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Vaja CZ: na in ob Krki bodo iskali 
pogrešane osebe
VELIKE MALENCE - Civilna zaščita občine Brežice v sodelova-
nju z organizacijami, ki so del sistema civilne zaščite, to sobo-
to, 2. aprila, med 10. in 14. uro organizira vajo z naslovom »Is-
kanje pogrešanih oseb na in ob reki Krki 2016«. V iskalni vaji 
na Jamnikovem zemljišču na Velikih Malencah bo sodelova-
lo približno 70 prostovoljcev in šest reševalnih psov, ogleda-
li si jo bodo oz. v njej sodelovali tudi gostje iz Avstrije in Hr-
vaške. Scenarij vaje je iskanje pogrešanih oseb, kar je zadnje 
čase zelo aktualno v Sloveniji. Cilj vaje je predvsem izboljša-
ti krizno upravljanje in vodenje Štaba CZ občine Brežice ter 
preveriti delovanje enot CZ v sodelovanju z drugimi organi-
zacijami iz mednarodnega, državnega in občinskega sistema 
zaščite, reševanja in pomoči. Čeprav bodo skoraj zagotovo tu-
lile sirene, je vsako vznemirjenje predvsem okoliških prebi-
valcev odveč, saj bo šlo v tem primeru samo za vajo.  R. R.

AKTUALNORekorderji po bolniški
V Posavju se ponašamo še z enim neslavnim 
rekordom, ki si ga prislužimo na račun odsotnosti 
z dela zaradi bolezni in nege. Iz tega naslova 
na letni ravni po Savi 'splava' najmanj 15 mio 
evrov sredstev posavskih delodajalcev in ZZZS. 
Slednjega pa v večini financiramo zavarovanci, 
saj sredstva obveznega zdravstvenega 
zavarovanja predstavljajo 80 % vseh sredstev za 
zdravstvo, preostali del pa odpade na sredstva 
prostovoljnega zavarovanja, proračunska 
sredstva in sredstva samoplačnikov.
  Strani 14-15

Alen Šinko, direktor podjetja Kovis 
Brežice d.o.o.:
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Njihov glas je slišan in upoštevan

Do polne moči v le 13 minutah

Toporišič dobil spominsko ploščo

Prisluhnili poročilom in 
potrdili zaključni račun 
Na marčevski redni seji je sevniški občinski 
svet prisluhnil letnemu poročilu Upravne enote 
Sevnica in Komunale Sevnica, obravnaval 
in sprejel zaključni račun proračuna Občine 
Sevnica za leto 2015 ter potrdil nekaj kadrovskih 
imenovanj.

 Stran 2

SEKANJE PIRHOV Z DALJŠO TRADICIJO KOT SALAMIJADA - Po mnenju nekaterih ima sekanje pirhov po 
nedeljski sveti maši v starem delu Sevnice daljšo tradicijo, kot jo ima sevniška salamijada. »Spominjam 
se, da smo otroci že pred 60 leti sekali jajca in tradicija vse do danes ni bila prekinjena,« pravi Jože Teraž 
in dodaja, da srečanje Sevničank in Sevničanov na velikonočno nedeljo v starem mestnem jedru nikoli 
ni imelo tekmovalnega značaja - več jim pomeni druženje in klepet s sovrstniki, čeprav ob zaključku 
dogodka vedno podelijo nagrade za osvojena prva tri mesta, zmagovalec pa prejme tudi prehodni 
pokal.  Foto: Jože Hvala

Tematske strani Posavskega obzornika: strani 11–17 
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povedali so - o surovem izkoriščanju delavcev

Janoš Janc, Arto pri Studencu: Primer suro-
vega ravnanja s tujimi delavci v Loški dolini 
me niti toliko ne preseneča, saj je izkorišča-
nje tujih delavcev v Sloveniji prišlo že kar v 
prakso, to pa zaradi tega, ker imamo slabo za-
konodajo o zaposlovanju tujcev. Potrebna bi 
bila nova zakonodaja in veliko boljši nadzor 

inšpektorjev. Mislim, da tudi v posavski regiji obstajajo podje-
tja, ki zaposlujejo tuje delavce za mizerno plačilo.

Ani Nuša Masnik, Krško: Kot direktorica 
javnega zavoda nimam nobenih izkušenj z za-
poslovanjem tovrstnih oseb. Ostro obsojam 
vsako izkoriščanje ljudi glede količine dela, 
plačila in bivalnih pogojev, v katerih živijo. 
Potisnjenost na rob življenjskih zmožnosti ne 
sme biti sredstvo, ki dovoljuje izkoriščanje 

človeka po človeku. Žal je to stanje eno izmed mnogih, pred 
katerimi si zatiskamo oči, dokler nismo neposredno prizadeti.

Tone Jesenko, Brežice: Sramota za državo, ki 
ve za te grdobije, saj se v podobnih situacijah 
znajdejo tudi naši delavci, a tega ne prepreči 
z ustrezno zakonodajo. Podjetja, še zlasti dr-
žavna, ne bi smela sklepati podjemnih pogodb 
z drugimi podjetji. Če potrebujejo delavce, jih 
naj zaposlijo sami. Sram me je, ker se to doga-

ja v Sloveniji. Upam, da v Posavju ni takih, ki bi delovali v slogu 
izkoriščanja delavcev v 18. stoletju.

BREŽICE, LJUBLJANA - Združenje zdravnikov družinske medici-
ne enkrat letno na t. i. Schrottovih dnevih v Cankarjevem domu 
razglasi zdravnika leta. Letos se je prvič zgodilo, da sta ta laska-
vi naziv prejela dva. V Zdravstvenem domu Brežice so nadvse 
ponosni, da se z nazivom Zdravnik leta 2015 lahko pohvali spe-

cialistka družinske medicine 
Mojca Pibernik, ki je sploh 
prva zdravnica iz ZD Breži-
ce in najverjetneje tudi iz Po-
savja s tem priznanjem. No-
minirali so jo njeni zdravniški 
kolegi, ki so v obrazložitvi za-
pisali, da si ves čas svojega 
dela močno prizadeva za ure-
ditev razmer v NMP in posle-
dično tudi ureditev rednega 
dela družinskih zdravnikov v 
občini Brežice, njena posebna 
odlika, ki jo je zaznamovala v 
lanskem letu, pa je skrb za ce-
lovito zdravstveno oskrbo be-
guncev in migrantov. »To pri-

znanje je zame osebno kot oskar, saj je to najvišje priznanje, ki ga 
lahko dobi zdravnik družinske medicine. Borba za urgentni cen-
ter in NMP mi je vzela nekaj let življenja, prav tako sem bila zelo 
aktivna pri zdravstveni oskrbi migrantov. V obeh primerih sem 
imela za sabo odlično ekipo, brez katere mi vse to zagotovo ne bi 
uspelo. Vmes sem sicer imela občutek, da nihče ni prepoznal, ko-
liko energije je bilo vložene v to, ampak se je izkazalo, da le ni bilo 
tako,« je za naš časopis izjavila Pibernikova in dodala, da nagra-
do posveča svojemu pokojnemu očetu, priznanemu zdravniku. 

Pibernikova, ki od leta 2009 vodi službo NMP v ZD Brežice in je 
izbrana družinska zdravnica za 1900 brežiških občanov, je sku-
paj še z drugim zdravnikom leta Igorjem Muževićem prizna-
nje prejela 18. marca v Cankarjevem domu, nekaj dni pozneje 
so ji v ZD Brežice uslužbenci pripravili tudi sprejem. Po bese-
dah direktorja Miroslava Laktića si je Pibernikova ta naziv de-
finitivno zaslužila, saj se je več kot uspešno spoprijela z izzivom 
ob vrhuncu migrantske krize v občini, ko je en dan prišlo tudi 
13.000 migrantov in jih je bilo treba veliko med njimi oskrbeti, 
hkrati pa poskrbeti, da občani pri zdravstveni oskrbi niso čutili 
posledic krize. Pibernikova se je zelo angažirala tudi pri šolanju 
njihovih zdravstvenih tehnikov za službo NMP. »Nagrada je za-
gotovo prišla v prave roke, tudi po njeni zaslugi zdaj vsi vedo za 
Brežice,« je sklenil Laktić.  R. Retelj

KOSTANJEVICA NA KRKI - Z Občine Kostanjevica na Krki so spo-
ročili, da so 7. marca s strani Višjega sodišča v Ljubljani prejeli 
sodbo in sklep o pritožbi Ministrstva za izobraževanje znanost in 
šport zoper sodbo Okrajnega sodišča v Krškem v zvezi s t. i. tele-
fonijo. Zoper občino je bil namreč pred leti uveden prekrškovni 
postopek, v katerem ji je omenjeno ministrstvo 20. marca 2014 
izdalo odločbo o prekršku, s katero ji je očitalo štiri prekrške, ji 
zagrozilo z odvzemom premoženjske koristi, z izrekom globe pa 
tudi takratnemu županu Mojmirju Pustoslemšku. Občina, ki ji je 
grozilo plačilo 242 tisoč evrov v državni proračun, je vložila zah-
tevo za sodno varstvo, ki ji je Okrajno sodišče v Krškem 27. ok-
tobra 2014 ugodilo ter ustavilo prekrškovni postopek. Ministr-
stvo se je na sodbo pritožilo na Višje sodišče v Ljubljani. Slednje 
je pritožbi delno ugodilo, in sicer glede točke 4 odločbe o prekr-
šku (vračilo vlaganj iz naslova delitvene bilance z Občino Krško v 
višini dobrih 80 tisoč evrov), ki jo je vrnilo v ponovno odločanje 
Okrajnemu sodišču v Krškem. Glede prvih treh točk prekrškovne 
odločbe (očitek dvojnega odbitja obveznih dajatev, nepriznava-
nja delovnih ur za 177 naročnikov in nepriznavanja soprispevka 
krajanov z Ljubljanske, Gorjupove in Hmeljske ulice v višini sla-
bih 14 tisoč evrov) pa je potrdilo odločitev Okrajnega sodišča. Po 
mnenju župana Ladka Petretiča to pomeni, da »Občini Kostanje-
vica na Krki iz omenjenih treh postavk ni potrebno ničesar vra-
čati, ne v državni proračun ne končnim upravičencem, saj je Viš-
je sodišče v Ljubljani potrdilo pravilnost in zakonitost odločitve 
Okrajnega sodišča v Krškem«. S tem je po njegovem mnenju ob-
čina dobila zeleno luč, da lahko sredstva iz omenjenih treh po-
stavk porabi za infrastrukturne projekte. Sodbo in sklep bodo 5. 
aprila obravnavali na 3. izredni seji občinskega sveta.  P. P.

Pibernikovi naziv zdravnice leta

Zdravnica leta Mojca Pibernik z 
direktorjem ZD Brežice Mirosla-
vom Laktićem (foto: ZD Brežice)

Višje sodišče odločilo

KRŠKO - V Valvasorjevi knjižnici v Krškem je 22. marca potekala 
deveta javna razprava na temo javnega interesa na področju me-
dijev. Javne razprave po Sloveniji organizira Ministrstvo za kultu-
ro v sodelovanju s Strokovno komisijo, ki sta tudi pripravljavca 
nacionalne medijske strategije. Izhodišče za izdelavo strategi-
je je Nacionalni program za kulturo 2014-2017, ki ga je Državni 
zbor sprejel v letu 2014. Ta predvideva kulturno in raznoliko me-
dijsko krajino, produkcijo kakovostnih medijskih vsebin za vse 
generacije, s poudarkom na odraščajoči populaciji, spodbujanje 
raziskovalnega novinarstva, razvoj medijske pismenosti, obstoj 
kakovostnih splošno-informativnih časnikov, časopisov in revij 
ipd. Na razpravi v Krškem, ki sta se je udeležila dr. Sandra Bašič 
Hrvatin, predsednica Strokovne komisije za pripravo nacional-
ne medijske strategije, in v. d. generalnega direktorja Direktora-
ta za medije Klemen Kraiger Mišič, je bil izpostavljen predvsem 
pomen in težave pri delovanju regionalnih medijev. Kot so dejali 
vodstva in predstavniki posavskih občin, je območje regije dob-
ro medijsko pokrito tako s tiskanimi kot drugimi mediji. Slednji 
preko seznanjanja in obveščanja občanov z novicami in informa-
cijami s področja gospodarstva, kulturnega, športnega in politič-
nega utripa v lokalnem in regionalnem prostoru zadovoljujejo 
njihove komunikacijske potrebe, saj nacionalni mediji v primer-
javi z njimi pokrivajo zgolj večje dogodke. S strani prisotnih me-
dijev sta bila predstavnika ministrstva opozorjena predvsem na 
težek finančni položaj, s katerim se ti spopadajo pri svojem de-
lovanju. B. M. 

Javna razprava o medijih

Sandra Bašič Hrvatin in Klemen Kraiger Mišič

Uvodoma so navzoči prisluh-
nili poročilu načelnice Uprav-
ne enote Sevnica Mojce Do-
lar, ki je skupaj s sodelavkama 
Ano Zidar Prah in Marje-
to Lipec prisotne seznanila 
s pristojnostmi in z vsebina-
mi dela. Med drugim je deja-
la, da poteka delo na sevniški 
upravni enoti, ki je ena izmed 
58 upravnih enot v Republi-
ki Sloveniji in pokriva poleg 
sevniške občine še del občine 
Škocjan (KS Bučka), tekoče in 
v zakonitem roku.

V nadaljevnaju je direktor Jav-
nega podjetja Komunala d. o. 
o. Sevnica Mitja Udovč celovi-
to predstavil revidirano letno 
poročilo poslovanja v lanskem 
letu in poslovni načrt podjetja 
za leto 2016. »Sledimo logiki 
gospodarskih družb, ustvar-
jati dobiček ob koncu leta,« 
je dejal in dodal, da so lansko 
poslovno leto zaključili pozi-
tivno, s presežnim dobičkom 
glede na plan v višini 51.374 
evrov. Le-ta se bo  namenil za 
povečanje osnovnega kapitala 
družbe (za povečanje njenega 
premoženja), del pa se bo raz-
poredil v druge rezerve. Pod-
jetje, ki v letošnjem letu beleži 
60 let organizirane komunal-
ne dejavnosti v sevniški občini, 
bo v letošnjem letu nadaljeva-
lo z uresničevanjem zastavlje-

Letos brez nove zadolžitve
SEVNICA - 23. marca se je na 13. redni seji, ki je potekala v konferenčni dvorani sevniškega gradu, ses-
tal sevniški občinski svet. Na seji, ki se jo je udeležilo 24 svetnikov, dva sta svojo odsotnost opravičila, so 
obravnavali 13 točk dnevnega reda. 

nih in merljivih ciljev, ki bodo 
usklajeni s pričakovanji lastni-
ka (Občine Sevnica) in upo-
rabnikov, in sicer na področju 
oskrbe s pitno vodo, ravnanja 
z odpadki, odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda, pogrebne 
in pokopališke storitve, ure-
janja in čistoče javnih površin 
ter vzdrževanja cest. 

Obravnavan in potrjen je bil 
tudi zaključni račun prora-
čuna Občine Sevnica za leto 
2015, ob čemer je bilo sliša-
ti, da je proračunsko leto teklo 
skladno z načrtovanim, kar je 
bilo rezultat načrtovanja pro-
računa na podlagi realnih dej-
stev o višini in stabilnosti pri-
hodkov. »Z izjemo telovadnice 
v Šentjanžu, katere gradnja in 

oprema se bo z nekaj zamika 
zaključila letos, so bili uspešno 
izvedeni vsi projekti, od ener-
getskih sanacij šol do komu-
nalnega in infrastrukturnega 
urejanja. Med večjimi projekti 
je v teku še gradnja šole v Trž-
išču, ki se prav tako zaključu-
je letos,« je dejal župan Sreč-
ko Ocvirk, vodja oddelka za 

finance mag. Vlasta Marn pa 
je dejala: »Skupni znesek za-
dolževanja se niža, nove za-
dolžitve letos ni.«

V zaključnem delu občinske 
seje je bilo obravnavanih tudi 
nekaj kadrovskih imenovanj. 
Na mesto Roka Vodenika, 
ki je z začetkom opravljanja 
funkcije predsednika Špor-
tne zveze Sevnica odstopil kot 
član nadzornega odbora, je bil 
v ta najvišji organ nadzora jav-
ne porabe v občini imenovan 
Dejan Hočevar. V svet sev-
niške območje izpostave JSKD 
RS so bili imenovani Jože No-
vak, Gordana Dobriha, Slavi-
ca Ivačič, Zoran Cvar in Janez 
Podlesnik. V Senat za reševa-
nje pritožb zoper delo poli-
cistov je bil kot predstavnik 
javnosti za območje sevniške 
občine imenovan Franc Pav-
lin. 
 Smilja Radi

Sevniški občinski svet je prisluhnil poročilom, sprejel sklepe 
in podal tudi nekaj pobud za kvalitetnejše bivanje v občini.

ŠUTNA - Kot so sporočili s PU Novo mesto, so bili krški poli-
cisti 29. marca nekaj pred 8. uro obveščeni o sumljivem vozi-
lu v bližini državne meje pri kraju Šutna. Takoj so odšli na kraj 
in na podlagi opisa vozila izsledili 36-letnega državljana Nizo-
zemske, ki je v osebnem avtomobilu prevažal pet tujcev, drža-
vljanko in državljana Sirije ter tri državljane Afganistana. Tuj-
cem so policisti odvzeli prostost in jih pridržali. Zaprosili so za 
mednarodno zaščito v Sloveniji in bodo nastanjeni v azilnem 
domu. Okoliščine nezakonitega prehoda državne meje poli-
cisti sicer še preiskujejo. Državljana Nizozemske bodo privedli 
k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznive-
ga dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. 
 R. R.

Pet tujcev nezakonito čez mejo

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je dala soglasje k naložbeni poli-
tiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Kr-
ško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrar-
ne Krško za leto 2016. Ta v letu 2016 sledi smernicam zakona o 
skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktiv-
nih odpadkov iz NEK, statuta sklada in ukrepom za zagotovitev 
ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče 
Republike Slovenije. Sklad si je glede donosnosti zadal cilj, da na-
ložbeno politiko določa v povezavi s pričakovano donosnostjo 
primerjalnega indeksa – benchmark.  Vir: MzI

Soglasje k naložbeni politiki 
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Tretja marčevska nedelja v Bi-
strici ob Sotli že po tradiciji pri-
pada Jožefovemu sejmu, ki iz 
leta v leto raste tako po vsebi-
ni kot po številu obiskovalcev. 
Zanimiva sejemska ponudba 
s prevladujočimi regionalni-
mi pridelki in izdelki ter izdel-

ki za spomladanski čas kakšnih 
50 sejmarjev je letos v središče 
Bistrice pritegnila okoli 2.000 
obiskovalcev. Veliko si jih je za 
to priložnost nadelo »vintage« 
oblačila, kar se je že drugič za-
povrstjo izkazalo kot izvirna 
popestritev sejma. Obiskovalci 
v pisanih oblekicah, pentljicah, 
trakovih, kravatah in drugih 
oblačilih s pridihom preteklo-
sti so vidno uživali in bili delež-
ni odobravajočih pogledov tis-
tih, ki se za stilsko preobrazbo 
niso odločili.  

