in 
energičen samček nižje rasti, 
star približno 1 leto. Želi si v ak-
tiven, ljubeč in odgovoren dom. 

BRUT (16139B) 
je odrasel, 1-2 leti star samček 
nižje rasti, prijazen in lepo vo-
dljiv kuža, le drugi samci mu niso 
najbolj pri srcu. 

OBVESTILO

Občina Brežice obvešča, da je z dnem 6. 6. 2016 objavljen 
JAVNI RAZPIS O DODELITVI POMOČI 

OB NEPREDVIDENIH DOGODKIH V LETU 2016. 

Razpisna dokumentacija je objavljena skupaj z javnim razpisom 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki »Javni 
razpisi«.

Rok za oddajo prijav: v koledarskem letu, v katerem se je nesreča 
pripetila oziroma so zaznane posledice nastale škode.

Kontaktna oseba: Jasmina Molan
Telefon: 07 620 55 07
Elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si

OBVESTILO o
javnem razpisu za sofinanciranje malih čistilnih naprav za 

komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine 
Brežice v letu 2016

Občina Brežice obvešča, da je bil v petek, 3. 6. 2016, na spletni stra-
ni Občine Brežice (www.brezice.si, rubrika RAZPISI) objavljen Javni 
razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpa-
dne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice v letu 2016. 

Rok za oddajo vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo je naj-
kasneje do 30. 10. 2016 oz. do porabe sredstev. Višina sredstev 
javnega razpisa znaša 150.000 evrov.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
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, 76/14 - odl. US in  14/15 – 
ZUUJFO) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za območje čistilne naprave Artiče – OPPN ČN Artiče

ki bo potekala od 15. 6. 2016 do vključno 15. 7. 2016 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice, št. pisarne 
33, in v prostorih Krajevne skupnosti Artiče.
Predmet akta se nanaša na umestitev čistilne naprave Artiče. 
S predmetnim prostorskim aktom se določijo merila in pogo-
ji za umestitev male čistilne naprave do 200PE (PE-populacij-
ska enota). Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu Artič. 
Območje obravnave je zemljišče s parc. št. 838/1 k.o. Arno-
vo selo. Površina obravnavanega območja znaša cca. 19 arov. 
Namen priprave OPPN za čistilno napravo Artiče je zagotovi-
tev ustrezne podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahtevni objekt za zagotovitev sanacije razpršene gradnje.
S pripravo ustrezne prostorske podlage in pridobitvijo gradbe-
nega dovoljenja bo komunalno sanirana razpršena gradnja na 
obrobju strnjenega naselja. V smislu racionalne izrabe prosto-
ra je smiselno del naselja navezati na predvideno čistilno na-
pravo oziroma zagotoviti odvajanje odpadnih voda objektom, 
ki gravitirajo k čistilni napravi. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta 
se lahko udeležite v torek, 28. 6. 2016, ob 16. uri 

v sejni sobi (pritličje) na Občini Brežice.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno 
v knjigo pripomb na občini in krajevni skupnosti Artiče ali po-
sredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Ce-
sta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na 
občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Mednarodno tekmovanje v an-
gleškem jeziku je priložnost, da 
se tekmovalci pomerijo v zna-
nju, si pridobijo izkušnje nasto-
panja v tujem jeziku ter spozna-
jo druge kulture in spletejo nova 
poznanstva ter prijateljstva. 
Kot je dejal župan občine Bre-
žice Ivan Molan, visoke uvrsti-
tve na takšnih tekmovanjih do-
kazujejo kakovost šol v Brežicah 
in Posavju, ki so, čeprav na ob-
robju Slovenije, povsem primer-
ljive z najboljšimi šolami v sredi-
šču države.

Brežiški osnovnošolci in sre-
dnješolci so se marca letos ude-
ležili regionalnega kroga tek-
movanja Svetovni pokal znanja 
(The World Scholar’s Cup) na 
Osnovni šoli Danile Kumar v Lju-
bljani. Sodelovali so učenci in di-
jaki z različnih koncev Sloveni-
je in nekaterih držav z območja 

MEDVRSTNIŠKA POMOČ ZA 
OHRANITEV SAMOSTOJNO-
STI V ZRELIH LETIH

Večina ljudi želi starost preživeti 
v domačem okolju, v lastnih go-
spodinjstvih. Odhod v dom osta-
ja možnost, ko je bivanje doma 

Brežiški učenci in dijaki so se uvrstili 
na Svetovni pokal znanja 
Na Osnovni šoli Brežice je potekala predstavitev ekipe učencev Osnovne šole Brežice in dveh ekip dijakov Gimnazi-
je Brežice, ki se bodo v drugi polovici meseca junija odpravili na mednarodno tekmovanje Svetovni pokal znanja (the 
World's Scholar's Cup) v Bangkok na Tajsko. 

Balkana. Najbolje uvrščeni tek-
movanje nadaljujejo na medna-
rodnem tekmovanju na Tajskem  
(t. i. Global Round).

Ekipo tekmovalcev iz OŠ Breži-
ce sestavljajo Nika Cvetanovski, 
Gašper Gregorevčič in Alen Ju-

lar. V ekipah brežiške gimnazi-
je pa so Sara Rožman Atekšek, 
Živa Bezjak, Maruša Gabrič, 
Luka Pesjak, Tim Medved in 
Barbara Štorman. 

Tekmovanje in priprave nanj sta 
predstavili mentorici - učiteljica 

angleškega jezika na OŠ Breži-
ce in mentorica ekipe osnovno-
šolcev Petra Vaš ter mentorica 
gimnazijskih ekip profesorica 
angleškega jezika na Gimnazi-
ji Brežice Mateja Raušl. Sode-
lujoči se pomerijo na šestih po-
dročjih iz izbrane teme, letos  je 
tema Nepopolni svet (An Imper-
fect World), področja merjenja 
znanja pa umetnost in glasba, 
naravoslovje, zgodovina, knji-
ževnost, sociologija in posebno 
področje (letos Zločin in pravi-
ca). Tako učenci kot dijaki spre-
mljajo teme na internetu in se 
enkrat do dvakrat tedensko do-
bivajo ter pod vodstvom mento-
ric razpravljajo o temah.

Dijaki in učenci bodo na Tajskem 
sodelovali tudi na Sejmu kultur, 
kjer bodo predstavljali Sloveni-
jo, Posavje in občino Brežice.

Prostovoljci dejavni v projektu Starejši za starejše

zaradi bolezni ali drugih razlogov 
oteženo. Pomoč vrstnikom sku-
šajo starejši prostovoljci organi-
zirati tudi z druženjem, sveto-
vanjem in najrazličnejšo laično 
pomočjo. Pri osebah, ki izjavijo, 
da potrebujejo pomoč, izvajajo 
redne obiske in spremljajo kako-

vost pomoči in njihovo zadovolj-
stvo. Pridobljene informacije, v 
kolikor se starejši strinjajo, pro-
stovoljci posredujejo pristojnim 
službam (občini, RK, Karitasu, 
Domu upokojencev, patronažni 
službi lokalnega zdravstvenega 
doma, Centru za socialno delo, 
Zavodu za pomoč na domu, or-
ganizacijam, ki organizirajo po-
moč na domu, in drugim nevla-
dnim organizacijam, ki delujejo 
na tem področju). Najpomemb-
nejši doprinos pa so podatki, ki 
bodo zbrani za statistične potre-
be. Na podlagi analize teh po-
datkov bo mogoče vplivati na 
občinsko in nacionalno politiko 
pomoči starejšim na domu.

OBČINA BREŽICE PODPIRA 
PROJEKT »STAREJŠI ZA 
STAREJŠE« 

Projekt »Starejši za starejše«  je 
bil predstavljen tudi v Evrop-
skem parlamentu, kjer je bil 
zelo dobro sprejet. Občina Bre-

žice v okviru javnega razpisa za 
sofinanciranje programov zdra-
vstvenega in socialnega varstva 
finančno podpira program »Sta-
rejši za starejše«. V letu 2016 je 
Občina zagotovila 3.000 evrov 
za izvajanje programa. Občina 
sicer program, ki se izvaja od 
leta 2008, podpira od leta 2014. 

ZA VEČ PODATKOV SO NA 
VOLJO KOORDINATORJI 
PROJEKTA

Prijazno vas vabimo, da pridobi-
te še več informacij na področju 
delovanja Starejših za starejše. 
Odločite se lahko za nudenje po-
moči ali pa za prejemanje pomo-
či, v kolikor jo potrebujete.  Za 
več informacij lahko pokličete 
posavsko pokrajinsko koordina-
torico programa Starejši za sta-
rejše Ido Križanec na 051 424 
028 ali koordinatorico progra-
ma Starejši za starejše v Društvu 
upokojencev Brežice Ano Kalin  
na 041 690 291.

Na območju Posavja in občine Brežice že nekaj let poteka projekt »Starejši za starejše«, ki ga izvajajo društva upoko-
jencev s prostovoljnim delom svojih članov. Z organizacijo obiskov vseh krajanov, starejših od 69 let, želijo prostovoljci 
spoznati, kako starejši živijo na svojih domovih in ali potrebujejo kakšno obliko pomoči. Prostovoljci s svojimi vrstniki 
preživljajo skupni prosti čas in jim, v kolikor ti potrebujejo kakšno pomoč in se z njo strinjajo, to tudi poiščejo.  
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV 
NAJEMA PRIREDITVENEGA ŠOTORA 

V OBČINI KRŠKO ZA LETO 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema pri-
reditvenega šotora za izvedene in plačane razne prireditve oz. 
dogodke v občini Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni 
širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva 
oz. zveze društev v razpisnem obdobju od  14. 9. 2015 do 4. 9. 
2016. Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
stroškov najema prireditvenega šotora, je 9.000 EUR.

Rok za prijavo je 6. 9. 2016.

Upravičenci so društva in zveze društev, ki imajo sedež v občini 
Krško in so organizatorji prireditve oz. dogodka, ki je bil izveden 
v občini Krško. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega raz-
pisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov najema pri-
reditvenega šotora na eni prireditvi oz. dogodku, ki je bil izve-
den v tem razpisnem obdobju. Do sredstev niso upravičeni tisti 
predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora 
že ali še bodo prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih 
virov občinskega proračuna oz. proračuna krajevne skupnosti 
ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šoto-
ra, montaže in demontaže šotora, prevozni stroški šotora, ne-
upravičeni stroški pa: dodatna in notranja oprema šotora (tal-
ne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, 
prireditveni oder, ozvočenje itd.), WC, kuhinja, gostinske stori-
tve. Sofinancirani bodo stroški prireditvenega šotora v višini do 
70 % upravičenih stroškov na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu 
v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresira-
ni lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Krško. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-naslov: irena.mesinger@krsko.si 
uradne dni od 8. – 11. ure.

V Koprivnici obeležili zaključek energetske 
sanacije telovadnice in vrtca pri OŠ
V okviru praznika občine Krško so učenci, učitelji in vzgojiteljice 1. junija slovesno »odprli vrata« šole po zaključeni 
energetski sanaciji telovadnice in vrtca pri osnovni šoli Koprivnica. 

Kot je poudaril župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko, bo delo 
in bivanje v obnovljenih prosto-
rih tako za učitelje kot učence 
in vrtičkarje naslednja leta bolj 
prijetno. Kot je dodal, je ener-
getska sanacija, sofinancirana iz 
evropskega kohezijskega sklada 
v okviru Operativnega progra-
ma razvoja okoljske in prome-
tne infrastrukture za obdobje 
2007 – 2013, razvojne priorite-
te »Trajnostna raba energije«, 
prednostne usmeritve »Ener-
getska sanacija javnih stavb«, 
obsegala sanacijo fasade, stre-
he, stavbnega pohištva, izolaci-
jo temeljev in zunanjo ureditev. 
Celotna naložba je znašala ne-
kaj manj kot 313.000 evrov, od 
tega gradbena dela, ki jih je iz-
vajalo podjetje NGD Ljubljana, 
292.000 evrov. 85 % upraviče-
nih stroškov je bilo sofinancira-

nih iz evropskih sredstev, preo-
stalih 15 % pa je strošek Občine 
Krško. V roku dveh let bo prihra-
nek končne energije znašal 85 
MWh na leto. Uporabno dovo-

ljenje za objekt je bilo izdano ko-
nec decembra 2015, v tem letu 
pa Občina Krško obnovo nada-
ljuje z zunanjo ureditvijo, v na-
črtu je po besedah župana tudi 

obnova kurilnice, kuhinje in knji-
žnice.

S plesom, pesmijo in glasbo 
so slovesni dogodek popestri-
li učenke, učenci in najmlajši iz 
vrtca ter Pihalni orkester Seno-
vo, na ogled pa so postavili tudi 
ročna dela ročnodelske sekcije 
KD Anton Aškerc Koprivnica.

To je že četrta osnovna šola (po 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, Ada-
ma Bohoriča Brestanica in telo-
vadnici pri OŠ Leskovec), ki je 
bila energetsko sanirana, v le-
tošnjem letu pa je na področju 
vzgoje in izobraževanja v načr-
tu obnova vrtca Pika Nogavička 
pri OŠ Leskovec, v času šolskih 
počitnic pa nadaljevanje obno-
ve učilnic višje stopnje na OŠ Ju-
rija Dalmatina v Krškem.

Po energetski sanaciji telovadnice in vrtca pri OŠ Koprivnica Ob-
čina Krško obnovo nadaljuje z zunanjo ureditvijo, v načrtu je tudi 
obnova kurilnice, kuhinje in knjižnice.

V okviru praznika občine Krško je podžupanja Občine Krško Ana So-
mrak skupaj s predsednikom sveta Krajevne skupnosti Senovo Vla-
dom Grahovcem in krajanom Jožetom Požunom 28. maja slovesno 
namenu predala obnovljen odsek ceste Senovo – Belo v KS Seno-
vo. Tako je zaključena prva faza rekonstrukcije ceste proti Reštanju 
v vrednosti nekaj več kot 160.000 evrov. Dela obnove odseka ce-
ste, ki je bila zelo ozka, nepregledna in brez pločnikov, so se začela 
novembra lansko leto. V okviru obnove so zgradili pločnik, urejeno 
je odvodnjavanje meteorne kanalizacije, del fekalne kanalizacije in 
obnovljena javna razsvetljava. Zaradi razgibanega terena so ob ce-
sti postavili oporne zidove, urejena je tudi drenaža plazovitega po-
bočja ob cesti. Po besedah podžupanje občine Krško Ane Somrak se 
bodo predvidoma v letošnjem avgustu začela dela naslednje, dru-
ge faze obnove odseka te ceste pa tudi ureditev križišča pri odcepu 
za Reštanj. Druga faza bo vključevala širitev odseka ceste, izgradnjo 
pločnika, javne razsvetljave in odvodnjavanje.

Odprli obnovljen odsek ceste Senovo - Belo

Dela druge faze obnove se bodo nadaljevala še letos.

OBNOVA KRŠKEGA STADIONA - Pred tradicionalno sobotno spid-
vej dirko za Zlati znak Občine Krško in pokal Franca Babiča v okvi-
ru občinskega praznika je župan občine Krško mag. Miran Stanko 
namenu predal obnovljen stadion Matije Gubca. V lanskem letu 
in začetku letošnjega leta je obnova stadiona Matije Gubca pote-
kala v treh fazah v skupni višini 300.000 evrov, in sicer je obsegala 
nadkritje pasaže na glavni tribuni, rušenje starih boksov in posta-
vitev novih (na fotografiji) ter nadkritje dostopa do objekta Avto 
moto društva Krško. Na širšem rekreacijskem območju stadiona 
je v načrtu še več projektov, med drugim so že uredili prostore za 
krški balinarski klub, v načrtu pa je še sanacija razsvetljave ter za-
menjava balona za Teniški klub Krško. 

Zaključek sanacije plazu v Drenovcu v KS Senuše

Po poplavah, ki so na širšem ob-
močju občine povzročile kar ne-
kaj škode na občinskih cestah, je 
Občina Krško v zadnjem letu pri-
stopila k sanaciji večjega števila 
plazov. 6. junija so tako v okvi-

ru občinskega praznika s kraj-
šo slovesnostjo obeležili zaklju-
ček sanacije plazu v Drenovcu 
v krajevni skupnosti Senuše. 
Hkrati pa sta župan mag. Miran 
Stanko in predsednik KS Senu-

še Damjan Mežič namenu pre-
dala obnovljeno cesto Senuše – 
Križe v dolžini 1,1 km. Kot je ob 
tem povedal župan, je bila pred 
sanacijo cesta Ladna – Kurja vas 
na odseku v naselju Drenovec 
le delno prevozna. V lanskem 
letu je Občina Krško pristopi-
la k sanaciji plazu v skupni viši-
ni 60.000 evrov, in sicer so ure-
dili odvodnjavanje, drenažo in 
zgradili oporni zid v dolžini 40 
metrov, na novo so uredili tudi 
cesto. V okviru dogodka so na-
menu predali tudi obnovljen 1,1 
kilometra dolg odsek ceste Se-
nuše – Križe, ki so jo konec lan-

skega leta v skupni višini 40.000 
evrov preplastili in uredili odvo-
dnjavanje v skladu s programom 
vzdrževanja in obnove cest v ob-
čini Krško. 

Na območju krajevne skupno-
sti Senuše je v letošnjem letu še 
v načrtu modernizacija odseka 
ceste Senuše – Križe, v smeri hi-
šne številke Senuše 57. Še v le-
tošnjem letu pa bo tudi pripra-
vljena projektna dokumentacija 
za projekt odvodnjavanja mete-
ornih vod in ureditev vodotoka 
ob lokalni cesti Senuše – Dreno-
vec v dolžini 1400 metrov.Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik KS Senuše 

Damjan Mežič sta slovesno namenu predala saniran plaz v Dre-
novcu in obnovljeno cesto Senuše – Križe.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
TURISTIČNIH PRIREDITEV V OBČINI KRŠKO 

ZA LETO 2016

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 39 dne 3.6.2016 obja-
vila Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v obči-
ni Krško za leto 2016, ki je namenjen sofinanciranju turističnih 
in drugih prireditev v občini Krško, katerih cilj je povečanje tu-
rističnega obiska v občini Krško in promocija kraja ter vplivajo 
na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so 
se izvajale in bile plačane v razpisnem obdobju od 16. 7. 2015 
– 15. 7. 2016. Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-
ciranje turističnih prireditev, je 13.000 EUR. 

Rok za prijavo je 18.7.2016.

Upravičenci so društva, ki so registrirana za opravljanje dejavno-
sti na področju turizma in imajo sedež v občini Krško. Občina Kr-
ško bo sofinancirala prireditve največ do 40 % celotne vrednosti 
prireditve na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih. 
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva in zve-
ze, ki so za isti namen oz. programe in aktivnosti že ali še bodo 
prejela sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občin-
skega proračuna oz. proračuna krajevne skupnosti ali iz regio-
nalnih, državnih ali mednarodnih virov.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani 
lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske de-
javnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-naslov: 
irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. – 11. ure.
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Električna mobilnost je vse bolj pomembna v prizadevanjih za 
zmanjšanje vplivov prometa na okolje. Napredek na področju ra-
zvoja novih tehnologij omogoča zmanjševanje odvisnosti od fosil-
nih goriv, alternativne oblike uporabe energetskih virov pa so ko-
rak k uresničevanju načel trajnostnega napredka in varstva okolja.

Tak korak je tudi ureditev infrastrukture za električna vozila. Druž-
ba Elektro Celje d. d. je v sodelovanju z Občino Sevnica postavila in 
uredila polnilno postajo za električna vozila, ki je umeščena na par-
kirišču za HTC v Sevnici, skupaj z dvema novo označenima parkiri-
ščema. Navzoče sta ob uradni predaji namenu pozdravila pomoč-
nik predsednika Uprave Elektra Celje mag. Marijan Šunta in župan 
Srečko Ocvirk. Celoten program so z izbrano besedo in glasbo obli-
kovali učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
 Foto: Janja Železnik, Foto Asja

BAZEN 
    SEVNICA

BAZEN SEVNICA
od 18. 6. dalje

popusti za podjetja

junij:
ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00 ugodnosti za društva

sezonske karte

jutranje plavanje

OTVORITVENA�ATRAKCIJA
N�����������������

Na športno-rekreacijskem območju nad sevniškim bazenom oziro-
ma nogometnim igriščem je konec maja potekal priložnostni dogo-
dek z odprtjem kolesarskega poligona, imenovanega pump-track. 

Poligon velikosti 950 kvadratnih metrov je sestavljen iz 13 zavojev, 
35 valov in treh skokov, raznolikih glede na različne nivoje znanja. 
Namenjen je različnim generacijam in različnim težavnostnim sto-
pnjam, omogoča vadbo enostavnejših in zahtevnejših skokov in za-
vojev. Pri vožnji na poligonu, ki je na lastno odgovornost, je potrebna 
še posebna previdnost in uporaba obvezne opreme – čelade, šči-
tnikov oziroma vsega potrebnega za zaščito in odgovorno uporabo.
Pozdrave na priložnostni otvoritvi so zbranim namenili predstavniki 
sodelujočih pri ureditvi poligona, s strani Krajevne skupnosti Sevni-
ca Martina Dremšak, župan Srečko Ocvirk in predsednik sevniške-
ga kolesarskega društva Robert Kosaber, slednja sta poligon preiz-
kusila tudi v praksi.
 Foto: Občina Sevnica

Srečanje z najuspešnejšimi učenci 
letošnje generacije na Gradu Sevnica
Občina Sevnica je na sevniškem gradu prejšnji teden gostila najuspešnejše učenke in učence osnovnih šol sevniške ob-
čine, ki so skozi devetletno izobraževanje izkazali izjemne uspehe, velik potencial na različnih področjih, posegali po 
najvišjih ciljih ter dajali vzor in zgled svoji generaciji. 

Pohvalo in knjižno darilo, no-
vembra lani izdano monografijo 
Občina Sevnica, je letos prejelo 
17 učenk in učencev, predlaga-
nih s strani šol. Na sprejem so 
vsako leto povabljeni učenci in 

učenke osnovnih šol, ki so v za-
dnjem triletju prispevali k ugle-
du šole in izstopali po uspehih 
in rezultatih iz znanja, športnih 
in šahovskih dosežkih, na kul-
turnem področju, v projektih 

šole in na natečajih ali dosegli 
uspeh na državnem ali medna-
rodnem tekmovanju. Iz Glasbe-
ne šole Sevnica pa sta kriterija 
izbora doseženi uspehi učencev 
na glasbenih tekmovanjih oziro-

ma njihovo nadaljevanje šolanja 
na srednji šoli glasbene smeri.
 
Udeležence sprejema je uvodo-
ma nagovoril gostitelj sprejema, 
župan Srečko Ocvirk. Dejal je, da 

je pot mladega človeka v svet 
gotovo velik izziv, naloga lokal-
ne skupnosti pa je ob tem pre-
poznati in pohvaliti odličnost in 
uspešnost. Zaželel jim je še ve-
liko uspehov, pa tudi nadaljnje 
aktivne vključenosti v družbo 
in družbene odgovornosti. Po-
dobne želje je navzočim name-
nila tudi predsednica aktiva rav-
nateljev, ravnateljica Osnovne 

šole Tržišče, Zvonka Mrgole.

Prireditev, ki je potekala v poroč-
ni dvorani sevniškega gradu, sta 
z glasbenima točkama obogati-
la učenka Glasbene šole Sevni-
ca Tinkara Jene z violončelom in 
Žan Repovž s pozavno, sicer tudi 
oba prejemnika pohvale.

 Foto: Občina Sevnica

Nagovor predsednice aktiva ravnateljev Zvonke Mrgole

Skupinska fotografija vseh navzočih

V Sevnici polnilna postaja za električna vozila 

Program so pripravili učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Pozdrav mag. Marijana Šunte

Pump track odprli sevniški kolesarji

Pri vožnji na poligonu, ki je na lastno odgovornost, je potrebna še 
posebna previdnost in uporaba obvezne opreme.

Sevniški kolesarski navdušenci 

Kolesarsko društvo Sevnica je zadnjo majsko nedeljo organiziralo 
21. sevniški kolesarski maraton, ki je letos prvič potekal po novi 
trasi, in sicer po obeh bregovih Save. 144 kolesark in kolesarjev 
se je v praksi prepričalo tako o odličnih možnostih za lahkotno in 
družinsko rekreacijo na kolesu, hkrati pa tudi o zadostnem izzivu 
za bolje pripravljene.

Mali oziroma družinski 28-kilometrski maraton je potekal izpred 
Športnega doma Sevnica proti Orehovem, Bregu, Loki pri Zidanem 
Mostu in Radečam ter se zaključeval v smeri Loke pri Zidanem Mo-
stu, Brega, Šmarčne, Kompolja, Boštanja in Sevnice. Veliki maraton 
dolžine 65 kilometrov se je nadaljeval proti Impoljci, Studencu, Za-
vratcu, Blanci, Pokleku, Trnovcu, Lončarjevemu Dolu in se nato za-
ključil v Sevnici. Kolesarji velikega maratona so ob tem premagali 
700 metrov višinske razlike.

Kot so sporočili organizatorji, je bil najmlajši kolesar na lastni pogon 
Svit Cestnik iz Sevnice, še mlajša Nika je uživala na maminem ko-
lesu. Danilo Pečnik iz Brežic je bil najstarejši udeleženec, člani Do-
lenjske balance iz Mokronoga pa najštevilčnejša ekipa. Za izved-
bo je skrbela 30 članska ekipa članic in članov domačega društva.

»Maraton se je po dolgem času odvijal v pravem poletnem vreme-
nu. Ob zaključku so udeleženci prejeli prvo osvežitev v obliki slado-
leda, okusno malico, dnevno vstopnico za sevniški bazen ter spo-
minsko medaljo. Udeležencem se še enkrat zahvaljujemo za obisk 
ter promocijo Sevnice in savske doline, ki nudi zelo dobre kolesarske 
možnosti. Se vidimo ob izteku počitnic. 28. avgusta, na že 25. Skoku 
na Lisco,« še sporočajo iz Kolesarskega društva Sevnica.

 Foto: Andreja Ameršek

21. sevniški kolesarski maraton 

Start v Sevnici
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Nosilna tema drugih letošnjih tematskih strani Podjetno 
Posavje je poslovanje posavskega gospodarstva v 
preteklem letu. Kot boste lahko prebrali, je naše 
gospodarstvo lani raslo, zlasti na tujih trgih, a je pri tem 
ustvarilo manj dobička kot v minulih letih. Direktor 
Komunale Brežice Aleksander Zupančič je v pogovoru 
'potegnil črto' pod svoje petletno vodenje novega 
komunalnega podjetja. Izvedeli boste lahko še, kdo so 
letošnji nagrajeni inovatorji Posavja, da je med mladimi 
vse več želje po podjetništvu, spoznali sodelujoče v 
projektu Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 
ter podjetje Strojne instalacije Lokar Rado. Pozornost smo 
namenili tudi nedavnemu dnevu reke Save.