Najživahneje je bilo v dopol-
danskih urah,  ko sta organiza-
torja sejma, Gostilna Šempeter 
in Turistično društvo Bistrica 
ob Sotli, ob podpori občine 
in lokalnih društev ponudila 
vrsto spremljevalnih vsebin. 
Dopoldne je Društvo vino-
gradnikov in kletarjev Šempe-

Jožefov sejem: kuhanje golaža, 
starinskost in dobra volja
BISTRICA OB SOTLI - Tradicionalni Jožefov sejem v Bistrici ob Sotli je bil že trinajstič v znamenju kuhanja 
golažev, drugič s pridihom starinskosti in že ničkolikokrat obdan z veseljem in dobro voljo obiskovalcev. 

ter z godovniki Jožeti na čelu 
ter v družbi domačinke, letoš-
nje vinske kraljice Sare Stad-
ler, opravilo rezatev in vezatev 
starih občinskih vinskih trt ob 
pročelju občinske uprave. Ob 
vhodu v Gostilno Šempeter je 
zaživela »vintage slaščičarna«, 

ves čas je bil dobro obiskan v 
starinskem slogu urejen dru-
žabni kotiček, katerega ponud-
ba je segala vse do bukvarne 
mladinskega društva do ko-
tička za urejanje frizur in li-
čenje. Paša za oči je bila revi-
ja starodobnih vozil, tudi ulični 
gledališčniki in swing plesalci 
ob vseh pogledih mimoidočih 
niso mogli tarnati nad poman-
kanjem pozornosti. Glasbeno 
popestritev so pripravili v god-
bi Orlica, na več koncih pa so 
obiskovalci lahko skupaj s Fan-
ti z vrhov zapeli kakšno staro 
domačo.

Jožefovo ne bi bilo tako 
pristno, če ne bi na svoj račun 
prišli godovniki Jožeti, Jožice, 
Pepce ... Tudi tokrat so se lah-
ko predstavili v vlogi kuharjev 
golaža in zabavljačev, ki so s 
svojimi opravami in  postrež-

bo morali pustiti odličen pe-
čat pri obiskovalcih. Na le-
tošnji prireditvi Jožeti kuhajo 
golaž je kuhače vrtelo 18 ekip, 
ob slovenskih je gostilničar 
Srečko Kunst gostil tudi ekipo 
iz Kumrovca, pa iz Bošnjacev 
ter prijatelje avstrijskega Hei-
mschuha. Največ simpatij je 
požela domača ekipa Kmečkih 
Pepc, ki se bo tako na tekmo-

vanje prihodnje leto ponovno 
vrnila z zmagovalno prehodno 
veliko kuhačo Gostilne Šem-
peter. Razglasili so tudi najiz-
virnejši in najokusnejši golaž, 
pripravili veganski golaž, vsi 
skupaj pa še dolgo v poldne 
proslavljali največji šempeter-
ski sejemski praznik.  

 Emilija Šterlek

Kmečke Pepce z veliko kuhačo in v družbi gostilničarja Srečka 
Kunsta, župana Franja Debelaka, vinske kraljice Sare Stadler 
ter ocenjevalne komisije (foto: fotografiraj.se)

Ljudski pevci Fantje z vrhov so po rezatvi in vezatvi občinskih 
trt takole nazdravili z vinsko kraljico (foto: fotografiraj.se).

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V kapeli sv. Frančiška Ksaverija v 
Loki pri Zidanem Mostu, ki stoji v neposredni bližini župnijske 
cerkve sv. Helene, je do nedelje na ogled (po predhodnem tel. do-
govoru) razstava velikonočnih pirhov in zdravilnih zelišč, ki jih 
skozi leto vestno nabirajo članice in člani sekcije Loški zeliščar-
ji, ki deluje v okviru tamkajšnjega turističnega društva. Le-ta v 
letošnjem letu praznuje desetletnico delovanja in omenjena raz-
stava je uvod v deset dogodkov, ki jih pripravljajo. 

V razstavnem prostoru, ki ga krasi tudi slika znanega slovenske-
ga pridigarja in avtorja prvih dveh slovenskih knjig Primoža Tru-
barja, se s svojimi izdelki predstavljajo krajani in krajanke, tam-
kajšnja podružnična šola in vrtec, Trubarjev dom upokojencev, 
Aktiv žena Loka ter nekatera sosednja turistična društva. Za lič-
no postavljeno razstavo so se potrudili Vlasta Fele ter Milan in 
Annemarie Culetto, ki je v letošnjem marcu postala tudi pred-
sednica Turistične zveze Občine Sevnica.  S. R.

BREŽICE - Članice OO SDS Brežice in župan Ivan Molan so z obi-
skom in velikonočno košarico dobrot že tradicionalno razveselili 
člane dnevnega centra Ozara Brežice, enoto nacionalnega zdru-
ženja za kakovost življenja. Uporabniki dnevnega centra so se 24. 
marca obiska župana s sodelavkami in prinesenih dobrot zelo 
razveselili. Pripravili so prisrčen kulturni program in obiskoval-
cem predstavili delovanje brežiške enote s poudarkom na leto-
šnjih aktivnostih in novostih. Vodja enote Katarina Vodeb se je 
v imenu združenja zahvalila podpornikom in donatorjem, brez 
katerih bi težko izvajali svoje dejavnosti. Za vso podporo in ra-
zumevanje se je zahvalila tudi Občini Brežice, ki združenju po-
maga s sofinanciranjem javnih del.  K. Č.

Velikonočni pirhi in zelišča

V kapeli sv. Frančiška Ksaverija v Loki so drugo leto zapored 
pripravili razstavo pirhov in zdravilnih zelišč.

Z obiskom razveselili člane Ozare

Člane dnevnega centra Ozara Brežice je pred prazniki nago-
voril tudi župan Ivan Molan.

Krovstvo - kleparstvo - tesarstvo
KT Tršinar Sandi Tršinar s.p.
Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
T: 07/30 81 448 | M: 041/651 435 | 
F: 07/30 81 457 | www.krovstvo-trsinar.si

“Strešno okno na klik”, strašni trik!
Za razliko od drugih strešnih oken je montaža modela Roto Q popolnoma hitra in enostavna. 
Zaradi pametnega vtičnega sistema ga preprosto namestimo in ko zaslišite “Klik!”, je strešno okno 
nameščeno. Izberite nemško kakovost — verjetno najboljša izolativna strešna okna v Sloveniji!

Pokličite strokovnjaka! Ne skrbite, vse bomo uredili.
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Naj vam kapne, še preden
vam kapne!

POMLADNA

AKCIJA

do 15. 6.!

T R I N A R

BRUNK - 19. marca, 
ko je sonce prijet-
no sijalo in vabilo v 
naravo, se je pri dru-
žini Skoporc-Zavrl 
na Brunku odvija-
la delavnica izdelo-
vanja butaric iz raz-
ličnega pomladnega 
zelenja. Pod spretni-
mi prsti so nastajale 
unikatne butarice, ki 
so jih na cvetno ne-
deljo odnesli k sveti 

maši v šentjanško farno cerkev. Ena izmed sodelujčih v delavni-
ci, Silva Gorenjec, je pokazala nekaj idej za izdelavo rož iz vol-
ne ali kakšne druge vrvice, ki jih je mogoče uporabiti tudi za iz-
delavo voščilnic. Čas je hitro mineval tudi ob zvokih harmonike, 

na katero je igral »Škoporčev 
ata«; nekaj prijaznih besed pa 
vsem zbranim namenila pred-
sednica KUD Budna vas Mag-
da Sigmund, saj je delavnica 
potekala v organizaciji ome-
njenega društva. 
 Vir: KUD Budna vas

Izdelovali butarice in rože

Sodelujoči na delavnici izdelovnja buta-
ric so se po uspešnem delu še fotografi-
rali ob cerkvi na Brunku.
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PRI RADEČAH UGASNILO ŽIVLJENJE - Izven naselja Zavrate 
v občini Radeče se je 19. 3. ob 23.30 zgodila prometna nesre-
ča, v kateri je izgubil življenje 24-letni Radečan. Voznik oseb-
nega vozila je izven naselja zapeljal preko levega roba vozišča 
na bankino, kjer je trčil v skalnato brežino, zapeljal na drugo 
stran vozišča in se preko desnega roba po pobočju prevrnil v 
reko Savo. Gasilci iz PGD Radeče in Zidanega Mosta ter celj-
ski poklicni gasilci so vozilo našli okoli 40 metrov dolvodno, 
ga potegnili na kopno in iz njega izvlekli preminulega voznika. 

JADRAL IN OBVISEL NA DREVESU - 18. 3. je nekaj po 15. uri 
v naselju Stranje jadralni padalec obvisel na drevesu. S po-
močjo vrvne tehnike so ga z višine 20 metrov rešili krški po-
klicni gasilci in ga lažje poškodovanega prepeljali v ZD Krško.

POTRESAVANJE TAL PRI KRŠKEM - Seizmografi državne 
mreže potresnih opazovalnic so 22. 3. ob 3.12 uri zjutraj za-
beležili zmeren potresni sunek 9 km jugozahodno od Krške-
ga, katerega ocenjena magnituda (velikost potresa, sproščena 
količina energije) je znašala 2,8, njegova intenziteta (učinki) 
v širšem nadžariščnem območju pa IV. stopnje po evropski 
potresni lestvici. Sunku, ki je prebudil nekaj prebivalcev Krške-
ga, Krškega polja, Rake, Leskovca pri Krškem in bližnjih krajev, 
je štiri minute kasneje sledil še blažji popotresni sunek 6 km 
jugozahodnega od Krškega, zatem pa še okoli 5. in malo po 7. 
uri zjutraj, z lociranim žariščem 7 km jugozahodno od Krške-
ga in magnitudo 1,0. Na istem območju je zatreslo tla še 27. 3. 
ob 7.41, magnituda potresa pa je znašala 0,9.

EVAKUIRALI STANOVALCE BLOKA - Gasilci so v minulih dveh 
tednih posredovali pri več požarih v naravi in dimniških po-
žarih, pri čemer izpostavljamo dve intervenciji: 26. 3. je oko-
li 00.30 ure zjutraj zagorelo v kletnih prostorih bloka na Pla-
ninski cesti v Sevnici. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so 
skupaj s policisti evakuirali 75 stanovalcev. Poškodovanih na 
srečo ni bilo, vzrok požara, ki je uničil sedem lesenih kletnih 
boksov in povzročil za okoli 5.000 € premoženjske škode, pa 
policisti še preiskujejo, saj naj bi šlo za kaznivo dejanje poži-
ga. Dva dni pred tem, 24. 3., je v jutranjih urah prišlo do vžiga 
v transformatorski postaji na Grebenčevi ulici v Leskovcu pri 
Krškem. Zaradi požara, ki so ga pogasili krški poklicni gasilci, 
je bilo več ur brez električne energije kar 4312 odjemalcev na 
območju Krškega in Leskovca.  Zbrala: B. M.

Bogdan Gomboc, Loka pri Zidanem Mostu: 
Zdi se mi, da mnogi raje odidejo v službo kot 
pa ostanejo doma, kajti če si v bolniški, je pla-
ča slabša. To seveda ni v redu, ker s tem lahko 
prenašaš bolezenske klice na tiste, ki so zdravi. 
Sam grem v bolniško v primeru, če me bolezen 
prisili na ležanje v postelji, sicer pa grem v služ-

bo. Dopusta namesto bolniške nikoli ne vzamem.

Zvonko Krajnčič, Stari Grad: Nisem pogos-
to bolan, kadar pa moram k zdravniku in biti 
kakšen dan doma, dam raje dopust. Ob daljši 
odsotnosti bi šel na bolniško, kajti potem ne bi 
imel izbire, drugače pa ne, saj se obračun bol-
niške pri plači kar pozna. V službi ne delajo te-
žav glede bolniške odsotnosti, a povečini koris-

timo proste dneve ali pa dopust, če je treba k zdravniku. 

Filip Ferenčak, Šentlenart: Lahko rečem, da 
bolniških sploh ne koristim. V zasebnem pod-
jetju, kjer nas je samo pet redno zaposlenih, si 
pretiranih odsotnosti z dela sploh ne želimo in 
tudi niso pogost pojav pri nas. Ponavadi uspešno 
nadomeščamo drug drugega, če je kdo odsoten. 
Predvsem v gradbeništvu zna biti problem kori-

ščenja bolniških za tiste, ki imajo pogodbo za določen čas.

Mario Radeljak, Krško: Pred kratkim, ko sem 
imel vročino, sem šel vseeno na delo, kadar pa 
sem bolj bolan, osebno rajši koristim bolniško. 
Opažam pa, da jo v okolici in pri znancih veli-
ko koristijo za vsako »malenkost«. Razumem, 
da imajo ljudje še druge probleme, ne le zdra-
vstvenih, ampak razumem tudi, da je vsaka »ne-

potrebna« odsotnost problematična za podjetje.

Naše tokratne sogovornike smo vprašali, kako pogosto in 
ob kakšnih težavah koristijo bolniško odsotnost z delov-
nega mesta, ali morda v teh primerih raje izkoristijo do-
pust, kako pogosto je to v njihovem podjetju oz. okolici 
ter ali menijo, da je bolniški absentizem problematičen.

anketa

Kdaj na bolniško?

Na jubilejni slovesnosti, ki so 
jo s petjem popestrile članice 
vokalne skupine Arie iz Dobo-
ve, so povezovalci Tone Jesen-
ko, Joža Senica in Lado Mo-
čivnik po scenariju Milene 
Jesenko povzeli 20-letno zgo-
dovino seniorskega društva. 
26. aprila 1996 so ga kot posa-
vsko podružnico slovenskega 
združenja seniorjev ustanovi-
li Ivan Glogovšek, Stane Reber-
nik, Karel Vehovar, Ivan Živič in 
Edo Komočar, ki jim je pomoč 
ponudila tudi območna gospo-
darska zbornica in njen teda-
nji predsednik Valentin Dvoj-
moč, kot samostojno društvo 
pa deluje od leta 2006. Dru-
štvu je kar 18 let predsedo-
val Edo Komočar, ki ga je pred 
dvema letoma nasledil Viljem 
Glas, Komočar pa ostaja častni 
predsednik društva. V društvo 
je včlanjenih 95 individualnih 
in 28 kolektivnih članov, med 
katerimi je vseh šest občin in 
najpomembnejše gospodar-
ske družbe. V društvu bele-
žijo tudi visoko izobrazbeno 
strukturo. Imajo dva doktorja 
znanosti, štiri magistre znano-
sti, 18 univerzitetno diplomi-
ranih inžinirjev, 25 univerzite-
tno diplomiranih ekonomistov, 
pravnikov, politologov, profe-
sorjev ... 

“Glavni namen društva je dru-
ženje nekdanjih vodilnih de-
lavcev, organiziranje izletov 
in ekskurzij za člane in njiho-
ve partnerje, na katerih boga-
timo svoja znanja s kulturnega, 
gospodarskega, zgodovinskega 
in drugih področij ter spozna-
vamo Slovenijo in tujino, or-
ganiziramo zdravstvena pre-
davanja, tu in tam pa rečemo 
kaj tudi o aktualnih vprašanjih, 

Njihov glas je slišan in upoštevan
KRŠKO - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, ki združuje nekdanje vodilne in 
vodstvene delace ter strokovnjake v Posavju, je 22. marca v Kulturnem domu Krško obeležilo 20-letnico 
delovanja, ob tem pa izvedlo še redni letni zbor članov.

pomembnih v tem prostoru. 
Čeprav razumemo, da nima-
mo takšnih možnosti in moči, 
kot smo jo imeli v svoji aktiv-
ni delovni dobi, smatramo, da 
se moramo izreči, v kakšnem 
okolju želimo živeti v tretjem 
življenjskem obdobju,” je pove-
dal predsednik društva Glas. V 
dvajsetih letih je društvo orga-
niziralo 65 okroglih miz, pre-
davanj in javnih razprav za šir-
šo in strokovno javnost, med 
drugim so gostili znana imena, 
kot so Janez Potočnik, Dani-
lo Türk, Dimitrij Rupel, Mi-
tja Gaspari, Jože Mencinger, 
Jože Zupan, Andreja Rihter, 
Samo Omerzel, Andrej Viz-
jak, Franc Bogovič, Milan 

Jazbec, Boštjan Vasle, Mate-
ja Kožuh Novak, Ksenija Be-
nedetti … Organizirali so tudi 
23 zdravstvenih predavanj, 
97 strokovnih ekskurzij in 23 
prednovoletnih druženj ter se-
niorskih plesov, pa tudi dobro-
delni koncert, na katerem so 
zbrali 45 tisoč evrov za poste-
lje v brežiški bolnišnici. Vklju-
čili so se v projekt gradnje hi-
droelektrarn na spodnji Savi 
in urejanje letališča Cerklje ob 
Krki, veliko pozornosti posve-
čajo problematiki jedrske 
elektrarne Krško, lokalni sa-
moupravi ter skladnejšemu re-
gionalnem razvoju. “Upamo, da 
vstavljamo kamenček v mozaik 
in prispevamo majhen delček, 

da se naša družba razvija v pra-
vo smer,” pravi Glas o slišanosti 
njihovih stališč. Leta 2009 so 
podpisali listino o prijateljstvu 
in sodelovanju z Društvom se-
niorjev Podravja in Društvom 
seniorjev severne Primorske, 
leta 2012 pa še s Sekcijo seni-
orjev pri GZS Dolenjske in Bele 
krajine. Letos načrtujejo pod-
pis listine z Zasavskim dru-
štvom seniorjev menedžerjev 
in strokovnjakov.

Častni predsednik društva 
Edo Komočar se je ob jubile-
ju zahvalil vsem, ki so pripo-
mogli k delovanju in razvoju 
društva, še posebej pa dolgole-
tnemu sekretarju in svoji “des-
ni roki” Vladu Podgoršku. V 
imenu posavskih občin je zbra-
ne nagovoril predsednik Sve-
ta regije Posavje, radeški žu-
pan Tomaž Režun. Seniorsko 
društvo je po njegovih bese-
dah “unikum med društvi”, saj 
je njegov namen prenos boga-
tih izkušenj na tiste, ki to želi-
jo, kar je v današnjem času po-
gosto zanemarjeno. “Učenje na 
izkušnjah drugih je cenejše kot 
učenje na lastnih napakah,” je 
dejal, glas seniorjev pa je “sli-
šan, cenjen in upoštevan”.

Predsednik Glas je ob jubile-
ju podelil priznanja nekate-
rim zaslužnim članom: Mileni 
Jesenko, Florijanu Bergan-
tu, Idi Merhar, Antoniji Že-
ner, Mihi Molanu, Francu Er-
nestlu in Štefanu Senici. Medse 
pa so sprejeli tudi nove člane: 
Janeza Avšiča iz Brežic, Jane-
za Ivšiča iz Krške vasi in Mar-
tino Novak iz Krškega, kot ko-
lektivnega člana pa Regionalno 
razvojno agencijo Posavje.
 P. Pavlovič, A. Novoselič

Slovesnosti ob 20-letnici društva so se poleg članov udeležili 
tudi predstavniki posavskih občin, gospodarske zbornice in 
prijateljskih seniorskih društev.

DOBER DAN, RESNIČNOST!

Izbrane kolumne (2005–2015)

Natja Jenko Sunčič

10,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809
zalozba@posavje.info

Natja Jenko Sunčič
Dober dan, resničnost!
Izbrane kolumne (2005 - 2015)

Naročila in informacije:
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Akademik prof. dr. Jože Topo-
rišič se je rodil 11. oktobra 
1926 na Mostecu pri Dobo-
vi. Bil je vodilni slovenski je-
zikoslovec druge polovice 20. 
stoletja, ki je na novo posta-
vil temelje slovenske slovni-
ce. Njegova bibliografija ob-
sega 20 samostojnih knjižnih 
del ter več kot 1200 znanstve-
nih in strokovnih prispevkov. 
Leta 1997 je postal redni član 
Slovenske akademije znano-
sti in umetnosti, čeprav bi si 
zaradi svojih prizadevanj za 
slovenski jezik zaslužil to čast 
že veliko prej. Bil je oster kri-
tik strokovne povprečnosti in 
nedejavnosti ter načelni bra-
nilec narodne in jezikovne sa-
mostojnosti. Umrl je 9. decem-
bra 2014.

T. i. Toporišičevo leto se je pri-
čelo na njegov rojstni dan ok-
tobra 2015, dr. Toporišič pa bi 
v letošnjem letu dopolnil 90 
let, zato njemu v čast potekajo 
številne prireditve, ena izmed 
teh je bila tudi odkritje spo-
minske plošče. Zasnovali so jo 
sodobno, saj lahko obiskoval-
ci s pametnim telefonom pre-
ko QR kode na njej preberejo 
Toporišičev življenjepis, ki so 
ga zaenkrat predstavili v šes-
tih jezikih.

Slavnostni govornik na slove-
snosti je bil predsednik Slo-
venske akademije znanosti in 
umetnosti akademik prof. dr. 
Tadej Bajd, ki je med drugim 
dejal, da smo Slovenci svojo 
narodno pripadnost zgradili 
na jeziku, saj je slovenski je-

zik vrednota, ki nas povezuje 
že poldrugo tisočletje. »Zato ni 
težko razumeti, da so do danes 
ostali spomeniki v čast naše-
mu prvemu pesniku Valentinu 
Vodniku, našemu največjemu 
pesniku Francetu Prešernu in 
avtorju prve slovenske knjige 
Primožu Trubarju. Pred nekaj 
manj kot sto leti pa smo Slo-
venci postavili tudi prvi spo-
menik jezikoslovcu, velikemu 
slovenskemu znanstveniku 
Francu Miklošiču. Slovenski 
jezik tudi v današnjem času 
daje identiteto našemu naro-
du. Zato je razumljivo, da smo 
danes zbrani na Mostecu pred 
rojstno hišo drugega velikega 
slovenskega jezikoslovca Jo-
žeta Toporišiča,« je še pove-
dal. V nadaljevanju je opisal 
akademikovo življenjsko pot  
in izpostavil, da je Toporišič 
za vedno določil, koliko fone-
mov je v slovenskem knjižnem 
jeziku in kateri so. »Po povrat-
ku iz Hamburga je lerta 1963 

v Ljubljani doktoriral iz Finž-
garjeve proze. Od leta 1971 do 
1996 je bil redni profesor in 
predstojnik katedre za sloven-
ski knjižni jezik in stilistiko. 
Ko je postal univerzitetni uči-
telj, je področje svojega znan-
stvenega delovanja razširil s 
fonetike in fonologije na jezi-
kovno slovenistiko v celoti in 
se lotil sistematiziranja posa-
meznih podpodročij, in sicer s 

svojim vplivom prek univerzi-
tetnih predavanj, nastopov v 
medijih in po šolah, posebej 
pa s številnimi publikacijami, 
ki so druga za drugo prinaša-
le novosti in urejenost,« je še 
nanizal Bajd. 

Prisotne je pozdravil tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, ki je 
skupaj z Bajdom odkril spo-
minsko ploščo na pročelju To-
porišičeve domačije. Dogodek 
je z nekaj besedami popestri-
la tudi Toporišičeva svakinja 
Reza Toporišič, ki je predsta-
vila ledinska imena na Moste-
cu, zrecitirala pa je še svojo 
pesem o Mostecu. Glasbeno so 
dogodek popestrile citre, saj 
je Toporišič rad prisluhnil nji-
hovemu zvenu. Pod mentor-
stvom Anite Veršec sta nanje 
zaigrali učenki brežiške glas-
bene šole Ema in Anamarija 
Agnič, Toporišiču priljubljeno 
pesem Tomaža Šalamuna pa je 
recitirala brežiška gimnazijka 
Žana Florjanič Baronik.  
 Marija Hrvatin

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Toporišič dobil spominsko ploščo
MOSTEC - Na god sv. Jožefa, 19. marca, so Posavski muzej Brežice, Knjižnica Brežice, Občina Brežice in Ci-
vilna pobuda vasi Mostec s pomočjo podpornikov na rojstni hiši dr. Jožeta Toporišiča slovesno odkrili spo-
minsko ploščo. Slavnostni govornik je bil dr. Tadej Bajd.

Spominsko ploščo na Toporišičevi rojstni hiši sta odkrila dr. 
Tadej Bajd in brežiški župan Ivan Molan.

BREŽICE – 11. marca je v dvorani Mestne hiše v Brežicah po-
tekal občni zbor Zveze slovenskih častnikov Brežice, na ka-
terem so med drugim izvolili novega predsednika. 

Člani so za to funkcijo predla-
gali dosedanjega predsedni-
ka Milka Veršca in ga enog-
lasno tudi izvolili za nadaljnja 
štiri leta. Predsednik je čla-
nom na začetku predstavil 
finančno stanje v zvezi. V fi-
nančnem smislu je bilo mi-
nulo leto zelo uspešno, saj je 
članom zveze uspelo pridobi-
ti več sredstev, kot so prvot-
no načrtovali. Razpravljali so 
še o delu, ki so ga opravili v 
preteklem letu. Udeležili so 
se številnih pohodov in strel-
skih tekmovanj, ni pa jim us-

pelo izpeljati izobraževanj in predavanj. 
Veršec je po razpravi predstavil nov finančni načrt in načrt dela 
za tekoče leto. Načrtujejo, da bo zveza pridobila nekaj več de-
narja kot v minulem letu, prav tako naj bi se člani udeležili več 
pohodov in dogodkov. Predvsem si želijo izpeljati določena iz-
obraževanja in kupiti nekaj novega orožja za potrebe strelskih 
tekmovanj. Občni zbor so izkoristili tudi za podelitev priznanj in 
nagrad. Pisna priznanja so dobili Janez Malus, Edi Zanut, Milan 
Mausar, Alojz Završnik, Marijan Telišman, Upravna enota Bre-
žice, oddelek za pravne notranje zadeve in Bojan Petrovič. Bro-
nasti znak sta dobila Samira Sadikovič in Andrej Zakrajšek. 
Srebrni znak so dobili Albin Jurkas, Roman Predanič, Srečko 
Kmetič in Ivan Bubnič. Zlati znak so prejeli Vinko Tuljak, Cve-
to Daničič in Silvo Jeršič. Zahvalno plaketo si je prislužil Ka-
rol Strašek, plaketo ZSČ Brežice pa je dobil Karol Vimpolšek. 
 A. Novoselič

KRŠKO - Območno združenje slovenskih častnikov Krško, 
ki mu predseduje Branko Slivšek, šteje pa 143 članov, je 26. 
februarja v prostorih Gasilskega doma Krško pripravilo le-
tno konferenco, na kateri so se seznanili o izvedbi progra-
ma dela v letu 2015 ter si zastavili aktivnosti za leto 2016.

V minulem letu so med dru-
gim opravili strokovna uspo-
sabljanja s strelnim orožjem, 
usposabljanje zastavonoš, se 
udeležili tekmovanja, ki ga je 
razpisala Slovenska vojska v 
streljanju s puško M 48, se 
udeležili proslave ob dne-
vu upora proti okupatorju v 
Gradnju, prvomajskega sre-
čanja na Planini, proslave v 
počastitev 70-letnice zmage 
nad fašizmom in nacizmom 
na Senovem, odšli na stro-

kovno ekskurzijo na Gorenjsko, organizirali pohod in strelske 
vaje, ob tradicionalnem druženju so imeli tudi strelsko tekmo-
vanje za pokal predsednika zveze ter pomagali pri obnovi par-
tizanske bolnišnice v Travnem lazu na Bohorju. Tudi letos bodo 
strelsko aktivni, udeležili se bodo proslav kot v minulem letu, 
organizirali bodo strokovno ekskurzijo, orientacijski pohod, so-
delovali bodo pri pripravi občinskega praznika ter pri aktivno-
stih prijateljskih združenj. 
Zbor so dopolnili z družabnim srečanjem, ki so ga pripravili v 
nadaljevanju večera. V uradnem delu so podelili tudi prizna-
nja Zveze slovenskih častnikov, ki so jih prejeli Franc Zupan-
čič, Maksimiljan Babič, Branko Petan in Prostovoljno gasil-
sko društvo Krško. 
 M. Hrvatin

Veršec ostaja na čelu ZSČ Brežice

Predsednik ZSČ Brežice Milko 
Veršec in predstavnik krovne 
zveze Janko Ljubič

Zborovali krški častniki 

Branko Slivšek

CERKLJE OB KRKI - Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo (OZVVS) Brežice je 4. marca v jedilnici Vojašnice 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki opravilo z rednim letnim zbo-
rom članov. Udeležilo se ga je 182 od 585 članov združenja. 

Na začetku sta predsednik OZVVS Brežice Anton Supančič in 
Marjan Tomše tradicionalno opravila veteransko dejanje. Letoš-
nji prejemniki listine OZVVS Brežice za pomoč pri izvedbi pro-
grama na proslavi ob dnevu državnosti v letu 2015 so Kulturno 
društvo Drugi oder, Glasbena šola Brežice, Vokalna skupina Solzi-
ce in Mateja Bogovič Fifnja. Listino OZVVS Brežice za pomoč pri 
izvedbi programa ob odkritju spominske plošče na večnamen-
skem domu Bizeljsko so si prislužili Krajevna skupnost Bizeljsko, 
Osnovna šola Bizeljsko in Doroteja Lipej. Zlato medaljo »Obra-
nili Posavje 91« je prejel Igor Prah, dolgoletni predsednik sek-
cije in idejni vodja pri vseh srečanjih 174. protidiverzantskega 
voda. Dobitnika srebrne medalje »Obranili Posavje 91« sta Rena-
to Zorko, in sicer za dolgoletno požrtvovalno delo pri delu 174. 
protidiverzantskega voda in pomoč pri zbiranju gradiva in apli-
kacij voda, ter Željko Srečković, ki je 25 let član sekcije pred-
sedstva 174. protidiverzantskega voda, glavni organizator vseh 
dosedanjih srečanj in gonilna sila voda. OZVVS Brežice je med-
se sprejel tudi novega člana Roberta Lipeja.

Do besede so prišli tudi nekateri gostje, in sicer predsednik 
OZVVS Krško Božislav Kosalec, predsednik OZVVS Sevnica Ivan 
Cajner, predsednik PVD Sever Posavje Rajmund Veber, član 
OZVVS Brežice in tudi predsednik Združenja slovenskih častni-
kov Brežice Milko Veršec ter generalni sekretar Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo Mitja Jankovič. Supančič je v poročilu o 
delu v lanskem letu med drugim omenil, da je članarino plača-
lo 442 oz. 79 % vseh članov. Glede tega se je v nadaljevanju raz-
vila razprava, saj bi bilo treba po statutu vse tiste, ki članarine 
niso plačali že tri leta ali več, črtati s seznama. Glavna dejavnost 
združenja je ohranjanje spomina na osamosvojitveno vojno, od 
katere letos mineva 25 let. Za člane vsako leto pripravljajo aktiv-
nosti, tako so se lani med drugim udeležili proslave ob 74. oble-
tnici ustanovitve OF ter 71. obletnici ustanovitve Kozjanskega 
odreda, junijske slovesnosti pred vhodom v cerkljansko vojašni-
co, slovesnosti in polaganja venca v Rigoncah, organizirali pohod 
po poteh brežiških teritorialcev ter odkrili spominsko ploščo na 
večnamenskem domu Bizeljsko. Letošnje srečanje veteranov Po-
savja bo 28. maja v Sevnici, udeležili se bodo veteranskih špor-
tnih iger, 2. julija organizirali pohod po poteh brežiških teritorial-
cev od Rigonc do Prilip, prisostvovali odkritju spominske plošče 
na cerkljanskem letališču v organizaciji PVD Sever, ob dnevu su-
verenosti (25. oktober) bo potekala proslava v Viteški dvorani. V 
oktobru je na Sromljah predvidena tudi otvoritev razstavne zbir-
ke z naslovom »Posavski teritorialci v vojni leta 1991«. Da je bil 
zbor članov tudi kulturno obarvan, so poskrbele članice Vokal-
ne skupine Sovice in harmonikar Danijel Stanič. Za povezova-
nje prvega, bolj kulturnega dela je poskrbela Ana Marija Žerjav.
 Rok Retelj

Vsi ne plačujejo članarine
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PEUGEOT 208 STYLE

ZA 99 EUR/MESEC

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,3 l/100 km. Izpuh CO2: 99 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. 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.

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

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

www.peugeot.si

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

Kot je poročala predsedni-
ca društva Darja Mandžu-
ka, je bilo društvo v minulem 
letu uspešno, saj so uresničili 
zastavljene cilje. Posavsko dru-
štvo je eno od 40 tovrstnih v 
Sloveniji, šteje pa 544 članov, 
ki jih strokovno osebje ozave-
šča o zdravem načinu življenja, 
jih uči, da znajo živeti z bolez-
nijo, jo sprejemajo in nadzoru-
jejo. Žal pa se mladi in mlajši 
zaradi obveznosti težko vklju-
čujejo v društvo. 

Tako kot lani bodo tudi letos 
sledili zastavljenemu progra-
mu. Pozornost so/bodo name-
nili strokovnim predavanjem, 
učnim delavnicam in izobra-
ževanjem. Tudi lani so učenci, 
dijaki in srednješolci iz Posav-
ja sodelovali na organizira-
nem državnem tekmovanju, 
kjer so dosegli odlične rezul-
tate, kajti pomembno je, da se 
mladi seznanjajo s sladkorno 

Predsednica Društva za 
preprečevanje osteoporoze Po-
savje - Brežice Milena Jesen-
ko je na občni zbor povabila 
višjo fizioterapevtko Aleksan-
dro Kerec iz ZD Sevnica, ki je 
predavala na temo »Vzdrže-
vanje ravnotežja in prepreče-
vanje padcev pri starejših«. 
Padec je, kot je dejala, vsak do-
godek, ko se človek znajde na 
tleh, in padec je, če padeš na 
tla, ne da bi hotel in ne da bi 
te kdo porinil. Padci povzroča-
jo zdravstvene, socialne in fi-
nančne posledice, ne moremo 
jih preprečiti, lahko pa zmanj-
šamo njihovo število in s tem 
tudi tveganja. Zato je treba biti 
telesno dejaven, zmeren v de-
javnosti ter delati vaje za moč, 
gibljivost in koordinacijo rav-
notežja. Terapevtske vadbe so 
organizirane v Termah Čatež 

Učijo se živeti z boleznijo
BREŽICE – Člani Društva diabetikov Posavje – Brežice so 18. marca v prostorih Osnovne šole Brežice preg-
ledali delo minulega leta in sprejeli program dela za tekoče leto, prisluhnili strokovnemu predavanju o 
bolnišničnih okužbah pa tudi kulturnemu programu brežiških učencev.

boleznijo. Novembrsko sreča-
nje diabetikov je še ena obve-
znost društva, na katero pova-
bijo tudi člane drugih društev, 
obeležijo in se udeležijo tudi 
posavske in državne prosla-
ve svetovnega dne sladkornih 
bolnikov. Pomembno je, da se 
člani društva udeležujejo sre-
čanj, ki jih organizira Rdeči 
križ, in da sodelujejo ob dne-

vu invalidov, predvsem pa zelo 
skrbijo za svoje invalidne čla-
ne. Za vzdrževanje odnosov s 
člani so prav tako dobrodoš-
le ekskurzije in udeležba na 
športno-rekreativnih dejavno-
stih, kjer se hkrati izkaže, kako 
se bolniki s sladkorno bolezni-
jo znajo ravnati po pravilih.
Dobro sodelujejo s Splošno 
bolnišnico Brežice, diabeto-

loško ambulanto, ZD Krško 
in Sevnica, občinami Posavja, 
podjetjem Elmont Krško, Zve-
zo društev diabetikov Sloveni-
je ter Fundacijo za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij (FIHO). Predava-
teljica spec. internistka Moj-
ca Savnik Iskra je prisotnim 
izčrpno približala bolnišnič-
ne okužbe, ki so ali povezane 
z zdravstvom ali pa se zgodijo 
kjer koli, podaljšujejo hospita-
lizacijo in so tudi veliko finanč-
no breme.

Zbora se je udeležila direkto-
rica brežiške občinske upra-
ve Irena Rudman, razgiban 
kulturni program so pripravi-
li učenci OŠ Brežice, zbor pa je 
v veselje prisotnih vodila dipl. 
med. sestra Viktorija Maksl 
iz diabetološke ambulante ZD 
Krško. 
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Foto Rožman

Udeleženci občnega zbora so prisluhnili predsednici društva 
Darji Mandžuka.

Z načinom življenja krepijo kosti
BREŽICE – Posavski osteoporotiki so se 3. marca množično udeležili občnega zbora v brežiškem Mladin-
skem centru. Pripravili so strokovno predavanje o vzdrževanju ravnotežja in preprečevanju padcev, povze-
li društvene aktivnosti ter se zahvalili podpornikom.

in v ZD Sevnica, kjer se udele-
ženci naučijo aktivnega gibanja 
(dvakrat do trikrat tedensko) 
in ozavestijo pomembnost te-
lesne vadbe. Kar pomeni tudi 
prijetno druženje z ljudmi s 

podobnimi zdravstvenimi te-
žavami, saj druženje pozitivno 
vpliva na premagovanje težav, 
društvena dejavnost pa tako 
ozavešča, kako bolezen omiliti 
ali jo narediti vsaj znosnejšo. K 
temu pripomorejo predavanja 
strokovnjakov, kjer člani dobijo 
odgovore na marsikatero vpra-
šanje. K boljšemu počutju pri-
pomorejo udeležbe na dnevih 
zdravja v toplicah in v Strunja-
nu, člani skupine »gibanje za 
zdravje« raziskujejo bližnje 
hribe in doline, pa na izletih in 
ekskurzijah, kjer si udeležen-
ci naberejo veliko dobre vo-
lje. Pomembno je, da se člani 
udeležujejo ultrazvočnih me-
ritev mineralne kostne gosto-
te in tako kontrolirajo, če so z 
načinom življenja okrepili svo-
je kosti. Vse te dejavnosti bodo 
izvajali v okviru možnosti.

Zbor je bil priložnost, da so 
se zahvalili Idi Križanec, ki je 
delo tajnice opravljala od leta 
2004 do 2016, zamenjala jo bo 
Metka Žlak. Društvo se zahva-
ljuje za prijazno pomoč, nasve-
te in sodelovanje pri izvajanju 
letnega programa dela Splošni 
bolnišnici Brežice, ZD Sevnica, 
ZC Aristotel d.o.o. Krško, KS 
Brežice in Zvezi društev bol-
nikov z osteoporozo Slovenije, 
Termam Čatež in posavskim 
občinam ter Fundaciji za finan-
ciranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij (FIHO) za fi-
nančno podporo.

Druženje sta polepšali solistka 
Mihaela Komočar ob sprem-
ljavi Tinke Vukič na citrah.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: M. Tokić

Predsednica društva Milena 
Jesenko (desno) se je zahva-
lila Idi Križanec za 12-letno 
delo tajnice društva.

SEVNICA - V okviru javno-
zdrav stvenega projekta MOČ 
(Pomoč ljudem, znanje stro-
kovnjakom), ki ga vodijo na 
Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje in je financiran iz 
virov programa Norveškega fi-
nančnega mehanizma 2009–
2014, deluje v okviru mreže 
devetih psiholoških svetoval-
nic od lanskega junija v pro-
storih Zdravstvenega doma 
Sevnica psihološka svetovalni-
ca Posvet – Tu smo zate. Odpr-
ta je dva dni v tednu (ponede-
ljek, torek ali četrtek), od 14. 
od 17. ure. Svetovanje je na-
menjeno odraslim, starejšim 
od 18 let. 

Psihološka 
svetovalnica

CMYK 100 4 87 18

Grad Rajhenburg,  
sobota 2. april, 11.00–18.00

Izbrani ponudniki penin in sirov
Strokovna predavanja  
Tematske predstavitve 
Vodeni ogled razstave Trapisti v Rajhenburgu
Koncert dua Spopad harmonik  
(Miha Debevec in Tomaž Rožanec)

V duhu trapistovske dediščine  
povezujemo preteklost s sodobnostjo  
in kulinariko z umetnostjo  
v idiličnem ambientu grajskih zidov

Več o programu na  
www.gradrajhenburg.si in na FB strani Grad Rajhenburg  
https://www.facebook.com/events/807599932678482/

BREŽICE – Člani Koronarnega kluba Brežice so 24. marca v 
dvorani Mladinskega centra Brežice na zboru članov obele-
žili 10. obletnico uspešnega delovanja. Klub je eden izmed 
17-ih v Sloveniji in šteje 313 članov.