GOSPODARSKE DRUŽBE: 
VEČ PRIHODKOV, A MANJ 
DOBIČKA
V letu 2015 je 1.451 posav-
skih družb, ki so AJPES pre-
dložile podatke iz letnih poro-
čil, ustvarile dobre 3 milijarde 
evrov prihodkov, kar je za do-
bro petino več kot v letu 2014 
(prihodki sicer iz leta v leto 
rastejo in so se od leta 2011 
povečali že skoraj za milijar-
do evrov). Povečali so se tako 
prihodki na domačem trgu (za 
7 odstotkov) kot na tujem trgu 
(kar za 33 odstotkov). »Kot po 
navadi je imela velik vpliv na 
prihodke dejavnost proizvo-
dnje električne energije, zlasti 
na tujem trgu, kjer jih je po-
večala kar za 38 %. Prihodke 
so povečale tudi dejavnosti tr-
govine, vzdrževanja in popra-
vil motornih vozil, dejavnost 
prometa in skladiščenja ter 
predelovalna dejavnost,« je za 
naš časopis pojasnila vodja kr-
ške izpostave AJPES Marijana 
Malus. Povečanje prihodkov 
je v Posavju večje kot v drugih 
regijah (v Sloveniji so se pri-
hodki povečali za 4 odstotke), 
tudi če ne upoštevamo velikih 
družb, ki delujejo na področju 
dejavnosti oskrbe z električ-
no energijo, plinom in paro. 
Energetska panoga z dvema 
milijardama evrov prihodkov 
oz. 66 % vseh v regiji je tako 
v lanskem letu še bolj izstopa-
la v regijskem gospodarstvu. S 
po petimi odstotki ji sledita pa-
nogi posredništva in trgovine 
na debelo (razen z motornimi 
vozili) ter proizvodnja papir-
ja in izdelkov iz papirja. Skoraj 
dve tretjini prihodkov (62 %) 
so posavske družbe ustvari-
le na tujem trgu, med regija-
mi so večji delež tovrstnih pri-
hodkov ustvarile le še družbe 
Jugovzhodne Slovenije.

Povečanju prihodkov pa niso 
sledili tudi drugi kazalniki po-
slovanja. Skupni dobiček vseh 

Posavsko gospodarstvo v letu 2015

Zelo odvisni od poslovanja s tujino
POSAVJE - Na podlagi podatkov, ki so jih za potrebe državne statistike predložili gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki, so v AJPES 
Izpostavi Krško pripravili informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Posavski regiji v letu 2015.

družb je bil 17 % nižji kot v 
letu 2014, pri čemer so ga kar 
za 28 % manj zabeležili v ener-
getskih družbah, povečali pa 
so ga denimo v predelovalnih 
dejavnostih (za 12 %) in v de-
javnosti trgovina, vzdrževanje 
in popravila motornih vozil (za 
24 %). Čisti dobiček družb, ki 
je v letu 2015 znašal 70 milijo-
nov evrov, je bil za 6 odstotkov 
manjši kakor v letu 2014, med-
tem ko so družbe v Sloveniji či-
sti dobiček povečale za 13 od-
stotkov. Največ čistega dobička 
so ustvarile družbe  s področja 
oskrbe z električno energijo, 
plinom in paro (12 milijonov 
evrov – opomba: običajno k 
tej dejavnosti prištevamo tudi  
družbo, ki je sicer razvrščena v 
dejavnost holdingov, deluje pa 
na področju energetike, skupaj 
z njo je bil dobiček 25 milijo-
nov) ter predelovalna dejav-
nost (22 milijonov), pri čemer 
so prve dobiček skoraj za tre-
tjino zmanjšale (to najbrž lah-
ko pripišemo nizkim cenam 
električne energije na global-
nem trgu), druge pa za dese-
tino povečale. Pozitiven izid 
je ugotovilo le blizu dve tretji-
ni družb.

Hkrati so posavske družbe iz-
kazale 23 milijonov evrov čiste 
izgube, kar je za 29 % več kot v 
letu 2014, medtem ko so druž-
be v Sloveniji izgubo zmanjša-
le za petino. Največ čiste izgu-
be, ki je bila kar štirikrat večja 
od leta prej, so ustvarile druž-
be s področja gradbeništva, za 
90 % so jo povečale tudi druž-
be v dejavnosti trgovine. Grad-
beništvo je poleg kmetijstva 
edina dejavnost, ki ima nega-
tiven neto izid v znesku 262 ti-
soč evrov. »53 družb v dejav-
nosti (28 %), ki so poslovale z 
izgubo, so le-to povečale pred-
vsem, ker so bistveno zmanj-
šale prihodke, za več kot polo-
vico, hkrati pa niso zmanjšale 
tudi stroškov dela, ki so celo 

porasli za 6 odstotkov, znaten 
strošek pa so pomenili tudi 
odpisi vrednosti zaradi pre-
vrednotovalnih odhodkov. Na 
podatke je bistveno vpliva-
la predvsem ena sama druž-
ba. Preostalih 121 družb je si-
cer poslovalo z dobičkom, več 
kot polovico večjim kot v letu 
2014, vendar ta ni bil tako ve-
lik, da bi dejavnost kot celo-
ta poslovala pozitivno,« poja-
snjuje Malusova. Kljub temu 
gradbeništvo izstopa pri no-
vih zaposlitvah, saj so jih pod-
jetja v panogi povečala kar za 
19 %. Poleg tega so največ za-
poslovali še v predelovalni de-
javnosti. Skupaj so posavske 
družbe lani zaposlovale 9.905 
zaposlenih, kar je 560 več kot 
leto prej.

Posavske družbe v gospodar-
stvu Slovenije po večini kazal-
nikov predstavljajo 2-3 % de-
lež, torej sodi Posavska regija 
skupaj z Zasavsko, Koroško in 
Primorsko-notranjsko regijo 
med najmanjše med 12 stati-
stičnimi regijami in se uvršča 
na 9.-10. mesto. Delež Posav-
ja je v državnem merilu večji 
po prihodkih (4 %), izstopa-
mo pa zlasti po prihodkih na 
tujem trgu (celo 6,6 %), seve-
da predvsem po zaslugi proda-
je električne energije. »Bila so 
tudi leta, ko smo bili po zaslu-
gi energetike po dobičku celo 
na 4. mestu med slovenskimi 
regijami,« ob tem spomni Ma-
lusova. 

V podatke sta sicer prvič zaje-
ti tudi občini Radeče in Bistri-
ca ob Sotli, kar pa na regijske 
podatke ni bistveno vplivalo. 
Radeško gospodarstvo je si-
cer edino, ki je lani poslova-
lo negativno, ostalih pet občin 
oz. njihove družbe so zabeleži-
le pozitiven izid. Po prihodkih 
(kar 80 % vseh v regiji), pri-
hodkih na tujem trgu (88 %), 
po dobičku (56 %), neto doda-
ni vrednosti (58 %) pa tudi iz-
gubi (65 %) prednjačijo druž-
be iz občine Krško, sledita 
brežiško in sevniško gospo-
darstvo ter vse tri manjše ob-
čine.

POGLED GOSPODARSKE 
ZBORNICE
Za direktorja posavske ob-
močne gospodarske zborni-
ce Darka Goriška je najbolj 
razveseljiv podatek, da je bilo 

v Posavju lani 412 novih de-
lovnih mest (preračunano na 
podlagi delovnih ur). »To je za 
Posavje velik skok, kakršnega 
doslej ni bilo, s čimer smo po 
številu delovnih mest na rav-
ni leta 2010, približujemo pa 
se obdobju pred krizo, recimo 
letu 2008,« pravi. To je spod-
buden podatek še zlasti zato, 
ker se podjetja zaradi togosti 
zakonodaje zelo težko odlo-
čajo za novo zaposlovanje in 
raje iščejo rešitve preko za-
poslitvenih agencij ipd. »To je 
pokazatelj, da se začenja nek 
nov cikel, ki bo dajal rezulta-
te v naslednjih letih,« je pre-
pričan Gorišek. Tudi on ugo-
tavlja, da so posavske družbe 
kot celota rasle, zlasti na tujih 
trgih, kar potrjuje veliko od-
visnost od izvozne uspešno-
sti. Kljub tej rasti pa učinko-
vitost in produktivnost nista 
bili tolikšni kot v letih poprej. 
»Vstop na nov trg je treba se-
veda plačati, ponavadi morajo 
podjetja na njih začeti z nižji-
mi cenami, pa tudi na splošno 
so se cene na svetovnih trgih 
znižale, zlasti cene električne 
energije, kar se v posavskem 
gospodarstvu zelo pozna,« 
pojasnjuje Gorišek. Izvozna 
usmerjenost posavskega go-
spodarstva po njegovem mne-
nju daje optimizem za v bodo-
če. Podatki za prva dva meseca 
letošnjega leta kažejo na 7-od-
stotno rast izvoza ter tudi 
18-odstotno rast uvoza, glav-
ni zunanjetrgovinski partneri-

ci posavskih podjetij pa ostaja-
ta Hrvaška in Nemčija.

PODJETNIKI IZBOLJŠALI 
REZULTATE POSLOVANJA
2.322 posavskih podjetnikov 
je lani ustvarilo za 216 milijo-
nov prihodkov (za primerjavo: 
to predstavlja 6,6 % prihodkov 
družb), kar je za 6 odstotkov 
več kot leta 2014. Največ so 
jih ustvarili v dejavnosti trgo-
vina, vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil (27 %), pro-
metu in skladiščenju (20 %), 
gradbeništvu (17 %) in pre-
delovalnih dejavnostih (16 %). 
Zanimivo je, da so največ pri-
hodkov ustvarili brežiški pod-
jetniki (33 %), krški pa 31 %. 
Tudi pri deležu prihodkov na 
tujem trgu (več kot polovico 
v dejavnosti promet in skladi-
ščenje) so na vrhu podjetniki 
iz občine Brežice (41 %), sledi-
jo jim podjetniki iz občine Sev-
nica (37 %) in podjetniki iz ob-
čine Krško (17 %). Podjetniki 
so nekoliko izboljšali tudi re-
zultate poslovanja, kar so iz-
kazali z nekaj več kot 14 mili-
joni podjetnikovega dohodka, 
2 odstotka več kot leto prej. 
35 % so ga dosegli krški pod-
jetniki, 30 % pa brežiški. Naj-
bolj pa so ga povečali radeški 
podjetniki, znižali pa brežiški 

in sevniški podjetniki. Največ 
dodane vrednosti so podjetni-
ki ustvarili v predelovalnih de-
javnostih in gradbeništvu (po 
petino), največji delež neto 
podjetnikovega dohodka pa v 
gradbeništvu (18 %, čeprav 
je nižji kot v letu 2014), bli-
zu pa so bile tudi predeloval-
ne dejavnosti. Posavski podje-
tniki so lani zaposlovali 2.040 
delavcev (20 % zaposlenih v 
družbah), kar je 7 odstotkov 
več kot leto pred tem. 

V ZADRUGAH POPETERILI 
DOBIČEK
V letu 2015 je 14 zadrug (ena 
več kot v letu 13) ustvarilo bli-
zu 29 milijonov evrov prihod-
kov (slab odstotek prihodka 
družb) in dobrih 28 milijo-
nov evrov odhodkov. Oboji so 
se nekoliko zmanjšali glede na 
leto poprej. Neto dodana vre-
dnost zadrug je znašala 4 mili-
jone evrov (6,3 % več kot v letu 
2014). Čisti dobiček, ki se je v 
primerjavi z letom 2014 pove-
čal petkratno, je zabeležilo se-
dem zadrug, čisto izgubo, ki je 
bila 99 % nižja kot leta 2014, 
pa štiri zadruge. V zadrugah 
je bilo 163 zaposlenih, kar je 
1,6 % zaposlenih v družbah.

 Peter Pavlovič

Brez podjetij, 
ki nimajo sedeža v regiji
Najbrž ni odveč ponovno spomniti, da v analizo poslovanja 
niso vključena sicer znana in dokaj uspešna podjetja, ki ni-
majo sedeža v regiji Posavje, denimo Silico, DS Smith, Numip, 
Q-techna, Hermes, Handte-ost, Šumi bonboni PE Krško, TPV 
PE Brežice … Na drugi strani so vključena podjetja, ki imajo 
sedež v naši regiji, poslujejo pa po celotni Sloveniji, npr. YISK 
s sedežem v Brežicah.

Animacija  
za  

otroke

Pestro  
dogajanje 
na odru

Razstavni 
prostori  

domačiH podjetij 
in 

MNOGE 
ugodnosti za 
obiskovalce!

v PETEK, 10. 6. 2016, od 15. ure dalje
parkirišče pred stavbo BOWLING DeLUXE

Ansambel 
PLUS 

Ansambel 
POTEP 

&
Hrana 
Pijača

&

BIZIfest.
Promocija lokalnega gospodarstva
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Volkswagen

All inclusive!
Vključeno 
servisiranje 
prvih 6 let!

Emisije CO2: 165−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,1−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število delcev: 15,9−0,0009 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Akcija „All inclusive/Vključuje vse“ velja za modele up!, Polo in Golf do 30.6.2016. Akcija velja za fizične osebe in ne velja za električna in hibridna vozila. Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila 
v vrednosti 500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila, permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila in servisiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je del 
skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBONALL. Več na www.porscheleasing.si. *Servisiranje vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in 
vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila (zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

VWbillboardFinanciranje_2016_504x238.indd   1 07/04/16   16:04

Avtohiša Radanovič Brežice

Slovenski trgovec leta 
za znamko Volkswagen.

Radanovič Brežice d. o. o. | Černelčeva cesta 5 | 8250 Brežice, 074992150 | www.radanovic.si 

Pred petimi leti ste prevzeli 
vodilno mesto javnega pod-
jetja Komunala Brežice d.o.o. 
S kakšnimi načrti in željami 
ste nastopili svojo funkcijo?
Od samega začetka verjamem, 
da je mogoče tudi na področju 
javnega podjetništva naredi-
ti uspešno, moderno in učin-
kovito podjetje. Menim, da so 
javna podjetja pogosto nego-
spodarna in neučinkovita, zato 
sem si želel v Brežicah ustvari-
ti drugačno zgodbo. Učinkovi-
to in gospodarno javno podje-
tje. Moja vizija je bila vključiti 
v skrb za komunalna vprašanja 
vse ljudi, se povezati z občani 
in dihati z njimi. Predvsem pa 
vključiti v delo tudi uporabni-
ke in jih pri tem motivirati. Ni 
dovolj le delati, treba je diha-
ti z uporabniki in za njih. Brez 
njih nas ni in zavedati se je tre-
ba, komu smo namen in za-
kaj. Lepo je, da se tudi občani 
vedno bolj zavedajo, kako po-
membno vlogo imamo v vsak-
danjem življenju. Kar predsta-
vljajte si, da dan ali dva ni pitne 
vode, da nekaj dni ne odvede-
mo fekalij v kanalizaciji, da ne-
kaj časa ne odpeljemo smeti …

Predvsem na začetku delova-
nja Komunale, pa tudi danes 
še lahko slišimo določene 
očitke, da je nebodigatreba, 
saj smo v občini že prej ime-
li komunalno podjetje in ne 
potrebujemo dveh, da posta-
jate vedno bolj tržno usmer-
jeno podjetje, imate vedno 
več zaposlenih, položnice so 
vedno dražje itd. Kako odgo-
varjate na te očitke?
Oskrba s pitno vodo, odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda, 
zbiranje in ravnanje z odpadki 
ter pogrebna služba so osnov-
ne storitve, ki jih moramo imeti 
zagotovljene, da družba in po-
samezniki sploh lahko živimo. 
Komunalna dejavnost je poleg 
zdravstvene oskrbe najosnov-
nejša in najnujnejša v smislu 
zagotavljanja zdravja. Dobro 
organizirana komunalna oskr-
ba je ključna. Vesel sem in po-

nosen, da so ljudje tudi v an-
ketah to potrdili. Naši podatki 
iz raziskav namreč kažejo, da 
je prek 90 % naših uporabni-
kov zadovoljnih z našim delom. 
Glede položnic lahko rečem, da 
jih res nihče ni vesel. Moramo 
pa se zavedati, da na naši po-
ložnici plačamo najbolj nujne 
stvari, torej pitno vodo, odvoz 
fekalij in čiščenje onesnažene 
vode, odvoz in obdelavo od-
padkov, vzdrževanje javne in-
frastrukture. Vse to ob dejstvu, 
da približno polovico zneska 
na položnici plačamo v držav-
ni in občinski proračun ter iz-
vajalcem drugih javnih služb. 
Tako se je pred dvema letoma 
dvignil DDV in podražil našo 
položnico. Ravno tako je npr. 
samo CeROD Novo mesto v za-
dnjih dveh letih dvakrat zelo 
podražil svoje storitve, zato je 
položnica kljub našemu niža-
nju cen višja. Nekatere to zave-
de, večina ljudi, ki spremlja za-
deve, pa se tega zaveda, in ve, 
da se cene naših storitev nižajo.

Večkrat so zapisali, da je vaše 
vodilo biti drugačen, inovati-
ven in pri tem v prvi vrsti de-
lovati družbeno odgovorno.
Komunala Brežice se s srčnimi 
zaposlenimi, ki so gonilo naše-
ga razvoja, vseskozi trudi biti 
inovativna, saj je to pogoj za 
boljše rezultate. Še pred kak-
šnim letom so me spraševali, 
kako je komunala lahko inova-
tivna, da je to možno samo na 
tehničnem področju. V pone-
deljek smo s strani Gospodar-
ske zbornice Slovenije prejeli 
bronasto priznanje za inova-
cije na področju ozaveščanja 
in informiranja naših uporab-
nikov. Projekte za ozaveščanje 
dojemamo kot naš produkt, 
kot nekaj, kar razvijamo, in na 
tem področju želimo postati 
to, kar sta Pipistrel in Akrapo-
vič na tehničnem področju. Pri 
vseh aktivnostih se zavedamo 
naše družbene odgovornosti, 
ki jo imamo do uporabnikov, 
zaposlenih, drugih deležnikov, 
in kar je najpomembnejše, do 

našega okolja. Da je temu res 
tako, priča tudi priznanje za 
družbeno odgovornost Horus 
2015, ki smo ga pod pokrovi-
teljstvom predsednika RS pre-
jeli v preteklem letu. Informi-
ranje uporabnikov je ključnega 
pomena, pri čemer se poslužu-
jemo različnih medijev in nači-
nov, še posebno ponosni smo 
na naše lastno glasilo Komu-
nalko, ki ga prejmejo vsa go-
spodinjstva v občini, stroške 
izdaje pa pokrivamo tudi s tr-
ženjem oglasnega prostora.

Lani ste v primerjavi z letom 
2011 povečali količino lo-
čeno zbranih odpadkov za 
72,5 odstotka. Evropska di-
rektiva določa, da mora biti 
do konca leta 2020 ločeno 

zbranih 50 odstotkov od-
padkov. Kako vam je uspelo 
v tako kratkem času priti do 
tako visokega deleža ločeno 
zbranih odpadkov? 
Za te rezultate se moramo za-
hvaliti predvsem našim upo-
rabnikom, ki so slišali naša 
sporočila in začeli ločevati. 
Tako smo v občini Brežice že 
v letu 2015 dosegli 58 % loče-
no zbranih odpadkov.  Zelo po-
membno pri tem pa je, da so 
zaradi tega položnice občanov 
bistveno cenejše, kot bi bile, če 
ne bi toliko ločevali. Ključno se 
mi zdi nenehno vlaganje v oza-
veščanje ljudi po različnih ko-
munikacijskih kanalih.

V predstavitvi poslovnega 
poročila na zadnji občinski 

seji ste navedli, da ste lani 
s projekti za ozaveščanje 
skupaj z uporabniki odlo-
žili za 2306 ton manj meša-
nih odpadkov kot leta 2011, 
s čimer ste uporabnikom 
privarčevali več kot 210.000 
evrov, kar na mesec za šti-
ričlansko družino znese tri 
evre manj na položnici. To 
pomeni, da se cene komunal-
nih storitev dejansko znižu-
jejo in ne obratno, kot meni-
jo nekateri občani?
Po naših podatkih iz raziskav 
se večina občanov že zaveda, 
da se cene naših komunalnih 
storitev znižujejo. Že v dru-
gem letu svojega poslovanja 
smo začeli z akcijo 'Kdor loču-
je, privarčuje!' in po štirih letih 
so rezultati neverjetni. V leto-
šnjem letu bo ravno zaradi ved-
no manjših količin mešanih 
odpadkov v občini Brežice pri-
hranek naših uporabnikov še 
veliko večji. Predvsem zaradi 
izjemnih podražitev izvajalca 
odlaganja mešanih komunal-
nih odpadkov na odlagališču 
v Novem mestu. Če ne bi tako 
zelo zmanjšali količin odpad-
kov, ki jih uporabniki oddajo v 
zelenih hišnih posodah, bi bile 
naše položnice na račun obde-
lave in odlaganja v povprečju 
od pet do sedem evrov na me-
sec višje. To pa zato, ker za lo-
čene odpadke, ki jih poberemo 
na ekoloških otokih, ne rabimo 
plačati nič, saj gredo v ponovno 
uporabo in jih oddajamo brez-
plačno, medtem ko moramo 
za tiste iz zelenih hišnih posod 
plačati še obdelavo in odlaga-
nje, ki trenutno stane že never-
jetnih 262 evrov po toni in izje-
mno podraži položnico.

Rečeno je bilo, da bodo mo-
rala imeti vsa gospodinjstva 
male komunalne čistilne na-
prave (MKČN) vgrajene naj-
kasneje do konca leta 2017. 
Brežiški svetniki so nato 
sprejeli sklep, s katerim naj 
bi se v naseljih, kjer je še ni-
majo, gradila javna kanaliza-
cija. Kako je zdaj s tem?

Vgradnja MKČN bo po novem 
obvezna do 31. 12. 2021. Spre-
memba je tudi glede območij, 
na katerih mora občina zgra-
diti javno kanalizacijo in ko-
munalne čistilne naprave. Ob-
činski svet je na podlagi teh 
dejstev odločil, da se bo tako 
v nekaterih naseljih dodatno 
gradila kanalizacija in komu-
nalne čistilne naprave.

Koliko vaških vodovodov je 
še v brežiški občini in koliko 
občanov, ki se ne želijo pri-
ključiti na javni vodovod? 
Kako to rešujete?
V brežiški občini je trenutno 
še 11 vaških vodovodov (Ar-
tiče, Bizeljsko, Kraška vas, Gaj 
- Ribnica, Ponikve, Oklukova 
Gora, Pišece - center, Pečice, 
Curnovec, Blatno, Brezje pri 
Veliki Dolini), saj smo jih v pre-
teklih letih veliko že prevzeli. 
Na podlagi izkušenj pri prete-
klih prevzemih vaških vodo-
vodov v upravljanje ocenjuje-
mo, da je na vsakem vodovodu 
v povprečju kakšnih 5 do 10 % 
občanov, ki niso za priključitev 
na javni vodovod. Velikokrat 
opažamo, da so proti priklju-
čitvi predvsem občani, ki ne-
redno plačujejo ali celo točijo 
pitno vodo mimo meritve ter 
s tem oškodujejo ostale upo-
rabnike vaškega vodovoda. 
Kar nekaj je tudi takšnih pri-
merov, ko občani sami prosijo 
za prevzem vodovoda. Skoraj 
vedno pa nam prevzem vodo-
voda pomeni povečanje stro-
škov, saj moramo kot javni iz-
vajalci oskrbe s pitno vodo 
zagotavljati zelo visoke stan-
darde, ki jih upravniki vaških 
vodovodov ne morejo zago-
tavljati. Vse nesporazume pri 
prevzemih rešujemo z odkrito 
komunikacijo in predstavitvi-
jo prednosti, ki jih za uporab-
nike prinaša javno upravljanje 
vodovoda.

Na leto izvedete več kot 30 
projektov, s katerimi otro-
kom in odraslim predsta-
vljate načine, kako ohra-

Aleksander Zupančič, direktor JP Komunala Brežice d.o.o.:

BREŽICE - Mineva pet let od ustanovitve javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Na razpis za direktorja se je takrat kot edini kandidat prijavil in bil izbran 
Aleks ander Zupančič, ki je prvo leto, do imenovanja nadzornega sveta, opravljal funkcijo vršilca dolžnosti, nato pa dokončno postal direktor. Ob iztekajočem se 
prvem mandatu smo se z njim pogovarjali o delovanju in dosežkih podjetja.

37-letni Aleksander Zupančič živi v Brežicah, prihaja pa iz Pod-
gorja pri Pišecah. Po izobrazbi je pravnik, končal je tudi speci-
alni študij integrativne psihoterapije in coachinga. Preden je 
postal direktor Komunale Brežice, je vodil odvetniško pisarno 
Podgoršek v Brežicah in pomagal tudi podjetnikom pri izpolnje-
vanju vlog za pridobitev nepovratnih sredstev. Njegov prosti čas 
zapolnjujeta kultura in šport, saj poje pri zasedbi Vox Posavci 
in trenira tajski boks, včasih je tudi tekmoval, danes pa osnove 
tega borilnega športa z veseljem predaja naprej svojim otrokom.

Ko vidim znanje štiriletnikov o odpadkih, mi je toplo pri srcu

Volkswagen

Golf že za
14.999 EUR*

All inclusive!
Vključeno 
servisiranje 
prvih 6 let!

Emisije CO2: 165−85 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,1−3,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0,0082 g/km. 
Število delcev: 15,9−0,0009 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija velja za 
modele up!, Polo in Golf do 30.6.2016. Akcija velja za fizične osebe in ne velja za električna in hibridna vozila. *Cena velja za model Golf, oprema 
Trendline, izvedba 1.2 TSI BMT 81 kW (110 KM), dvovratni. Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV velja v 
primeru hkratnega financiranja/najema vozila, permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila in servisiranja vozila preko družbe Porsche 
Leasing SLO d.o.o., ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBONALL. Več na www.porscheleasing.si. **Servisiranje 
vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila 
(zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine.Slike so simbolne.  Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Volkswagen

up! že za
8.699 EUR*

Emisije CO2: 109−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,7−4,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0185−0 g/km. Število 
delcev: 0. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija velja za modele up!, Polo in Golf 
do 30.6.2016. Akcija velja za fizične osebe in ne velja za električna in hibridna vozila. *Cena velja za model up!, oprema take up!, izvedba 1.0 
44 kW (60 KM), dvovratni. Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/
najema vozila, permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila in servisiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je del 
skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBONALL. Več na www.porscheleasing.si. **Servisiranje vozila se za prvih 6 let 
oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila (zamenjava motornega 
olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine.Slike so simbolne.  Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

All inclusive!
Vključeno 
servisiranje 
prvih 6 let!