Po pozdravu in dobrodošlici je predsednik upravnega odbora klu-
ba Alojz Brajkovič slavnostni program nadaljeval z zahvalami 
tistim, brez katerih kluba ne bi bilo. Brez dvoma je to predsedni-
ca strokovnega sveta Mojca Savnik Iskra, dr. med., specialistka 
interne medicine, ki je 10-letno delo Koronarnega kluba podrob-
no opisala. Slednji je bil ustanovljen 10. marca 2006 v Termah Ča-
tež, vendar je bila že nekaj mesecev prej sprejeta srčna odločitev, 
da srčnožilnim bolnikom z vseživljenjsko rehabilitacijo povrnejo 
človeka vredno življenje. Koronarni klub Brežice je 'mlajši brat' 
Društva za zdravje srca in ožilja, saj so prišli do spoznanja, da so 
telesne zmožnosti mnogih bolnikov preveč omejene, da bi zmog-
li aktivnosti, ki jih nudi to društvo. Zainteresirani so slišali za klu-
be, Mojca Savnik Iskra se je v drugi polovici januarja leta 2006 
srečala z Aleksandro Gorup, ki jo je seznanila s poslanstvom in 
organizacijo tovrstnih klubov. In tako se je začelo. Veliko jih je, ki 
so pomagali pri ustanovitvi in so upravičeni do zahval. Med njimi 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., za strokovno vodenje kluba, Alojz 
Štih, Silvo Gorenc, Andrej Petan, Metka Kržan za pobudo in po-
moč pri ustanovitvi, dr. Branka Horvat, Milena Toporišič, Cvet-
ka Strajnar, Marija Žlak, Franja Pavlič, Irena Kerin in Serge-
ja Kostevc Harapin za uspešno delo v klubu. Zahvalili so se tudi 
Splošni bolnišnici Brežice in njenemu direktorju Draženu Levo-
jeviću za vso podporo pri delovanju kluba, uredništvu Posavske-
ga obzornika za obveščanje širše javnosti o delu kluba ter neut-
rudnemu predsedniku Alojzu Brajkoviču.
Minulo leto je bilo uspešno, saj so vadbene skupine opravile 3300 
ur telesne vadbe, v vadbo je bilo vključenih 117 članov, člani so 
sodelovali na raznolikih strokovnih predavanjih (v desetih letih 
so prisluhnili 72 predavanjem, 38 jih je bilo v okviru KK), za čla-
ne so pomembni izleti, pohodi, nordijska hoja ter skupna sre-
čanja. Tudi v tem letu se bodo trudili za zdravo življenje svojih 
članov – z redno vadbo, zdravstvenim izobraževanjem, svetova-
njem, delavnicami v sodelovanju s sorodnimi društvi in klubi.
Župan Ivan Molan je klubu ob obletnici izročil plaketo Občine 
Brežice ter pohvalil vse prostovoljce, ki delajo brez plačila, saj 
vedo za pomen dela v društvih; Občino Krško pa je s pohvalo 
zastopala direktorica občinske uprave Melita Čopar. Program 
je vodila Darja Mandžuka, za sprostitev pa so skrbeli: Vokalna 
skupina Vilinke iz občine Sevnica, učenki iz OŠ Brežice in dijaki 
Gimnazije Brežice. N. Jenko S. 

Desetletje koronarnega kluba
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Kot je v odsotnosti predsedni-
ce GZ Krško Ane Somrak po-
vedal zbranim podpredsednik 
zveze Avgust Mlakar, je glavni 
vir sredstev za delovanje zago-
tavljala Občina Krško s finan-
ciranjem iz občinskega prora-
čuna v višini 177.660 evrov, 
okoli 50.000 evrov so znaša-
la sredstva požarnega skla-
da, skupno pa so v GZ v minu-
lem letu gospodarili z dobrimi 
252.000 evri.

Pomemben pogoj za brezhib-
no izvajanje nalog javne gasil-
ske službe je primerna opre-
mljenost, na tem področju 
pa je zveza lani opremila šti-
ri PGD z 28 gasilskimi kom-
binezoni, še vedno pa večino 
sredstev namenjajo v gasilska 
prevozna sredstva in njihova 
zavarovanja, lizing odplačila 
zanje, odplačevanje obrokov 
kredita za nakup apartmajev 
v Nerezinah, pa tudi v investi-
cije v gradnje in obnove gasil-
skih domov po občini. Iz tega 
naslova je GZ v minulem letu 
prispevala 5.000 evrov za sofi-
nanciranje izgradnje gasilske-
ga doma na Bregah. 

Sicer pa je bilo članstvo ak-
tivno na tekmovalnem in izo-
braževalnem področju sko-
zi pretežni del leta. Poveljnik 
GZ Borut Arh je povedal, da so 
društva izvedla osnovne tečaje 
za gasilca, ki jih je obiskovalo 
in opravilo 40 članov, nadalje-
valnih tečajev pa se je udele-
žilo 72 prostovoljnih gasilcev, 

Gasilcem ne zmanjka izzivov
KRŠKO - 11. marca so se na letni skupščini sestali predstavniki 26 prostovoljnih gasilskih društev (PGD), 
ki tvorijo Gasilsko zvezo (GZ) Krško, od tega jih je 24 z območja krške ter dve iz kostanjeviške občine. Letni 
program so izvajali v skladu z usmeritvami, sprejetimi na letni skupščini v marcu lani.

en član pa je opravil tudi tečaj 
za vodjo. Na področju prido-
bivanja specialnosti sta se dva 
člana udeležila tečaja za bol-
ničarja, po eden je opravil te-
čaje za tehničnega reševalca, 
reševalca na vodi, vodjo čol-
na, uporabnika radijskih zvez, 
strojnika, za gašenje požarov 
v naravi, delo z motorno žago 
in reševanje ob nesrečah z ne-
varnimi snovmi, sedem članov 
pa je uspešno opravilo tečaj za 
gašenje notranjih požarov mo-
dul A in trije za modul B. Tri-
je člani so opravili tudi dopol-
nilno usposabljanje za delo z 
muljno črpalko, 13 sodnikov 
pa testiranje pravil gasilskih 
in gasilsko-športnih tekmo-
valnih disciplin. Na tekmoval-
nem področju sta bili ob sek-
torskih in ostalih tekmovanjih 
izvedeni dve večji, in sicer tek-
movanje v vseh kategorijah na 

Senovem, ki se ga je udeleži-
lo 76 tekmovalnih enot oziro-
ma 741 tekmovalk in tekmo-
valcev, od tega največ, po 21 
enot, v kategoriji pionirjev in 
članic, ter regijsko tekmova-
nje z udeležbo 522 tekmovalk 
in tekmovalcev, pri čemer je 
iz GZ Krško izpolnila pogoje 
za udeležbo na državnem tek-
movanju, ki bo potekalo juni-
ja v Kopru, deset enot.

Kot je še med aktivnostmi po-
udaril poveljnik Arh, so eno-
te PGD na območju občine 
Krško v minulem letu posre-
dovale pri sedmih požarih na 
objektih, po petkrat pri poža-
rih v naravi oziroma na pros-
tem ter poplavah, po trikrat v 
primerih vetroloma in udarih 
strele, po dvakrat pri požarih 
na prometnih sredstvih in nu-
denju tehnične pomoči, enkrat 

pri iskanju pogrešane osebe in 
devetkrat pri nudenju pomo-
či pri množičnih migracijah. 
Skupno je v 30 intervencijah 
sodelovalo 321 operativnih 
gasilcev, medtem ko je bilo na 
območju občine Kostanjevica 
na Krki v reševanje aktiviranih 
skupno 178 operativnih gasil-
cev. Iz dveh enot, PGD Kosta-
njevica na Krki ter PGD Pre-
kopa, so posredovali po enkrat 
pri požaru na objektu, udaru 
strele, požaru na prevoznem 
sredstvu, po dvakrat pri poža-
rih v naravi ter nudenju teh-
nične pomoči, štirikrat pa so 
bili kostanjeviški in prekopški 
gasilci vključeni v intervenci-
je pri poplavah na vodotokih. 
Skupno je iz obeh občin na in-
tervencijah sodelovalo kar 
500 od skupno dobrih 3000 
članov gasilske zveze, pri če-
mer je Arh še posebno zahvalo 
namenil društvom in posame-
znikom, ki so se požrtvovalno 
vključili v nudenje pomoči in 
podpore pri begunski proble-
matiki, kjer so pretežno nudi-
li pomoč pri prevozih in oskrbi 
begunskih in sprejemnih cen-
trov v Brežicah, Rigoncah, Do-
bovi in Obrežju. Potem ko so 
v letu 2015 v GZ Krško slav-
nostno obeležili šest desetle-
tij delovanja zveze, se bodo 
prostovoljni gasilci vseh dru-
štev pogumno in požrtvoval-
no spoprijemali z različnimi in 
utečenimi dejavnostmi tudi v 
letošnjem, 61. letu delovanja. 

 Bojana Mavsar

Skupščine GZ Krško so se v večjem številu udeležili tudi go-
stje, med drugim predstavniki (z desne): GZ Brežice, GZ Sev-
nica, PGE Krško in GZ Šmarje pri Jelšah.

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

določil pravilnika o podeljevanju priznanj
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Predloge je potrebno poslati na naslov:  
KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, 
najpozneje do četrtka, 28. aprila 2016.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško,
predsednica Sveta  

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Predsednik Gasilske zveze 
Brežice Mihael Boranič je 
podal poročilo o delu zveze v 
lanskem letu. Po njegovih be-
sedah je število članov v pro-
stovoljnih gasilskih društvih 
še kar zadovoljivo, tako da lah-
ko operativne enote svoje delo 
opravljajo nemoteno. Lani so 
zaključili nabavo vozila GV-1 
za PGD Kapele ter opravili iz-
biro dobaviteljev za podvo-
zje in nadgradnjo za vozilo 
GVC 16/25 za PGD Veliki Ob-
rež. Boranič je poudaril dob-
ro sodelovanje z Upravo RS za 
zaščito in reševanje ter Regij-
skim centrom za obveščanje. 
Vesna Kozole je predstavi-
la delo članic in med drugim 
omenila, da so gasilke aktiv-
ne v skoraj vsakem PGD v ob-
čini, kjer opravljajo razne na-
loge – izobraževanje mladine, 
organizacijske funkcije ipd. O 
aktivnostih mladine je spre-
govoril Igor Budič, ki je pred-
lagal, da bi komisija za mladi-
no letos organizirala občinski 
kviz. Jožef Zupančič je pove-
dal nekaj več o delu veteranov. 

Lani trikrat več intervencij

Omenil je, da so veterani ob 
navalu migrantov z operativ-
ci opravljali dežurstva pri nek-
danji tovarni Beti, v Livarni, pa 
tudi v Brežicah, ter izrazil glo-
boko razočaranje, ker jim dr-
žava kljub obljubam ni plača-
la dežurstev. Tajnik GZ Brežice 
Branko Proselc je predstavil 
finančno poročilo, predsedni-
ca nadzornega odbora Bran-
ka Stergar pa poročilo o delu 
le-tega.

Poveljnik GZ Brežice Darko 
Leskovec je prebral poročilo 
o delu v operativi. Lani se je 
usposabljalo skupno 248 ga-
silk in gasilcev, izvedena so 
bila določena napredovanja. 
Tekmovanja GZ Brežice se je 
udeležilo samo 23 tekmoval-
nih enot. Po njegovih besedah 
je to področje, ki mu mora-
jo v prihodnosti nameniti več 
pozornosti. Šest tekmovalnih 
enot se je z regijskega uvrstilo 

na državno tekmovanje. Gasil-
ske enote so opravile kar 249 
intervencij (trikrat več od dol-
goletnega povprečja). V času 
begunsko-migrantske krize so 
morali opraviti 14 intervencij 
in, kot je dejal Leskovec, do-
kazali, da so se sposobni spo-
pasti s tako zahtevno zade-
vo, ki se je dogajala v brežiški 
občini. »O povračilu stroškov 
opravljenega dela ni vredno 
izgubljati besed,« je pripo-
mnil. Na intervencijah je so-
delovalo 1771 gasilcev s 405 
vozili, skupno je bilo vlože-
nih 3782 ur dela. Povečan ob-
seg dela je močno povečal tudi 
stroške intervencij ter vzdrže-
vanja vozil, opreme in osebne 
zaščitne opreme, je še pove-
dal. Dan gasilcev bo letos 11. 
junija v Gabrju ob 80-letnici 
tamkajšnjega društva, teden 
dni kasneje bo srečanje vete-
ranov na Sromljah ob 40-letni-
ci PGD Sromlje. Letos jubileje 
obeležujejo tudi PGD Kape-
le, PGD Obrežje, PGD Buko-
šek (vsi 90 let) in PGD Sela pri 
Dobovi (70 let).

Na skupščini so PGD Mostec 
naknadno podelili plaketo 
GZ Brežice, svetovalcu za zaš-
čito in reševanje na Občini 
Brežice Romanu Zakšku pa 
priznanje. Predstavnik Upra-
ve RS za zaščito in reševanje 
Aleš Šetinc je za nesebično 
pomoč, odzivnost in priprav-
ljenost za sodelovanje pri ob-
vladovanju migrantske krize 
na območju občine Brežice v 
imenu poveljnika Civilne zaš-
čite Slovenije GZ Brežice pode-
lil bronasti znak CZ, ki sta ga 
prejela predsednik Boranič 
in poveljnik Leskovec. Skup-
ščina je potrdila tudi tri raz-
rešitve iz organov GZ Brežice 
in izvolila nadomestne člane. 
Iz UO je izstopil Peter Gregl 
(PGD Bizeljsko), predstavnik 
7. operativnega sektorja, na-
mesto njega so potrdili Bran-
ka Narata (PGD Stara vas). 

Poveljnika 7. sektorja Janeza 
Kostanjška (PGD Bizeljsko) 
je zamenjal Andrej Kovačič 
(PGD Bizeljsko), na čelu 8. 
sektorja pa bo po novem Pe-
ter Herakovič (PGD Miha-
lovec), ki je zamenjal Vinka 
Gramca (PGD Loče). Do bese-
de so prišli tudi povabljeni go-
stje, med drugim župan in prvi 
gasilec Ivan Molan, ki je pou-
daril, da letos in drugo leto GZ 
Brežice kljub krčenju sredstev 
ne bo dobila nič manj sredstev, 
član poveljstva Gasilske zveze 
Slovenije, poveljnik regije Po-
savje in poveljnik GZ Sevnica 
Gašper Janežič, ki je omenil, 
da bi radi v Krškem postavi-
li regijski poligon za usposa-
bljanje gasilcev, predsedni-
ca GZ Krško Ana Somrak ter 
direktorica brežiške občinske 
uprave Irena Rudman.
 Rok Retelj

Plaketo GZ Brežice je v imenu PGD Mostec prevzel predsednik 
Jože Krošelj, ob njem Boranič in Leskovec.

MOSTEC - V gostilni Cetin na Mostecu je 18. marca Gasilska zveza Brežice izvedla 61. letno skupščino. Na 
njej so delegati potrdili tako vsa poročila o delu v lanskem letu kot tudi plan dela za letošnje. Poleg tega sta 
z izvolitvijo nadomestnih članov 7. in 8. operativni sektor dobila nova poveljnika.
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BOŠTANJ - Na gregorjevo, 12. marca, je Krajevna skupnost 
Boštanj ter Turistično društvo Boštanj ob Savi pripravilo v 
dvorani TVD Partizan tradicionalno prireditev, na kateri se 
enkrat letno predstavijo vse pevske zasedbe, ki delujejo na 
območju omenjene krajevne skupnosti.

Z glasbenim dogodkom se želijo organizatorji pokloniti številnim 
praznikom v mesecu marcu, tematika pa je vsako leto drugačna. 
Letos so jo namenili 25. obletnici samostojnosti Slovenije, zato 
tudi naslov »Domovini v pozdrav«. Na tokratni prireditvi, ki jo je 
povezovala mag. Klaudija Redenšek, je sodelovalo 12 pevskih 
skupin, in sicer: otroški zbor OŠ Boštanj (vodja Tadeja Udovč), 
mladinski zbor OŠ Boštanj (vodja Mateja Lisec Repovž), kvintet 
Boštanjski prijatelji (vodja Matej Fon), vokalna skupina Šmar-
čanke (vodja Renata Felicijan Šturbej), Ljudski pevci iz Bošta-
nja (vodja Alojz Fon), ženski pevski zbor Azaleja (vodja Mimi 
Šuster), ansambel Florjan (vodja Danijel Cajnar), Mešani pevski 
zbor župnije Boštanj (vodja Ciril Udovč), vokalna skupina Triola 
(vodja Tadeja Udovč), Oktet Jurij Dalmatin in Mešani pevski zbor 
Zvon (vodja Tine Bec). Kot osrednji glasbeni gosti so nastopili 
dijaki glasbeno instrumentalne skupine Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Celje. Njihova umetniška vodja je boštanjska ro-
jakinja mag. Ingrid Redenšek, poročena Slapnik.

Ob zaključku dogodka sta se zahvalila vsem sodelujočim, ki so 
zapeli še dve skupni pesmi pod vodstvom Cirila Udovča, predse-
dnica kulturne komisije v KS Boštanj Jelka Bec ter predsednik 
Turističnega društva Boštanj ob Savi Aleš Germovšek. Prijeten 
glasbeni večer se je zaključil ob dobrotah Aktiva žena Boštanj in 
Društva vinogradnikov Sevnica–Boštanj ter ob pesmih mladih 
domačih talentov.  K. Redenšek/S. R., foto: J. Levstik

Krajevna organizacija Društva 
izgnancev Slovenije (KO DIS)
Krmelj-Tržišče deluje od leta 
1995 in v tem času so neka-
teri dogodki postali tradicio-
nalni. Eden izmed njih je po-
hod ob nemško-italijanski meji 
od Murenc do Telč, ki je v lan-
skem letu na 14. pohodu priva-
bil lepo število pohodnic in po-
hodnikov iz celotne Slovenije. 

Tri spominska obeležja - prvo 
postavljeno leta 1996 v sever-
nem delu Krmelja (delo Rudi-
ja Stoparja), drugo leta 2002 
v Vrhku pri Tržišču, tretje 
leta 2004 na Telčah (delo ar-
hitekta Damijana Popelar-
ja) - trajno opozarjajo na raz-
kosanost naše države med 
Nemčijo in Italijo v vojnem 

VRHEK PRI TRŽIŠČU - 13. marca je v prostorih tamkajšnje 
gostilne potekala redna letna skupščina Kluba ljubiteljev 
starih vozil Mirnske doline Hrast Tržišče. Klub, ki šteje 150 
članov, je najbolj znan po vsakoletni organizaciji državnega 
prvenstva v dirki starodobnikov za pokal Malkovca.

Prisotne člane in goste je v uvodu podravil predsednik kluba 
Toni Janežič, nato je sledila izvolitev delovnega predsedstva in 
poročila posameznih sekcij kluba, kjer so bili predstavljeni re-
zultati dela v minulem letu, dotnaknili pa so se tudi načrtov za 
letošnje leto. Glavne naloge kluba bodo, tako kot do sedaj vsako 
leto, predvsem organizacija treh glavnih dogodkov, in sicer 24. 
aprila blagoslov starodobnih vozil na Mirni, 22. maja prireditev 
Dan mladosti in 30. julija že 17. dirka za pokal Malkovca.
Po opravljenem rednem delu skupščine so navzoče pozdravili 
gosti - predsednica Turističnega društva Tržišče Milena Knez, 
podžupan občine Sevnica Janez Kukec in predsednik KS Trži-
šče Janez Virant. Vsi so poudarili pomembnost sodelovanja vseh 
društev v krajevni skupnosti, saj je le tako lahko zagotovljena 
uspešna izvedba dogodkov.
Skupinskemu fotografiranju je sledila še skupinska vožnja, nato 
pa piknik v prostorih kluba, ki je zaokrožil lepo nedeljsko popol-
dne.  D. Hočevar/S. R. 

Spomini na izgnanstvo živijo
KRMELJ - 11. marca je v tamkajšnjem gostišču Prehrana pri Marjani potekalo redno letno srečanja KO DIS 
Krmelj-Tržišče, kjer so v sliki in besedi predstavili uspešno izpeljane aktivnosti v lanskem letu ter hkrati 
predstavili tudi najpomembnejše dogodke od začetka delovanja društva pred 21 leti.

času. Leta 2005 so v prostorih 
Jakilove graščine odprli stal-
no muzejsko zbirko »Krmelj 
in Krmeljčani v vojnih letih 
1941-1945«. Zapisi spominov 
o času izgnanstva so objavlje-

ni v knjigah Spomini I, II, III in 
v knjigi Izgnanci, ki jih je izda-
lo Društvo izgnancev Sloveni-
je; v knjigi Še pomnimo, ki jo 
je KO DIS Krmelj-Tržišče iz-
dal leta 1999 skupaj s KO DIS 
Šentjanž; v knjigi Huda leta, 
ki jo je leta 2004 izdal KO DIS 
Sevnica, in v knjigi Dejavno-
sti KO DIS Krmelj-Tržišče v le-
tih 1995-2005, ki je izšla leta 
2007. »Vsa leta redno sodelu-
jemo z Osnovno šolo Krmelj na 
srečanjih z izgnanci, se z nji-

mi srečujemo na učnih urah 
v muzeju, z zbiranjem in za-
pisovanjem spominov babic 
in dedkov pa sodelujemo tudi 
z Osnovno šolo Mokronog in 
Osnovno šolo Tržišče,« je de-
jala predsednica društva Ana 
Hočevar.

Zbrani na srečanju, ki so se ga 
udeležili tudi predsednica IO 
DIS Ivica Žnidaršič ter pod-
predsednik IO DIS in pred-
sednik KO DIS Boštanj Alojz 
Rupar, predsednica KO DIS 
Šentjanž Rezika Repovž ter 
predsednik Koordinacije in 
KO DIS Sevnica Vinko Zalezi-
na, so spregovorili tudi o ne-
poravnani vojni škodi, ki jo je 
povzročila Nemčija. Na prote-
stno pismo, ki so ga predse-
dniku vlade dr. Miru Cerarju 
in vodjem poslanskih skupin 
naslovili lansko leto, niso do-
bili odgovora, zato bodo to po-
novno storili skupaj z vsemi 
KO DIS sevniške občine. 
 Smilja Radi, 
 foto: N. Flajs

V Krmelju je potekalo redno letno srečanje članic in članov 
tamkajšnje KO DIS.

Domovini v pozdrav

Na prireditvi se je predstavila tudi ženska vokalna skupina 
Šmarčanke iz vasi Šmarčna.

Klub Hrast na letni skupščini

Člani Kluba ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast Trž-
išče so imeli redno letno skupščino. 

SEVNICA - SDM Sevnica, ki združuje 28 članov stranke SDS v 
Sevnici v starosti od 15 do 30 let, je 18. marca pripravila volilno 
konferenco. V uvodu jih je pozdravil predsednik OO SDS Sevni-
ca in poslanec v DZ RS Tomaž Lisec. Dosedanja predsednica OO 
SDM Sevnica Sanja Slemenšek je predstavila delovanje odbora 
v minulem letu, glavna tema konference pa so bile volitve nove-
ga vodstva. Ker je Sanji Slemenšek potekel mandat, so člani za 
novo predsednico soglasno potrdili Iris Žučko, člani izvršilnega 
odbora pa so postali Sanja Slemenšek, Aleksander Mrvič, Mar-
jan Gorenc, Kristjan Špan in Davor Teraž. Nova predsednica je 
predstavila načrt dela za leto 2016: še naprej organizirati dogod-
ke in prireditve iz preteklosti, dodati pa nekatere nove, predvsem 
na dobrodelnem in športnem področju ter aktivno sodelovati pri 
dogodkih, ki jih organizira SDM na državni ravni. Razpravljali so 
tudi o aktualnih temah v Sevnici, položaju mladih in pričakova-
njih o hitrejšem razvoju občine in hitrejši izgradnji gospodarske, 
stanovanjske, turistične, kulturne, šolske in športne infrastruk-
ture.  Vir: SDM Sevnica

Novo vodstvo SDM Sevnica 

V mesecu marcu je KTRC Radeče v Hiši na Magolniku izvedel že dru-
go animacijsko delavnico na temo »Priložnosti turizma v občini Ra-
deče«, saj se je na prvi animacijski delavnici izkazala velika potreba 
po dodatnih informacijah in bolj poglobljenem pristopu. Nova fi-
nančna perspektiva namreč terja prilagoditve novim zahtevam pro-
gramov in ukrepov, z velikim poudarkom na povezovanju in sodelo-
vanju, brez katerih bo na prihodnjih razpisih težko uspeti. 

Dvajset udeležencev druge animacijske delavnice je najprej prisluh-
nilo Mariji Imperl, ki je predstavila izsledke ankete prve delavnice 
in hkrati tudi izhodišča za nadaljnje delavnice. Jože Prah je v svoji 
predstavitvi poudaril velik pomen sodelovanja in predstavil že uve-
ljavljene modele povezovanja, o katerih velja razmisliti pri formira-
nju interesnega združenja. V nadaljevanju je besedo prevzela Mi-
lena Mastnak s predstavitvijo delovanja in možnosti vključevanja v 
podjetno skupnost Knof, kjer spodbujajo razvoj, povezovanje, pro-
mocijo in izvajanje podjetnih dejavnosti. Direktorica občinske upra-
ve Občine Radeče Brigita Stopar je prisotnim pojasnila možnosti, 
ki jih prinaša Regijska garancijska shema Posavja, višji svetovalec za 
projektno delo in investicije na Občini Radeče mag. Matjaž Šušter-
šič pa je predstavil projektne predloge, s pomočjo katerih sta Obči-
na Radeče in KTRC Radeče soustvarjala Strategijo izvajanja razvo-
ja, ki ga vodi lokalna skupnost (CLLD). Direktor Regionalne razvojne 
agencije Posavje Martin Bratanič je podrobneje pojasnil delovanje 
razvojne agencije na nivoju regije in njeno vključevanje v medregij-
ske in čezmejne projekte, Duška Kalin pa možnosti in priložnosti, ki 
jih za projekte na temo naravne in kulturne dediščine v povezavi s 
turizmom ponuja čezmejni program Interreg.    

Na delavnici se je tudi izkazalo, da udeleženci prepoznavajo prilož-
nosti v različnih oblikah turizma in da se jim zdi smiselno povezova-
nje v neke vrste interesno skupnost, hkrati pa so številni udeleženci 
prepoznali tudi pomanjkanje znanja predvsem na področju marke-
tinga in interpretacije, kar bodo zagotovo pomembna izhodišča za 
naslednje delavnice.

14. aprila se bo v Hiši na Magolniku od 17. ure dalje odvijala že 3. ani-
macijska delavnica na temo »Priložnosti turizma v občini Radeče«. 
Delavnica bo sestavljena iz uvodnega in praktičnega dela. V uvod-
nem delu bomo spoznali dva primera odlične prakse in podrobneje 
pogledali današnje trende turističnega povpraševanja ter pričako-
vanja gostov, v drugem delu pa se bomo praktično lotili kreativne-
ga oblikovanja turistične ponudbe. Vljudno vabljeni! 

2. animacijska delavnica na temo 
Priložnosti turizma v občini Radeče«
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Krvodajalska akcija v Krškem
KRŠKO - Območno združenje Rdečega križa Krško organizi-
ra krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v četrtek, 14. aprila, in v 
petek, 15. aprila, od 7. do 13. ure v Mladinskem centru Krško. 
Vse, ki so sposobni darovanja krvi, vabijo k udeležbi.

Kot je povedala vodja kostanje-
viške enote Valvasorjeve knji-
žnice Krško Alenka Žugič Ja-
kovina, so po letu dni obudili t. 
i. knjižnične petke (tokrat izje-
moma v soboto), Ženske zgod-
be pa tretjič pripravili skupaj 
z DPŽ Pod Gorjanci. Tokratno 
prireditev, ki je privabila lepo 
število zlasti članic DPŽ Pod 
Gorjanci, pa tudi nekaj moš-
kih, so popestrili še z razsta-
vo in pokušino kruhov, ki so 
jih spekle članice omenjenega 
društva (o čemer smo poroča-
li že v zadnji številki). Sicer pa 
je bil osrednji del večera na-
menjen pogovoru predsedni-
ce društva podeželskih žena 
Anice Žugič s tremi ženska-
mi, ki izhajajo iz velikih dru-
žin: Kostanjevičanko Zofko 
Pirc, ki je odrasla v družini Ku-
harjevih z Dob, kjer se je rodilo 
kar 12 otrok, Jožico Hočevar, 
ki je izšla iz družine Miklavž z 
Velikih Vodenic z devetimi ot-
roki, ter Slavico Kučič iz Čr-
neče vasi, kjer je bilo v družini 
deset otrok. Vse tri so odstrle 
marsikatero zanimivost glede 
odraščanja v tako številčnih 
družinah, ki je bilo pogos-
to zaznamovano s pomanjka-
njem in skromnostjo, a tudi z 
ljubeznijo in medsebojno po-
vezanostjo, ki jih je zanamova-
la za vse življenje.

Pirčeva je denimo povedala, 
da je v njihovi hiši živelo kar 
14 ljudi. Spali so po dva ali tri-
je skupaj v isti postelji, jedli pa 
vsi za isto mizo in iz iste skle-
de. Le za veliko noč so si lah-
ko odrezali poljubno velik kos 

Živeli so skromno, a povezano
KOSTANJEVICA NA KRKI - V gostilni Žolnir sta 5. marca tamkajšnja enota Valvasorjeve knjižnice Krško in 
Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci pred dnevom žena že peto leto pripravila večer ženskih zgodb, pos-
večen velikim družinam in kruhu.

mesa in kruha. Za osebno higi-
eno so poleti poskrbeli kar zu-
naj, tudi v potoku in Krki, po-
zimi pa v 'kamri'. Otroci so v 
družinski proračun prispeva-
li z nabiranjem kostanja, gob 
in bezga ter z obiranjem hme-
lja. V družini so veliko peli in 
kasneje tudi igrali na glasbila 
ter imeli celo ansambel bratov 
Kuhar. Bila je rojena kot deseti 
otrok in je res, kot pravi izro-
čilo, šla najdlje s trebuhom za 
kruhom, tudi v Švico. Ko se da-
nes vsi bratje in sestre zbere-
jo z družinami in potomci, jih 
je skoraj 100.

V družini Miklavževih je bilo 
devet otrok, med najmlajšim in 
najstarejšim je bilo kar 22 let 
razlike, zato so najmlajši sta-
rejše klicali kar »stric«, je po-
vedala Jožica Hočevar. Živeli so 
v zelo majhni hiši in tudi oni 
spali po več skupaj v eni pos-
telji. Za igro ni bilo veliko časa, 
saj so tudi otroci morali delati, 

kmalu so šli za hlapce in dek-
le k premožnejšim kmetom, 
kar je bilo zanje kar hudo. Oče 
je delal kot gozdar, tesar ipd., 
da je odslužil za delo na polju, 
doma so imeli mleko ter pro-
dajali sir in smetano pa tudi 
češnje. »Bila je revščina, a tega 
nismo vedeli, znali smo uživa-
ti,« pravi Hočevarjeva, ki se je 
po upokojitvi preselila nazaj v 
domačo vas, saj »vsakega pti-
ča vleče nazaj v gnezdo«, kot 
je dejala. Poudarila je še veli-
ko povezanost in ljubezen med 
brati in sestrami, ki traja še da-
nes.

Najbolj zgovorna med trojico 
pa je bila Slavica Kučič, peta 
po vrsti med deseterico otrok. 
Eno od sester-dvojčic so ob 
rojstvu že odpisali, zanjo so že 
nabavili krsto in pogrebno ob-
lekico, a je čudežno preživela 
in dočakala 53 let. Pri njih so 
jedli kar na tleh in kdor je za-
mudil, je ostal lačen. Povedala 

je, kako so s sestrami na skri-
vaj pekle jajca, ki so jih ukradle 
iz kokošnjaka, ter kakšno po-
jedino so imeli, ko je ata na-
lovil polhe. Otroci so v gozdu 
nabirali zelišča in jih prodaja-
li. Ker ni imela prave obutve, 
je šla pozimi kar v sandalih v 
šolo. Oče je družino preživljal 
s 'šlajsanjem' drv, kasneje je s 
kolesom hodil v službo v kr-
ško celulozo, nato šel v Nem-
čijo. Sama je kar dvakrat šla 
v posvojitev, a je v obeh pri-
merih hitro prišla domov in 
mama je rekla: »Če je kruha za 
devet, bo pa tudi za deset«. Z 
družinami se še vedno dobi-
vajo vsako veliko noč, božič in 
prvi november. Na vprašanje 
Žugičeve, zakaj je bilo nekoč 
v družinah tako veliko otrok, 
je hudomušno odgovorila, da 
zato, ker sta starša poleti spa-
la na skednju ...

Kot je ob koncu večera, v ka-
terem se je marsikomu zakol-
calo po (dobrih) starih časih, 
ugotovila Žugičeva, sama sicer 
edinka, je v vseh treh družinah 
skupaj odraslo kar 29 otrok, a 
si nihče med njimi ni ustvaril 
zares velike družine z več kot 
petimi otroki, kakršne so da-
nes prava redkost.

  Peter Pavlovič

Zgodbe iz velikih družin so v pogovoru z Anico Žugič (desno) 
predstavile (z leve) Zofka Pirc, Slavica Kučič in Jožica Hočevar. 

LIBNA - Članice Kulturnega 
društva Libna so že po tra-
diciji na soboto pred cvetno 
nedeljo v svojih prostorih 
na železniški postaji Lib-
na pripravile ročnodelsko 
razstavo, ki so jo letos poi-
menovale Cvetoča pomlad. 

Marljive ročnodelke Sonja Bo-
govič, Marica Resnik, Brigi-
ta Ogorevc, Blanka Mihelin, 
Ema Gorjup, Jadranka Gos-
podarič, Nena Dular, Zden-
ka Mustar, Anica Bukovec, 
Metka Gasior, Anđa Antuno-
vić, Magdalena Rešek, Suza-
na Gramc, Suzana Ogorevc in 
Veronika Planinc so v minu-
li zimi sukale pletilke, kvačke, 
čopiče ter tudi gnetle glino, da 
so nastali pestri razstavni mo-
tivi prtičkov in prtov s številni-
mi pomladnimi in cvetličnimi 
vzorci, voščilnice, pa tudi gli-
neni izdelki, slike ter celo ne-
kaj pletenin in jeans oblačil, 
ki so jih okrasile z vezenjem. 
Ogledati si je bilo mogoče kar 
60 prtičev, ravno toliko gline-
nih izdelkov, 20 različnih obla-
čil ter pet slik. 

Otvoritev 14. razstave je s pev-

Libenska »Cvetoča pomlad«

skim nastopom obogatila Vo-
kalna skupina Sovice iz Krške 
vasi in na diatonični harmoni-
ki Blaž Bukovec, besedne niti 
pa je tkala Tamara Ogorevc. 
Novoizvoljena predsednica 
društva Suzana Ogorevc se je 
s priložnostnim darilcem na-
stopajočim zahvalila za sode-
lovanje in jih povabila na spro-
ščeno druženje, saj so pridne 
članice poskrbele tudi za pi-
jačo in prigrizek, obenem pa 
še k nedeljskemu ogledu. Ob 
tem so se že tudi zazrle v pri-
hajajoče prireditve, na katerih 

bodo sodelovale. Med drugim 
v počastitev krajevnega pra-
znika, skupno razstavo name-
ravajo pripraviti v Valvasorje-
vi knjižnici v Krškem, pa tudi 
v sklopu dogodka, ki ga bo or-
ganizirala krška enota JSKD. 
S članico Gasiorjevo so se ve-
selile udeležbe na prireditvi v 
občini Zagorje, kjer je razsta-
vljala svoje ročne izdelke, izo-
braževale pa se bodo še v izde-
lovanju cvetja iz krep papirja 
ter se podale na strokovno ek-
skurzijo.  
 M. Hrvatin

Letos je razstavljalo 15 članic.

KRŠKO - 19. marca sta v soorganizaciji Občine Krško ter podjetij 
Kostak in Agro Posavje s pestro ponudbo zaživeli ponovno obe 
etaži videmske tržnice, saj je na njej potekal velikonočni sejem. 
Bogato in raznoliko paleto izdelkov so razstavili in ponudili  ro-
kodelci ter pridelovalci prehrambenih proizvodov. Na ogled sta 
bili razstava malih živali in likovni izdelki učencev krške šole Ju-
rija Dalmatina, sočasno pa sta v dopoldanskih urah potekali tudi 
dve lepo obiskani delavnici za vse generacije, in sicer izdelova-
nja butaric ter velikonočnega okrasja iz sladkorne mase. Uprav-
ljavec tržnice, podjetje Kostak, je obiskovalcem omogočil, da so 
si ob obisku tržnice lahko preko televizijskega prenosa ogledali 
tudi ekipno tekmo v smučarskih poletih v Planici, prizorišče pa 
so s kulturnim programom popestrili glasbeniki domačega mla-
dinskega in odraslega Big banda Krško, člani narodnozabavnega 
ansambla Slavček ter mažorete Mažoretnega kluba Baton. Skrat-
ka, sejem je bil ponovno živ in lepo obiskan. B. M. 

Živahen velikonočni sejem

Delavnico izdelave velikonočnega okrasja iz sladkorne mase 
so izvedli v Društvu sladka stran življenja s Cakelette Yvonne 
z Jesenic na Dolenjskem. Udeleženci so se pri tem seznanili z 
osnovami modeliranja s sladkorno maso in času in namenu 
primerno izdelovali velikonočne zajčke, tortice, pisanice in 
podstavke zanje, košarice, piščančke idr.
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Njeno delovanje so predstavi-
li in jo uradno predali name-
nu 21. marca, dan pred sve-
tovnim dnevom voda. Kot je 
povedal predsednik upra-
ve družbe Kostak Miljenko 
Muha, so skupaj z občino že 
dlje časa iskali ustrezno reši-
tev za težave s pogosto povi-
šano motnostjo in mikrobiolo-
ško oporečnostjo pitne vode, 
lani poleti pa so pričeli s pro-
jektom namestitve filtrirne 
naprave. »V investicijo smo šli, 

S filtrirno napravo do čiste vode
tudi v času deževja
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviškim občanom v bodoče ne bo treba več ob vsakem večjem deževju 
prekuhavati vode, kot doslej, saj je podjetje Kostak v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki v zajetju 
Jama pri Kostanjeviški jami, iz katerega se oskrbuje 90 % občanov, namestilo filtrirno napravo.

ker je naše poslanstvo zagoto-
viti občanom čisto, kvalitetno 
vodo na področju, za katerega 
smo odgovorni, in smo v sode-
lovanju z Občino Kostanjevica 
na Krki to tudi naredili,« je ob 
tem povedal Muha. V sodelova-
nju s podjetjem Ekomot iz Artič 
so v zajetje Jama vgradili kom-
binirano napravo: peščeni fil-
ter z UV-dezinfekcijo. Postopek 
filtracije odpravlja problem 
motnosti, z UV-dezinfekcijo pa 
uničijo mikroorganizme, ki so 

odporni na klor. Investicija je 
sicer stala 95 tisoč evrov. 
Filtrirno napravo so posku-
sno zagnali že v začetku febru-
arja. »V poskusnem obratova-
nju tudi v času večjega deževja 
nismo imeli težav, kar nas zelo 
veseli in hkrati potrjuje upra-
vičenost te naložbe,« je z za-
dovoljstvom ugotovil kostanje-
viški podžupan Aleš Kegljevič, 
podobnega mnenja pa je tudi 
Muha in dodal, da bodo tovr-
stne naprave poskušali upora-
biti tudi na večjih sistemih. Kot 

je še dodal podžupan, zajet-
je Jama zagotavlja dovolj kva-
litetne vode za potrebe večine 
občine, če bi šlo kaj narobe, pa 
so s projektom Hidravlične iz-
boljšave vodovodnega sistema 
zagotovili povezavo z vodovo-
dnimi sistemi sosednjih posa-
vskih občin.
Krajšo slovesnost ob predstavi-
tvi so s kulturnim programom 
popestrili učenci OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
povezovala pa Staša Jordan.
 P. Pavlovič

Delovanje filtrirne naprave je predstavil vodja oskrbe s pit-
no vodo na Kostaku Jan Zadravec, ob njem kostanjeviški po-
džupan Aleš Kegljevič in prvi mož Kostaka Miljenko Muha.BREŽICE – Javno podjetje Komunala Brežice je tudi v letošnjem 

letu s številnimi aktivnostmi obeležilo svetovni dan voda. Med 
drugim se je pridružilo akciji komunalnih podjetij »Skupaj za 
boljšo družbo«, katere namen je opozoriti javnost na ogroženost 
naravnih vodnih virov. »Ko govorimo o porabi vode, večina po-
misli na vodo, ki jo porabimo za pitje, kuhanje, čiščenje in oseb-
no higieno. Le malokdo pa pomisli, da se ogromne količine vode 
porabijo tudi za pridelavo in proizvodnjo dobrin. V tem prime-
ru dnevna poraba vode na posameznika naraste na kar 5000 li-
trov,« pravi direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič.
Brežiška komunala bo letos ponovno organizirala čistilno akci-
jo »Očistimo občino Brežice«, h kateri vabi krajevne skupnosti, 
društva in občane občine Brežice. Čistilna akcija bo potekala v 
soboto, 9. aprila. Poleg tega Komunala Brežice ob svetovnih dne-
vih voda in zemlje vabi k natečaju »Življenje brez vode«. Rok za 
oddajo del je četrtek, 14. april.  Vir: Komunala Brežice

Obeležili svetovni dan voda

Informacije za uporabnike, priključene na javno kanalizacijo

Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na čistilnih 
napravah, in sicer:
• iz mesta Krško in okoliških naselij na skupni čistilni napravi Vipap 

Videm Krško,
• iz Senovega in Brestanice na komunalni čistilni napravi 

Brestanica,
• iz Podbočja se čisti na mali komunalni čistilni napravi Podbočje,
• iz Kostanjevice na Krki na komunalni čistilni napravi Kostanjevica 

na Krki.