Volkswagen

Polo že za
10.699 EUR*All inclusive!

Vključeno 
servisiranje 
prvih 6 let!

Emisije CO2: 139−88 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,0−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0538−0,0188 g/km. 
Število delcev: 12,6−0,0235 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija velja za 
modele up!, Polo in Golf do 30.6.2016. Akcija velja za fizične osebe in ne velja za električna in hibridna vozila. *Cena velja za model Polo, oprema 
Trendline, izvedba 1.0 55 kW (75 KM), dvovratni. Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV velja v primeru 
hkratnega financiranja/najema vozila, permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila in servisiranja vozila preko družbe Porsche Leasing 
SLO d.o.o., ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBONALL. Več na www.porscheleasing.si. **Servisiranje 
vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila 
(zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine.Slike so simbolne.  Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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Podjetje Strojne inštalacije Rado 
Lokar s.p., ustanovljeno leta 1985, 
ima osem zaposlenih, v prvi vrsti 
pa se ukvarjajo z napeljavo sodob-
nih ogrevalnih oblik, vodovodnih in 
plinskih inštalacij, prezračevanjem 
in klimatizacijo. »Usmerjeni smo v 
izvajanje strojnih inštalacij na po-
dročju stanovanjskih objektov, teh-
nološke razvode večjih razsežnosti, 
kotlovnic ter toplotnih in hladilnih 
postaj pa izvajamo na področju 
gradnje poslovnih in industrijskih 
objektov,« pravi ustanovitelj in la-

stnik podjetja Rado Lokar, ki je leta 2013 za svoje uspešno 
delovanje prejel tudi plaketo Občine Kostanjevica na Krki. 

Seznam storitev, ki jih izvajajo, je kar dolg: montaža kotla ali 
celotne kotlovnice na biomaso (polena, peleti, sekanci), olje, 
plin ali elektriko, sanacija že obstoječih kotlovnic, montaža 
toplotne črpalke, talnega, radiatorskega in konvektorskega 
ogrevanja, sončnih kolektorjev (ploskovni sončni kolektorji, 
vakuumski sončni kolektorji), tehnološki razvodi – medicin-
ski plini (predvsem montaža v farmaciji - tovarna Krka Novo 
mesto in bolnišnica Brežice), montaža posameznih ogreval-
nih naprav (kotel, kamin, grelnik sanitarne vode, zalogovnik 
toplote, cisterna za olje, gorilnik ...), vodovodne instalacije, 

prezračevanje, montaža sanitarne opreme (obnova kopal-
nic), čiščenje kanalizacij, diamantno kronsko vrtanje in osta-
li servis. Kvaliteto, tradicijo in znanje nadgrajujejo z vgra-
dnjo najsodobnejše in okolju prijazne opreme, kar je pogoj 
za dolgo življenjsko dobo brez popravil in cenejših stroškov 
obratovanja. »Naše podjetje odlikujejo poštenost, zaneslji-
vost in kakovostna izvedba storitev, ki so temelj za uspešno 
opravljene projekte in vzpostavitev zaupanja med poslovni-
mi partnerji,« dodaja Lokar. 

Reference za njihovo usposobljenost so 30-letne delovne 
izkušnje ter strokovne kompetence njihovih zaposlenih, ki 
jih sokazujejo z mednarodno priznanimi certifikati in A-testi. 
Dolga je tudi njihova referenčna lista, če izpostavimo le ne-
kaj večjih projektov v Posavju: Evrosad Krško, Terme Čatež, 
Občina Brežice, Komunala Brežice, Metalna Senovo, TIPS 
Leskovec, Krovstvo Tršinar Sandi Kostanjevica na Krki, SL 
inženiring Leskovec pri Krškem, Gostilna Žolnir Kostanjevi-
ca na Krki, Dom starejših občanov Krško, bolnišnica Breži-
ce, OŠ Leskovec, Krško in Brestanica, Vrtec Krško itd. ter 
seveda veliko stanovanjskih objektov in zasebnih stanovanj 
v Brežicah, Krškem, Sevnici …

Strojne inštalacije Lokar Rado vam ponujajo celovito stori-
tev od ogleda objekta, svetovanja in izdelave predračuna 
preko kvalitetno, strokovno in natančno opravljenih storitev 
z najsodobnejšimi tehnologijami in materiali ter v predho-
dno dogovorjenem času do garancije za vsa izvedena dela. 
Če želite, vam uredijo tudi dokumentacijo za pridobitev ne-
povratnih eko subvencij iz Eko sklada, ki jih lahko izkoristite 
pri montaži sončnih kolektorjev, vgradnji toplotne črpalke za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, vgradnji prezra-
čevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanj-
ski stavbi, gradnji ali nakupu skoraj nič-energijske nove eno- 
ali dvostanovanjske stavbe, celoviti obnovi starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe itd. Vse to priča o tem, da so ravno 
oni prava izbira za vaše potrebe.

Odlikujejo jih tradicija, znanje in zanesljivost
Podjetje Strojne inštalacije Lokar Rado s.p. s sedežem na Dolnji Prekopi v občini Kostanjevica na Krki se ponaša s 30-letnimi izkušnjami v montaži strojnih inštalacij tako 
v Sloveniji kot tudi v tujini (Avstrija, Češka, Slovaška in Hrvaška). 

Ustanovitelj in 
lastnik podjetja 

Rado Lokar

Vozni park podjetja

V e č  i n f o r m a c i j  i n  r e f e r e n c  n a  s p l e t n i  s t a n i  w w w . l o k a r . s i . 

njati čisto okolje. Kako vam 
uspe vse to izvesti?
Naši zaposleni - trenutno jih 
imamo skupaj s tistimi preko 
javnih del 95 - so resnično pre-
dani svojemu poklicu in se za-
vedajo našega poslanstva. Ve-
liko nam pri izvedbi pomagajo 
študentje fakultet in dijaki sre-
dnjih šol, ki pri nas opravlja-
jo obvezno prakso, ter javni 
delavci. K temu veliko doda-
jo tudi šole in vrtci, ki so izje-
mni tako s svojimi idejami kot 
tudi s svojo zavzetostjo. Naj-
pomembnejše pa je, da je to 
neprecenljiv kapital za nasle-
dnje rodove, ki bodo veliko bo-
lje znali poskrbeti za naravo in 
okolje, v katerem živimo.

Trenutno najbolj odmeven je 
projekt Zdravo – bolj zdravo 
– voda iz pipe, s katerim ljudi 
spodbujate, naj pijejo vodo 
iz pipe. Zakaj je to tako po-
membno?
Ker se premalo zavedamo, da 
je čista pitna voda iz pipe po 
svetu redkost in da večina pre-
bivalcev tega planeta nima več 
te sreče, da bi lahko pila vodo 
iz pipe. V občini Brežice pa lah-
ko s ponosom povemo, da pi-
jemo eno izmed najboljših vod 
na svetu. Razlog za pitje vode iz 
pipe je tudi skrb za naravo, saj 
jo tako manj obremenjujemo 
z odpadno plastično embala-

žo, privarčujemo na nafti in pi-
tni vodi, ki je potrebna za izde-
lavo plastenke. Voda iz pipe je 
tudi 1000-krat cenejša od vode 
v plastenki, saj 1000 litrov tega 
bisera doma na pipi stane toli-
ko kot ena plastenka vode. 

Lani ste začeli tudi z odmev-
no brezplačno tržnico rablje-
nih stvari Prinesi - odnesi. 
Kakšen je odziv občanov in 
kaj vse prinašajo/odnašajo? 
Odziv je nad našimi pričako-
vanji. S projektom smo v sla-
bem letu v ponovno upora-
bo predali že več kot 10.000 
uporabnih predmetov. Obča-
ni vsako soboto na brežiško 
tržnico prinesejo in odnese-
jo v povprečju 300 predme-
tov, ki bi drugače končali na 
odlagališču, in sicer otroško 
opremo, igrače, gospodinj-
ske pripomočke, kolesa, knji-
ge, računalniško opremo in 
drugo. Veseli smo, da se akci-
ja širi na državni nivo, saj so 
jo na Zbornici komunalnega 
gospodarstva prepoznali kot 
odlično in jo povzeli v držav-
no strategijo, kjer bodo tudi 
ostalim komunalnim podje-
tjem v Sloveniji predlagali to-
vrstno delovanje na področju 
ponovne uporabe stvari. Z ak-
cijo nas vabijo tudi na gostova-
nja, tako smo se predstavili na 
letošnjem mednarodnem sej-

mu Green v Gornji Radgoni in 
v Cityparku Ljubljana.

Ozaveščenost aktivno širi-
te tudi med otroki, za kate-
re pravite, da so največji va-
ruhi narave.
Odrasli smo v današnjem času 
zelo zaposleni in zasuti s po-
plavo informacij, zato težko 
menjujemo nekatere navade, 
še posebej če nam to predsta-
vlja dodatno delo. Otroci so po 
drugi strani veliko bolj dovze-
tni za to, in če jih začnemo do-
volj zgodaj učiti, s tem zrastejo 
in to je največja naložba za pri-
hodnost. Poleg tega pa so rav-
no otroci tisti, ki potem doma 
tudi svoje starše opozarjajo na 
to, da je treba biti pozoren, kam 
odložimo kakšen odpadek, in 
da je treba pipo zapreti, da ne 
teče v prazno, ko si umivamo 
zobe, in podobno. Otroci so re-
snično izjemni, in ko jih opazu-
jem, kako pri štirih letih točno 
vedo, v katero posodo gre ka-
kšen odpadek, mi je res toplo 
pri srcu.

Se povezujete s komunalni-
mi podjetji iz sosednjih ob-
čin?
Še več kot to. V zadnjih dveh le-
tih aktivno poskušamo poveza-
ti komunalna podjetja iz cele 
Slovenije na področju ozave-
ščanja in promocije zdravja na 

delovnem mestu. Eden izmed 
takšnih projektov je bil projekt 
'Zdrava komunala', v katerega 
smo povezali deset komunal-
nih podjetij in Zbornico komu-
nalnega gospodarstva. Tudi si-
cer intenzivno sodelujemo s 
komunalami iz sosednjih ob-
čin predvsem na področju iz-
menjave dobrih praks in ob-
delave odpadkov.

Kako bi vaše podjetje pri-
merjali z drugimi komunal-
nimi podjetji?
Osebno vedno stremim k temu, 
da tisto, kar delam, delam naj-
bolje. Takšna je tudi naša bre-
žiška komunala. V njej dela ve-
liko res srčnih 'komunalcev', 
ki so predani svojemu delu in 
to se kaže tudi pri naših rezul-
tatih, ki so zelo nadpovprečni. 
Sam sem zagovornik sodelo-
vanja in učenja od najboljših. 
Zato me veseli, da vedno več 
komunalnih podjetij prihaja 
tudi k nam v Brežice na posve-
te ter oglede naše organizacije 
in projektov. Veliko priznanje 
pa nam je dala sama Zborni-
ca komunalnega gospodarstva 
Slovenije, ki je kar tri projekte 
ozaveščanja, ki smo jih razvili 
in začeli izvajati v občini Breži-
ce, povzela v državno strategi-
jo za leto 2016 in se sedaj izva-
ja na nivoju cele države.
 Rok Retelj

Ko vidim znanje štiriletnikov o odpadkih, mi je toplo pri srcu
Vabi na 

OTROŠKI BAZAR 
na TRŽNICO BREŽICE

11. 6. 2016 od 8. do 12. ure
Namen: 

Izmenjava in prodaja rabljenih otroških stvari 

(šolske potrebščine, igrače, otroška oprema, ipd.) 

Spremljevalni program: 

- Pravljična urica v sodelovanju s Knjižnico Brežice
med 9. in 10. uro

- Palačinke in osvežilni napitki
- Izdelava papirnatih vetrnic v otroškem kotičku
- Zanimiva ponudba lokalnih obrtnikov

Za sodelovanje na stojnicah je potrebna predhodna prijava na 
jasmina.butara@komunala-brezice.si ali 07/62 09284 do 9.6.2016. 

Lokalno je aktualno!
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

PVSP
RADEČE

Brigita Bedek 
Veliko svojega časa posveča pro-
stovoljnemu delu v okolju, kjer 
živi zadnjih 12 let. Dejavna je v 
Gledališkem društvu Radeče, 
kjer se udejstvuje kot režiserka, 
maskerka, scenografinja in ko-
stumografinja. Kot članica GLG 

Sevnica pomaga kot lutkarica pri izvedbi lutkovnih 
ter ustvarjalnih delavnic. Že osem let opravlja tudi 
osebno dopolnilno delo, preko katerega izdeluje 
predvsem ročno narejene uporabne in okrasne iz-
delke, izvaja pa tudi različne lutkovne, gledališke in 
ustvarjalne delavnice. 
»Močno si želim odpreti umetniški atelje, ki bi ga 
poimenovala Mavrični atelje BB. V njem bi na enem 
mestu združila rokodelsko delavnico, umetniški ate-
lje in trgovinico. V prodajni in razstavni ponudbi bi 
imela pestro paleto izdelkov, ki bi bili delo mojih 
rok. To bi bile torbice različnih velikosti, pletena, 
kvačkana in šivana oblačila, unikatni lestenci in na-
mizne svetilke, različni dekorativni izdelki, nakit … 
Izdelke in oblačila bi izdelovala tudi po naročilu, 
hkrati bi na željo stranke naredila še različne po-
slikave. Idej imam veliko,« pripoveduje Brigita Be-
dek, ki je veliko uporabnega znanja pridobila tudi s 
štirimesečno vključitvijo v projekt PVSP. 

Robert Titovšek
V lanskem letu je dokončal po-
diplomski študij na Fakulteti za 
komercialne in poslovne vede 
v Celju, a že od rane mladosti 
mu šport predstavlja pomem-
ben del življenja. Ukvarjal se je z 
rokometom, namiznim tenisom, 

tenisom, zadnja leta pa tekmovalno-rekreativno s 
krosmintonom oz. s speed badmintonom in ljubitelj-
sko s fitnesom. Je tudi eden izmed soustanoviteljev 
Speed badminton kluba Radeče, ki se je preimeno-
val Krosmintonski klub Radeče, in s katerim dose-
gajo odlične rezultate na mednarodnem področju. 
»Moja poslovna ideja izhaja predvsem iz dejstva, da 
bi bil v občini Radeče dobrodošel  športni objekt, v 
katerem bi športna društva in posamezniki utrjeva-
li svojo telesno pripravljenost. Odločil sem se razvi-
jati idejo na področju osebnega trenerstva in sve-
tovanja športnikom, posameznikom in podjetjem. 
Vadbe, ki bi bile prilagojene posamezniku in skupi-
nam, bi izvajal v manjšem fitnes prostoru in na pro-
stem,« pripoveduje Robert Titovšek in dodaja, da 
je bila zanj vključitev v projekt PVSP odlična osno-
va za začetek lastne podjetniške poti, za katero je, 
tako kot ostali udeleženci omenjenega projekta,  iz-
delal tudi kazalnik poslovanja.  

Mihajela Trstenjak
Navdih za poslovno idejo je do-
bila ob ljubiteljskem ustvarjanju 
na področju oblikovanja in aran-
žiranja, prve izkušnje v praksi pa 
ob pripravi celotne poročne de-
koracije za svakinjo. V prihodno-
sti bi želela odpreti lasten butik 

z imenom Estrella, ki v španščini pomeni zvezdica. 
Nudila bi unikatne, ročno izdelane poročne deko-
racije, in sicer od ročno izdelanih naprsnih šopkov, 
blazinic za prstane, milnih mehurčkov, dekorativ-
nih izdelkov, daril za svate, poročnih konfetov do 
poročne tiskovine. 
»V sklopu svojih storitev bi poskrbela tudi za barv-
no in stilsko usklajenost prireditvenega prostora, 
civilnega ali cerkvenega, ter za posebno dekoracijo 
avtomobilov. Ponudba aranžiranja bi bila prilagoje-
na tudi ostalim ciljnim skupinam v duhu praznova-
nja, kot so denimo krsti, obhajila in birme ter rojstni 
dnevi ter okrogle obletnice,« pravi Mihajela Trste-
njak, ki je z vključitvijo v projekt PVSP razvoj svo-
je poslovne ideje še dodatno nadgradila, zato tovr-
stno usposabljanje priporoča vsakomur, v katerem 
zori dobra podjetniška ideja, a nima dovolj strokov-
ne osnove za uresničitev. 

Doroteja Jazbec
Ko jo je pot življenja pripelja-
la v Radeče, je navezala stike s 
predstavniki različnih društev, 
klubov, javnih zavodov in osta-
lih, ki sooblikujejo utrip v sku-
pnosti. Kmalu je pričela s poro-
čanjem o aktualnih zadevah za 

lokalne spletne in tiskane medije, od marca letos 
pa deluje tudi spletni informativni portal Radeški 
utrip, ki ponuja v branje aktualne novice z različnih 
dogodkov v radeški občini. 
»To poslovno idejo sem sicer nameravala realizirati 
že februarja, ko pa se je ponudila priložnost vklju-
čitve v operacijo PVSP, sem jo z veseljem in z veliki-
mi pričakovanji sprejela. Zavedala sem se, da imam 
enkratno priložnost, da v zgoščeni in organizirani 
obliki pridobim nova znanja, ki mi bodo koristila 
pri uresničitvi moje želje. Ob tem bom delo dolgo-
letne novinarske dopisnice dopolnjevala še s trže-
njem, z administrativnim delom, raziskovanjem trga 
in javnega mnenja ter vodenjem prireditev,« pred-
stavlja uresničevanje poslovne ideje Doroteja Jaz-
bec in dodaja, da je bilo štirimesečno usposabljanje 
z mnogimi strokovnimi delavnicami ter predavanji, 
oprtimi na praktične izkušnje, odlična popotnica.

Tanja Zajec
Veterinarska tehnica iz vasi Za-
grad je že v najzgodnejših otro-
ških letih razvila ljubezen in spo-
štovanje do prostoživečih živali, 
ki so prisotne v našem okolju. 
Ukvarjala se je s kinologijo in ko-
njeništvom, zato zanjo izbira po-

klica ni bila težka odločitev. 
»Pri svojem delu z živalmi na veterinarski posta-
ji, v hlevih ali kot predsednica društva proti muče-
nju živali sem opazila veliko stvari, ki mi niso najbolj 
všeč. Začela sem razmišljati in iskati načine, kako bi 
se lahko delalo bolje. Pri spremljanju delovanja or-
ganizacij za varstvo in zaščito živali v tujini sem po-
mislila, da bi lahko na tem področju nekaj naredila 
tudi sama. Začela sem razvijati idejo o ustanovitvi 
lastnega zavoda za zaščito in varstvo živali, ki bi ga 
poimenovala Herkul. Poleg varstva, pomoči in sve-
tovanja bi organizirala tudi izobraževanja. Trudila bi 
se za povezovanje različnih institucij. Čaka me še ve-
liko dela in učenja, ampak kjer je volja, je tudi pot. 
Verjamem, da če človek dela iskreno in trdo, pride-
jo tudi uspehi,« pravi Tanja Zajec, ki je z vključitvijo 
v projekt PVSP dobila priložnost, da svojo poslovno 
idejo nekoč udejani.

Leonida Martinšek
Delo z ljudmi je njeno »močno 
področje« in razmišlja o ustano-
vitvi socialnega servisa, ki bi bil 
namenjen različnim starostnim 
skupinam kot pomoč pri različ-
nih opravilih. 
»Prebivalstvo se stara in insti-

tucionalno varstvo je za marsikoga predrago ali ga 
morda sploh ne potrebuje v celoti. Mnogi potrebu-
jejo samo človeka, ki jim bo prinesel živila iz trgovi-
ne ali zdravila iz lekarne, plačal položnice, jih spre-
mljal k zdravniku ali jim delal družbo vsaj za kratek 
čas, saj je osamljenost med starostniki zelo pogo-
sta. Tudi invalidi ali mlade družine potrebujejo ob-
časno pomoč,« razmišlja Leonida Martinšek, ki je 
v lanskem juniju opravila tudi Nacionalno poklicno 
kvalifikacijo (NPK) in pridobila certifikat za socialno 
oskrbovalko na domu. »Vem, da v občini že poteka 
pomoč na domu preko Centra za socialno delo, ven-
dar socialni servis ne bo sodil v javno službo, ampak 
bo nudil specifično in občasno pomoč posamezni-
kom in družinam,« dodaja. 
Vključitev v skupino PVSP ji je omogočila nadaljnji 
razvoj njene poslovne ideje ter razširitev socialne 
mreže, dobila pa je tudi dodatno motivacijo in po-
gum za novo pot, tokrat v podjetništvu. 

Tomaž Starina
Predelava mesa domače vzreje, 
predvsem krškopoljskega praši-
ča po tradicionalnih metodah, 
v katerih bi bilo uporabljeno 
družinsko znanje, in turizem na 
kmetiji s posebnim kulinaričnim 
doživetjem mika gastronomske-

ga hotelirja in turističnega tehnika, ki živi na pode-
želju v okolici Radeč. V dveh starejših stavbah, ki 
sta pod spomeniškim varstvom in bi bili privlačni 
za turiste, ki imajo radi zgodbe z zanimivo prete-
klostjo, bi bilo mogoče urediti prostore za dopol-
nilno dejavnost na družinski kmetiji. 
»V hiši bi uredil prostore s prenočišči, v bližnjem 
seniku bi bilo mogoče urediti butik suhomesnatih 
dobrot,« pravi Tomaž Starina, ki je na kmetiji svo-
jih prednikov odraščal in kjer želi z dopolnilno de-
javnostjo oživiti dogajanje. »Omenjena poslovna 
ideja je zaživela z vključitvijo v projekt Podjetno v 
svet podjetništva. V skupini sem pridobil vsa po-
trebna znanja za najustreznejši pristop k realizaci-
ji svojega načrta. Vključitev v omenjeni program 
priporočam vsem, ki imajo kakršno koli poslovno 
idejo, vendar bi pri njeni uresničitvi potrebovali 
dodatna znanja, samozavest ter pogum za izved-
bo,« zaključuje.

RRA Posavje s projektom »Podjetno v svet 
podjetništva (PVSP) za občino Radeče 2016« v 
okviru programa spodbujanja konkurenčnos-
ti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 
2013–2018 omogoča posameznikom in posa-
meznicam, da razvijajo svoj osebni potencial 
ter uresničijo lastno poslovno idejo. Projekt, 
ki ga financira Ministrstvo za gospodarstvo in 
tehnologijo, je namenjen spodbujanju pod-
jetniške dejavnosti in ustvarjanju novih de-
lovnih mest. V mesecu maju je v okviru omen-
jenega programa zaključila s štirimesečnim 
usposabljanjem tretja skupina desetih ude-
leženk in udeležencev, ki so pod vodstvom 
mentoric in mentorjev razvijali svojo poslov-
no idejo, pripravljali poslovni načrt, se uspo-
sabljali za podjetniško kariero ali večjo zapos-
ljivost. Ideje, ki so jih razvijali, so različne in 
nekateri so jih že uspeli udejaniti, nekateri jih 
še bodo. Udeleženke in udeležence lahko po-
bliže spoznate tudi v predstavitvah, v katerih 
razkrivajo svoje smele načrte. 

Seveda pa to ni bil edini ra-
zlog za takšno odločitev. Kot 
pravi Franjo Boh, vodja teh-
ničnega oddelka v podjetju El-
mont, so ugotovili, da ima na-
kup več pozitivnih učinkov, 
in sicer zmanjševanje emisij, 
zmanjševanje hrupa in smradu 
v mestnem jedru ter znižanje 
stroškov goriva. V podjetju pa 
želijo predvsem podpreti širje-
nje ideje o uporabi električnih 
vozil in oblikovanju tako ime-
novanih »zelenih mest«, v če-
mer je Krško že naredilo prve 
korake, odločitev Elmonta pa 
je njihov konkreten prispevek 
v tej smeri. 

Avtomobil uporabljajo za vsa-
kodnevna opravila v mestu 

in bližnji okolici, kot so naba-
va in prevoz materiala, pre-
voz delavcev s sedeža podjetja 
do delovišč ter za ostala admi-
nistrativna dela (pošta, ban-

ka itd.). Za večjo prepoznav-
nost so avtomobil opremili z 
logotipom podjetja. Pogonski 
agregat avtomobila Renault 
Kangoo Z.E. je sinhroniziran 

električni motor moči 44kW, 
ki razvije navor 226Nm. Za do-
seg 170 km skrbijo 260 kg tež-
ke litij-ionske baterije, ki delu-
jejo na 400V in zagotavljajo 22 
kWh energije. Avtomobil pol-
nijo ponoči, saj je čas polnjenja 
ob priklopu na običajno 220V 
vtičnico 8 ur.

"Po prvih nekaj mesecih upo-
rabe smo ugotovili, da je bil 
nakup zelo dobra poslov-
na poteza, zato lahko upora-
bo električnih vozil svetuje-
mo tudi ostalim podjetjem in 
posameznikom," pravi Franjo 
Boh in dodaja, da lahko tako 
skupno prispevamo k večji 
kvaliteti življenja v našem oko-
lju.  S. M.

Posodobili so svoj vozni park

Električni avtomobil Elmonta z vzdrževalcem Danijelom. 

SEVNICA - Pred dvema letoma je podjetje Sistemi IN ES ob otvo-
ritvi svojih novih poslovnih prostorov v Dolenjem Boštanju pred-
stavilo tudi prvo polnilno črpalko za električna vozila na sev-
niškem območju, v minulih dneh pa je bila postavljena nova 
polnilna črpalka tudi za HTC-jem v središču Sevnice. S temi ak-
tivnostmi sevniška občina sledi ciljem, ki sta si jih zadali Evrop-
ska unija in Slovenija na področju obnovljivih virov energije in 
zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v ozračje.
V Posavju najdemo omenjene polnilnice za lastnike električnih 
vozil, ki naj bi bila vozila prihodnosti, še v Krškem, Brežicah in 
Pišecah. Vse polnilne postaje, ki jih najdemo tudi v mnogih osta-
lih slovenskih krajih, omogočajo 24-urno brezplačno polnjenje 
električnih vozil.  S. R., foto: L. M.

Nov polnilnik za električna vozila

Sevnica ima polnilnik za električna vozila, postavilo ga je Ele-
ktro Celje.