Pogoji odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo:
• kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, je obvezna priključitev 

na javni sistem,

• v javno kanalizacijo se lahko odvaja samo komunalna odpadna 
voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe 
vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih 
gospodinjskih opravilih ter odpadna voda, ki je po nastanku in 
sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, 

• padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora 
lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode. V 
kolikor to ni mogoče zagotoviti, pa se padavinsko odpadno vodo 
lahko odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

Informacije za uporabnike pretočnih greznic, nepretočnih greznic 
in malih komunalnih čistilnih naprav <50 PE (MKČN) 

• Na območjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, se MKČN 
in greznice praznijo sistematično po planu, storitev pa se 
obračunava mesečno. Uporabnike se pred izvedbo del pisno 
obvesti o predvidenem datumu, po potrebi se lahko datum 
izvedbe uskladi. V obdobju treh let pripada uporabnikom 
enkratno praznjenje v primeru pretočne greznice, v kolikor pa 
gre za MKČN, se storitev izvede dvakrat.

• Izčrpane vsebine (greznične gošče in blato iz MKČN) se predajo 
na obdelavo na čistilno napravo Vipap Krško, s čimer se bistveno 
zmanjša obremenjevanje okolja. 

• Uporabniki, ki imajo zagotovljene pogoje, da lahko sami ustrezno 
ravnajo z grezničnimi goščami ali blatom iz MKČN so lahko z 
oddajo popolne vloge oproščeni izvedbe in plačila te storitve 
(več na spletni strani www.kostak.si). 

O rokih in izvedbi pregledov MKČN:
• Upravljavec (lastnik) MKČN mora najpozneje v 15-ih dneh po 

začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti izvajalca 
javne službe podjetje Kostak. 

• Upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa 
(npr. Vipap, NLZOH) naroči prve meritve, ki se jih opravi po 3-9 
mesecih po zagonu MKČN.

• Poročilo o prvih meritvah upravljavec pošlje izvajalcu javne 
službe. Na podlagi poročila se uporabniku zniža okoljsko dajatev 
za 90 %.

• Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka 
tri leta) izvajalec javne službe na terenu opravi pregled MKČN. O 
terminu pregleda se upravljavca obvesti po telefonu.

RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI

naročena objava

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kostak.si 
ali nas pokličite na telefonsko številko 48 17 306.

Družba Kostak je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Skladno z zakonodajo 
uporabnike obveščamo o načinih in pogojih ravnanja z odpadnimi vodami.  

Čistilna naprava Brestanica

Praznjenje črpališča pri zbirnem bazenu

ob svetovnem dnevu voda,

v soboto, 9. 4. 2016,
organizira

ČISTILNO AKCIJO
"OČISTIMO OBČINO BREŽICE".

Zbirno mesto
ob 9.00 uri na pokopališču Brežice. 

Brezplačne vreče in rokavice dobite
na dan čistilne akcije ali jih prevzamete

od srede, 6. 4. 2016, do petka, 8. 4. 2016,
v sprejemni pisarni Komunale Brežice 

v času uradnih ur. 

Čistilni akciji se bodo pridružila društva
in nekatere krajevne skupnosti 

iz občine Brežice.

Dno reke Krke pri Krški vasi
bodo čistili potapljači iz 

Društva potapljačev Vidra Krško.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Več informacij najdete na naši spletni strani
www.komunala-brezice.si

Komunala Brežice – za čisto naravo!
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Zdravje zaposlenih, posledično pa njihova redna prisot-
nost na delovnem mestu, predstavlja pomemben element 
vsakega uspešnega podjetja. V luči tega dejstva smo za 
osrednjo temo prve letošnje tematske priloge Podjetno 
Posavje izbrali t. i. zdravstveni absentizem (začasna odo-
stnost zaposlenega z delovnega mesta zaradi bolezni, po-
škodbe ali nege). Ugotovili smo, da je ta tema v naši regi-
ji zelo problematična, saj so posavska podjetja v lanskem 
letu iz tega razloga izgubila skoraj šest odstotkov delov-
nih dni, kar nas v tem pogledu uvršča na vrh med sloven-
skimi regijami.
Klub temu ne ravno spodbudnemu podatku se tudi letos 
lahko pohvalimo, da iz našega okolja prihaja eden izmed 
nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije. To je direk-
tor podjetja Kovis Brežice Alen Šinko, ki je v pogovoru 
razkril kar nekaj zanimivosti iz razvoja in delovanja ome-
njenega podjetja ter težav, ki pestijo gospodarstvenike. 
Prebrali boste lahko tudi članek o skorajšnjem začetku za-
menjave plinskega agregata v Termoelektrarni Brestani-
ca, izvedeli, do katerih podatkov lahko (brezplačno) pri-
dete na spletni strani AJPES, predstavljajo pa se tudi tri 
uspešna podjetja iz sevniške občine. Vabljeni k branju!

Nagrada GZS sodi med 
najprestižnejše nagrade go-
spodarstvenikom, kaj vam 
osebno pomeni?
V našem podjetju nam te na-
grade sicer niso tako zelo po-
membne, je pa to vsekakor 
veliko priznanje tako meni 
osebno kot vsem sodelavcem 
v sistemu Kovis, saj je rezul-
tat trdega skupnega dela. Je pa 
prav, da nas je taka inštituci-
ja, kot je Gospodarska zborni-
ca Slovenije, prepoznala, konec 
koncev naši rezultati govorijo 
sami zase.

Podjetje Kovis ima že sko-
raj 40-letno zgodovino. Ka-
teri so bili najpomembnejši 
mejniki v njegovem razvoju?
Največji mejnik je lastnik zago-
tovo naredil po razpadu Jugo-
slavije, ko je ugotovil, da trga 
na tem območju, pa tudi reci-
mo v Češkoslovaški, ni več in 
da se je treba usmeriti dru-
gam. Drugi mejnik je bil leta 
1996, ko je kupil livarno v Što-
rah, kar je bila ena najbolj stra-
teških odločitev, s katero smo 
si zagotovili dobrega dobavi-
telja in logistiko. Leta 2000 je 
postavil na čelo podjetja mlaj-
šo ekipo, prišlo je do večje re-
organizacije podjetja oz. do de-
litve na Kovis in Kovis livarno. 
Potem smo praktično celotni 
Evropi ponudili nekaj več. Leta 
2005 smo odprli še podjetje v 
Bački Palanki v Srbiji, kjer smo 
šli v serijsko proizvodnjo ležaj-
nih ohišij za tovorni program. 
Velik mejnik je bila tudi selitev 
iz vasi Velika Dolina v Brezi-
no, kjer smo zgradili moderen 
objekt in se kupcem predstavi-
li v drugi luči, ki so ugotovili, da 
smo resno podjetje, skozi izdel-
ke pa smo to dokazovali že ves 
čas. Vse, kar zaslužimo, vlaga-
mo v razvoj kadra in tehnolo-
gije. Zdaj smo spet pred novim 
mejnikom, v Štorah gradimo 
novo halo, veliko 5000 m2, 
kjer se bo kapaciteta proizvo-
dnje povečala s 1200 na 2000 
ton mesečno.
 
Omenili ste že, da ste se leta 
2008 z Velike Doline prese-
lili v IPC Brezina, kjer pa ste 

zaenkrat tako rekoč edino 
podjetje. 
Bom odgovoril z vprašanjem: 
Kaj pa bi se zgodilo, če bi prišlo 

podjetje, ki bi potrebovalo 200 
zaposlenih?

Toda zakaj so po vašem mne-
nju poslovne cone, ne samo 
ta, ampak tudi druge v Po-
savju, dokaj slabo zasedene 
oz. izkoriščene?
Osebno mislim, da je industrij-
skih con preveč na tako majh-
nem območju. Potrebovali bi 
boljši strateški dogovor na re-
gijski ravni, da bi naredili eno 
pošteno industrijsko cono z 
zelo dobro infrastrukturo, ki 
definitivno manjka, tu mislim 
zlasti na logistično povezavo z 
avtocesto in tudi z železnico. 

Lažje bi bilo za vse, kar se tiče 
vzdrževanja okolice, menze za 
malico, prevozov na delo ipd., 
stvari bi se dalo boljše organi-

zirati. Ampak tako pač je, mi 
smo v Brezini zadovoljni, res 
pa je, da smo skorajda sami, z 
edinimi sosedi pa zelo dobro 
sodelujemo.

Specializirani ste za izdelavo 
zavornih diskov in ležajnih 
ohišij za vlake oz. železniški 
program. Kako je prišlo do 
usmeritve v ta program?
Gospod Pangrčič je po vrnitvi 
iz tujine leta 1977 začel s pro-
izvodnjo zavornih diskov za 
avtomobilsko industrijo, po-
tem pa je spoznal, da v bivši 
Jugoslaviji ni nobenega doba-
vitelja zavornih diskov za vla-

ke in je leta 1984 izdelal prvi 
takšen zavorni disk, ga testi-
ral na jugoslovanskih železni-
cah in dobil certifikat, kasneje 
ga je certificiral še na nemških 
železnicah, vendar smo zaradi 
konkurence potrebovali 20 let, 
da smo prišli na nemško trži-
šče. Ko smo spoznali, da je žele-
zniška branža dobra, smo raz-
vijali tudi ostale izdelke zanjo 
in se resnično usmerili vanjo.

Takšna specializacija je po 
eni strani zagotovo pred-
nost, vendar, a bi lahko po 
drugi strani pomenila teža-
vo, če bi v železniški branži 
prišlo do težav?
V našem podjetju imamo štiri 
področja: zavorni diski, ležaj-
na ohišja za tovorni program, 
ležajna ohišja in ostale kom-
ponente za potniški program 
ter storitve strojne obdelave. 
V livarni smo kot Kovis 60-od-
stotni kupec, 40 % pa delamo 
za druge branže – za kmetij-
sko mehanizacijo, traktorsko 
opremo … Tako da smo sez-
nanjeni tudi z drugimi bran-
žami, vendar smo tukaj vložili 
največ, imamo vse možne cer-
tifikate. Toda svet je še vedno 
dovolj velik in lahko še precej 
napredujemo.

96 % prodaje dosegate na 
tujih trgih in izvažate v 31 
držav, v zadnjem času ste 
prodrli tudi na japonski in 
druge azijske trge. Kakšne 
so specifike teh za nas »ek-
sotičnih« trgov in kako ste se 
jim prilagodili?
Odvisno, kakšno pot izberete. 
Če greste na Kitajsko prodajat 
poceni izdelke, ne boste nare-
dili ničesar. Mi smo že pred de-
setimi leti izdelali zavorni disk, 
ki je vgrajen v vlake na najvišje 
ležeči železniški progi na sve-
tu, na 5000 metrih višine na Ti-
betu, za podjetje Bombardier 
Transportation. Skratka, trgu 
morate ponuditi nekaj več in 
mi nismo šli v široko serijsko 
proizvodnjo, ampak v zmanj-
šanje LCC (life cycle cost) kup-
cu in to nam je prineslo te re-
zultate.
Zanimivi so bili Japonci (pod-

Alen Šinko, direktor podjetja Kovis Brežice d.o.o.:

Potrebovali bi regijski dogovor 
in eno pošteno industrijsko cono

jetje Kurimoto, op. a.), kate-
rih »core business niso samo 
zavorni diski, ampak so proi-
zvajalci tako infrastrukturne 
opreme kot strojev. Njihov letni 
promet je 1,5 milijarde evrov. Z 
zavornimi diski so začeli pro-
dirati tudi na evropski trg, kjer 
pa so spoznali, da ne morejo 
konkurirati ne s kakovostjo ne 
z logistiko. Prišli smo do pogo-
vorov, prenehali so z izdelavo 
zavornih diskov in so naš pred-
stavnik na azijskem trgu, tako 
da je nekaj naših diskov že šlo 
na Japonsko. Zdaj se pripravlja-
mo na večji projekt metroja v 
Dohi v Katarju, ki ga je prido-
bilo podjetje Mitsubishi, opre-
mili pa ga bodo z našimi zavor-
nimi diski.

Med vašimi partnerji so ve-
liki koncerni, kot so De-
utsche Bahn, Bombardier 
Transportation, Siemens, 
Alstom  … Ocenjujete, da gre-
do vaši kupci v stik s časom 
in kako vi zaznavate bodoče 
trende na tem področju, vam 
jih razkrijejo?
Za razvoj imamo tudi sami 
zelo dober nos. To smo reci-
mo dokazali, ko smo izdela-
li prvi zavorni disk za tovorni 
program, kjer smo bili prak-
tično prvi proizvajalec, zdaj pa 
je to področje začelo cveteti, 
kar pomeni, da se bo razvijalo 
še naslednjih 100 let, a je tre-
ba posodobiti tudi infrastruk-
turo. Pri večjih kupcih, ki ste 
jih omenili, smo bili v začetku 
dobavitelji le po njihovi doku-
mentaciji, nato pa se je poka-
zalo, da lahko zanje razvijemo 
izdelek. Zanje nismo najcenej-
ši, ampak najdražji dobavitelj, 
a tudi najbolj fleksibilen, pred-
vsem za razvoj in prve vgra-
dnje, tako da smo prišli kar 
daleč, med prvih pet do deset 
dobaviteljev pri teh podjetjih.

Sodelujete tudi z nekateri-
mi slovenskimi in posavski-
mi podjetji ...
Tudi, predvsem s posavskimi. 
Z Nuklearno elektrarno Krško 
imamo pogodbo za storitve ob-
delave, ker imamo večje gaba-
rite strojev in različne vrste 
obdelave, sodelujemo še z Me-
talno Senovo, Preissom Sevni-
ca in seveda Slovenskimi žele-
znicami. 

Katere so vaše največje kon-
kurenčne prednosti?

Definitivno znanje, fleksibilna 
proizvodnja ter možnost, da 
trgu ponudimo vse na enem 
mestu, od konstrukcije do iz-
delave odlitka, obdelave, bar-
vanja in transporta.

To sicer ni praksa v tej bran-
ži?
Ne.

Koliko vlagate v razvoj in 
inovativnost?
Brez tega seveda ne gre. Vlaga-
mo tako v opremo kot v kader. 
Zaposlovanje v logistiko in ra-
zvoj je bil eden naših protikriz-
nih ukrepov, s čimer smo trgu 
ponudili nekaj več. Takrat smo 
največ zaposlovali in investira-
li, mogoče je bilo to za nekatere 
kontradiktorno, vendar nam je 
očitno uspelo. 

Se udeležujete tudi medna-
rodnih sejmov za vašo bran-
žo?
Na njih smo redno. Naš največ-
ji sejem je Inotrans v Berlinu, ki 
poteka vsaki dve leti, kjer ima-
mo vedno večjo kvadraturo in 
smo zelo prepoznavni. Na njem 
se predstavlja do 3000 razsta-
vljavcev in prav užitek se je 
sprehoditi mimo vseh teh vla-
kov in izdelkov, na večini hitrih 
vlakov pa vidiš naše, slovenske 
izdelke.

Gre na teh sejmih bolj za 
opozarjanje nase in priso-
tnost ali so tudi konkretna 
priložnost za stik s kupci v 
živo in podpisovanje pogodb 
za bodoče posle?
Različno od primera. Dogovori 
potekajo že prej, nikoli ni tem-
pirano tako, da bomo ravno na 
sejmu podpisali pogodbe. Pač 
predstaviš svoje nove izdelke, 
se srečaš z vsemi, vidiš, kam 
gredo usmeritve, potipaš trg - 
temu so sejmi namenjeni.

Trendi kažejo, da se poveču-
je delež ljudi, ki živijo v ur-
banih okoljih, pri njihovem 
povezovanju pa bo vloga že-
leznice, zlasti podzemne, v 
prihodnosti menda zelo po-
membna. Torej železnice še 
ne bodo izumrle.
Železnica bo vedno funkcioni-
rala, brez nje ne gre ne v miru 
ne v vojni. Zgradili smo vse ces-
te in tudi zato imamo svetovne 
ekološke probleme, železnica 
pa je glede tega bolj enostavna. 

BREZINA - V ugledni družbi sedmih letošnjih prejemnikov nagrade Gospodarske zbornice Slovenije je tudi 
direktor podjetja Kovis, proizvodna družba d.o.o., Brežice Alen Šinko. 43-letni gospodarstvenik je na čelu 
podjetja od leta 2008, od leta 2011 pa tudi na čelu skupine Kovis, v kateri so poleg brežiškega podjetja, ki 
posluje v IPC Brezina, še livarna v Štorah, hčerinsko podjetje v srbski Bački Palanki in podjetje Kovis tran-
sporti. Celotna skupina daje delo skoraj 400 delavcem, od tega v Brezini 116.

Alen Šinko, doma iz Rajca pri Mokricah, je po končani srednji 
šoli v Krškem leta 1990 začel delati v Kovisu, kjer je šel skozi več 
služb, od programerja v proizvodnji, delovodje, vodje proizvo-
dnje in vodje kontrole itd., skratka, razvijal se je skupaj s podje-
tjem. Ob delu je diplomiral za strojnega inženirja. Od leta 2000 
je na vodilnih funkcijah v podjetju, leta 2004 je postal prokurist, 
leta 2008 direktor podjetja, leta 2011 pa še generalni direktor 
sistema Kovis. Je nečak ustanovitelja in lastnika podjetja Anto-
na Pangrčiča, s katerim se, kot pravi, osebno in poslovno zelo 
dobro razumeta ter sta dnevno v kontaktu, zlasti glede strate-
ških odločitev.

nadaljevanje na str. 12
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Direktor TEB Tomislav Mal-
gaj je na novinarski konfe-
renci sredi februarja poudaril, 
da je TEB terciarna sistemska 
elektrarna, v kateri izvajajo za-
gon agregatov brez zunanjega 

vira napajanja (t. i. temni za-
gon turbine oz. blackstart), 
TEB je tudi rezervna kompo-
nenta v varnostni verigi de-
lovanja NEK. Kljub rednemu 
vzdrževanju plinskih blokov, 
je dejal Malgaj, je vse težje za-
gotavljati zahtevano zagon-
sko zanesljivost in razpoložlji-
vost naprav. Trenutne turbine 
so iz leta 1975 in ne zadoščajo 
več sedanjim okoljskim stan-
dardom EU, poleg tega turbine 
delujejo s 26-odstotnim izko-
ristkom, nove turbine pa bodo 

Do polne moči v vsega 13 minutah
BRESTANICA - V mesecu aprilu bodo v Termoelektrarni Brestanica (TEB) pričeli s projektom izgradnje nadomestnega plinskega agregata, glavni dobavitelj opre-
me pa bo slovensko-švedski konzorcij. V roku dobrih dveh let bodo novi plinski bloki začeli s komercialnim obratovanjem.

imele 39-odstotni izkoristek, 
tako da bo po njegovih bese-
dah TEB postavljena pred iz-
ziv, da izvede tudi kakšno ko-
mercialno obratovanje. Nekaj 
dni pred novinarsko konfe-

renco so tudi že podpisali po-
godbo z dobaviteljem glavne 
tehnološke opreme za izgrad-
njo nadomestnega plinskega 
agregata, Konzorcijem Sten-
mark, ki ga sestavljata pod-
jetji Siemens Slovenija in Sie-
mens Švedska. Potencialna 
dobavitelja sta bila sicer še dva 
- ameriški General Electric in 
angleški Centrax. Kot je dejal 
vodja projekta in vodja tehnič-
nega sektorja Jurij Colarič, je 
bil izbran dobavitelj cenovno 
najugodnejši. Kupili so indus-

trijski tip turbine, vseh sedan-
jih pet turbin je prav tako in-
dustrijskih. 

»Naše zahteve so bile, da mora 
biti turbina v 13 minutah na 
polni moči. Če pride do raz-
pada energetskega sistema v 
Sloveniji, je treba nekje dobi-
ti začetno energijo, ki jo v TEB 
z dizli zaženemo, turbina zač-

ne teči ter najprej napajati Po-
savje in potem še ostale regi-
je. Temu pravimo 'blackstart',« 
je pomen terciarne elektrarne 
opisal Colarič in dodal, da se 
je tak primer zgodil leta 1980, 
ko je TEB nekaj časa z elektri-
ko napajala najprej Posavje in 
nato še druge slovenske regi-
je. Izvedba investicije je raz-
deljena na štiri glavne sklope 

Skorajšnji pričetek projekta v TEB so predstavili direktor To-
mislav Malgaj (na sredini), vodja projekta Jurij Colarič in vod-
ja skupne službe Nina Ribič. 

oz. LOT-e, in sicer LOT 1 - do-
bava in montaža glavne tehno-
loške opreme, LOT 2 - elektro 
oprema, LOT 3 - pomožni sis-
temi in LOT 4 - gradbena dela. 
Kot je dejal Malgaj, so želeli, da 
se v projekt vključi čim več do-
mače industrije. Izbran izvaja-
lec gradbenih del v sklopu LOT 
4 je novomeška družba CGP, s 
katero so tudi že podpisali po-

godbo. TEB ima trenutno in-
štaliranih 297 MW, po nalož-
bi še dodatnih 53 MW, vendar 
bodo postopoma, v nekje petih 
do sedmih letih, stare tri blo-
ke zaustavili, je omenil Malgaj. 

Skupna vrednost projekta, 
ki se bo predvidoma zaklju-
čil v začetku leta 2018, zna-
ša okvirno 35 milijonov evrov, 
v to ceno so vključeni dobava 
opreme, transport in monta-
ža. Direktor Malgaj je pojas-
nil, da 70 % celotne vrednos-
ti projekta predstavljajo lastna 
sredstva, preostali delež bo 
kredit, njegov porok pa bo 
GEN energija. TEB je vodilni 
ponudnik sistemskih storitev 
terciarne regulacije in temne-
ga zagona v slovenskem ele-
ktroenergetskem sistemu. V 
lanskem letu je bilo večje števi-
lo aktivacij in zagonov za pot-
rebe terciarne regulacije moči 
in s tem tudi večja proizvodnja. 
V letu 2015 je TEB izvedla 47 
aktivacij terciarne regulacije 
moči, skupno pa 145 uspešnih 
zagonov, vključno s testiranji, 
so še povedali predstavniki 
TEB. Na novinarski konferenci 
je sodelovala tudi Nina Ribič, 
vodja skupne službe pri TEB, 
ki bdi nad postopkom javnega 
naročanja.
 Rok Retelj

Termoelektrarna Brestanica iz ptičje perspektive; tri plinske bloke (trije nižji dimniki v 
ospredju) bo na zelenici pred termoelektrarno nadomestil nov blok (foto: B. Colarič).

Slovenija je specifična, lahko bi 
jo pokrili z večjim metrojem in 
nam bi bilo bistveno lažje. Pre-
vladuje pa tudi miselnost, po 
kateri hočemo povsod priti s 
svojim avtom, uporaba javnega 
prevoza pa nam ni prišla pod 
kožo. Šli smo iz ene skrajnosti 
v drugo, zdaj pa se bomo spet 
vračali, saj se največ vlaga v že-
leznice in letalsko industrijo.

Pri nas je nenehno prisotna 
razprava o vmešavanju poli-
tike v gospodarstvo, kaj me-
nite o tem?
Resni gospodarstveniki redno 
dajemo predloge tako pre-
ko Gospodarske zbornice Slo-
venije kot preko Slovenskega 
poslovnega kluba. Mislim, da 
je čas, da se prisluhne gospo-
darstvu in da se uspešna pod-
jetja, ki jih v Sloveniji ni malo, 
preneha primerjati s tajkunski-
mi. Naši predlogi niso pisani na 
kožo le delodajalcem, ampak 
dajejo bistveno več tudi delav-
cem, kajti dobre delavce želimo 
pošteno plačati, ne pa podpira-
ti tistih, ki ne želijo delati.

Omenili ste mešanje uspe-
šnih in tajkunskih zgodb. 
Imate sami takšne izkušnje?
Ne, mi jih nimamo, saj smo na 
srečo vezani le na tujino. Ven-
dar mediji in javnost radi pos-
lušajo le negativne zgodbe. Če 
nekdo odpusti deset delavcev, 
je to odmevna zadeva, če pa jih 
nekdo zaposli sto, bo to obja-
vljeno v nekaj vrsticah. Preveč 
je negativizma, pa nam ne gre 
tako slabo. 

Ali so podjetja v državni las-
ti lahko uspešna?
Seveda, zakaj pa ne? Če je 
usmeritev prava, je lahko us-
pešno vsako podjetje, čeprav 
je to bistveno lažje v privatizi-
ranih razmerah.

Kakšne izkušnje pa imate 
z lokalno politiko, se kdaj 
vmešava v podjetja v zaseb-
ni lasti?
Mi se s politiko ne mešamo, 
z nikomer nimamo težav, ko-
nec koncev se v tej občini zelo 
dobro počutimo in lahko re-
čem, da nam povsod, bodisi na 
občini bodisi na upravni eno-
ti, stojijo ob strani in spoštuje-
jo naše delo.
Ko smo prišli v Brezino, je bila 
zanimiva zgodba. Leta 2007 
smo imeli načrtovano proizvo-
dnjo v Ribnici na Dolenjskem, 
kjer smo imeli prostor in že 
kupljene stroje, a smo ime-
li težave z arheologi in bi za-
deva lahko dolgo trajala, z De-
utsche Bahnom pa smo imeli 
že podpisano pogodbo. Nismo 
mogli tvegati in smo šli iska-
ti pomoč na občino, ali ima-
jo kakšno zemljišče. Ponudi-
li so nam takrat komunalno 
neopremljeno zemljišče, mar-
sikdo je rekel, da smo ga dobi-
li zastonj, vendar smo ga poš-
teno plačali, po višji ceni, kot 
se zdaj prodajajo komunalno 
opremljena zemljišča. Vese-
li smo, da so nam takrat tako 
župan kot minister Vizjak po-
magali. Z gradnjo smo pričeli 
v septembru, končali pa mar-
ca naslednje leto. Če takrat ne 
bi naredili tega koraka, bi ver-

jetno izgubili katero od večjih 
pogodb.

Kako je s pridobivanjem no-
vih delavcev, zlasti kvalifici-
ranih, ali jih dobite v Posav-
ju?
Večina naših zaposlenih je iz 
lokalnega okolja. Mislim, da 
imamo tukaj kar nekaj kvali-
tetnih šol. Mi seveda zaposlu-
jemo predvsem strojnike, zato 
smo dobro povezani predvsem 
s krško srednjo šolo, pa tudi z 
novomeško. Na koncu koncev 
je treba kader vzgajati. Priča-
kovanja nekaterih gospodar-
stvenikov, da so šole preslabe 
- ja, delno so programi presla-
bi, ampak če si vključen v nji-
hov razvoj, če mlade sprejemaš 
na prakso, študentsko delo, jim 
daš štipendije, je kader soliden. 
Moraš pa ga piliti in vlagati 
vanj, sam od sebe ne bo nastal. 
Prepričan pa sem, da je v Slove-
niji preveč fakultet, skoraj vsa-
ko mesto jo že ima. Mislim, da 
bi bili na področju strojništva 
dovolj dve močni fakulteti, ki 
bi dale »tisto več«. Krivi smo 
tudi starši, ki rinemo otroke le 
v visoke šole. Pri nas v proizvo-
dnji tudi diplomirani inženir-
ji delajo kot CNC operaterji, a 
se razvijajo in bodo lahko priš-
li še daleč.

Posavje je imelo v bivši Jugo-
slaviji močno strojno indu-
strijo, nato pa je večina teh 
podjetij propadla. Z vašim 
in nekaterimi drugimi pod-
jetji se znova ustvarja moč-
no jedro te industrije ...
Največja napaka je bila po raz-

padu Jugoslavije, ko se je zane-
marila proizvodnja, vse je šlo v 
javno upravo, trgovine … Hit-
ro smo ugotovili, da brez pro-
izvodnje in dodane vrednosti 
ne gre, zato se to počasi obnav-
lja. Tisti, ki smo vztrajali že od 
samega začetka, smo preživlja-
li hude čase, vendar se danes 
odraža pozitiven razvoj, kdor 
pa začenja danes, mu je bistve-
no težje.

Ste imeli kakšno korist od te 
dediščine kovinske industri-
je v obliki kadra, znanja?
Da, kar nekaj delavcev iz biv-
ših podjetij je prišlo k nam, 
vsekakor je bilo prej ogrom-
no znanja, vendar se nam poz-
na deset- do 15-letna luknja, 
predvsem v kadrovskem delu, 
ker je bilo nekaj časa v tehnič-
nih šolah zelo malo mladih. 
Ampak se je tudi ta miselnost 
spremenila.

Strojništvo je bolj moško po-
dročje. Ali in v kolikšni meri 
v vašem podjetju zaposluje-
te ženske?
Tudi jih imamo, ne velik delež, 
nekaj več jih je na manjšem 
programu v Srbiji, nekaj žensk 
pa je tudi v livarni, kljub temu 
da gre za težko delo. So pa pod-
ročja, kjer so ženske bistveno 
bolj pedantne kot moški.

Na novinarski konferenci 
dan po prejemu nagrade GZS 
ste potožili nad »nestimula-
tivnim sistemom nagrajeva-
nja delavcev« v naši državi. 
Kako se to konkretno odra-
ža v gospodarstvu?

Mi imamo redne prihodke in 
plačujemo vse prispevke, če-
dalje več imamo izdelkov z 
višjo dodano vrednostjo in 
vse bolj potrebujemo višje iz-
obražen kader. Danes ponu-
diti delavcu visoko plačo nas 
bruto neverjetno veliko stane, 
neto pa ne dobi veliko, enako, 
če želimo dati božičnico ali 13. 
plačo. To ni stimulativno, pla-
če so preveč obdavčene. Če iz-
računamo, koliko delavec dobi 
od bruto plače, in dodamo še 
davek pri razni potrošnji, os-
tane 30 %, kar je zelo žalostno. 
V gospodarstvu želimo dati na-
grade svojim zaposlenim, ki to 
res zaslužijo, da to ne bi bilo 
preveč obdavčeno in da se re-
cimo 1200 evrov bruto ne bi 
dobilo le 500 ali 600 evrov, 
ampak 800 ali 900 evrov, pri 
čemer bi država še vedno ime-
la dovolj.

Kako dokazujete svojo druž-
beno odgovornost in podpo-
ro lokalnemu okolju?
Naši izdelki so takšni, da po-
sebne reklame ne potrebujejo, 
ampak kljub temu sodelujemo 
tako s šolami kot s športnimi 
in kulturnimi društvi, ki jim 
pomagamo s sponzorstvi. Za-
vedamo se, da se morajo naši 
sodelavci in naši otroci v pros-
tem času ukvarjati s temi ak-
tivnostmi in zato to tudi pod-
piramo.

Kako vidite podjetje Kovis 
čez desetletje ali dve?
Vidim zdravo rast. Ne želimo 
biti največji, vsekakor želimo 
kljub rasti ostati fleksibilen 

dobavitelj, zato tudi delamo 
manjše ekipe, da ostane t. i. 
timski duh, saj se zavedamo, 
kaj so nevarnosti v velikih pod-
jetjih. Prepričan sem, da bomo 
z razvojem livarne in rastjo v 
naslednjih letih zrasli vsaj en-
kratno.

Ker toliko poslujete s tujino, 
verjetno veliko potujete. Ste 
kdaj izračunali, koliko dni 
na leto ste »zunaj«?
V povprečju naredim letno 80 
tisoč kilometrov z avtomobi-
lom ter še približno toliko z 
letalom. Tudi moji sodelav-
ci, predvsem v prodaji, ima-
jo podobne zgodbe. Treba je 
iti h kupcem, sam ti nihče nič 
ne prinese. Osebni stik je zelo 
pomemben, ni dovolj le posla-
ti elektronsko pošto. Če se le 
da, govorimo v jeziku kupca, 
mu pomagamo tudi, ko mu ne 
gre, ko mu gre, ne rabi pomoči. 

Se že učite japonščine?
Ne še (smeh), malo je težka … 
Nekaj besed pa že znam.

S čim si polnite baterije, ko 
imate čas?
Rad kolesarim, se sprehajam, 
tudi potapljam se. Rad sem v 
stiku z naravo, ki mi da pozi-
tivno energijo.

Se vozite z vlakom ali jih 
imate dovolj v službi?
V tujini se vozim z vlakom, 
zlasti v večjih mestih je me-
tro super zadeva, po Sloveni-
ji pa ne potujem veliko in ga 
ne koristim.
 Peter Pavlovič

nadaljevanje s str. 11
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Tehnično znanje in kreativnost odli
kujeta zaposlene v podjetju Sistemi 
IN ES d.o.o., ki je bilo ustanovljeno 
novembra 1999. Takrat so v novo
nastalem podjetju združili svoje 
ideje, svežino in vizijo sodelavci, ki 
so prej skupaj delali v podjetju, ki 
je bilo eno prvih proizvajalcev frek
venčnih pretvornikov na Balkanu. 
»S tehničnim znanjem in izkušnja
mi smo nadgradili in razširili dejav
nost v domačem okolju, na kar smo 
še posebej ponosni,« pravi Slavko 
Senica, direktor podjetja. Njihovo 
osnovno poslanstvo ob ustanovi

tvi je bilo zagotavljanje optimalnih rešitev uporabnikov siste
mov avtomatizacije v vseh vejah industrije, danes pa je njihova 
vizija postati uveljavljen slovenski in evropski ponudnik opre
me in storitev na področjih elektromotorskih pogonov in indu
strijske avtomatizacije. Trend sodobne industrije je prav avto
matizacija proizvodnih procesov, ki se je kot potrošniki sicer ne 
zavedamo, lahko pa zanesljivo rečemo, da se za mnogimi proi
zvodi na trgovinskih policah skriva ravno takšno znanje, kot ga 
imajo v Sistemih IN ES.

Pomemben mejnik pri razvoju podjetja je bila izdelava namen
skih merilnikov porabe materiala na pletilnih strojih leta 2000. 
Istega leta so vzpostavili tudi sodelovanje z glavnim dobavite
ljem opreme Siemensom ter podpisali večletno pogodbo o pre
ventivnem vzdrževanju in servisiranju frekvenčnih pretvornikov 
z največjim slovenskim proizvajalcem farmacevtskih izdelkov. S 
kvalitetnim in uspešnim delom so si že naslednje leto pridobili 
naziv pooblaščenega inženirja in status projektantske organiza
cije pri Inženirski zbornici Slovenije. Podjetje je danes stabilna 
in zmerno rastoča družba, ki izpolnjuje svoja poslanstva v zado
voljstvo kupcev in zaposlenih. 

PREJEMNIK BRONASTEGA PRIZNANJA GZS

Prvo veliko referenco na področju strojegradnje so si pridobili že 
leta 2001 z uspešno izvedbo rekonstrukcije pogonov in računal
niškega vodenja papirnega stroja ene največjih slovenskih pa
pirnic, v naslednjih letih pa nizali mnogo uspešnih projektov, po
vezanih z industrijsko avtomatizacijo, računalniškim vodenjem 
procesov ter elektromotorskimi pogoni doma in v tujini. Posto
poma so začeli povečevati ekipo strokovnjakov, zaposlili nove, 
mlade kadre in leta 2004 registrirali blagovno znamko Sistemi IN 
ES (skupaj z grafičnim simbolom) pri Uradu RS za intelektualno 

lastnino. So tudi prejemniki bronastega priznanja GZS za inova
cije v Posavju v letu 2013 za projekt daljinskega nadzora komu
nalnih sistemov z GPRS komunikacijo.

PARTNER SIEMENSA

Leto 2005 je bil tako rekoč prelomno, ko so podpisali pogodbo 
s Siemens AG (Nemčija) in Siemens d.o.o. (Ljubljana), s katero 
so, takrat edini na Balkanu, postali pooblaščen serviser za fre
kvenčne pretvornike, enosmerne regulatorje proizvajalca Sie
mens za področje Slovenije. Leta 2008 so pridobili status »Si
emens Solution Partner Automation« in ga 2013 razširili še na 
program Drives&Motion, kar samo potrjuje njihovo zanesljivost 
in strokovnost. Trenutno so v fazi pridobivanja statusa »Motion 
control specialist«.

SELITEV V NOVO POSLOVNO STAVBO

Seveda sta rast podjetja in povečevanje števila zaposlenih poka
zala potrebo po večjih poslovnih prostorih, zato so se leta 2009 
preselili v novo poslovno stavbo v industrijski coni v Dolenjem 
Boštanju 20 e, kjer so se izboljšali tudi delovni pogoji. »Za ra
zvoj in obstoj podjetja, kot so Sistemi IN ES, so najpomembnejši 
zaposleni,« poudarja Senica, čigar podjetje danes zaposluje se
dem ljudi elektrotehniške stroke. Redno izvajajo obvezne prak
se za študente elektrotehnike, saj imajo tudi registrirana učna 
mesta za inženirje mehatronike, elektronike in elektroenergetike.