KRŠKO - Elmont d.o.o. Krško na področju Slovenije in tujine kot storitveno podjetje za elektro-instalacije 
sodeluje z elektrogospodarstvom že 23 let. Z namenom, da bi tudi na zunaj poudarili svojo pripadnost in 
povezanost s posavsko energetiko, so ob potrebi po postopni prenovi svojega voznega parka začeli razmi-
šljati o nabavi električnega avtomobila.
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V MC Krško beležijo vse več 
interesa za podjetništvo med 
mladimi, ki so tudi pobudni-
ki tako za izvedbo delavnic kot 
idej. Ena izmed teh je tudi t. i. 
»free dom ali dnevna soba« 
za sprostitev in druženje, ki jo 
bodo odprli jutri dopoldne. Za 
njeno ureditev se je porodila 
ideja v sklopu projekta Youth 
Support Youth, ki so ga pričeli 
izvajati v minulem letu. Vanj je 
bila vključena skupina mladih, 
ki so trenutno ali že dlje časa 
brez zaposlitve, priseljencev in 
drugih mladih udeležencev, de-
lavnice v sklopu projekta pa je 
vodilo skupno deset mentorjev, 
je povedala Katarina Ceglar 
iz MC Krško, ki je skozi celo 

leto s preda-
vateljico Pe-
tro Škarjo 
ob nedeljah 
vodila podje-
tniške delav-
nice: »Število 
in udeležba 
na delavni-
cah je sicer 

nihala med 10 in 20 udeležen-
ci, a se je postopoma oblikovala 
homogena nadebudna skupi-
na, znotraj katere se je izobli-
kovalo več družbeno odgovor-
nih projektov. S skupino smo se 
med drugim odpravili tudi na 
študijsko ekskurzijo, in sicer v 
zavod Ypsilon v Ljubljano, ki je 

Mladi vse bolj željni podjetništva

namenjen t. i. generaciji Y, ki si 
preko različnih aktivnosti pri-
zadeva uveljaviti v poslovnem 
in družbenem življenju, osre-
dotoča pa se na medgeneracij-
sko sodelovanje, prenos znanj, 
izkušenj, idej ipd., ter v Zifer-
blant, ki je svojevrsten, ino-
vativen prostor za druženje, 
kjer si lahko obiskovalci v ne-
omejenih količinah brezplač-
no postrežejo s pecivom, kavo 
in čajem, plačajo pa uporabo 
prostora oziroma koliko mi-
nut v njem kot posamezniki ali 
z družbo preživijo.« 

Nad slednjim so bili mladi ude-
leženci navdušeni v tolikšni 
meri, da se je porodila ideja, 
da bi na takšen način in namen 
preuredili tudi sobo v MC, je še 
povedala Ceglarjeva: »Podprli 
smo jih pod pogojem, da nare-
dijo in  realizirajo idejo sami. 
Skupina je izvedla natečaje, 
krožke na sedmih osnovnih šo-
lah po občini Krško in znotraj 
teh je nastalo deset plakatov in 
idej, kako naj bi bila ta dnevna 
soba urejena. Plakate je ocenila 
arhitektka, objavljeni pa so bili 
na facebook strani in prejeli 
kar dva tisoč všečkov. S svojim 
predlogom je zmagala skupina 
iz OŠ Jurija Dalmatina iz Krške-
ga, ki je za nagrado prejela le-
tne vstopnice za bazen, nakar 
je skupina pristopila tudi k iz-

vedbi. Nabavili so pohištvo, od 
kavča do kredence, sami iz pa-
let naredili mizo, omarice, pre-
belili prostor in druga dela. Ta 
soba bo na voljo vsem mladim 
oziroma vsem občanom. V njej 
bo veljalo pravilo družbene od-
govornosti, kar pomeni, da bo 
lahko zainteresirani ali skupi-
na prevzela ključ sobe za upo-
rabo, pod pogojem, da jo bodo 
takšnem stanju, kot so jo pre-
vzeli, tudi zapustili. Lahko si 
bodo med klepetom, druže-
njem, branjem, igranjem iger 
ali kaj podobnega postregli s 
čajem, kavo in piškoti, za kar 
bo treba vreči evro v skrinjico, 
za ponovno nabavo potrebnih 
sestavin.«

O PRILOŽNOSTIH IN 
PASTEH PODJETNIŠTVA
Sicer so v Mladinskem centru 
izvedli že več delavnic podje-
tništva, ena izmed teh, kot že 
navedeno, je potekala ob le-
pem številu udeležencev 26. 
maja. Po modelu Canvas, ki 
predstavlja sistematično in vi-
zualno orodje za vodenje, s ka-
terim je mogoče opisati, obli-
kovati in preizkusiti poslovni 
model, jo je pod naslovom 
Osnove podjetništva ali kaj 
moram nujno vedeti, preden 
se odločim za podjetništvo? 
vodila Karmen Levak, sveto-
valka na točki VEM pri Cen-

Katarina  
Ceglar

Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

Tovarna bo imela odprta vrata za obiskovalce 
11. junija 2016 od 9.15 do 11.15 ure. 

Organiziran bo voden ogled tovarne ob 9.15 in 10.15 
uri.  Ogled bo trajal približno 45 minut.

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

Vljudno vabljeni.
Uprava

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

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

www.tanin.si

KRŠKO - Center za podjetništvo in turizem Krško ter Mladinski center Krško sta 26. maja v prostorih MC 
pripravila delavnico za mlade Osnove podjetništva. Preko slednjega je resda možno udejaniti marsikatero 
idejo in si zagotoviti vir preživetja, hkrati pa s seboj prinaša veliko odgovornosti in obveznosti.

tru za pod-
jetništvo in 
turizem Kr-
ško: »To po-
meni, da vse-
buje bistvene 
sestavine ne-
kega podje-
tniškega mo-

dela in omogoča razvijanje 
poslovne ideje na enem listu. 
Če povem karikirano, pome-
ni, da z vrha vidiš gozd in ne 
zgolj enega drevesa. V nada-
ljevanju vsak posameznik po-
drobno razvije idejo naprej, na 
podlagi katere se oblikuje po-
slovni načrt. Skupine, s kate-
rimi delamo, so zelo različne, 
nekateri že imajo bolj dode-
lane ali izoblikovanje poslov-
ne ideje, drugi ne ali v manjši 
meri. S spodbujanjem podje-
tniške aktivnosti, ustvarjalni-
mi delavnicami bomo na Cen-
tru za podjetništvo in turizem 
nadaljevali, ne samo za mlade,  
temveč tudi za druge potenci-
alne podjetnike, za vse tiste, ki 
vidijo v podjetništvu svojo pri-
ložnost, saj smo do sedaj imeli 
že precej posameznikov, ki so 
se ravno preko takšnega nači-
na delavnic in predavanj po-
dali v podjetniške vode in na 
naši vstopni točki VEM ustano-
vili podjetje, saj obenem nudi-
mo tudi svetovanje.« 
 Bojana Mavsar

Predsednik upravnega odbo-
ra posavske zbornice Martin 
Novšak je v uvodnem nagovo-
ru poudaril, da se svet vse hi-
treje spreminja, zato ni dovolj, 
da sledimo in se prilagajamo 
tem spremembam, ampak je 
pomembno, »da naše inovaci-
je in način delovanja usmerja-
mo sami in sami ustvarjamo 
val sprememb«. Inovativnost 
omogoča konkurenčno gospo-
darstvo, razvoj, delovna mesta 
in posledično standard življe-
nja, je še dejal Novšak, prepri-
čan, da so inovativna tudi posa-
vska podjetja.

Sedemčlanska komisija, ki ji 
predseduje dr. Tomaž Žagar, 
je na februarja objavljen javni 
razpis prejela enajst inovacij-
skih prijav. Eno so izločili, osta-
lim pa podelili dve zlati, pet 
srebrnih in tri bronasta prizna-
nja. Zlato priznanje sta Novšak 
in direktor posavske zbornice 
Darko Gorišek podelila podje-
tju INO Brežice d.o.o. za inova-
cijo Mulčer BOXER (inovatorja 
Tone Vogrin in Branko Kos) 
ter podjetju Kovis d.o.o. za ino-
vacijo Ležajno ohišje K25L z le-
pljenimi obrabnimi ploščicami 
(inovatorja David Deržič in 
Jure Colarič). Obe zlati inova-

Inovacije podjetjem omogočajo konkurenčnost
KRŠKO - Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, Krško je 6. junija v Kulturnem domu Krško že trinajstič pripravila podelitev priznanja naj-
boljšim inovacijam posavske regije. Letos so podelili dve zlati, pet srebrnih in tri bronasta priznanja. Zlati inovaciji podjetij INO in Kovis bodo poslali še na nacio-
nalno ocenjevanje. V okviru slavnostne podelitve so pripravili še okroglo mizo o inovativnosti.

ciji bosta Posavje zastopali na 
nacionalnem nivoju.

Srebrna in bronasta priznanja 
sta podeljevala Novšak in Ža-
gar. Srebrna so prejeli: podje-
tje Hermes d.o.o. PE Krško za 
inovacijo BIM 4BUILD (inova-
torji Ivi Čakš, Dušan Strgar, 
Gregor Pavuna, Tadej Žarn 
in Andrej Potočnik), podje-
tje Radeče Papir Nova d.o.o. 
za inovacijo Izboljšanje kvali-
tete z interferenco (inovator-

ji Brane Bajc, Branko Mar-
šnjak, Jure Mežnar in Jože 
Zajc), podjetje Stilles d.o.o. za 
inovacijo Površinska zaščita 
kamna, ki se vgrajuje v pohi-
štvo prestižnih hotelskih verig 
5 zvezdičnih hotelov (inova-
torja Ludvik Vidmar in Pe-
ter Sinkovič), dve pa podjetje 
TPV d.d. PE Brežice za inova-
cijo Inteligentni sistem oskrbe 
delovnih mest - Avtomatiziran 
KANBAN z AGV (inovatorja Ja-
nez Sluga in Robert Simčič) 

ter za inovacijo Pametno pri-
jemalo (inovatorji Miran Fe-
renčak, Boris Antolovič in 
Boštjan Vučajnk). Bronasta 
priznanja so prejeli: Dom sta-
rejših občanov Krško za ino-
vacijo Kongruentni negovalni 
model zdravstvene nege (ino-
vatorke Franja Pavlič, Jana 
Starc, Martina Žerjav in Ker-
stin Kodrič), podjetje Komu-
nala Brežice d.o.o. za inovaci-
jo Inovativno ozaveščanje in 
informiranje uporabnikov Ko-

munale Brežice (inovatorja 
Petra Grajžl in Aleksander 
Zupančič) ter podjetje SOP - 
Inernational d.o.o. PE Krško 
za inovacijo Viseči transporter 
za težka bremena z dvižno na-
pravo - 10 ton (inovatorja An-
ton Jenžur in Jernej Stanko). 

Podelitev so popestrili še z 
okroglo mizo, ki jo je povezo-
val Goran Novkovič iz GZS, na 
njej pa so o inovativnosti v Po-
savju razpravljali direktorica 

ŠC Krško-Sevnica Erna Pirko-
vič Župan, direktor ARAO in 
sodelavec Fakultete za energe-
tiko dr. Tomaž Žagar, župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko, 
direktor Tanina Sevnica Ivan 
Mirt in direktor Kostaka Mi-
ljenko Muha. Slovesnost je po-
vezovala Petra Rep Bunetič, z 
igranjem na harmoniko pa po-
lepšala zakonca Katarina in 
Tomaž Rožanec. 

 Peter Pavlovič

Nagrajeni posavski inovatorji z vodstvi podjetij in zbornice

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi k vpisu v

Magistrski študijski program 
Energetika
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ter

Doktorski študijski program 
Energetika

(III. bolonjska stopnja, izredni študij)

www.fe.um.si
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Priključi se tudi ti!

Karmen Levak
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Reka Sava je bila in ostaja življenje
1. junij je od leta 2007 razglašen za dan reke Save, ki ga 
obeležujejo štiri države, skozi katere si 944 km dolga reka 
Sava utira svojo pot: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Herce-
govina ter Srbija. Sava Dolinka izvira v Tamarju, ponikne 
in pride na dan pri Ratečah, Sava Bohinjka pa izvira iz Bo-
hinjskega jezera. Pri Radovljici se združita v reko Savo, ki 
je z 220 km na slovenskih tleh naša najdaljša reka. Nje-
ni glavni pritoki v Sloveniji so Ljubljanica, Savinja, Mir-

na in Krka. Reka nadaljuje pot po Savskem bazenu in se 
v Beogradu kot del največjega porečja na svetu izlije v 
reko Donavo.

Sava omogoča razvoj gospodarskih aktivnosti in regio-
nalnega povezovanja med narodi ter na ta način prispe-
va k boljšemu stanju voda ter predvsem večji kvaliteti 
življenja prebivalcev, ki živijo ob njej. V družbi HESS z gra-

dnjo hidroelektrarn na spodnji Savi z reko tesno “sodelu-
jejo”, saj jim omogoča prepotrebno proizvodnjo električ-
ne energije, ki je gonilo svetovnega gospodarstva. Poleg 
proizvodnje električne energije iz najčistejšega vira ener-
gije ob izgradnji novih hidroelektrarn zagotavljajo lokal-
nemu prebivalstvu prepotrebno zaščito pred poplavami, 
dvig podtalnice in s tem ohranjanje zalog pitne vode ter 
možnost namakanja kmetijskih površin. 

BOGDAN BARBIČ, direktor družbe HESS

Življenje prebivalstva Posavja 
je z reko Savo zgodovinsko 
povezano, odkar se je člo-
vek naselil na to področje. 
Sava je reka, ki vedno prese-
neča, je nepredvidljiva, lahko 
je divja, lahko je umirjena, je 
prijetna in nevarna. Glede na 
to, da je največja slovenska 
reka, poleg tega še s hudour-
niškim značajem, so poplave 
ob reki del vsakdanjosti, hkra-
ti pa ravno ta divjost reke po-

meni energijo, ki jo lahko iz-
koristimo. 

Vsega tega smo se ob izgrad-
nji projekta verige hidroelek-
trarn zavedali in pripravili 
projektne rešitve, ki so v naj-
večji možni meri upoštevale 
značilnosti reke in omogoči-
le tudi njeno energetsko iz-
koriščanje. Reka je iz korita z 
dvigom vode prišla do brežin, 
postala je tudi bolj umirjena 
in dostopna bistveno širšemu 
krogu uporabnikov. Površine 
ob reki so zaščitene pred po-
plavami in primerne za spre-
hode, rekreacijo, zabavo, do-
stop do vode je enostaven, 
hkrati pa je reka postala vod-
no telo, ki omogoča tudi pro-
izvodnjo električne energije. 
Kljub temu, da se del pridobi-
tev že uporablja, je še vedno 
velik del tistega, kar se bo lah-

ko v prihodnosti uporabljalo. 
To je voda! Voda kot podtal-
nica in kot pitna voda, voda 
za namakanje kmetijskih po-
vršin in vodne površine za re-
kreacijo. 

Družba HESS dosega svoje 
cilje s proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov, 
smo pa veseli, da nove pri-
dobitve s pridom izkorišča-
jo ljudje, ki ob reki živijo. Lep 
je pogled kakšno nedeljsko 
popoldne, ko je ob zgrajenih 
vodnih površinah polno spre-
hajalcev, lepo je videti tudi 
nove kmetijske površine, ki 
so vedno zelene zaradi obilja 
vode, lepo je videti tudi div-
je vode reke Save in ob njej 
varno zaščitene domove in to 
nam daje zadovoljstvo, da je 
bilo delo dobro opravljeno. 

mag. MIRAN STANKO, župan občine Krško

Sava je nekoč za mesto Krško 
predstavljala ključni element 
razvoja. Tu so bila kar štiri sa-
vska pristanišča, prav plovba 
pa je omogočala napredek 
takratnemu trgu Krško, pred-
vsem s pobiranjem vodne mi-
tnine, navigacijski urad pa je v 
začetku 19. st. mestu prinesel 
pomembnejšo vlogo – vzdr-
ževanje plovne poti ter ladij-
skih vlečnih poti. Pomemben 
je bil predvsem ribolov, ko-
panje, plavanje in čolnarjenje 

na Savi pa je bilo edina oblika 
poletne rekreacije za Krčane. 
Sava je v Krškem zelo poveza-
na tudi z industrijo, od tovarne 
papirja in celuloze do jedrske 
elektrarne in hidroelektrarne. 
Mesto Krško in celotno obmo-
čje ob reki je podobo najbolj 
spremenilo z gradnjo hidroe-
lektrarne, ki je omogočila tudi 
protipoplavno varnost. 

Danes je Sava tako pred-
vsem energetski potencial, 
z izgradnjo infrastrukture ob 
HE Krško pa tudi povezovalni 
element v turizmu in na špor-
tno-rekreacijskem področju, 
ki omogoča višjo kakovost ži-
vljenja. Z odlokom o določitvi 
plovbnega režima na obmo-
čju akumulacijskega bazena 
HE Krško je omogočeno pri-
rejanje različnih mednaro-
dnih športnih in turističnih 
prireditev, ribolov, urejene 

pohodne in kolesarske poti 
ob reki pa že nekaj let pove-
zujejo mesta in tudi države 
ob Savi. Ko bo sprejeta ured-
ba o motorni plovbi, bomo ta 
potencial lahko le še nadgra-
dili. V večjem obsegu je treba 
izkoristiti tudi vodni poten-
cial za potrebe kmetijstva za 
še večji odstotek namakanih 
obdelovalnih površin, s čimer 
bomo še okrepili lokalno sa-
mooskrbo.

Kot učenec sem osnovno 
šolo obiskoval na drugi stra-
ni Save v Krškem, do koder 
je pot vodila čez stari, leseni 
most. V času obilnejših pada-
vin, ko je voda močno naras-
la in s seboj prinesla marsikaj, 
so se velika debla včasih tudi 
zaletela v ta most. In živo se 
spomnim, kako se je takrat 
most stresel, da smo se ga vsi 
bali prečkati.

IVAN MOLAN, župan občine Brežice

Od nekdaj so se ljudje radi na-
seljevali ob rekah, saj so po-
leg vode za preživetje in ribo-
lov predstavljale pot v svet. 
Tudi mesto Brežice se je raz-
vilo ob reki Savi in do danes 
ostalo upravno središče ob-
čine Brežice. Nekoč so prebi-
valci uporabljali reko Savo za 
ribolov in prevoz lesa, preži-
vljala pa je tudi kolnarje (na-
biralce premoga). Verjamem, 
da bo v prihodnosti obujena 
plovnost Save, verjetno naj-

prej za turistične namene, 
pozneje pa tudi za namen 
gospodarstva oz. transporta.

Hidroelektrarni na spodnji 
Savi, v Brežicah in kasneje na 
Mokricah, za naše občanke in 
občane najprej pomenita za-
ščito pred poplavami. Sava 
je reka, ki so jo naši predni-
ki spoštovali in se je tudi bali 
– tako tudi mi danes ob ne-
urjih in obilnih padavinah s 
strahom opazujemo nara-
ščanje vode v strugi. Hkrati 
vidim v izgradnji hidroelek-
trarn in urejanju pripadajoče 
infrastrukture priložnost za 
razvoj tako turizma in špor-
ta kot kmetijstva v naši ob-
čini. Verjetno se danes še ne 
zavedamo pomena namaka-
nja v kmetijstvu, ob spreme-
njenih podnebnih razmerah 
pa je možnost uporabe rečne 
vode za kmetijstvo izjemne-

ga pomena. Urejeno podro-
čje ob HE, namenjeno rekrea-
ciji in športu, bo priložnost za 
obogatitev turistične ponud-
be in nadgradnjo rekreacije. 
Verjamem v močan sinergij-
ski učinek protipoplavne za-
ščite vasi v naši občini in ra-
zvoja kmetijstva ter športne 
in turistične ponudbe.

Reka Sava je bila v moji mla-
dosti hkrati meja in most – 
mejila je štajersko in kranjsko 
stran, istočasno pa je povezo-
vala ljudi, ki so ribarili, drugi pa 
so ali z brodom na Mostecu 
ali s čolnom v Ločah prečka-
li Savo in se odpravili na delo 
na polja in vinograde na drugi 
strani reke. Ker izhajam iz Loč, 
se živo spominjam tudi nape-
tosti in tesnobe, ko so vašča-
ni ob neurjih s strahom opa-
zovali naraščanje reke Save, ki 
je pogosto poplavljala.  

SREČKO OCVIRK, župan občine Sevnica

Sava je več kot reka – je ži-
vljenjski prostor, ki omogo-
ča številne aktivnosti in več-
namenske rabe, od katerih je 
večina prisotnih že od nekdaj. 
Ljudje ob tej reki skozi zgodo-
vino uresničujejo družbene 
interese, so od nje gospodar-
sko odvisni, mnogokrat bili v 
preteklosti tudi ogroženi za-
radi poplav. Sava je osnova-
la prostorske temelje za ra-
zvoj gospodarstva, s tem pa 

razvoj kraja, družbe, celotne-
ga družbenega življenja. Vse 
te komponente Savo in obča-
na, v večnem iskanju sožitja, 
povezujejo skozi celotno zgo-
dovino, so pa bistvene premi-
ke, pomembne za sedanjost 
in prihodnost, v prostor vne-
sle hidroelektrarne.

Poplavna varnost je bila z 
ogromnimi posegi v prostor 
učinkovito urejena, rečni in 
obrečni prostor je s tem postal 
varnejši in uporabnejši. Hkra-
ti je umestitev hidroelektrarn 
odprla možnosti večnamen-
ske rabe reke in površin ob 
njej, od energetske in gospo-
darske vloge, kmetijske rabe z 
zgrajenimi namakalnimi siste-
mi, do turistično-rekreacijske 
rabe, kar je treba še razširjati in 
dopolnjevati. Z upoštevanjem 
te razvojne usmeritve in v za-

dnjih letih izvedenimi aktiv-
nostmi občani s pridom upo-
rabljajo večnamenske steze 
za sprehajanje, tek in kolesar-
jenje, razvito je ribištvo, v sev-
niškem parku ob reki je urejen 
fitnes na prostem, pred pričet-
kom izvedbe je ureditev mo-
torne plovbe na način, ki bo v 
ravnovesju z naravnim habi-
tatom in vso obstoječo rabo. 
Med nadaljnjimi razvojnimi 
usmeritvami obsavskega pro-
stora je tudi nadgradnja že 
obstoječih kolesarskih stez v 
kontinuirano celoto.

Sava ljudem po vseh izvede-
nih ureditvah daje veliko več 
kot prej. Obrečni prostor je da-
nes bolj kompleksen ekonom-
ski, ekološki in socialni prostor, 
kjer se vse te funkcije medse-
bojno dopolnjujejo in nobe-
na ni v podrejenem položaju.
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KOBILE - Društvo ljubiteljev fotografije Krško in Etnološka zbir-
ka Kobile sta 29. maja pripravila razstavo fotografij članice dru-
štva Anice Valentinc z naslovom »Moj mali veliki svet«, na kateri 
je predstavila 15 fotografskih motivov iz domačega okolja. Ljud-
mila Šribar je kot gostiteljica podala nekaj besed o poznanstvu 
z Valentinčevo in izrazila zadovoljstvo, da bo razstava v njihovih 
prostorih na ogled do 29. junija, s priložnostnimi šopki pa je 
sodelujoče nagradil Alojz Vladimir Šribar. Predsednica DLF 
Krško Jožica Mikek Veber je razstavo pospremila z besedami, 
da je razstavljavka dolgoletna članica društva in je bila tudi med 
soustanovitelji leta 1997. »V vseh teh letih je pridobila mnoga 
znanja in širino vpogleda v fotografsko umetnost. S svojo ustvar-
jalno vizijo se je nekajkrat predstavila na skupinskih razstavah,« 
je še dejala Mikek Vebrova. Kot je še dodala, avtorico razstave 
fotografski aparat spremlja na vseh njenih poteh po naravi in v 
vseh letnih časih, »še posebno so ji pri srcu rože, zato se izbor 
fotografij na razstavi še posebno občuti.« Valentinčevi je čestita-
la tudi podžupanja Ana Somrak. Prireditev je vodila Hana Lo-
redana Vegelj.   M. H.

KRŠKO - Članice Mažoretnega kluba Baton Krško so v počasti-
tev občinskega praznika 28. maja v Kulturnem domu Krško 
pripravile prireditev z naslovom »V koraku s krškimi mažore-
tami«. Krške mažorete, ki delujejo že sedem let, so v tem šol-
skem letu zaplesale že 22-krat, v začetku maja pa so se ude-
ležile tudi državnega tekmovanja. V treh starostnih skupinah 
(na fotografiji najmlajše, cici mažoretke) vadijo pod trener-
skim vodstvom Mojce Brilej in Nine Kumer. Da je bil večer še 
bolj pester, so medse povabile še mažorete iz Dobove, Hrastni-
ka in Novega mesta, v živo je nastopila skupina Uranium pills 
project, program pa je povezovala Klara Eva Kukovičič. P. P.

V minulih dveh tednih se je v občini Krško že zvrstila večina od več kot 40 prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. Poleg osrednje prireditve, slavnostne 
akademije s podelitvijo priznanj ter druženjem občank in občanov (na str. 2), ter zaključkov večjih naložb (na str. 19) so ustanove in društva pripravila tudi šte-
vilne kulturne, zabavne, družabne in športne prireditve. Del prazničnega utripa predstavljamo na tej in sosednji strani.

KRŠKO - Qlandia Krško je na zadnjo majsko nedeljo na parkiri-
šču pred nakupovalnim centrom tretje leto zapored organizira-
la srečanje starodobnih vozil. Ob tem, da so lastniki starodob-
nih vozil pripeljali in postavili svoje jeklene konjičke na ogled, je 
kot novost potekal tudi sejemski dan, na katerem je bilo mogoče 
skleniti tudi dogovor za nakup ali prodajo posameznega staro-
dobnika. Najstarejši atraktivni vozili sta datirali iz 20. in 30. let 
prejšnjega stoletja, in sicer avto Pontiac iz leta 1928 in dve leti 
mlajše vozilo Ford. Letos je bila udeležba rekordna tako po šte-
vilu starodobnih avtomobilov, motociklov, avtodomov, delovnih 
vozil in celo traktorjev ter drugih vozil, teh je bilo kar med 150 
in 200, kot tudi po številu obiskovalcev. Zanje so spremljajoči 
kulturni program pripravili Pihalni orkester Krško, Mažoretni 
klub Baton, Glasbena šola Krško, Plesna šola Lukec in harmoni-
karji Tonija Sotoška, prireditev, ki je bila izvedena v sklopu pra-
zničnih dni občine Krško, pa je Qlandia organizirala v sodelova-
nju s Slovensko veteransko avto moto zvezo - SVAM. Danes je v 
slednjo, ustanovljeno leta 1997, včlanjenih prek tisoč imetnikov 
starodobnih vozil in več kot 60 klubov starodobnih vozil.  B. M.

SENOVO - Osnovna šola XIV. divizije Senovo je med 26. in 28. ma-
jem že 10. leto zapored gostila UNESCO tabor, ki se ga je udele-
žilo dobrih 40 učencev in mentorjev iz osmih slovenskih osnov-
nih šol. Letos so v sklopu tabora senovski učenci in učitelji izdali 
že četrto publikacijo, tokrat z naslovom Dobre vesti o vodi, tej 
osnovni in za življenje pomembni dobrini pa so, kot je povedal 
ravnatelja Vinko Hostar, v veliki meri posvetili tudi letošnje 
spremljajoče delavnice na šoli in na prostem. Tako so udeležen-
ci med drugim na šolskem ekovrtu posadili vsak po eno lončni-
co, delavnice pa so potekale tudi na temo vrednot med mladimi, 
v Domu 14. divizije pa so razpravljali na okrogli mizi o razširjeni 
uporabi interneta, zaščiti pred virusi, lažnimi prodajami, kulturi 
komunikacije ipd. Pri Vladimirju Abramu so v Krškem obiskali 
potujočo tiskarno in se seznanili s srednjeveškim tiskanjem ter 
Valvasorjevo knjižnico, večer pa tradicionalno preživeli ob dru-
ženju ob krušni peči v nekdanji rudarski koloniji. Hostar je še 
povedal, da so se tako kot v preteklih letih med gostujočimi in 
domačimi učenci, pri katerih so tudi prenočevali, stkala števil-
na poznanstva in prijateljstva, kar je že ob navedenih še ena do-
bra vest iz tega nacionalnega Unescovega projekta, ki nosi naziv 
Dobre vesti iz naše šole in našega kraja. B. M. 

SENOVO - V Čebelarskem društvu Senovo-Brestanica, ki združu-
je čebelarje z območja krajevnih skupnosti Senovo, Brestanica, 
Koprivnica in Rožno - Presladol in v katerem se ponašajo s ča-
stitljivi, že 82 leti delovanja, so 27. maja z namenom predstavi-
tve  pomena čebelarjenja širši javnosti pripravili pred senovskim 
gasilskim domom dan odprtih vrat. Kot je povedal ob tej prilo-
žnosti predsednik društva Matjaž Urh, je v njihove vrste trenu-
tno včlanjenih 27 aktivnih članov, ki skrbijo za prek 300 čebe-
ljih družin, od tega sta dva čebelarja večja, saj čebelarita s 40 in 
več čebeljimi družinami, medtem ko so ostali po večini  ljubitelj-
ski čebelarji, ki imajo med 10 in 20 čebeljih družin. Urh je še de-
jal, da so čebele dober pokazatelj zdravega okolja, nad katerim 
je potrebno bdeti in ga takšnega ohranjati tudi v bodoče. B. M. 

Praznični utrip v občini Krško

»Moj mali veliki svet« 

Anica Valentinc ob razstavljenih fotografijah

Senovski čebelarji odprli vrata

Ob stojnicah so se ustavili številni mimoidoči krajani, najbolj 
množično pa so senovske čebelarje ob dnevu odprtih vrat obi-
skali najmlajši iz vrtca in učenci šole.

3. srečanje starodobnikov

Certifikat starodobnega vozila lahko pridobi le vozilo, ki je 
bilo izdelano pred 30 in več leti, kamor sodi tudi modri lepo-
tec Ford iz sevniške občine, ki je ohranjeno, tehnično vzdrže-
vano in skladno skladno z originalno konstrukcijsko sestavo 
in obliko. Starodobnih vozil se ne sme uporabljati za vsako-
dnevne prevoze (foto: Sv. Mavsar).

10. senovski UNESCO tabor
KRŠKO - S celodnevnim dogajanjem za vse generacije v prostorih 
knjižnice in krškem mestnem parku, pravljicami, animacijskimi 
delavnicami, plesom in pogovori so 28. maja z dnevom odprtih 
vrat  praznik občine Krško obeležili tudi v Valvasorjevi knjižnici 
Krško. »V lanskem letu smo praznovali 50 let našega delovanja, 
in skoraj tako dolgo v knjižnici pripovedujemo, beremo in raste-
mo z našimi uporabniki. Branje, pripovedovanje in poslušanje 
zgodb je namreč čarobno potovanje, kjer se učimo, spoznavamo 
skrivnosti človeštva, najdemo mnogo odgovorov, dobimo nove 
zamisli, ideje ali samo zaplujemo v svet domišljije,« je dejala ob 
tem direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović. Navedene 
aktivnosti za uporabnike in druge obiskovalce knjižnice so sko-
zi dan vodili: kostumografinja Ina Čebular, knjižničarka Anto-
nija Amon, Zdenko Perec v preobleki Janeza Vajkarda Valvasor-
ja, pripovedovalci in izvajalci instrumentalnih točk, delavnic in 
športnih aktivnosti: Klavdija Šiško Možgan, Mojca Kožuh, Ire-
na Muc, mladinski odsek Planinskega društva Bohor, Sara Levi-
čar, Tina Brinovar, Damjan Ganc, Petra Urek, Andrej Boštjan-
čič in Matija Krivec. Osrednji popoldanski program v parku je 
duhovito povezoval Rok Bohinc iz Impro lige, park pa so tudi to-
krat vsebinsko okrasile članice Kulturnega društva Prostor vmes. 
 B. M. 

Čarobno popotovanje v knjižnici

Utrinek z delavnice izdelovanja lutk

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg se je prvo junijsko nedeljo 
odvijal pester program na prireditivi Dan jagod. Na stojnicah so 
se predstavili posamezni ponudniki zrelih rdečih jagod iz Posavja 
- kmetiji Jarkovič in Kreačič, ekološki kmetiji Kerin in Omerzu. 
S svojimi dobrotami se je predstavila tudi Hiša trt, vina in čokola-
de Kunej ter Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg. Na ogled 
je bila postavljena razstava likovnih izdelkov otrok, ki so sode-
lovali v nagradni igri »Jagoda v kavarni in slaščičarni Grad Raj-
henburg«. Potekala je tudi delavnica za otroke v pripravi okusne 
sadne kupe ter delavnica izdelave trganke - jagode velikanke. 
Predstavila se je plesna šola Anika, na inštrumente so zaigrali 
učenci in učenke GŠ Krško. Organiziran je bil tudi pohod po zgo-
dovinskih znamenitostih Brestanice, in sicer z rajhenburškega 
gradu mimo trapistovskega pokopališča, nekdanje tovarne sirov, 
čokolade in likerjev do naselja Brestanica, kjer stoji tudi bazili-
ka Marije Lurške. Pot se je nato vila po nekdanji ozkotirni žele-
znici skozi rudniški predor in dalje ob potoku Brestanica mimo 
cerkve sv. Petra do dveh najstarejših ulic, Šutna in Kantalon, do 
gradu Turn ter od tu dalje po obnovljeni pohodniški poti na iz-
hodišče, na grad Rajhenburg. 
  S. R., foto: P. Novšak

Jagodni dan na gradu

Dan jagod na gradu Rajhenburg se je začel v nedeljskem do-
poldnevu in se zaključil v poznem popoldnevu.
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Tako kot lansko jesen je tudi 
tokratni Nakup pod zvezda-
mi ponujal pestro in ugodno 
ponudbo lokalnih trgovcev in 
gostincev, raznoliko kulinarič-
no ponudbo in kuhinjo na pro-
stem, ki jo je letos popestril 
Fer Fud 2, kulinarične delav-
nice, različne delavnice za naj-
mlajše, ki jih je pripravila Zve-
za prijateljev mladine Krško … 
Na treh različnih prizoriščih so 
poskrbeli za zabavo za različne 
generacije. Za uvodni pozdrav 

Živahen večer v mestnem jedru
KRŠKO - Staro mestno jedro Krškega je 3. junija pod večer zaživelo, saj sta Občina Krško in Center za pod-
jetništvo in turizem Krško v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami pripravila dogodek Nakup 
pod zvezdami.

Udeleženci dogodka so tudi zaplesali. Pridih zgodovine so dogodku dali stari Krčani.
so poskrbeli člani Pihalnega 
orkestra Krško in Mažoretne-
ga kluba Baton. Na prvem pri-
zorišču pri mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice se je 
predstavila Vitanova z Brain-
obrain, Mažoretni klub Baton, 
Anja Hrastovšek in Urša Su-
pej ter domača glasbena za-
sedba Uranium Pills. Na ulici 
pri mestnem parku so v okviru 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti stari Krčani s priži-
galcem luči Albo, Rajhenbur-

ška gospoda in trapisti iz turi-
stičnega in kulturnega društva 
Svoboda Brestanica ter člani 
DKD Svoboda Senovo poskrbe-
li za skok v zgodovino občine 
Krško in Krškega. Pri Mestnem 
muzeju Krško so najmlajše pri-
čakali in zabavali Kekec, Be-
danec in Pehta iz Kulturnega 
društva Svoboda Brestanica, 
za glasbo in ples je poskrbela 
Glasbena šola Krško, tisti bolj 
ustvarjalni pa so se preizku-
sili v delavnicah oblikovanja z 

glino pred Mencingerjevo hišo 
lončarskega ateljeja Bernhard 
manufaktura. K plesu so obi-
skovalce povabili plesalci luči 
iz Hiše narave in Plesnega klu-
ba Lukec ter orientalske plesal-
ke Femy, ljubitelji mode pa so 
prišli na svoj račun z ogledom 
modne revije Alkimija. Za sce-
no in ugodno počutje na ulici 
so tudi letos poskrbele članice 
društva Prostor vmes.
 Vir: Občina Krško, 
 foto: Sv. Mavsar

Ribiška družina, ki danes šteje 
prek 200 članov, se je oblikova-
la iz prvotne Ribiške zadruge, 
ustanovljene v letu 1946. Kot 
je v slavnostnem nagovoru po-
vedal predsednik RD Edi Zida-
rič, je bil ribolov v pretežnem 
delu toka Save v letih po 2. sv. 
vojni spričo industrializacije in 
rudarjenja zaradi onesnaženo-
sti otežen, zaradi česar so se v 
ribiški družini odločili obnoviti 
nekdanje trapistovske ribnike 
v Mačkovcih in zgraditi nove, ki 
bodo služili tako vzreji rib kot 
športnemu ribolovu. Od dana-
šnjih štirih ribnikov je osrednji 
namenjen športnemu ribolovu, 
dva vzreji krapovcev, četrti, ki 
se nahaja ob izviru napajalne-
ga potoka, služi kot akumula-
cija vode za sušna obdobja, pet 
manjših bazenov pa je name-
njenih lastni vzreji avtohtonih 
ciprinidnih ribjih vrst, kar je 
tudi glavno poslanstvo društva.

V duhu ribiških gospodarjev, 
saj imajo v svojih vrstah trenu-
tno 18 mladih ribičev do 19 let, 
in okoljevarstvenikov si bodo 
tudi v bodoče prizadevali v na-
ravi ohranjati ravnovesje, saj 
se je to spričo večjih posegov v 
okolju v dobršni meri poruši-
lo. Umetne spremembe vodo-
tokov so namreč povzročile, da 
se je življenjski prostor vodnih 
organizmov spremenil, zaradi 
česar, kot je še poudaril Zidarič, 
si bodo med drugim prizadeva-
li ponovno oživiti Brestaniški 
potok z izgradnjo tolmunov, 
pragov, zasaditvijo obrežne 

SENOVO - Člani Turističnega društva Senovo smo 3. junija v sklo-
pu prireditev ob prazniku občine Krško pripravili prireditev Iz 
preteklosti za sedanjost. Medgeneracijsko srečanje je potekalo ob 
urejeni krušni peči v Novi koloniji. Prireditev je namenjena sreča-
nju stanovalcev kolonije in krajanov, vabljeni pa so bili tudi osta-
li. V imenu Občine Krško je prisotne pozdravila Natalija Geršak, 
vodja službe za splošne in pravne zadeve. Ob okušanju dobrot iz 
krušnih peči smo se člani TD Senovo zahvalili Anici Planinc za 
redno uporabo peči, Vilmi Pirnar, ki je prevzela skrb za peči, in 
Jožici Omerzu za večletno pripravo in peko prosjač. Prihodnje 
načrtovano srečanje bo v septembru, ko bo prireditev Dobrote iz 
krušne peči z gosti iz Rud (Hrvaška), ki bodo pekli rudarsko gre-
blico, ter iz Zasavja, ki bodo pekli 'funšterc'. Do takrat bo okolica 
peči zopet dobila novo podobo, saj bomo člani TD Senovo uredi-
li pokrit prireditveni prostor. Vir: TD Senovo

Iz preteklosti za sedanjost

V Savo ponovno naselili kečigo
BRESTANICA - Pri ribnikih v Mačkovcih so člani Ribiške družine Brestanica-Krško, predstavniki sosednjih 
ribiških družin in povabljeni gostje 4. junija slavnostno obeležili sedem desetletij delovanja in gospodarje-
nja z ribiškim revirjem, ki obsega reko Savo od izliva potoka Blanščica do Turškega broda s pritoki. 

vegetacije in vanj vložili mla-
dice potočne postrvi. Navede-
ni jubilej ribiške družine pa 
so v soboto obeležili s ponov-
no naselitvijo domorodne vr-
ste ribe - kečigo, ki so jo v reko 
Savo pri akumulacijske bazenu 
HE Krško poleg Zidariča vloži-
li še državni sekretar na kme-
tijskem ministrstvu mag. Mar-
jan Podgoršek, predsednik 
Ribiške Zveze Slovenije dr. Mi-
roslav Žaberl, direktor družbe 
HESS Bogdan Barbič in Dani-
lo Puklavec iz Zavoda za ribi-
štvo. V Savo je bilo sicer sku-
pno vloženih 93 jesetrov vrste 
kečiga, ki sodi med zavarovane 
živalske vrste, zato jih je pre-
povedano loviti, poškodovati, 
odvzeti iz narave ali vznemir-
jati, v primeru ujetja pa jo je 
potrebno čim prej nepoškodo-

vano vrniti v Savo, ulov pa ja-
viti RD Brestanica-Krško. Ke-
čiga, ki se v Sloveniji vodi kot 
izumrlo vrsto, je izrazito talna 
riba, ki zraste v dolžino do me-
tra in doseže nad 9 kg teže.

Ob častitljivem jubileju je pred-
sednik Ribiške zveze dr. Miro-
slav Žaberl izročil RD Brestani-
ca-Krško jubilejno listino, trem 
članom društva pa za zavzeto 
delo znak za ribiške zasluge. 
Znak za ribiške zasluge je pre-
jel Herman Kerin, red za ribi-
ške zasluge I. stopnje pa Dar-
ko Pavlič in Stane Kolman. 
RD Brestanica se je s spomin-
skimi plaketami zahvalila 26 
družbam in ustanovam, s kate-
rimi tesno sodelujejo pri izva-
janju ribiške dejavnosti, in si-
cer: TEB, HESS, Elmont Krško, 

Infra, NEK, GEN energija, Ko-
stak, Veterinarska postaja Bre-
stanica, Zavarovalnica Triglav 
OE Krško, Ribiška zveza, Za-
vod za ribištvo, Vodno gospo-
darstvo Novo mesto, Lovska 
družina Brestanica, Policijska 
postaja Krško, Občina Krško, 
Krajevna skupnost Brestani-
ca in Krško, Obrtno-podjetni-
ška zbornica Krško in ribiškim 
družinam iz Radeč, Brežic, Čr-
nomlja, Kostanjevice na Krki, 
Metlike, Novega mesta in Sev-
nice ter Bogdan Dular, nosilec 
že 30-letne gostinske dejavno-
sti pri ribnikih v Mačkovcih. V 
gostišču je Dular uredil tudi 
apartmaje, na parkirišču tega 
priljubljenega ribiškega kom-
pleksa pa je pred slabimi tremi 
tedni Občina Krško v sodelova-
nju z ribiško družino uredila 
postajališče za avtodome. 

Program na slovesnosti je po-
vezoval igralec, brestaniški ro-
jak Nik Škrlec, kulturni pro-
gram so izvajali Matej Krmelj, 
član brestaniškega kulturnega 
društva v preobleki ribiča Jake, 
Rajhenburški oktet ter Ansam-
bel Brodniki, zbranim članom 
društva so ob čestitkah ob jubi-
leju o pomenu izvajanja ribiške 
dejavnosti za okolje in družbo 
spregovorili poleg Zidariča še 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, mag. Marjan Pod-
goršek z resornega ministr-
stva, predsednik Ribiške zveze 
dr. Žaberl in evropski poslanec 
Franc Bogovič.
 Bojana Mavsar 

Podolgovato kečigo s stožastim rilcem, pod katerim ima dva 
para resastih tipalk, na valjastem telesu pa luske nadome-
ščajo ploščice, so simbolno v Savo vložili (z leve): mag. Mar-
jan Podgoršek, dr. Miroslav Žaberl, Bogdan Barbič, Edi Zida-
rič in Danilo Puklavec (foto: Boštjan Colarič).

KRŠKO - Glasbena šola Krško je občinski praznik tradicionalno 
počastila s koncertom orkestrov in komornih skupin v krškem 
Kulturnem domu. Ravnatelj Glasbene šole Krško Mitja Režman 
je spomnil, da letos obeležujemo 200-letnico javnega glasbene-
ga šolstva na Slovenskem, katerega uspešen in pomemben del je 
tudi Glasbena šola Krško, ena 54 javnih glasbenih šol v državi. Za-
hvalil se je okolju, v katerem delujejo na čelu s svojim ustanovite-
ljem - Občino Krško, ter tudi staršem učenk in učencev, ki s svojo 
prisotnostjo bogatijo njihove prireditve. Na prireditvi je pode-
lil priznanja 42 učencem in učenkam, ki so v letošnjem šolskem 
letu dosegli vrhunske rezultate, spremljalo pa jih je 17 učiteljev-
-mentorjev in štirje korepetitorji. V pestrem dveurnem progra-
mu so učitelji in učenci prikazali vso pestrost svojega ustvarja-
nja. Nastopili so: učenci s prilagojenim programom ob spremljavi 
otroškega zbora in plesalk, predstavitveni ansambel, harmoni-
karski, godalni in kitarski orkester, kvartet flavt, trio saksofonov, 
trobilni in narodnozabavni kvintet, tolkalna skupina, komorna 
skupina diatoničnih harmonik ter za konec še pihalni orkester. 
 P. P., foto: B. Colarič

Prazniku posvetili koncert

Godalni orkester pod taktirko Kristjana Ilića

KRŠKO - 31. maja so učenke, učenci in učitelji OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja v kulturnem domu z izvedbo Kovičeve glasbene 
pravljice Maček Muri, ki že več kot 40 let navdušuje otroke, 
popeljali obiskovalce skozi Mačje mesto. S prigodami, celovito 
uprizoritvijo in nastopi so navdušili zbrane, s prireditvijo pa 
obeležili 50-letnico smrti psihologa, pisatelja, učitelja in po-
litika dr. Mihajla Rostoharja, po katerem nosi šola ime. Pred 
vhodom v dvorano so na ogled postavili tudi svoja likovna 
dela ter druge okrasne in uporabne izdelke. B. M., foto: Sv. M.
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Od 9.do 18.ure. V juliju in avgustu bo 
galerija v dnevih vikenda odprta do 
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info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Razstava bo na ogled do 
28. avgusta 2016.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Kostanjevica na Krki

KRŠKO - V tednu ljubiteljske 
kulture je 19. maja v Kultur-
nem domu Krško v orga-
nizaciji krške območne iz-
postave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti in Zve-
ze kulturnih društev občine 
Krško potekal Kulturni mo-
zaik. 

Na njem je izseke svojega 
ustvarjanja prikazalo skupno 
11 kulturnih društev: MePZ 
Društva upokojencev Senovo 
pod taktirko zborovodje An-
tona Gorenca, koprivniško 
gledališče KD Anton Aškerc 
Koprivnica s skečem Brez zaj-
trka, ki ga je napisala in režira-
la Sonja Simončič, KUD Liber 
Krško s tremi filmi z naslovom 
Poezija gibanja, ki so jih ustva-
rili Mateja Gačnik, Blaž Mi-
lar in Kaja Blazinšek, ŽePZ 
Slovenka (Društvo za ohrani-
tev podeželja Veliki Trn), ki ga 
vodi zborovodja Ana Češnje-
var, Pevke DPŽ Pod Gorjanci iz 
Kostanjevice na Krki (na foto-
grafiji), ki vadijo pod mentor-
stvom Mojce Jevšnik, junior 
skupina Mažoretnega kluba 
Baton iz Krškega, ki jo vodi 
Mojca Brilej, lutkovna sekcija 
DKD Svoboda Senovo z odlom-
ki iz lutkovne predstave Zalju-
bljeni zmaj, ki jo je spisala in 
režirala Tatjana Uduč, ŽePZ 
Prepelice iz KD Žarek Dolenja 
vas, ki ga vodi Mira Dernač 
Hajtnik, KD Naša pesem Bre-
stanica, kot njegov predstav-
nik je ob kitarski spremljavi 
Andreja Bona zapel barito-
nist Jernej Železnik, in dram-
ska sekcija KD Leskovec pri 
Krškem z odlomkom iz pred-

Črno-belim slikam dodali barvo
KRŠKO – 26. maja je Društvo 
likovnikov Krško OKO v avli 
Kulturnega doma Krško pri-
pravilo razstavo udeležen-
cev ex-tempora Krško 2016 
pod naslovom »Črno belo z 
barvo«. Pod mentorstvom 
slikarja Jožeta Kotarja so 
ustvarjali člani domačega 
društva, Društva likovnikov 
Brežice in LKD Mavrica Novo 
mesto.

»Ex-tempore pomeni ustvar-
janje v omejenem času, z raz-
položljivimi materiali, v teh-
nikah prilagojenih razmeram 
in je priložnost za preverja-
nje lastnega potenciala vsa-
kega posameznika. Je naš no-
silni projekt, ki je z leti postal 
prepoznaven,« je v imenu kr-
ških likovnikov povezala be-
sedne niti Smiljana Anžiček. 
Kot je še dodala, skupino na li-
kovnem ustvarjalnem dogod-
ku druži močna motivacija, ki 
do neke mere lahko nadome-
sti primanjkljaj likovnih zmo-
žnosti ljubiteljskih slikarjev. 
Ob ustvarjanju so imeli lepo 
vreme, zato so slikali detajle 
starega krškega mestnega je-
dra in se sprehodili skozi nje-
govo preteklost oz. kot je deja-
la Anžičkova: »Tematsko smo 
razmišljali o Krškem skozi čas 
– nekoč, danes, v prihodnost, 
vendar smo v večini upodobi-

li sedanjost. Smo ljubiteljski 
slikarji in smo si dovolili malo 
več svobode in smo v svojih sli-
kah uporabljali poleg črne in 
bele še barvo po izbiri.« 

Svoja dela so na na ogled po-
stavili Rafael Andlovic, Smi-
ljana Anžiček, Branka Benje, 
Kristina Bevc, Boba Čekrlić, 
Franc Češnovar, Stane Fa-
bjančič, Mitja Grum, Boža 
Jambrek, Anton Klakočar, 
Marija Klakočar, Primož La-
puh, Milena Mraović, Jožica 
Petrišič, Mihaela Prevejšek, 
Milena Rostohar, Marinka 
Starc, Dragica Škrinjar, Jože 
Šterk, Stane Udvanc, Mile-
na Volk, Jelka Zidarič in An-
tonija Žener. Ob zanimivih in 
raznolikih likovnih umetnijah 
je postal tudi mentor Kotar in 

vsakemu izmed slikarjev podal 
nekaj svojih misli, ki jih je uvo-
doma strnil s spodbudnimi be-
sedami, da so vse male stvari 
veliki premiki in da slikar v ži-
vljenju na svoji sliki vedno po-
nudi neko svojo zgodbo, izra-
zil pa je tudi čestitke za njihovo 
likovno izražanje. Predsedni-
ca Društva likovnikov Krško 
OKO Branka Benje se je vsem 
zahvalila za uspešno sodelova-
nje, za prijetno ustvarjanje in 
za vse skupne trenutke, ki so 
bili potrebni za otvoritev raz-
stave, ki jo je glasbeno pod 
mentorstvom Andreje Iste-
nič Lipovšek dopolnil kvartet 
flavtistk v zasedbi Anamarije 
Božič, Klare Drstvenšek, Ur-
ške Vehovar in Helene Jovič. 

 M. Hrvatin 

Slikarji z mentorjem ob otvoritvi letošnje razstave »Črno be-
lo z barvo«

Med zemljo in zrakom
CERKLJE OB KRKI - V gale-
riji Slavka Geriča v Vojašni-
ci Jerneja Molana v Cerkljah 
ob Krki so 20. maja odprli 
skupinsko razstavo z naslo-
vom Zemlja – zrak, na kate-
ri razstavljajo člani Društva 
likovnikov Brežice (DLB). 
Dela so nastala na istoimen-
ski likovni koloniji 14. maja 
na dnevu odprtih vrat voja-
šnice. 

Kot je dejal mentor koloni-
je, akademski slikar Gregor 
Smukovič, je bila tematika 
kolonije povezava med zemljo 
in zrakom, tako da je kot men-
tor udeležence opozoril, naj se 
dela tesno povezujejo z dne-
vom odprtih vrat, da se s tem 
lokacija ustvarjanja čimbolj iz-
koristi. Kot je še povedal, je bil 
z izidom del likovnikov zelo 
zadovoljen, saj so po ogledu 
lokacij hitro našli svoje želje 
ustvarjanja in si izbrali tema-
tiko, ki jih je osebno zanima-
la. »Pokazali so dobro znanje 
za samostojno odločanje izbi-
re kompozicije in barv, s kate-
rimi želijo določene elemente 
na sliki poudariti. Kot mentor 
sem poskušal likovnike usmer-
jati predvsem s stališča likovne 
teorije, nisem pa posegal v nji-
hovo pripoved, saj nisem hotel, 
da bi nastala neka narekovana 
dela, temveč dela, ki prikazu-

jejo njihovo lastno izpoved. S 
tem lahko gledalec sliko, ki jo 
ima pred sabo, gleda skozi oči 
avtorja dela in ima tako vpo-
gled v njegov proces vizualne 
percepcije,« je opisal Smuko-
vič in dodal, da je razstava na-
ravnana tako, da dela iz hladne 
barvne palete kamuflažnih 
barv slovenske vojske vedno 
bolj prehajajo v toplo barvno 
paleto in živahen način izra-
žanja. »Ta barvni prehod sli-
karske razstave je neke vrste 
metafora za naš preživet dan 
v vojašnici, kjer smo pred ura-
dno otvoritvijo prišli na leta-
lišče v resnem vojaškem kon-
voju, kar se je potem počasi 
spremenilo v prijetno druže-
nje do konca dneva,« je še po-
jasnil.

Predsednica DLB Kristina 
Bevc se je v prvi vrsti zahvalila 
vojašnici kot gostiteljici likov-
ne kolonije. V imenu slednje je 
zbrane pozdravil major Aleš 
Zajc, ki je tudi odprl razstavo, 
na kateri razstavljajo Mija Ba-
škovč, Kristina Bevc, Roman 
Blatnik (član Društva likovni-
kov Krško - OKO), Janez Klav-
žar, Andreja Komočar, Tanja 
Kržan, Marija Kukavica, Olga 
Piltaver, Branka Pirc, Tatja-
na Potokar, Mihaela Prevej-
šek, Vladka Sumrek, Jože 
Šterk in Anton Zorko. Za kul-
turno popestritev odprtja raz-
stave so poskrbeli učenec OŠ 
Cerklje ob Krki Marko Rud-
man na trobenti in Koledniki 
iz Bušeče vasi. Razstava je na 
ogled do konca avgusta.
 R. Retelj

Mentor kolonije Gregor Smukovič v pogovoru z dvema raz-
stavljavkama

Pester mozaik kulturnih društevKRŠKO - Kulturno društvo Svoboda Brestanica je 21. maja v 
veliki dvorani Kulturnega doma Krško pripravilo prireditev 
»Peli smo skupaj - 40 let z Jankom Avsenakom«, na katerem 
je Moški pevski zbor Svoboda Brestanica z letnim koncer-
tom obeležil tudi jubilej svojega dirigenta Avsenaka. 

Predsednica društva Margareta Marjetič je razmišljala: »Duša 
zbora je njegov zborovodja. Med njim in pevci mora biti sood-
visnost, ki se odraža v skladnem dogajanju, skupnem doživlja-
nju, zaupanju, da potem pesmi zadone v vsej svoji izpovedni ve-
ličini. Moškemu zboru so trije dirigenti klesali izraznost, zdaj 
jim je voditelj in učitelj Janko Avsenak. Skupaj z njim razvijajo 
vse višjo raven estetske občutljivosti, odgovornosti do kulturne-
ga okolja, iščejo vedno nekaj novega v prepletanju različnih so-
rodnih področij pevskega, instrumentalnega, glasbeno-gledali-
škega izražanja.«
Brestaničana Janka Avsenaka je za zborovsko petje navdušil oče, 
ustanovitelj brestaniškega moškega zbora in njegov prvi zboro-
vodja, on pa se je zborovodstvu zapisal leta 1976. Najprej se je 
kot pevec pridružil MePZ Viktor Parma, ki ga je kasneje desetle-
tje tudi vodil. Dve leti je vodil tudi MePZ Svit, 12 let Šentjernej-
ski oktet, bil je mentor še šentjernejskemu Vinogradniškemu 
oktetu, kot glasbenik je igral v Triglavskem kvintetu in ansam-
blu STEB, igra pa tudi v Etno skupini Nojek. V bogatem glasbe-
nem udejstvovanju se je kot mentor razdajal več desetim naro-
dno-zabavnim ansamblom.
Na 40. obletnici Avsenakove dirigentske poti v brestaniškem zbo-
ru so večer dopolnili še Rajhenburški oktet, Etno skupina Nojek, 
pevka Anja Žabkar, Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo, 
MePZ Viva Brežice in Big Band Krško. Nika Tkalec in Anja Dr-
stvenšek sta poskrbeli za instrumentalno spremljavo, za prije-
tno povezovanje koncerta pa Vidka Kuselj. 
 M. Hrvatin

40 let z Jankom Avsenakom 

Janko Avsenak (foto: B. Colarič)

Dan odprtih vrat »EU projekt, moj projekt« 
v Kulturnem domu Krško

v soboto, 11. 6., od 10. ure dalje

10:00 Alica izza ogledala 
(Disneyeva družinska domišljijska 
pustolovščina), 3D kino projekcija

17:00 Zdravnik po sili 
komedija, DKD Svoboda Senovo

19:30 Tjaša Fabjančič & Blaž Jurjevčič 
koncert

Rezervacija in prevzem brezplačnih vstopnic na 
blagajni Kulturnega doma Krško

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

stave Ambulanta št. 2, ki jo je 
spisala Vesna Šinko. Hkrati 
je v avli doma Društvo likov-
nikov Krško OKO na ogled po-
stavilo platna članice Antoni-
je Žener z naslovom Slike iz 
arhiva, program pa sta pove-
zovala v vlogi Kekca in Mojce 
Matej Krmelj in Kristina Vi-
rant iz KD Svoboda Brestani-
ca. B. M. 
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Četrtek, 9. 6.
• ob 15.00 v MT Senovo: vrtič-

kanje
• ob 17.00 v MC Krško: preda-

vanje in delavnica »Za srečno, 
zdravo in mirno življenje«

• ob 17.00 na atletskem stadio-
nu v Brežicah: olimpijski dan - 
mini olimpijada

• od 17.00 do 22.00 na gradu 
Sevnica: 6. festival modre fran-
kinje

• ob 17.30 na travnatem igrišču 
pod MC Krško: skupinska vad-
ba za vse generacije

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg: 
Brestanica poje - osrednja pri-
reditev ob prazniku KS Bresta-
nica s podelitvijo priznanj, slav-
nostni govornik olimpionik 
Primož Kozmus

• ob 18.00 v naravoslovni učilni-
ci OŠ Jurija Dalmatina Krško: li-
terarno-glasbeni večer »Ura slo-
venščine«

• ob 18.00 v Mencingerjevi hiši 
Krško: odprtje razstave kera-
mičnih skulptur »Par«

• ob 18.00 v avli Doma kultu-
re Brežice: otvoritev razstave 
mladih likovnih ustvarjalcev 
»Likovne igrarije«

• ob 18.00 na strelišču pri OŠ Le-
skovec pri Krškem: preizkus 
v streljanju z zračno puško in 
zračno pištolo

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: zaključni koncert - Vito 
An Krošelj - klavir, Hana Suša - 
violina, Alanis Radanovič - vio-
lina

Petek, 10. 6.
• ob 10.00 v MC Krško: uradna 

otvoritev sobe mladih »Free 
dom«; od 16.00 do 22.00: 'han-
ganje' v sobi mladih

• ob 15.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: debatni klub - kapitalizem 
vs. socializem

• ob 15.00 na parkirišču pri Bow-
ling DeLuxe v Sevnici: prvi sev-
niški podjetniški festival BIZI-
fest

• ob 16.00 v športni dvorani v Pi-
šecah: dan odprtih vrat Badmin-
ton kluba Pišece in predstavitev 
reketlona

• ob 17.00 v MT Senovo: izlet v 
Olimje

• ob 17.00 v MT Raka: pogovori-
mo se - živali v zavetišču

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
kuharska delavnica

• ob 17.00 pri planinskem zave-
tišču Pod Sv. Rokom: prireditev 
ob 50-letnici planinskih taborov 
PD Lisca

• ob 18.00 v Vili Silva Marija v 
Pišecah: odprtje razstave sli-
karske kolonije slovenskih iz-
seljencev

• ob 19.00 v MT Podbočje: film-
ski večer

• ob 19.30 v Dvorani v parku Kr-
ško: zaključni solistični recital 
Jerneja Železnika

Sobota, 11. 6.
• ob 7.00 s Senovega: Posavski 

festival tematskih poti - Juriš 
na Bohor

• ob 7.00 pri gasilskem domu na 
Raki: ročna košnja Cavsarja

• ob 8.00 na tržnici Brežice: 
otroški bazar

• ob 8.00 s parkirišča pred cer-
kvijo na Čatežu ob Savi: planin-
ski pohod po Brežiški planin-
ski poti

• ob 9.00 na tenis igrišču pri OŠ 
Brestanica: tenis turnir ob pra-
zniku KS Brestanica

• ob 9.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: eksperimentalna ar-
heološka delavnica - dedišči-
na posavskih lončarjev - izde-
lovanje rimske peči

• ob 9.00 s Trga v Brestanici: Po-
savski festival tematskih poti - 
S kolesom okoli Brestanice

• ob 9.00 v MT Senovo: sobotno 
varstvo

• od 9.15 do 11.15 v tovarni Ta-
nin Sevnica: dan odprtih vrat

• ob 10.00 v KD Krško: dan od-
prtih vrat v okviru akcije »EU 
projekt, moj projekt«

• ob 10.00 na igrišču v Bresta-
nici: 20 let Odbojkarskega dru-
štva Brestanica in 66 let odboj-
ke v Brestanici

• ob 10.00 v Brestanici: ob pra-
zniku KS kolesarjenje po mejah 
KS Brestanica

• ob 10.00 na igrišču pri Gimna-
ziji Brežice: košarkarski turnir 
trojk

• ob 10.00 v telovadnici OŠ Le-
skovec pri Krškem: karate tek-
movanje Dren open kata turnir

• ob 10.00 v MT Raka: izlet
• ob 10.00 v MT Podbočje: ku-

harska delavnica
• od 10.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: živ žav - pustolov-
ščina v parku

• ob 10.30 na gradu Rajhen-
burg: delavnica Izdelava ze-
liščnih vrečk

• ob 13.00 v Kulturnem domu na 
Blanci: praznovanje 70-letnice 
Lovske družine Brestanica

• ob 14.00 v športni dvorani v 
Pišecah: dan odprtih vrat Bad-
minton kluba Pišece ter odprti 
turnir za začetnike in registri-
rane igralce

• ob 15.30 (daljši pohod) pri Cu-
marjevem mlinu v Zagradu in 
18.00 (pohod od zidanice do 
zidanice) na domačiji Celesti-
na v Zagradu: Posavski festi-
val tematskih poti - 12. Pohod 
po Ostrovrharjevi vinski poti

• ob 16.00 na igrišču OŠ Podbo-
čje: revijalni turnir v malem 
nogometu

• ob 17.00 pri gasilskem domu v 
Gabrju pri Dobovi: praznova-
nje 80-letnice PGD Gabrje pri 
Dobovi in dneva gasilcev GZ 
Brežice

• ob 17.00 v KD Krško: komedi-
ja »Zdravnik po sili« v izvedbi 
Gledališke skupine DKD Svo-
boda Senovo (brezplačne vsto-
pnice)

• od 17.00 do 20.00 na keglji-
šču v športni dvorani Brežice: 
predstavitev Kegljaškega klu-
ba Brežice in rekreativno tek-
movanje

• ob 19.30 na ploščadi pred KD 
Krško: koncert Tjaše Fabjančič 
in Blaža Jurjevčiča

Nedelja, 12. 6.
• ob 8.00 iz Potoč: Vidov pohod 

od Potoč do Kostanjka
• ob 8.30 na gradu Podsreda: Po-

savski festival tematskih poti - 
11. tradicionalni pohod po Koz-
janskem parku

• ob 9.00 pri etnografski zbir-
ki Marije Sušnik na Bizeljskem: 
Posavski festival tematskih poti 
- Pohod po Vidovi poti

• ob 9.00 izpred Etnoart turizma 
Špiler v Kostanjku: Posavski fe-
stival tematskih poti - Pohod po 
Poti duš in prijateljstva

• ob 9.00 pred vhodom na pole-
tno Termalno riviero v Termah 
Čatež: štart kolesarskega mara-
tona

• od 10.00 do 16.00 na gradu 
Podsreda: 4. festival ekološke 

kam v posavju
hrane - mednarodna ekološka 
tržnica s strokovnimi predava-
nji o ekološkem kmetovanju in 
zdravi prehrani

• ob 11.00 na pokopališču v Pod-
bočju: prevzem in blagoslov 
Spominskega parka Podbočje

• ob 11.00 na reki Krki pri ŠRC 
Grič: dan odprtih vrat KKK Ča-
tež in tekmovanje za Pokal Ob-
čine Brežice v kajak slalomu na 
divji vodi

• ob 12.00 v cerkvi sv. Treh kra-
ljev na Brunku: koncert ljudskih 
pesmi »Kdor poje rad, v srcu je 
bogat«

• ob 15.00 v galeriji ArtŠpl v Ko-
stanjku: otvoritev razstave sto-
lov ob Poti duš in prijateljstva

• ob 15.00 na poligonu ŠRC Grič: 
streetworkout

• ob 17.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: grajski skoki s palico

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: prireditev ob 55-letni-
ci KD Franc Bogovič Dobova

Ponedeljek, 13. 6.
• od 8.30 do 12.00 in od 14.00 

do 18.00 v Galeriji Krško: brez-
plačna likovna akcija izdelova-
nja skulpturic za obiskovalce, ob 
razstavi Milojke Drobne »Moje 
sledi«

Sreda, 15. 6.
• ob 16.00 v Posavskem muze-

ju Brežice: javno vodstvo po 
razstavi »Imago musicae: glas-
ba na baročnih poslikavah bre-
žiškega gradu« v sodelovanju z 
DGN Posavja

• ob 17.00 v Športni dvorani Ra-
deče: valeta učenk in učencev 
OŠ Marjana Nemca

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: literarni večer - pred-
stavitev knjige Antice Marijanac 
»Razsuti cvetovi«

Četrtek, 16. 6.
• ob 17.00 v OŠ Bistrica ob Sotli: 

ciciolimpijade - športne aktiv-
nosti predšolskih otrok in nji-
hovih družin

• ob 19.00 javno vodstvo po Po-
savski muzejski vitrini »Kopi-
tarna Sevnica - 130-letna tradi-
cija« in delavnica v sodelovanju 
s Kopitarno Sevnica

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: Posavski ekološki večer na 
temo »Energetski masterplan 
avstrijske Koroške oz. korišče-
nje okolju in ljudem prijaznih vi-
rov energije«

• ob 19.00 v MC Brežice: delav-
nica afriških ritmov z Andrejem 
Zobaričem

Petek, 17. 6.
• ob 15.00 v sejni sobi MC Bre-

žice: debatni klub - nadarjenim 
učencem in učenkam bi morali 
dovoliti, da preskočijo razrede 
v osnovni in srednji šoli

• ob 17.00 v mestnem parku v 
Krškem: osrednja prireditev ob 
prazniku KS mesta Krško s po-
delitvijo priznanj, ob 21.00: na-
stop Tonija Sotoška z družino in 
harmonikarji, ob 22.00: kon-
cert skupine Kingston

• od 17.00 dalje v Radečah: Dne-
vi splavarjenja (program na str. 
8)

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: zaključni koncert Kse-
nije Kržan - klarinet

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Podbočje: letni koncert Pevk iz-
pod Bočja

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
skupin Lollobrigida, Onubo in 
Alex Kelman

Sobota, 18. 6.
• od 8.00 dalje v Radečah: Dnevi 

splavarjenja (program na str. 8)
• ob 9.00 na igrišču na Senušah: 

nogometni turnir
• ob 9.00 pred Domom gasilcev 

in vaščanov na Okiču: pohod po 
poti Antona Umeka Okiškega

• ob 10.00 v Gadovi peči: Posa-
vski festival tematskih poti - Po-
hod po gadovi sledi

• od 10.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - poletni 
nakit

• v dopoldanskem času na tržni-
ci v Krškem: prodaja slovenskih 
zastav v dobrodelne namene za 
župnijsko Karitas Videm ob Savi

• ob 14.00 na igriščih na Velikem 
Trnu: kmečke igre

• ob 15.00 pred Galerijo Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: Po-
hod po poti vil in čestitk

• ob 15.00 pri lovski koči na Pu-
stačah: krompirjada - družab-
no-zabavna prireditev

• ob 16.00 pri lovskem domu LD 
Globoko na Piršenbregu: prire-
ditev ob 70-letnici LD Globoko

• ob 16.00 na igrišču v Dobovi: 
mažoretna prireditev »S palico 
v poletje«

• ob 17.00 v Kulturnem domu in 
na trgu v Podbočju: rojstni dan 
MT Podbočje

• ob 18.00 v večnamenski dvora-
ni na Senušah: osrednja priredi-
tev ob krajevnem prazniku

• od 18.00 do 24.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Poletna muzej-
ska noč, prost vstop (program 
na str. 25)

• od 18.00 dalje v Mestnem mu-
zeju Krško, Mencingerjevi hiši 
in Galeriji Krško ter na Gradu 
Rajhenburg: Poletna muzejska 
noč/obeležitev 50. obletnice od-
prtja Galerije Krško, prost vstop 
(program na str. 24) 

• ob 19.00 na Vidmu pri Šen-
tjanžu: Posavski festival temat-
skih poti - Pohod ob polni luni 
na Tk pav

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
v Bistrici ob Sotli: koncert ob 
35-letnici MePZ Bistrica ob Sotli

• ob 21.00 v parku pri MC Breži-
ce: koncert Pevcev zvoka in Vo-
kalne skupine Aria

Nedelja, 19. 6.
• ob 9.00 izpred TIC Čatež ob 

Savi: Posavski festival temat-
skih poti - Pohod po Čateževi 
energijski poti

• od 11.00 dalje v Radečah: Dne-
vi splavarjenja (program na str. 
8)

• ob 14.00 s trga v Podbočju: po-
hod v neznano

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: letni koncert KUD Bre-
žice s tamburaškim orkestrom 
KUD Oton Župančič Artiče

Torek, 21. 6.
• ob 18.00 v Posavskem muzeju 

Brežice: tradicionalni županov 
sprejem najuspešnejših osnov-
nošolcev 

Sreda, 22. 6.
• ob 18.00 v Domu kulture Breži-

ce: prireditev OŠBrežice
• ob 20.30 v Posavskem muzeju 

Brežice: odprtje festivala Seviqc 
Brežice - Le Concert de l’Hostel 
Dieu (FR): Dixit Dominus

Organizacija Poletnih večerov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 

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

Prireditve je podprla Občina Krško.

VSTOP PROST!

URA SLOVENŠČINE
UČENCI 9. RAZREDA OŠ JURIJA 

DALMATINA in GLASBENE ŠOLE KRŠKO
literarno-glasbeni večer 

četrtek, 9. junij 2016, ob 18.00
OŠ Jurija Dalmatina Krško, naravoslovna učilnica

VSE SORTE JE ŽĖ BLOU
ŽePZ SLOVENKA, VELIKI TRN

koncert 
četrtek, 23. junij 2016, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

RAZSTAVA GRAFIK
KUD LIBER KRŠKO

četrtek, 7.julij 2016, ob 19.00
DVORANA V PARKU

KRISTINA LOVŠIN SALMIČ
koncert

petek, 22.julij 2016, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

VAŠKA GODBA Z VRHA 
NAD LAŠKIM Z MAŽORETKAMI

glasbeno-plesni večer 
četrtek, 11. avgust 2016, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

VEČERI PRED 
DNEVI POEZIJE IN VINA 

GOSTUJOČI PESNIKI 
GLASBENA GOSTJA: LARA JANKOVIČ

pesniško-glasbeni večer 
torek, 23. avgust 2016, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

KRESNIKOV VEČER
Pogovor z dobitnikom literarne nagrade Kresnik.

September
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO

Poletni večeri v parku že tradicionalno potekajo pod okriljem 
Valvasorjeve knjižnice Krško in JSKD, Območna izpostava 
Krško in KS mesta Krško. Prireditve, ki so glasbeno, literarno 
in plesno obarvane, pomenijo dragocen prispevek k obujanju 
starega mestnega jedra v poletnem času in so do sedaj s 
programsko vsebino pritegnile že kar lepo število povabljenih 
ali naključno mimoidočih.
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Saša Zagorc kot ena prvih Slovenk z intervjujem za 
BBC, nov album Katje Šulc z mehiškim pridihom. To-
krat preberite:

V pretekli rubriki smo 
predstavljali nov vide-
ospot slovenske hard 
rock zasedbe Hell-
cats, ki jo sestavljajo 
Ajda Kovačič, Katja 
Mavec ter sestri Sonja 
in Saša Zagorc (foto: 
Simon Podgoršek), 
doma iz Kostanjevice 
na Krki. No, sedaj pa je 
slednja opravila inter-
vju za angleški radio 
BBC, ki v oddaji The 
Conversation že nekaj 
let intervjuja močne in 
uspešne ženske z vse-
ga sveta. The Conver-
sation je namreč od-
daja, ki je gostila že 
astronavtke, vodje uprav, sodnice, maratonke, cirkusant-
ke in balerine, zdaj pa so na seznam uspešnih žensk do-
dali še našo rokerico Sašo Zagorc. Saša je basistka, avto-
rica besedil in glasbe ter managerka skupine Hellcats, ki 
sta jo skupaj s sestro ustanovili leta 2006 in velja za prvo 
žensko metal skupino v tem delu Evrope. Ustvarjalci od-
daje so videli njihove posnetke s turnej po Rusiji, Nemčiji 
in drugih dežel in Saša je takoj pritegnila njihovo pozor-
nost. Navdušila jih je kot ženska, ki je svoj band iz tako 
majhne države ponesla v svet, zanimivo pa se jim je zde-
lo tudi to, da se kljub uspešni karieri ne preživlja z glas-
bo, ampak dela kot arhitektka in oblikovalka. Še to: Saša 
je morala pred intervjujem najprej opraviti 15-minutni 
preizkus znanja angleščine, nato pa so iz Anglije v Slove-
niji rezervirali studio, kjer so opravili dveurni pogovor. 
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na uradni spletni 
strani angleškega BBC.

Krčanka Katja Šulc (na fotografiji) je pevka, ki se giblje 
med poezijo in glasbo. Ravno zato je njen novi album 

Kamlisaj lan 
p o s v e č e n 
uglasbeni so-
dobni romski 
poeziji pesni-
kov z Balka-
na in vzhodne 
Evrope. Al-
bum je Katja 
konec maja 
p re d s t av i l a 
na dveh eks-

kluzivnih koncertih z gostujočima glasbenikoma iz Mehi-
ke, premierno na festivalu Druga godba v Ljubljani, pred-
premierni koncert pa je potekal v njej domačem Krškem. 
»Romska glasba in kultura Katjo nagovarjajo od nekdaj, 
posebej močno pa jo je pritegnila romska poezija s svojo 
izvirno, univerzalno poetiko, vznemirljivim zvenom jezika 
in dejstvom, da je ta poezija del ogrožene literature. Pesmi 
so izvajane v romščini, ki jo je Katja poleg romske litera-
ture in kulture zadnjih nekaj let raziskovala pod mentor-
stvom uglednega romologa prof. Marcela Courthiada. 
Med potovanjem po Mehiki je srečala mehiškega violini-
sta Albana Usatcha, s katerim sta izbrane pesmi uglasbi-
la s pomočjo loopov, preprostih melodij in akordov, ovitih 
v raznolike ritmične repeticije v barvah world music,« je 
zapisano v sporočilu za javnost. Katja je album v Mehiki 
tudi posnela s tamkajšnjimi glasbeniki, za postprodukci-
jo je poskrbel domači producent Pier.

Ansambel Posavski veseljaki, kot že samo ime pove priha-
ja iz Posavja, če smo natančni, iz okolice Krškega, sesta-
vljajo Anja Borovinšek (harmonika), Dejan Novak (ki-
tara/vokal) in David Mlakar (bas kitara/vokal). Zaradi 
želje po večglasnem petju pa k sodelovanju vabijo voka-
lista, natančneje pevca prvega basa, v starostni kategori-
ji od 20 do 30 let, s katerim bodo z iskrenim odnosom do 
glasbe in poslušalcev utrjevali dobre prijateljske odno-
se, uživali moč glasbe in črpali magično energijo za na-
daljnje ustvarjanje in sodelovanje. Zaželjeno je tudi igra-
nje kakšnega inštrumenta. Vse zainteresirane vabimo, da 
jim pišete na posavskiveseljaki@gmail.com ali jih kon-
taktirate preko zasebnega sporočila na njihovi uradni fa-
cebook strani.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

1. nagrada:  sezonska karta
2. nagrada:  6x celodnevna vstopnica
3. nagrada:  3x celodnevna vstopnica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 16. junija, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobi-
tnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

BAZEN BRESTANICA - 
MC KRŠKO

JETRNO SELO 2, 8280 BRESTANICA

Geslo 10/2016 številke: 

ODLIČNE SLADICE ZA VSAK OKUS
Nagrade, ki jih podarja Restavracija City, Tadej Puntar s.p., 
prejmejo:
1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi; 
 Ivan Ržen, Radeče
2. nagrada:  okrogla tortica po izbiri (8 kosov); 
 Angelca Kozole, Krško
3. nagrada: 4 porcije tortic po izbiri; Erika Meh, Velenje

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2016  
sobota, 18.6., 18.00 – 24.00, vstop prost

Mestni muzej Krško in Galerija Krško
19.00 Vladimir Štoviček: odprtje začasne razstave

Akti iz depoja in prenovljene stalne razstave
19.30 Mestni muzej Krško, Mencingerjeva hiša in 

Galerija Krško, vodstvo
18.00–21.00 Likovna akcija izdelovanja skulpturic za 

obiskovalce, ob razstavi 
Milojke Drobne: Moje sledi

 Grad Rajhenburg
21.00 Prenova in oživljanje gradu Rajhenburg, 

vodstvo dr. Helena Rožman
22.00 Dubravko Lapaine (didgeridoo), zvočna 

meditacija v podstrešju grajskega stolpa, koncert 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Nataša Krošelj, Vrhje - 

deklico,
• Ines Božič, Leskovec pri 

Krškem - deklico,
• Jelka Žnideršič, Črnc - 

dečka,
• Petra Ivnik Zorič, Brezje 

pri Senušah - deklico,
• Karmen Saje Hočevar, 

Orehovec - deklico,
• Mateja Martini, Podvinje - 

deklico,
• Špela Hosta, Slivje - deklico,
• Polona Hrovat Mavsar, 

Preska - dečka,
• Katarina Bostele, Zdole - 

deklico,
• Barbara Uranič, Sevnica - 

deklico,
• Anja Cvirn Šekoranja, 

Glogov Brod - dečka,
• Katja Ilc, Križe - deklico,
• Andreja Jelen, Ložina - 

deklico,
• Jelena Ilišević, Bušeča vas 

- dečka,
• Mateja Cirnski, Cerina - 

dečka,
• Ines Mataušić, Velike 

Malence - deklico,
• Andreja Kovač, Krško - 

deklico,
• Mirela Prah, Brežice - 

deklici (dvojčici),
• Martina Radišek, Krško - 

deklico.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Matej Kirar iz Zavinka in 
Edita Skušek z Jeperjeka,

• Robert Jagodič  in 
Nevenka Bizjak, oba iz 
Prešne Loke,

• Uroš Oven iz Dolenjih 
Laknic in Tjaša Dragan z 
Malkovca,

• Aleš Mrgole in Ivana 
Krištofić, oba z Vrhka,

• Dejan Bojanec iz Ždinje 
vasi in Tjaša Jerše z Arta,

• Gregor Stopar z Orehovca 
in Anja Hosta iz Slivja,

• Slavko Šetinc in Klavdija 
Putrih, oba iz Brezine,

• Sebastjan Mastnak in 
Jerica Klenovšek, oba z 
Ledine,

• Simon Štih s Kremena in 
Nina Jakoš z Mirne,

• Marko Borštnar iz Tržišča 
in Mojca Abina z Loga,

• Filip Isaković in Maša 
Pečnik, oba iz Brežic,

• Damjan Novak s Studenca 
in Aleksandra Jerman s 
Straže,

• Matej Bušić Daskijević 
iz Bjelovarja (Hrvaška) in 
Maja Zakovšek iz Bušeče 
vasi,

• Primož Gajski s Cirnika in 
Vanja Schoch iz Samoborja 
(Hrvaška),

• Rok Juh s Senovega in 
Andreja Bukovinski z 
Velike Doline.

ČESTITAMO!

DOBENO - Predstavnice KO RK 
Čatež ob Savi so obiskale gospo 
Zofko Orešar z Dobenega, ki je 
15. maja v krogu svojih domačih 
praznovala častitljivih 97 let. Za-
želele so ji veliko zdravja in do-
brega počutja, s pesmijo pa so ji 
čestitale tudi Ljudske pevke Žej-
no. Gospa Zofka se je na Dobeno 
omožila iz Podgračenega. Zaradi 
njene vesele narave so jo vaščani 
kmalu vzeli za svojo, še posebej 

ker je znala peči čudovite torte, rolade in potice. Daleč naokoli je 
bila znana po tem in po njenih jagenjčkih. Pekla je na svatbah, pa 
tudi za ostale družinske praznike je spekla kaj posebnega. Mla-
de gospodinje so se učile iz njenih receptov, najbolj znan je re-
cept za biskvit, ki vedno uspe. Ima tri otroke, od katerih sta dva, 
Joško in Meri, v Kanadi, Edi pa živi doma z njo. Posebej skrbno 
jo neguje snaha Majda, razveseljujejo pa jo tudi vnuki in prav-
nuk.  A. Zaniuk

Zofka Orešar praznovala 97 let

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka naši bralci voščijo

naši bralci voščijo

Peter Vučajnk iz Mihalovca in Danijela Klenovšek iz Hra-
stnika, 30. april 2016, park pri gradu Mokrice

JUNIJ V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE
 Sobota, 11. junij, 9.00 
 Eksperimentalna arheološka delavnica: 
 DEDIŠČINA POSAVSKIH LONČARJEV – izdelovanje rimske peči

 Sreda, 15. junij, 16.00
 JAVNO VODSTVO po medinstitucionalni občasni 

razstavi IMAGO MUSICAE: glasba na baročnih 
poslikavah brežiškega gradu v sodelovanju z 
Društvom gluhih in naglušnih Posavja

 Četrtek, 16. junij, 19.00
 JAVNO VODSTVO po Posavski muzejski vitrini: 
 KOPITARNA SEVNICA – 130-letna tradicija in DELAVNICA 
 v sodelovanju s KOPITARNO SEVNICA

 Sobota, 18. junij 
 POLETNA MUZEJSKA NOČ  
 prost vstop (18.00–01.00)
 20.00: Odprtje gostujoče razstave Eurovision Lab
 21.00: Koncert SEN KRESNE NOČI 
 (Edita Koželj Garčević, mezzosopran in Igor Vićentić, klavir)
 23.00: NOČNO VODSTVO 

Prijazno vabljeni!

 Sobota, 25. junij, DAN DRŽAVNOSTI
 9.00–13.00: GRAJSKA TRŽNICA STARIN 
 11.00: Strokovno predavanje: FRESKE V VITEŠKI DVORANI 

 Nedelja, 26. junij, DAN POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE, 
prost vstop

 19.00: Odprtje Razstave v razstavi: Posavski obrazi: 
JEZIKOSLOVEC IN AKADEMIK JOŽE TOPORIŠIČ 

 21.00: Odprtje KINA NA GRAJSKEM DVORIŠČU

 28. junij – 2. julij 2016, 
 POLETNA GRAJSKA DOGODIVŠČINA 2016

 Četrtek, 30. junij
 19.00: Odprtje Posavske muzejske vitrine: 
 DEDIŠČINA NEVIODUNUMSKIH LONČARJEV
 IN USTVARJANJE DANICE ŽBONTAR                                                                                                                                                                          
 21.00: KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU

Več informacij: vodnik@pmb.si, 466 05 17

PODVINJE – 26. maja pred 90 leti 
se je Zajčevi družini v Stari vasi 
na Bizeljskem, kot šesta od de-
setih otrok, rodila Antonija oz. 
Tončka, kot jo od nekdaj kliče-
jo domači. V življenju je opravila 
le dve poti, ki pa sta zaznamova-
li celo njeno življenje; prvo v iz-
gnanstvo in drugo, na katero jo je 
vodila ljubezen, k možu na doma-
čijo Zotlerjevih na Podvinje. Skrb 

za dom in družino je bila njeno poslanstvo, a se je številni spo-
mnijo kot glavne kuharice na porokah, ki jih našteje več kot sto. 
Štiri hčere so ji podarile osem vnukov in ti 12 pravnukov. Za nje-
nih prvih 90 so ji pripravili nepozabno praznovanje v krogu naj-
ožjih sorodnikov. Ob častitljivem jubileju pa so ji čestitke izrekli 
tudi Ivan Molan, župan občine Brežice, Ivan Urek, predsednik s 
predstavniki KS Kapele, predstavniki Društva izgnancev in Dru-
štva upokojencev Kapele. Vnuki, ki jih vedno rada sprejme v do-
mači hiši s hčerko Jožico, jo imajo za zgled z njeno brezmejno ži-
vljenjsko energijo, saj še vedno dnevno skrbi za živino v hlevu, 
kokoši in tudi za vinograd. Praznovanje so zaznamovali z bese-
dami ene od Pavčkovih, ki jo opišejo v popolnosti: imeti rad, ne 
umreti mlad, živeti in biti rabna kov v verigi rodov.   P. Č. 

Prvih 90 Antonije Zupančič

Tončka Zupančič

ANTONIJI POŽUN
za rojstni dan

Vse najboljše, 
Darko z družino

Iskra vedno v tvojih je očeh, pa naj bo sonce ali sneg,
naj glas ti med nami še dolgo zveni, saj veš, 
da imamo radi te mi.

MP + S + BV

Ob polonoletnosti ti želimo 
veliko zasanjanih, zvezdnih 

in sončnih poti skozi 
življenje. 

Vse najboljše, Nička!

18

Dragi Tristan! 12. junija boš upihnil svojo prvo 
svečko na torti. Naj ti v očeh žarijo iskrice 
veselja, tvoji prvi koraki pa naj te vodijo po poti 
otroštva varno, čvrsto, lahkotno in brez skrbi! 
  Tvoja botrica Mojca

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

VITA JALOVEC

Draga Vita,
čestitam ti ob prejemu 

zakramenta svetega krsta. 
Naj se vez, ki se je ob tem 
spletla med nama, ohrani.

Tvoja botra

NOVO V POSAVSKEM OBZORNIKU!
Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbližjih 
in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v besedi in 
sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob rojstvu novega člana dru-
žine ali njegovem rojstnem dnevu, ob posebnih dogodkih, kot 
sta prvo obhajilo ali sveta birma, ob visokih življenjskih jubile-
jih, kot so zlata in biserna poroka, poroka ali obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob delovnih uspehih 
in dosežkih v šoli ali na raznih tekmovanjih - vse to bo zagotovo 
doseglo največ ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. 

Voščilo naročite tako, da nam prinesete ali pošljete besedilo in 
fotografijo (po želji), mi pa bomo naročeno objavo oblikovali 
v eni izmed petih velikosti, ki so vam na voljo v rubriki Naši 
bralci voščijo (Voščila). Cene za posamezno objavo se gibljejo 
od 15 do 45 evrov. Za več informacij in naročila pokličite na 
tel.: 07 49 05 780 ali nam pišite na marketing@posavje.info.

Dragi Matjaž,
sončen 

rojstni dan 
ti želiva!

Tvoji punci

Slavljenka z družino

Tone Racman

Vse najboljše!
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BRESTANICA, KRŠKO - V maju so se v Krškem in Brestanici zvr-
stile kar tri kajakaške tekme. 12. maja je na akumulacijskem je-
zeru v Brestanici potekalo državno prvenstvo osnovnih šol v veli-
kem kanuju, ki se ga je udeležilo 16 šol, od tega sedem posavskih, 
in sicer OŠ Brežice z dvema ekipama, s po eno pa OŠ Jurija Dal-
matina Krško, Blanca, Leskovec pri Krškem, Pišece, in Globo-
ko. Dve šoli sta se uvrstili tudi na zmagovalne stopničke, in sicer 
je 1. mesto osvojila ekipa OŠ Brežice 1, na drugo stopnico se je 
povzpela ekipa krške šole. 28. in 29. maj pa sta potekala v zna-
menju slovenskega pokala v sprintu na divjih in mirnih vodah 
za mlajše kategorije. Na sobotni dan je potekalo tekmovanje na 
divjih vodah na Savi pod krškim mostom, drugi tekmovalni dan 
pa na mirnih vodah na akumulacijskem jezeru v Brestanici. Pr-
vega dne so se za najboljše uvrstitve potegovale tekmovalke in 
tekmovalci sedmih, drugega dne pa devetih slovenskih klubov, 
organizator navedenih tekem pa je bil domači Kajak kanu klub 
Krško. Deročo in mirno reko Savo so spretno obvladovali tekmo-
valci Kajak kanu kluba Čatež in Kajak kanu kluba Krško. Prvi so 
v obeh tekmovalnih dneh osvojili skupaj po sedem prvih in dru-
gih mest ter pet tretjih, mladi člani krškega kluba pa so osvojili 
dve prvi mesti, pet drugih in dve tretji mesti.   B. M. 

Kajakaški mesec mladih

Tekmovanje je potekalo v kategorijah mladinke in mladinci 
(rojeni 1998-2001), ml. deklice in ml. dečki (2004 in 2005), 
deklice in dečki (2002 in 2003) ter cicibanke in cicibani, ro-
jeni pred letom 2006.

KRŠKO - V počastitev občinskega praznika je Balinarski klub Kr-
ško 4. junija na društvenem balinišču izvedel mednarodni bali-
narski turnir Zlata krogla 2016, na katerem se je pomerilo sedem 
ekip, in sicer tri ekipe Krškega ter po ena ekipa iz Kočevja, Nove-
ga mesta, Zagreba in Samobora. Prvi dve mesti sta ostali doma, 
saj sta ju osvojili ekipi Krško 1 in Krško 2, tretje mesto pa je za-
sedla kočevska ekipa Gaj. Ob tej priložnosti so predali v upora-
bo nove klubske prostore. 
 B. M., foto: Sv. M.

Balinarska »zlata krogla« 

Veliko balinišče, zadaj novi klubski prostori

BRESTANICA - V 61. letu delovanja je Plavalni klub Celulozar Kr-
ško 4. junija na brestaniškem bazenu organiziral že 45. medna-
rodni plavalni miting za pokal Krškega. Na njem je nastopilo 215 
plavalk in plavalcev iz 16 slovenskih klubov in Plavalnega kluba 
Čakovac iz sosednje Hrvaške. Najštevilčnejše so bili zastopani 
plavalke in plavalci domačega kluba, saj je v vodo skočilo kar 38 
Celulozarjev, od tega 28 dečkov in 10 deklic ter tri štafete dečk-
ov ter štafeta deklic. Tekmovanje je potekalo za mlajše katego-
rije, to je dečkov od letnika 2002 do 2005 in mlajše ter deklice, 
rojene od leta 2004 do leta 2007 in mlajše. Pomerili so se v disci-
plinah 50 in 100 metrov prsno, prosto, delfin in hrbtno. V uvodu 
tekmovanja so zbrane pozdravili predsednik kluba Borut Mla-
kar ter v imenu Občine Krško podžupanja Ana Somrak v druž-
bi predsednika sveta KS Brestanica Vlada Bezjaka, otvoritve-
ne slovesnosti in potek tekmovanja pa sta si ogledala tudi gosta 
iz pobratene občine Obrigheim, in sicer nekdanji dolgoletni žu-
pan Roland Lauer in jeseni leta 2014 novo izvoljeni župan Ac-
him Walter. B. M.,  foto: Sv. M.

Že 45-ič plavali za pokal Krškega

BRESTANICA - Na bazenu Brestanica je 5. junija potekal 3. med-
narodni Plavalčkov miting v plavanju za invalide, ki ga vsako leto 
organizira Športno društvo Plavalček. Miting je prvič potekal in-
tegrirano, saj so plavalci invalidi tekmovali sočasno s plavalci ne-
invalidi - veterani, podelitve pa so za obe skupini plavalcev po-
tekale ločeno, saj so razlike med plavalci vendarle velike. Prišlo 
je skupno 96 plavalcev iz Hrvaške (trije klubi), Srbije, Ukrajine 
in Slovenije (13 klubov).
Iz Športnega društva Plavalček velja izpostaviti rezultat Denisa 
Morešeja (1. mesto) in Davida Šeparoviča (3. mesto) med in-
validi absolutno na 50 m prsno in 3. mesto štafete 4x50 m pro-
sto v postavi Denis Moreše, Rok Slapšak, Amadeja Urbanč Vla-
hov in David Šeparovič. Plavalčkovega mitinga se je udeležil tudi 
naš paraolimpijec Darko Đurič, ki septembra z ostalimi športni-
ki invalidi potuje na paraolimpijske igre v Rio.
 T. L., foto: Sv. M.

3. Plavalčkov miting za invalide 

Plavalčkova ekipa na mitingu

Slovenski kasaški šampionat 
je največja rejska dirka za sta-
rejše slovenske kasače, posa-
vski konjeniški klub pa si jo je 
priboril zavoljo zelo hitre in 
vzorno urejene proge ter ve-
dno brezhibne organizacije 
svoje osrednje letne priredi-
tve. Kot ponavadi je dirka pote-
kala v dveh tekih (tretja in sed-
ma dirka prireditve). V prvem 
sta bila Dakot z voznikom Mi-
lanom Žanom iz KK Komenda 
in Florko z voznikom Darkom 
Sodcem iz KK Ljutomer pov-
sem izenačena v cilju, v dru-
gem teku pa je bil Dakot ven-
darle malenkost hitrejši in z 
rekordnim časom slovenskih 
hipodromov (117,1 s) osvojil 
letošnji slovenski šampionat. 

Poleg šampionata je potekalo 
še šest dirk. Prvo je dobil Tiff 
stars z voznikom Andrejem 
Kosijem (KK Ljutomer), dru-
go Lester Oz z voznikom Slav-
kom Jurešem (KK Ljutomer), 

Na Bregah nov slovenski rekord
BREGE - Konjeniški klub Posavje Krško je 5. junija na hipodromu Brege pripravil tradicionalne kasaške 
dirke ob prazniku občine Krško, na katerih zadnja leta poteka tudi dirka za slovenski kasaški šampionat. 
Letos smo bili priča absolutnemu rekordu slovenskih hipodromov.

domače barve pa je zastopa-
la Agama z voznikom Jankom 
Šepetavcem in osvojila 7. me-
sto. V četrti dirki je zmagal 
Rožle z voznikom Brankom 
Seršenom (KK Ljutomer), do-
mača konja Sharon and glory 
z Martinom Marsom ter Oli-
vabe z Matejem Osolnikom 
v sulkiju sta zasedla peto in 

šesto mesto. Peta dirka je bila 
posvečena spominu na nekda-
njega predsednika KK Posavje 
Krško Daneta Mižigoja. Zmagal 
je Dior MS z voznikom Igor-
jem Novakom (KK Šentjer-
nej), Iztok BE z z voznikom Ma-
tejem Osolnikom in Wise man 
z voznikom Martinom Mar-
som iz domačega kluba sta za-

sedla sedmo in osmo mesto. 
Šesto dirko, v kateri so tekmo-
vale francoske kobile, je dobila 
Una combo z voznikom Jože-
tom Sagajem ml. iz KD Sloven-
ske Gorice Lenart, Veine d'or z 
Martinom Marsom v sulkiju je 
bil diskvalificiran. Osmo, odpr-
to dirko je dobil Luther king z 
Jožetom Sagajem ml. (KK Lju-
tomer), Lewis Om z Martinom 
Marsom je bil diskvalificiran. V 
deveti dirki sporeda se je po-
merilo še pet kmečkih dvov-
preg, a tukaj rezultat ni bil v 
ospredju.

Kot nam je po prireditvi po-
vedal predsednik KK Posavje 
Krško Uroš Bernardič, so z iz-
vedbo dirk zelo zadovoljni, še 
zlasti zaradi doseženega re-
korda, pa tudi z obiskom, če-
prav bi bilo gledalcev, v koli-
kor nad prizoriščem ne bi ves 
čas 'visela' nevihta, zagotovo 
še več. 
 P. Pavlovič

Dakot (št. 2) in Florko sta bila v prvem teku povsem izena-
čena, v drugem pa je prvi zmagal z rekordom slovenskih hi-
podromov.

KRŠKO - Na stadionu Matije Gubca je 4. junija potekala tradici-
onalna speedway dirka za Zlati znak Občine Krško, dodatne vo-
žnje za pokal Franca Babiča pa so tokrat zaradi dežja odpadle. 
Zlati znak je šel v Rusijo, saj je bil po Fim pravilniku najboljši Va-
dim Tarasenko (13 točk) pred Avstralcem Troyem Batchelor-
jem (13 točk) in Hrvatom Jurico Pavlicem (12 točk). Med slo-
venskimi vozniki je bil najboljši Nick Škorja, ki je z 9 točkami 
osvojil 6. mesto, domači veteran Denis Štojs je osvojil 5 točk in 
13. mesto, mladi Bistričan Žiga Kovačič pa 4 točke in 14. mesto. 
Žal ni šlo brez padcev, saj se je Matic Ivačič (1 točka) s polno hi-
trostjo zabil v ograjo. Zdravniki so ga odpeljali v bolnišnico in po 
informacijah naj bi bilo z njim vse v redu. 
Pred dirko so nastopile krške mažorete, dijaki srednje šole Kr-
ško so se po stezi zapeljali s solarnim vozilom, s katerim bodo 
konec tedna nastopili na dirki v hrvaškem Sisku.  M. Pešič

Zlati znak v Rusijo, Babičev pokal odpadel

Sedma vožnja: desno končni zmagovalec Tarasenko (rdeča 
čelada), za njim Kovačič (modra čelada)

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na leskovškem strelišču se je 4. junija 
na strelskem tekmovanju za mlade - pokal Občine Krško zbra-
lo 55 mladih strelcev, večina najboljših z državnega prvenstva 
v svojih kategorijah. Tekmovali so v treh kategorijah: cicibani, 
mlajši pionirji in pionirji. Pri cicibanih je ekipno zmagalo SD Ki-
sovec, posamično pa Martin Kerin (SD Leskovec pri Krškem). 
Pri mlajših pionirjih in pionirjih sta tako ekipni kot posamič-
ni zmagi ostali doma. Pri mlajših pionirjih je z rezultatom 190 
krogov, s čimer je za dva kroga izboljšal državni rekord, zma-
gal Benjamin Arh Gramec, pri pionirjih pa je bil najboljši Aleš 
Planinc. Razglasitve rezultatov tekmovanja se je v imenu pokro-
vitelja tekmovanja udeležila tudi Simona Lubšina, ki je skupaj 
z domačimi organizatorji zmagovalcem podelila zaslužene po-
kale, medalje in nagrade.  A. H.

Strelsko tekmovanje ob prazniku

Šport v Posavju
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Program za junij
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«

Petek, 17. 6. 2016, ob 21.00
KONCERT: LOLLOBRIGIDA, ONUBO IN ALEX KELMAN
Rezervacija kart na: rezervacije.mckrsko@gmail.com
Vstopnina: 5 eur ob rezervaciji, 7 eur na dan koncerta

Petek, 24. 6. 2016, ob 20.00
FESTIVAL ZA MLADE ŠROT NA BAZENU BRESTANICA
NASTOPAJOČI: LIQUF, CARPE DIEM, TABU, LETEĆI ODRED
Vstopnice od 23. 5. na prodajnih mestih mojekarte.si 5 eur,
na dan prireditve 7 eur
Organizator: Klub posavskih študentov

Ponedeljek, 27. 6 2016 – Petek, 1. 7. 2016, od 8.00 do 16.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO

Četrtek, 30. 6. 2016, ob 20.00
TURŠKO – FINSKI POZDRAV NA BAZENU BRESTANICA

Vsak ponedeljek ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

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.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI MC KRŠKO

Šolarje od 1. do 5. razreda med poletnimi počitnicami 
ponovno z veseljem vabimo v našo družbo! Teden, ki ga 
bodo preživeli z nami, bo pester od jutra do popoldneva. 
Vsako jutro bomo pričeli  z zajtrkom, nakar nas čakajo 
različne aktivnosti – od divjanja na prostem, do izletov 
v okoliške kraje, kopanja na bazenu, ustvarjalnih in 
kuharskih delavnic, ogledali si bomo kakšen film, dobro 
jedli in se zabavali po najboljših močeh.

Prijave: ana@mc-krsko.si 

Vabljeni!

Mladinski center Krško, od ponedeljka do petka,
27. 6. - 1. 7. 2016, od 8.00 do 16.00

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0333–0,0576 g/km. Emisija 
trdnih delcev: 0,0001–0,0083 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–9,26. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  
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Renault TALISMAN
Prevzemite nadzor.

renault.siRenault priporoča

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

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.
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KRŠKO - V šolskem letu 1967/68 smo posavski osmošolci v Gi-
mnaziji Brežice »napolnili« štiri razrede, se skozi štiri leta trde-
ga dela vsuli na tri vzporednice in kot maturanti predali ključ na-
slednikom v šolskem letu 1970/1971. 20 dijakov v 4. a razredu 
je razrednik prof. Adolf DeCosta z maturo varno pripeljal v pri-
stan, potem pa smo vsak s svojim življenjskim ciljem izbrali štu-
dijsko usmeritev ali se zaposlili. Gimnazijske vezi so večinoma 
ostale trdne, srečujemo se vsakih pet let.
Po 45 letih se nas je »na obletnici mature« pri Kunstu v Krškem 
zbralo zgolj deset, ki ostalim pošiljamo pozdrave in vabilo, da 
se ob 50. obletnici srečamo prav vsi. Od leve na desno in na-
zaj: Franc Čargo, Ljudmila Jalovec Šribar, Miroslava Seidl Zu-
panc, Jelka Štojs Gostič, Miro Galič, Alenka Krenčič Zagode, 
Brigita Hruševar Bobek, Danica Kaplan Lah, Miro Žiberna in 
»zamudnik« Alojz Slavko Dimič. Hvala in pozdrav tudi gospo-
du razredniku in nekdanjim profesorjem.  L. Š.

Srečanje maturantov 1970/1971

Udeleženci srečanja ob 45. obletnici mature
KRŠKO - 4. junija smo se srečali maturanti - strojniki TSŠ Krško, 
ki smo diplomirali leta 1966. Z nami so bili tudi naši predavate-
lji: Janez Plestenjak, Majda Kolšek, Elica Šunta in Lojze Štih. 
V navadi imamo, da povabimo na srečanje tudi soproge. Naj-
prej smo si ogledali skulpture protestantov na Vidmu, kjer smo 
se tudi slikali. Nato smo si ogledali podjetje SOP International, 
kjer smo izvedeli, kako posluje in kakšni so načrti za bodočnost. 
Tu smo si ogledali tudi slike iz dijaških časov in obujali spomi-
ne. Po pogostitvi, ki jo je organiziral v podjetju sošolec Toni Je-
nžur, smo si ogledali tudi Hišo eksperimentov v GEN energiji. 
Že malo utrujeni smo prispeli v gostišče Kunst v Krškem in se 
ob hrani razživeli do poznih večernih ur. Veselimo se naslednje-
ga srečanja. Franc Černelič

Srečanje maturantov TSŠ Krško 

Udeleženci srečanja v videmskem parku, kjer so si ogledali 
spominski park Jurija Dalmatina

BRESTANICA - »Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko 
jih razgrneš, vedno znova zažarijo,« je pred stoletji zapisal nem-
ški književnik Johann Wofgang Goethe in ta misel je 17. maja po-
vezala nekdanje učenke in učence ob 50-letnici zaključka osnov-
ne šole v Krškem (v starem Krškem). »Morda se komu zdi, kot bi 
bilo včeraj. Pa vendar mineva že petdeset let, odkar smo se poslo-
vili od osnovnošolskih klopi in stopili v življenje – vsak po svo-
je … Čas beži in leta se nabirajo. Kako so se časi od takrat spre-
menili! Ob tej ’zlati obletnici’ se nas je na ribniku v Brestanici 
zbralo dvaindvajset sošolk in sošolcev. Obujali smo lepe spomi-
ne na osnovnošolska leta. Veliko smo se pogovarjali in smeja-
li. Bili smo veseli drug drugega, saj je od zadnjega srečanja mi-
nilo že deset let. Odslej naj bi se srečevali pogosteje. Drugo leto 
se bomo srečali na Raki. Lepo je biti in se veseliti s prijatelji!« je 
opisal prijetno srečanje Franci Levičar z Rake.  S. R., foto: F. L.

Obujali lepe spomine

Snidenje ob 50-letnici zaključka osnovne šole 

PROIZVODNJA – MAJ 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 9 - 77 400 21 100 0 2

PB5 KOEL 9 - 106 400 7 100 0 2

PB5 ZP 1 - 100 300 3 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
1.004.157 23 24

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

ARTIČE - 50 let je minilo, odkar smo zaključili osnovno šolo. Mi, 
generacija 1950, 51 in 52, ki smo »diplomirali« na osnovni šoli 
Artiče leta 1966 in se po 50 letih takole strumno postavili pred 
fotoaparat gospe Danice. Kako nasmejani pa smo bili tudi po-
tem, ko smo se po prijaznem in priložnostnem programčku v šoli 
z ravnateljico Vesno odpravili k Miranu na Rucman vrh, tega pa 
na tej sliki ni moč videti! Lahko pa vam povemo, da je bili vzdušje 
enkratno, da smo bili moralno povsem neoporečni in da bi naše 
srečanje lahko služilo marsikomu za vzorec, kako organizirati 
in preživeti dan na tako odličen način. Dragi sošolci in vsi ostali 
udeleženi: hvala in naj velja: zdaj se dobimo čez pet let, vsi, brez 
izjeme! Erna Ernestina Arnšek Rožman

Po 50 letih spet skupaj

Zbrani na srečanju pred artiško šolo

BOGAT SREČELOV 
USTVARJALNE DELAVNICE  
PEKA PALAČINK 
ŠANK S PIJAČO 

MAŽORETKE DOBOVA / S PALICO V POLETJEMAŽORETKE               DOBOVA
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ena bo prireditev

Gosti: 
Mažoretni klub Baton Krško
KD Gasilski pihalni orkester Loče

Sobota, 18. junij 2016, ob 16. uri v DOBOVI na igrišču

V primeru slabega vremena
bo prireditev v kulturnem domu Dobova.

SENOVO - 12. maj je bil poseben, prijeten in zanimiv dan za nas, 
po srcu mlade učenke in učence, ki smo leta 1950 na Senovem 
končali šolo in zelo uspešno opravili malo maturo. Reka življe-
nja hitro teče, čas drvi mimo nas in letos smo praznovali že 66. 
obletnico našega šolskega prijateljstva. Spominov na lepe trenut-
ke je v naših srcih ostalo zelo veliko. Ne da se jih opisati, vsak jih 
sam v svojem srcu čuti. Razselili smo se na različne konce sve-
ta, a prijateljstvo je ostalo. Vsakoletno druženje in obujanje spo-
minov na nepozabne šolske dni nam veliko pomeni in nam daje 
novih moči za premagovanje težav v našem vsakdanjiku ter za 
veselje do življenja. Vsako naše srečanje se zaključi z dobrimi že-
ljami in po ponovnem snidenju čez leto dni.  M. Deželak

Prelepi spomini na šolske dni

Predstava je oživela zgod-
bo o mladem in zaljubljenem 
paru, ki v nevihtni noči najde 
zatočišče v temačni hiši nore-
ga transvestitskega znanstve-
nika, ki v svojem laboratoriju 
želi ustvariti popolnega mo-
škega z modrimi očmi, svetli-
mi lasmi in atletsko postavo. 
Ali mu je uspelo, pa vedo vsi ti-
sti, ki so si uspeli ogledati mu-
sical »Rocky Horror Show«, za 
katero so radeški gledališčniki 
kot prvo slovensko amatersko 
gledališče odkupili vse pravice 
za izvedbo.

Musical je za uprizoritev na ra-
deškem gledališkem odru po 
literarni predlogi Richarda 
O'Briena prevedel, priredil in 
režiral član Gledališkega dru-
štva Radeče Klemen Nikolič, 
ki se je predstavil tudi v mo-
ški vlogi kot Brad, Ula Brečko 
pa je bila njegova mlada zaro-
čenka Janet. Poleg omenjene-
ga gledališkega para so v pred-
stavi nastopili še - Bernard 
Kapelar kot »sanjski moški« 
Rocky, Urška Klajn je upodo-
bila »izmaličenega« in šepajo-
čega Riff-Raffa (za to vlogo je 
prejela posebno nagrado se-
lektorja Linhartovega sreča-
nja Mihe Goloba), lik dvolič-
ne Magente je odigrala Jerneja 
Novak, radoživa Columbia je 
bila Katja Čeč, v vlogi Eddija 
se je znašla Natalija Novak, dr. 
Scott na invalidskem vozičku 

Radeški musical, ki preseneča
RADEČE, CELJE - Gledališko društvo Radeče je z musiclom »The Rocky Horror Show« po premieri v aprilu 
in dveh ponovitvah v domačem kraju 2. junija navdušilo tudi v Celju. Na regijskem srečanju odraslih gleda-
liških skupin sta Tomaž Lavrinec in Urška Klajn prejela nagrado za glavno moško in žensko stransko vlogo.

je bil Brane Motoh, translo-
venke kot fantomi pa Manja 
Hren, Brigita Bedek, Klara 
Musar, Tanja Žibret, Nataša 

Novak in Anja Novak. Osre-
dnji gledališki lik je bil Tomaž 
Lavrinec, ki se je izvrstno vži-
vel v vlogo transvestita Franka 

N. Furtherja (za glavno moško 
vlogo mu je selektor Miha Go-
lob podelil posebno nagrado). 
Zaradi lažjega sledenja igri sta 
bila v dogajanje vključena še 
pripovedovalca - Franci Gros 
in Natalija Novak. 

Za glasbeni del gledališke 
predstave so poskrbeli Matic 
Titovšek na klaviaturah, Rok 
Železnik na saksofonu, Danej 
Pukl na basu, Blaž Senica na 
bobnih ter Klemen Nikolič na 
kitari. Vse skladbe so bile po-
snete v studiu radeškega sne-
malca zvoka Tomaža Lavrinca. 

 S. Radi
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

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

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

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

zahvale, spomin

DRAGA ŽUPEVCA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega očeta,
dedka, pradedka, tasta in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in dobrim sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se g. kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem za zapete žalostinke, Žanu za zaigrano Tišino, Petri za 
besede slovesa in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Krškega

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

a v naših srcih
pustil si ljubeče nam spomine.

MARTINA VOLKA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, 

očeta, dedka, brata in tasta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in dobrim 
sosedom, ki ste bili z nami v času njegove bolezni.
Posebna zahvala g. župniku s Čateža Jožetu Packu za obiske na 
domu, za vso tolažbo in lep pogrebni obred. Hvala pevcem KUD 
Čatež ob Savi in zborovodji Ignacu Slakonji za zapete žalostinke, 
gasilcem GD Sobenja vas in Cerina, hvala gospodu Savniku in 
vnukinji Asji za poslovilne besede, vaščanom Sobenje vasi, 
sorodnikom in sodelavkam ter sodelavcem Term Čatež za denarno 
pomoč. Hvala zdravstvenemu osebju UKC OI Ljubljana, SB Brežice, 
osebni zdravnici dr. Cesarčevi in sestri Nataši za zdravljenje in 
lajšanje bolečin v njegovi bolezni. Hvala invalidskemu društvu 
ILCO Posavje, sodelavkam in sodelavcem RTV Slovenija, Terme 
Čatež, DINOS Ljubljana, enota Brežice. Hvala pogrebni službi Žičkar 
za pogrebne storitve.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga obiskovali v času njegove 
bolezni, bili del njegovega življenja, mu darovali cvetje, sveče, 
prispevke za sveto mašo, nam izrazili pisno in ustno sožalje ter ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Sobenje vasi

BENJAMINA JALOVCA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi,
ki smo ga imeli radi in bo za vedno ostal v naših srcih.

Beni, lepo je bilo s teboj. Hvala ti!

Ob boleči izgubi našega dragega
sina, brata, strica, nečaka, bratranca

ter dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam stali ob strani v teh zelo 
težkih trenutkih, nam izrazili sožalje in nam kakor koli pomagali.
Zahvaljujemo se podjetju Lagea iz Brezine za vso skrb pri pogrebu, 
hvala poslovnim partnerjem, gasilskemu društvu Sobenja vas, 
govorcema Goranu Lediću in Marku Tomšetu, hvala tudi pevkam in 
trobentaču za zaigrano Tišino.
Še posebej se zahvaljujemo za denarno pomoč podjetjem: Lagea iz 
Brezine, Vrata Deržič z Velikega Obreža, Elektron Skopice, Kostak 
iz Krškega in sošolcem srednje šole iz Ljubljane, OŠ Brežice, 
prijateljem iz fitnes kluba Kemo ter sovaščanom Sobenje vasi. 
Hvala g. župniku Kšeli iz Brežic za lepo opravljen obred. 
Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki so nam kakor koli pomagali, pa 
jih nismo posebej imenovali. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Benija v tako velikem 
številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

iz Sobenje vasi

Ni res, da je odšel, nikoli ne bo,
ujet v naša srca z najlepšimi spomini

bo vsak naš korak spremljal v tišini.

ANGELE KERIN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sokrajanom in dobrim sosedom, ki ste darovali cvetje, sveče, izrazili 
besede tolažbe in nam kakor koli pomagali v težkih trenutkih.
Hvala urgentni službi ZD Krško in oddelku za intenzivno terapijo 
bolnišnice Brežice za nesebično pomoč.
Hvala g. župniku Francu Novaku za lepo opravljen obred slovesa, 
pevcem za zapete pesmi pri sv. maši, pogrebni službi Žičkar, pevcem 
za zapete žalostinke ob grobu in trobentaču za zaigrano melodijo.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo 
spoštovali, z nami sočustvovali in jo pospremili na njeni zadnji poti.

roj. Marolt, iz Podbočja 10

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

a v naših srcih
si pustila ljubeče spomine.

FRANČIŠKE TOMAŽIN

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih 
stali ob strani in nam kakor koli pomagali. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti, in vsem, ki ste jo imeli radi ter bili 
del njenega življenja.

Žalujoči: vsi njeni

z Orehovega

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraka, kjer ni noči,

tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S. Gregorčič)

Ob boleči izgubi naše drage žene in babice

ANTONA ŠTERKA

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi in boleči izgubi našega dragega

Vsi njegovi

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede sožalja, za vse besede tolažbe, za stiske rok in 
besede utehe, za darovane sveče, cvetje in sveto mašo.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu lepšali leta življenja, vsem, 
ki ste ga obiskovali v času njegove krute bolezni, ga vzpodbujali in 
hrabrili, nam pomagali in nas tolažili.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi prezgodnji zadnji poti.

Za vedno boš ostal v naših
mislih, besedah in srcu.
Zelo te bomo pogrešali,

vendar smo hvaležni,
da smo bili del tvojega življenja.

Hvala ti za vse lepe trenutke,
ki smo jih preživeli s teboj.

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

IVAN FUKS

ZAHVALA
Prehitro se je poslovil naš dragi

Pogrešali ga bomo: žena Kristina, hčerka Mateja z Janezom, Nino 
in Zalo, sestra Slavica ter brata Marko in Jože z družinama

Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki ste z njim prehodili poklicno, 
ljubiteljsko, društveno in prijateljsko pot, se od njega poslovili, mu 
darovali sveče ter nam izrazili ustna in pisna sožalja.
Hvala praporščakom društva vojnih veteranov, izgnancev, gasilcev 
Dečnega sela ter govornikoma Idi Ostrelič in Francu Balasu. Hvala 
njegovim tamburašem in pevcem za melodije in pesmi, ki jih je z 
njimi soustvarjal dolga desetletja, še posebej pa njunima vodjema 
Dragu Križaniću in Mihi Halerju. 
Hvala tudi osebni zdravnici Nadi Cesarec in sestri Nataši, zdravnici 
Mileni Strašek in ostalemu osebju SB Brežice ter vsem, ki ste nam 
na kakršen koli način pomagali pri zadnjem slovesu.

iz Artič.

ZGORNJE VODALE - Zadnjo nedeljo v maju so pripravili prvi po-
hod po prijaznih dolenjskih krajih, v katerih je svoje otroštvo in 
mladostna leta preživljal blaženi mučenec Alojzij Grozde. Pribli-
žno 50 pohodnikov je po jutranji maši pred župnijsko cerkvijo 
v Tržišču prisluhnilo prvemu recitalu o življenju in delu Alojzija 
Grozdeta, ki se je rodil 27. maja 1923. Nato so se odpravili v do-
bro uro oddaljene Zgornje Vodale, kjer so imeli na mestu Lojze-
tove rojstne hiše prvi daljši postanek in drugi recital. Od tu se je 
pot vila do dve uri oddaljenih Gornjih Impolj, kjer je bil pri Ko-
vačevi hiši nov postanek, Milanka Dragar pa je obudila spomin 
na Grozdeta, ki je umrl leta 1943 mučeniške smrti. Pri župnišču 
na Studencu je bil še zadnji postanek in recital. Zbrane je nagovo-
ril tudi župnik Anton Bobič, ki je v dolgoletnem službovanju na 
Studencu spoznal usodo večjega števila članov Grozdetove dru-
žine. »Udeleženke in udeleženci pohoda smo bili posebej poča-
ščeni, ker se nam je na postankih pridružila gospa Milka Ržen, 
edina polsestra našega blaženega mučenca,« je še zapisal Robert 
Kaše ter dodal, da bo pohod tudi naslednje leto na prvo nedeljo 
po godu blaženega mučenca.  S. R. 

Po poti blaženega Grozdeta
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NEPREMIČNINE
Prodam 3-sobni apartma na 
morju (Medulin), ZK vpis, ER-
A, klima, TV SAT, novo pohi-
štvo, panoramski pogled, cena 
80.000 €. 
Tel.: 00386 40 861 805

Na hribčku pri Studencu pro-
damo hišo, 200 m² s parcelo 
56 a z vso infrastrukturo. Ta-
koj vseljivo, vredno ogleda. EI: 
da. Tel.: 041 910 232

V Sevnici, na lepi lokaciji, pro-
damo stanovanjsko hišo, EI: 
da. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 782 682

Ravne pri Zdolah, ugodno 
prodam 2 manjši enoti (zi-
danici) v 3. gradbeni fazi, 
z vinogradom, 2000 m2 in 
4000 m2. Lep razgled, odlič-
ni plačilni pogoji. 
Tel.: 031 603 089

V poslovni coni Boštanj pro-
damo parcelo (1500 m2): sta-
novanja hiša (130 m2) + pokrit 
poslovni prostor (460 m2), EI: 
da. Tel.: 031 643 343

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Seat Ibizo, 1.6, ben-
cin, letnik 1996, srebrne bar-
ve, vozna. Tel.: 041 405 607

KMETIJSTVO
Prodam tračni obračalnik (2,2 
m) in puhalnik Tajfun s cevmi. 
Tel.: 040 345 693

Prodam pršilnik Zupan ZM 
400 DT, dobro ohranjen. 
Tel.: 051 240 594 

Prodam odličen Tomo Vinko-
vič 420, letnik 1986. 
Tel.: 031 516 715

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 944 002 

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

m
no

se
št

vo
 Ja

kš
a 

gr
an

iti
ka

 d
.o

.o
.

NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Prodam stari kozolec Toplaz 
in nekaj starega kmetijskega 
orodja. Tel.: 041 644 979

Prodam voz (16 col), kosilnico 
BCS, puhalnik in bukova drva, 
kratko žagana. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331 

Prodam frezo Gorenje Muta, 
okrogli priklop, dve pisalni 
mizi (150 x 80 cm), okolica 
Senovega. Tel.: 041 826 615, 
po 16. uri 

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 031 761 266

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 550 712

Prodam po ugodni ceni seno 
v kockah (250 kom) lanska ko-
šnja. Tel.: 041 991 555

Oddam pašo in košnjo. Pokli-
čite proti večeru.
 Tel.: 040 156 250

Prodam ali menjam za vino 6 
okroglih bal sena. 
Tel.: 041 894 507

Prodam drva (bukev, gaber, 
hrast), možna dostava, trak-
torski cepilec (20 t) ter balir-
ko za kockaste bale. 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova in akacijeva 
drva. Dostava na dom. 
Tel.: 041 222 351

Ugodno prodam nakladalko, 
tip SIP Šempeter, št. 19, zelo 
lepo ohranjena, malo rablje-
na. Tel.: 041 386 641

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček, franki-
njo, kraljevino, žametno črni-
no. Tel.: 031 643 343

Prodam bizeljsko rdeče vino 
PTP. Tel.: 041 314 067

Prodam vino cviček, 1.300 li-
trov, cena 1 €/l. 
Tel.: 051 380 079

Prodam 400 l cvička. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 954 258

Prodam rdeče vino sremičan, 
laški rizling in modro franki-
njo. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

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

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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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Jožetu Kranjcu, Tomažičeva 98, 1000 
Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Bi b'la moja
 2. (4.) Ans. VESELI DOLENJCI - Pazi se na morju
 3. (1.) FANTJE IZPOD LISCE - Če bi me zapustila
 4. (8.) Skupina HOZENTREGARJI - Moja kraljica srca
 5. (10.) FRANC POTOČAR S PRIJATELJI - Najini vnučki 
 6. (6.) Ans. KLATEŽI - Punca, pojdi z mano 
 7. (3.) Skupina ZAKA' PA NE - Boš ob meni vse življenje
 8. (5.) Ans. NAVEZA - Če lahko bi me slišala
 9. (7.) Ans. SEKSTAKORD - V srcu si
 10. (-.) Skupina GADI - A si kej nora name

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ano Ur'co al' pej dvej - Adijo, Marička

 
Kupon št. 314

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, 11. junij, ob 17. uri

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Prodam večjo količino vina 
cviček, vinorodni okoliš Mal-
kovec. Tel.: 031 888 817

Kupim pnevmatsko stiskalni-
co za grozdje z zračnim balo-
nom. Tel.: 031 618 400

Kupim električni mlin za 
grozdje s pecljalnikom. 
Tel.: 040 688 226

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

Prodam teličko limuzin, staro 
3 mesece. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075 

Prodam prašičke, težke 40-50 
kg, okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032 

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, cena po dogovoru, okolica 
Krškega. Tel.: 040 862 947

Prodam pujske, 30 kg. Okoli-
ca Boštanja. Tel.: 041 662 730

Podarim 3 mačje mladiče, sta-
re 2 meseca. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 832 766

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam vzidni štedilnik z RP 
okvirjem. Cena 320 €. 
Tel.: 051 646 340

RAZNO

Iščete pomoč? Na območju 
Posavja nudimo pomoč sta-
rejšim na domu, vse ostalo po 
dogovoru. Tel.: 051 419 445, 
pomoc24doma@gmail.com 

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam teličko simentalko, 
staro 14 dni. Tel.: 031 304 193

Prodam jagenjčke, oče roma-
novec, mati solčavka (večja ro-
dnost), primerne za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 598 873

Prodam lepe odojke, stare 10 
tednov. Tel.: 07 49 77 095 

Prodam prašiče, težke od 150 
do 200 kg, možen tudi zakol. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 031 255 910

Prodam odojke od 20 do 35 kg 
ter prašiča, težkega 150 kg, kr-
mljenega z domačo hrano. 
Tel.: 031 858 594 

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...

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

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

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

Prodam AŽ panje različnih di-
menzij ter nov lesen čoln.
Tel.: 031 501 801

Prodam betonsko strešno 
opeko (150 m2), bele barve, 
žlebove ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 041 282 364

Invalidski skuter, močnejši, 
kot nov, električni, primeren 
za starejše, ugodno prodam. 
Lahko dostavim. 
Tel.: 041 517 900

Iščem sovlagatelja – finan-
cerja za dokončanje nove vile 
z apartmaji na morju (Me-

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 vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih 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 (13/2016) bo izšla v 
četrtek, 23. junija 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 16. junij 2016.

dulin), za 80.000 € izročim 2 
apartmaja (50 m2) ali 1 apart-
ma (100 m2) za eno leto (ključ 
v roke). Tel.: 00386 40 861 805

STIKI

Ženitne ponudbe številnih osa-
mljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Želim spoznati žensko za sku-
pno življenje v starosti od 54 
do 60 let. Tel.: 031 587 360

47-letnik z dolenjskega pode-
želja, okolica Kostanjevice, že-
lim spoznati žensko za sku-
pno življenje. Tel.: 040 611 514

68-letnik želim spoznati re-
sno žensko za prijateljska sre-
čanja ob kavici (lahko v Breži-
cah, Krškem ali Sevnici). 
Tel.: 070 373 553

Nekadilec iščem resno ločenko 
ali vdovo (do 60 let) za skupno 
življenje pri meni doma. 
Tel.: 051 421 029

Iščem žensko, ki razume, kako 
ti je, če si sam. Če imaš od 60 
do 70 let, pa pridi k meni živet. 
Potrkaj na moja vrata št. 87 na 
Milavčevi v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 801

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si
www.geodet-kralj.si 

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 po 

ugodnih cenah vsak TOREK 
in PETEK . Vsak ČETRTEK 

pa si lahko priskrbite
 enodnevne bele piščance.

Naročila sprejemamo 
na tel. št. 07 49 73 190 

in 031 676 724

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od ponedeljka, 13. junija, dalje.
 INFORMACIJE NA TELEFON:

07 49 61 069 ali 031 695 105
Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

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

GARDALAND KOPALNI AVTOBUS
MALINSKA

25. 6. 2016 in 27. 8. 2016

avto.prah@siol.net

Odhodi ob torkih, četrtkih 
in sobotah od 21. 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 jarkice 

pred nesnostjo 
vsak delavnik ob 17. uri.

POLJANE - 
Na 25. dr-
žavnem pr-
venstvu Kaj 
veš o pro-
metu, ki je 
potekalo 28. 
maja v Po-
ljanah nad 
Škofjo Loko, 
je dijak 3. 
letnika Sre-
dnje poklic-
ne in stro-
kovne šole 
Krško Anže Rabzelj pod men-
torstvom Francija Štokarja 
osvojil naslov državnega pr-
vaka. Na tekmovanju sta so-
delovala še Tilen Zakošek iz 
3. letnika in Tadej Jager iz 1. 
letnika. Tilen je osvojil drugo, 
Tadej pa sedmo mesto. 

Anže Rabzelj 
državni prvak  
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Ekipa je v minuli sezoni do-
segla osnovni cilj - obstanek 
v ligi oz. ga je s šestim me-
stom celo presegla, kajne?
Ja, vsekakor smo s tem zelo za-
dovoljni. Pred sezono je bil cilj 
zgolj obstanek, vsi so mislili, 
da bomo gladko izpadli. Ko so 
v drugem delu prišli fantje iz 
Maribora, se je vse dvignilo na 
višji nivo, tudi zaupanje v eki-
po je bilo večje. Končno šesto 
mesto je več, kot smo pričako-
vali, skoraj šok glede na prvo-
tna pričakovanja.

Sezona je bila dolga in tur-
bulentna: odlično ste jo za-
čeli, slabše nadaljevali, 
sledilo je rezultatsko pre-
bujenje v spomladanskem 
delu, na koncu pa ste se bo-
rili za obstanek do zadnjega 
kroga.
Začeli smo na krilih evforije 
in polnega stadiona, stvari so 
se nam 'poklopile', potem pa 
je bilo kar za pričakovati, da 
bomo kot novinci v ligi padli. 
V drugem delu smo dobili nove 
igralce in je bilo lažje. Čeprav 
smo se do konca borili za ob-
stanek, ni bilo nobene nervoze, 
verjeli smo, da nam bo uspe-
lo, čeprav nam drugi izidi niso 
šli na roko.

Marko Zalokar, vratar NK Krško:

Ko ti za hrbtom poje dva tisoč Viol, ti ni vseeno
KRŠKO – Najbolj standardni član prve enajsterice članske ekipe Nogometnega kluba Krško, ki je v nedavno končani sezoni prve slovenske nogometne lige osvoji-
la šesto mesto v državi, je bil vratar Marko Zalokar, edini igralec v celi ligi, ki je na igrišču preživel prav vse minute. Med domačimi navijači priljubljeni Dida, ki bo 
čez nekaj dni dopolnil 26 let, je odraščal v videmski soseski 'Bronx', kot sosed reprezentanta Roberta Berića. 

Si edini igralec v letošnji se-
zoni prve lige, ki je odigral 
prav vseh 3240 minut oz. 
vseh 36 tekem, na katerih 
si prejel 48 golov oz. 1,3 na 
tekmo. Ti ta dosežek pome-
ni kaj posebnega?
Niti ne, le vesel sem, da mi tre-
ner tako zaupa. Vratarji ima-
mo pri tem sicer nekaj pred-
nosti, saj nas ne menjajo tako 
pogosto. S svojimi predstava-
mi sem kar zadovoljen, a ve-
dno je lahko še bolje. Na začet-
ku sem bil kot novinec malo 
nervozen, saj je napaka vratar-
ja vedno lahko že odločilna in 
si potem takoj na udaru. Tako 
je bilo denimo v Mariboru, ko 
mi je žoga pobegnila v gol … 
Ko ti za hrbtom poje dva tisoč 
Viol, da kar grmi, ti ne more 
biti vseeno in je nekaj pritiska, 
a tudi v Stožicah je bilo v dru-
gem delu veliko ljudi na tekmi, 
pa smo vseeno zmagali.

Na tekmah, ki ste jih viso-
ko izgubili (0:6 v Mariboru, 
0:5 v Ljubljani …), najbrž ni 
bilo najbolj prijetno biti vra-
tar …
Res ni bilo, samo čakal sem, s 
katere strani bo padel gol. A to 
se je dogajalo le v prvem delu 
prvenstva, v drugem delu smo 

dobivali precej manj zadetkov, 
le proti Mariboru smo dobili 
več kot dva. 

Po drugi strani pa kar na 14 
tekmah nisi prejel gola, kaj-
ne?
To je posebno zadovoljstvo za 
vratarja: naredil si svoj posel 
in nisi dobil gola, vse ostalo pa 
ni odvisno od tebe.

Si že začel kot 
vratar ali si 
kdaj tudi igral?
Ko sem začel tre-
nirati, pri osmih 
letih, sem prvo 
leto igral, potem 
pa ni bilo druge-
ga kandidata in 
sem postal vra-
tar. Za to sta me 
najbolj navduši-
la bratranca Mi-
tja in Primož, ki 
sta bila oba vra-
tarja. Na začetku 
sem se bolj kot 
ne učil sam, saj 
še ni bilo poseb-
nih trenerjev za 
vratarja, kasneje 
me je veliko na-
učil Slavko Bu-
dna, pa Robi Vid-
mar in nazadnje 

Nikola Drkušić. Moj vzornik 
pa je bil vratar Milana, Brazi-
lec Dida, po katerem sem do-
bil tudi nadimek.
Čeprav me je že kot kadeta v 
člansko ekipo potegnil trener 
Iztok Kapušin, sem na prilo-
žnost med člani čakal kar dol-
go, vedno je bil nekdo pred 
mano, nisem dobil pravega 
zaupanja. Redno sem začel 

braniti pri trenerju Damjanu 
Romihu, pa potem pri Nebi-
hu Zeneliju in zdaj pri Toma-
žu Petroviču.

Glede na to, da si že od malih 
nog v krškem klubu: si pred 
leti sploh pričakoval, da boš 
branil v prvi ligi?
Najbrž ne. Zdi se mi, da je bil 
ključen prihod trenerja Toma-
ža Petroviča, takrat se je zače-
lo bolj načrtno delati, tudi klub 
je napredoval organizacijsko. 
Prišel je z vizijo, da napredu-
jemo v prvo ligo in ostanemo v 
njej, prej smo kar nekako sta-
gnirali v drugi ligi. 

Uvrstitev v prvo ligo je zbu-
dila pravo evforijo v Kr-
škem …
Ja, ljudje so začeli množično 
hoditi na tekme, lepše je vide-
ti poln stadion kot na pol pra-
znega. Naši navijači so izjemni, 
z njimi smo igralci zelo pove-
zani, tudi tisti, ki so prišli v eki-
po od drugod. Med navijači je 
veliko takšnih, s katerimi smo 
skupaj odraščali in se še vedno 
družimo.

Kolikor vem, si še ne dolgo 
nazaj delal kot poštar, kaj-
ne?

V prvem delu sezone sem še 
delal, potem so mi v klubu 
omogočili, da se ukvarjam le z 
nogometom. Tisto ni bilo naj-
bolj enostavno, zlasti pozimi, 
ko je bil sneg. Zjutraj sem zgo-
daj vstajal, nekaj ur po sne-
gu razvažal pošto, šel domov 
na kosilo in potem na trening, 
znova na sneg. Zdi se mi, da 
sem bil takrat kakšna dva me-
seca neprestano bolan in pov-
sem izčrpan.

Kaj so sicer najpomembnej-
še karakteristike sodobnih 
vratarjev?
Danes se iščejo predvsem vra-
tarji, ki znajo tudi igrati z nogo 
in lahko sodelujejo v igri, ki so 
mirni in znajo postavljati za-
dnjo linijo. Seveda je pomemb-
na tudi telesna višina, veliko se 
dela na tehniki in eksplozivno-
sti.

V klubu kmalu začnete s 
pripravami na novo sezono. 
Bodo pričakovanja zdaj kaj 
drugačna?
Težko rečem, vendar mislim, 
da bo znova cilj obstanek in 
ob tem morda pripraviti ka-
kšno presenečenje.

 Peter Pavlovič

Marko Zalokar