LASTEN RAZVOJ IZDELKOV IN STORITEV

Pri zagotavljanju optimalnih rešitev za kupce se je že večkrat po
kazala potreba po razvoju in izdelavi posebnih naprav in storitev, 
saj bi bila lahko uporaba standardnih elementov ali rešitev neu
strezna ali predraga. Pri razvoju izdelkov in storitev se naslanja
jo na lastne dolgoletne izkušnje iz razvoja in proizvodnje opre
me industrijske avtomatizacije (frekvenčni pretvorniki), znanje 
ves čas dopolnjujejo s svežimi spoznanji, novimi orodji in teh

nologijami. Nekaj primerov uspešno izvedenih razvojnih nalog:
 `razvoj samostojnega mikroprocesorskega modula za vodenje 
strojev za previjanje nitke,
 `razvoj samostojnega krmilnika za vodenje malih individual
nih čistilnih naprav,
 `razvoj pametnih krmilniških algoritmov (implementacija 
»Fuzzy« logike) za inteligentno vodenje malih industrijskih ku
rišč (do 50 MW) na biomaso v sodelovanju z Univerzo Maribor, 
Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo,
 `postavitev koncepta daljinskega nadzora in implementacija sis
tema na velikih dislociranih komunalnih sistemih (100 in več 
dislociranih enot),
 `razvoj sistema mikro pozicioniranja panelnih plošč na fasade za 
vodilnega evropskega proizvajalca fasadnih sistemov.

PROGRAM ELEKTRIČNE MOBILNOSTI

CHEBELA je koncept električne mobilnosti naslednje generaci
je, saj bazira na ideji vgradnje elektromotorjev direktno v kole
sa (»INWHEEL« koncept), kar bistveno spremeni pristop k izgra
dnji samega vozila. V letu 2009 so bili Sistemi IN ES povabljeni k 
sodelovanju pri izvedbi projekta slovenskega malega mestnega 
električnega vozila CHEBELA. Danes pri projektu sodelujejo kot 
razvojni dobavitelj glavnih krmilnikov motorjev v vozilu in glav
nega nadzornega računalnika vozila. 

Nov koncept in prototipno vozilo sta bila prvič predstavljena jav
nosti jeseni leta 2013 na mednarodnih sejmih v Nemčiji in Špani
ji, ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da je krmilnik motorjev tega 
vozila nastal v podjetju iz Posavja.

Stabilno in zmerno rastoče podjetje 
z lastnim razvojem 

BOŠTANJ – Več kot 15 let uspešnega dela, lasten razvoj izdelkov in storitev, pomemben prispevek pri razvoju mestnega električnega avtomobila - vse to in še več je zna-
čilno za boštanjsko podjetje Sistemi IN ES d.o.o., katerega cilj je uveljavitev kot slovenski in evropski ponudnik storitev na področjih elektromotorskih pogonov in in-
dustrijske avtomatizacije.

Direktor podjetja Sistemi 
IN ES d.o.o. Slavko Senica

Nadzorna slika procesne avtomatizacije kotla v Taninu Sevnica

Pred poslovno stavbo se nahaja polnilnica za električna vozila.

Računalniško vodeni proces upravljanja luškega dvigala

Testiranje prototipa krmilnikov motorjev električnega vozila CHEBELA
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DELOVNO AKTIVNO 
PREBIVALSTVO IN 
POSLOVNI SUBJEKTI

Po podatkih Statističnega ura-
da RS je bilo konec leta 2015 
v občini Brežice kot občini de-
lovnega mesta 6.753 delovno 
aktivnih prebivalcev (5.570 
zaposlenih in 1.181 samoza-
poslenih oseb, od tega 507 
kmetov), v občini Krško 8.691 
delovno aktivnih prebivalcev 
(7.492 zaposlenih in 1.199 
samozaposlenih, od tega 477 
kmetov) in občini Sevnica kot 
občini delovnega mesta 5.233 
delovno aktivnih prebivalcev 
(4.275 zaposlenih in 985 sa-
mozaposlenih, od tega 466 
kmetov). Vendar pa je bilo po 
občinah kot prebivališčih de-
lovno aktivnega več prebival-
stva, v občini Brežice 9.066, v 
občini Krško 10.117 in v ob-
čini Sevnica 7.068, kar pome-
ni, brez upoštevanja kmetov, 

ki opravljajo dejavnost na ob-
močju matičnih občin, da pred-
stavlja razlika v številu aktiv-
nega prebivalstva med občino 
bivališča in občino delovnega 
mesta tisto delovno silo, ki se 
dnevno vozi iz matične obči-
ne na delo v sosednje ali druge 
slovenske občine. Ob zaključ-
ku preteklega leta (podatki 
AJPES) je na območju občine 
Brežice delovalo 2.078 poslov-
nih subjektov, pravnih in fizič-
nih oseb, ki so med letom izka-

zovale prihodek in zaposlovale 
osebe, na območju krške obči-
ne 2.114 in na območju občine 
Sevnica 1.281. 

NA BOLNIŠKI VSAK 
19. DELAVEC

Po podatkih OE ZZZS Krško, 
pod okriljem katere deluje-
jo izpostave Brežice, Krško in 
Sevnica, je bilo v minulem letu 
izgubljenih na območju naših 
občin 328.354 delovnih dni (od 
tega na račun nesreč pri delu 
in poklicnih bolezni 19.634), v 
breme delodajalcev 169.789 in 
v breme ZZZS 158.565 delov-
nih dni, kar predstavlja 5,82 % 
bolniški stalež, v Sloveniji pa 
ta znaša 4,06 %. Glede na šte-
vilo zaposlenih so imeli naj-
več izgubljenih delovnih dni 
– 108.820 – poslovni subjek-
ti v občini Brežice, kar pred-
stavlja 6,69 %, v občini Sevni-
ca 86.169 izgubljenih delovnih 

dni ali 6,18 %, v občini Krško 
pa 133.365 delovnih dni oz. 
5,11 %. 

Povedano drugače, če upošte-
vamo vse zgoraj navedene raz-
položljive podatke, ki smo jih 
pridobili v ta namen, je bilo v 
letu 2015 na vsakega zaposle-
nega na območju ZZZS Krško 
izgubljenih 15,8 delovnih dni 
oziroma je bilo na bolniškem 
staležu dobrih 1050 zaposle-
nih oziroma vsak 19. delavec. 

Povprečna dolžina trajanja 
odsotnosti z dela je znaša-
la 17 dni. Več kot zaskrbljujo-
če pa je dejstvo, da je bolniš-
ki stalež, razen v občini Krško, 
v kateri so v minulem letu v 
primerjavi z letom 2014 za-
beležili 2.377 izgubljenih de-
lovnih dni manj (v letu 2015 – 
133.365, v 2014 pa 135.742), 
v porastu na območju brežiške 
in sevniške izpostave. V obči-
ni Brežice so lani namreč za-
posleni zaradi začasne bolniš-
ke zadržanosti z dela pridelali 
skupno 108.820 izgubljenih 
dni, kar je kar 8.686 več kot 
leto pred tem, v občini Sevnica 
pa 11.266 izgubljenih delovnih 
dni več (v letu 2015 - 86.169, 

v 2014 – 74.903). Po razlogu 
obolevnosti oziroma korišče-
nju bolniškega staleža zdaleč 
prednjačijo bolezni mišično-
-skeletnega sistema in veziv-
nega tkiva, zaradi česar so bili 
zaposleni odsotni z dela v letu 
2014 (za leto 2015 so podatki 
še v pripravi, op. p.) kar 39.813 
koledarski dni, od tega največ 
zaradi bolečin v hrbtu (32.037 
dni). Ob tem višji bolezenski 
delež predstavljajo poškod-
be izven dela, bolezni dihal, z 
nosečnostjo povezana različ-
na stanja, duševne in vedenj-
ske motnje, poškodbe pri delu 
idr. Za nego je bilo samo v bre-
me ZZZS izgubljenih 13.881 
delovnih dni, od tega za otro-
ke med 1. in 15. letom staros-
ti 10.025 dni ali za 1,38 dne-
va/otroka. Delovnih nesreč je 

še vedno največ v gradbenem 
sektorju, po mesecih pa prvi in 
drugi mesec v letu, v katerih je 
doseženih po prek 3 % vseh iz-
gubljenih dni. 

Številke in zgolj odstotki pa 
sami po sebi laični javnosti 
niso dovolj zgovorni. Če pa te 
pretvorimo v denar, je v letu 
2015 v breme OE ZZZS Krško 
šlo okoli 7,4 milijona (mio) 
evrov, še najmanj enkrat toli-
ko pa v breme delodajalcev na 
območju posavskih občin. Teh 
namreč ne bremenijo le nepo-
sredni stroški za plačila nado-
mestil, temveč tudi stroški za 
nadomeščanje bolniških od-
sotnosti oziroma nadomestne 

delavce ali premestitve na do-
ločeno delovno mesto, na ka-
terih pa imajo nadomestni 
delavci praviloma nižjo pro-
duktivnost, kar se ne nazadnje 
odraža tudi v poslovanju. Torej 
je na območju treh posavskih 
občin govora o izgubi najmanj 
15 mio evrov na letni ravni za-
radi bolniškega staleža zapo-
slenih (natančnejši podatki, ki 
jih obdeluje Nacionalni inštitut 
za javno zdravstvo, so za leto 
2015 še v obdelavi, op. p). 

(NE)OBVLADOVANJE 
ZDRAVSTVENEGA 
ABSENTIZMA

Med skupno 11 območnimi 
enotami ZZZS v Sloveniji bele-
žijo najnižjo stopnjo bolniške-
ga staleža na ljubljanskem in 

kranjskem območju, kjer bol-
niški stalež glede na izgublje-
ne delovne dni znaša med 3,35 
in 3,45 %, le tri območne eno-
te pa so krepko nad 5 % - na 
murskosoboškem območju in 
Ravne na Koroškem beleži-
jo po 5,55 %, kot že omenje-
no, pa smo povsem na vrhu 
v Posavju, v katerem beleži-
mo najvišji slovenski delež – 
5,82 % ali skupno v breme de-
lodajalcev in ZZZS lani skupno 
328.354 izgubljenih delovnih 
dni (0,2 % porast v primerja-
vi z letom 2014) ali za okoli 
2,5 % več kot na ljubljanskem 
območju, v primerjavi s sose-
dnjim novomeškim območjem 
pa za okoli 1,5 % več. 

Po besedah doc. dr. Tatjane 
Mlakar, direktorice novome-
ške in krške območne enote 
ZZZS, pa so slednji podatki že 
sami po sebi zgovorni, ob tem 
je tudi dokazano, da sta soci-
alni in ekonomski absentizem 
po višini pred zdravstvenim 
oz. se odražata tudi na zdra-
vstvenem področju preko ute-
meljene pa tudi neutemelje-
ne zdravstvene odsotnosti. 

Zato se za znižanje absentiz-
ma bojujejo kar z nekaj ukre-
pi, in sicer na način, da si pri-
zadevajo kontrolirati čakalne 
dobe na diagnostično preiska-
vo in v primerih, ko se te vle-
čejo že nerazumno dolgo in je 
obolela oseba dolgotrajen sta-
ležnik (dolgotrajnih staležni-
kov nad 45 dni je bilo na dan 
31. 1. 2016 na območju OE 
ZZZS skupno 613, več kot po-
lovica jih je bila na bolniškem 
staležu od 45 dni do 6 mese-
cev), zahtevajo pri izvajalcih 
prednostno obravnavo. Oseb-
ni zdravniki v primeru aktiv-
nih zavarovanih oseb sicer na 
napotnice označijo predno-
stno obravnavo, ki bi jo morali 
specialisti po pravilniku o naj-
daljših dopustnih čakalnih do-
bah upoštevati, kar pa žal, kot 
pravi Mlakarjeva, sistemsko ne 
deluje. Intenzivno tudi izvaja-
jo laično kontrolo na terenu pri 
dolgotrajnih staležnikih, kjer 
v zelo veliko primerih, sploh 
v primeru diagnoz poškod-
be in po poškodbah, ugotovi-
jo, da je sicer stanje sanirano v 
tolikšni meri, da bi bil zavaro-
vanec sposoben izvajati delo, a 
še vedno simulira bolezensko 
stanje in stanje po bolniškem 
staležu. Ob kontroli namreč 
zalotijo staležnika pri delu, 
kar pomeni, da je stalež ne-
upravičen ali da je prav zaradi 
nemirovanja in dela doma re-
habilitacija manj uspešna. Ve-
lik porast beležijo pri samoza-
poslenih osebah, samostojnih 
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POSAVJE - V minulem letu so posavske družbe in samostojni podjetniki zaradi bolniškega staleža zaposlenih izgubili skupno 328.354 delovnih dni ali 5,82 odstot-
ka, kar je najvišji odstotek zdravstvenega absentizma v slovenskem merilu. Vsekakor alarmanten podatek, ki ga v pričujočem članku osvetljujemo z več plati.

Zdravstveni absentizem
Izraz absentizem izvira iz latinske besede absens, kar pome-
ni izostanek ali odsotnost z delovnega mesta iz kakršnega koli 
razloga, medtem ko pojem zdravstveni absentizem pomeni za-
časno odsotnost zaposlenega z delovnega mesta zaradi bolez-
ni, poškodbe ali nege (bolj kot izraz zdravstveni absentizem, 
ki se pretežno uporablja v strokovnih krogih, sta v javnosti 
zanj uveljavljena dva sinonima - bolniški stalež ali bolniška). 
Ta po zakonodaji v primeru neprekinjene bolniške odsotnos-
ti delavca z delovnega mesta do 30 dni bremeni delodajalca, v 
kolikor pa odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov znaša več 
kot 30 dni, pa gre v breme zdravstvene blagajne oz. Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Odstotek bolniškega staleža 
predstavlja odstotek izgubljenih delovnih dni na zaposlene-
ga, pri čemer se za delovne dneve šteje šest dni v tednu razen 
nedelje, kar pomeni 312 delovnih dni, v kolikor pa se izračuni 
nanašajo na število izgubljenih koledarskih dni za eno zaklju-
čeno diagnozo v vodenem obdobju, pa se pri izračunu upošte-
va vse dni v letu, torej 365.

STILLES SEVNICA: Glede na to, da smo proizvodno podjetje, 
v primerjavi z ostalimi proizvodnimi podjetji v tem trenutku 
nimamo problemov s povečanim absentizmom, saj se stopnja 
nahaja pod slovenskim povprečjem. V večini primerov so raz-
logi za absentizem poškodbe izven dela in dolgotrajnejše bo-
lezni, preostali bolniški stalež zaposlenih pa praviloma traja 
med 2-5 dni. Običajno gre za nego družinskega člana oz. ga je 
nekoliko več v obdobju viroz. Pri režijskih delavcih beležimo 
minimalen bolniški stalež. Relativno nizek odstotek bolniške-
ga staleža v našem podjetju je posledica urejenega delovne-
ga okolja in medsebojnih odnosov, dobrih pogojev za delo in 
počutja zaposlenih na delovnem mestu, rednega usposablja-
nja za varno delo, spoštovanja predpisov, ki urejajo področje 
varnosti in zdravja pri delu, posebno pozornost pa namenja-
mo preprečevanju nezgod pri delu, saj vsako leto investiramo 
v novo tehnologijo – stroje in naprave, na katerih so manjši 
riziki poškodb. Poleg tega v našem podjetju sami izdelujemo 
tudi pripomočke za delo, ki omogočajo ustreznejšo ergono-
mijo. Zavedamo se, da zdrav in zadovoljen delavec daje naj-
boljše rezultate.

KOVIS BREŽICE: Mi težav z absentizmom nimamo. Za svoje 
zaposlene izvajamo promocijo zdravja pri delu, delavci ima-
jo dobre delovne pogoje, od zaščite dalje, naši stroji so visoko 
kakovostni, delavci pa so motivirani, zato s tem nimamo težav. 
Ne srečujemo se s »simulanti« in podobnimi zadevami. V go-
spodarskih krogih sicer včasih slišim tudi o tem, čeprav v pod-
jetjih, s katerimi sodelujemo, tega ni. Bolj se pritožujejo nad 
goljufi, ki želijo izkoristiti podjetje, zakonodaja pa je takšna, 
da slabega delavca ne morete odpustiti. Eden naših predlo-
gov preko Slovenskega poslovnega kluba je bil, da bi lahko 
odpustili 1 % nemotiviranih delavcev, mi bi torej lahko ene-
ga. Problem je, če imate nekaj takšnih, ki ne želijo delati, kar 
ni pošteno do drugih, ki so zelo motivirani. Toda ponavljam, v 
tem trenutku teh težav nimamo, saj imamo zelo dober kader. 

GRIESHABER LOGISTIKA KRŠKO: V podjetju se lahko pohva-
limo z izrazito nizkimi odstotki odsotnosti zaradi bolniškega 
staleža v primerjavi s kazalci v regiji. Primerjava je bila nare-
jena tudi v okviru ustanovitelja, to je nemškega podjetja Gri-
eshaber Logistik d.d., s sedežem v Weingartnu, kjer mesečno 
ugotavljajo odstotke odsotnosti po posameznih enotah v Nem-
čiji. Po kazalcih sodeč, naj bi bilo naše podjetje vzgled ostalim, 
ne glede na to, da se odstotki iz leta v leto nekoliko poslab-
šujejo. Glavni vzrok je starostna struktura zaposlenih. Kljub 
temu ugotavljamo, da na zaposlene in na njihovo zdravje vpli-
vajo ukrepi za varovanje zdravja, ki jih izvajamo in so sestavni 
del ciljev podjetja. Organiziramo preventivne preglede priti-
ska, krvne slike in možnost individualnih razgovorov z medi-
cinsko sestro. Ker smo pretežno ženski kolektiv, smo v prete-
klosti pa tudi letos organizirali predavanje v zvezi z zgodnjim 
odkrivanjem raka na dojkah in pregled dojk. Vključili smo se 
v projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu«, na splošno 
pa nenehno skrbimo za dobro počutje zaposlenih preko sre-
čanj, praznovanj in piknika, vsako leto razdelimo zaposlenim 
brezplačne vstopnice za bazene, da si lahko vsaka družina pri-
vošči kratek poletnih oddih. Podjetje se trudi, da zaposlenim 
nudi lažje usklajevanje kakršnih koli potreb, ki izhajajo iz dru-
žinskega življenja, kar vračajo z izjemno pripadnostjo podje-
tju, pripravljenostjo in prilagodljivostjo dela in ne nazadnje 
tudi s svojo učinkovitostjo.

Doc. dr. Tatjana Mlakar

Po podatkih krške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje (njen sedež je v stavbi na Bohori-
čevi ulici, kjer je tudi sedež območne gospodarske zbornice) je bilo v minulem letu na območju 
posavskih občin izgubljenih skupno 328.354 delovnih dni, kar pomeni 5,82 % bolniški stalež.
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ropack Brestanica, Preis Sevni-
ca, Athos Kostanjevica na Krki, 
Termoelektrarno Brestanica, 
ter družbe Kostak, Kmečko 
zadrugo, Evrosad, Grieshaber 
logistika in Dom starejših ob-
čanov (vsi iz Krškega). Gorišek 
pravi, da je promocija zdravja 
za podjetja obvezujoča že po 
Zakonu o varnosti in zdravju 
pri delu, po katerem so vsi de-
lodajalci zavezani ne le k načr-
tovanju in izvajanju promoci-
je zdravja na delovnem mestu, 
temveč tudi zanjo zagotoviti 
sredstva in način njenega iz-
vajanja. Gorišek poudarja, da 
mora biti promocija zdravja na 
delovnem mestu multidiscipli-
narna in da je možno zniževa-

podjetnikih in kmetih, opazna 
je tudi rast dolgotrajne odsot-
nosti z dela zaradi nosečnos-
ti in raznih psihičnih motenj. V 
teh primerih pa je dokazova-
nje (ne)upravičenosti na tan-
kem ledu, saj tudi zdravniki 
v teh primerih ne želijo prev-
zemati odgovornosti na svo-
ja pleča. 

Zdravniki, predvsem pri ne-
upravičenih dolgotrajnih sta-
ležnikih vse prej kot priljublje-
na zdravniška komisija ZZZS, 
presojajo vsak posamezni pri-
mer in si prizadevajo delav-
ce vrniti kar se da kmalu na 
delo oziroma vsaj za skrajša-
ni delovni čas, kar pa je pri de-
lodajalcih povečini nezaželen 
ukrep, saj morajo ti iz tega na-
slova za eno delovno mesto za-
poslovati po dve osebi, storil-
nost izmenjave dveh oseb na 
enem delovnem mestu pa je 
dokazljivo nižja. Po drugi stra-
ni, dodaja Mlakarjeva, pa je do-
kazano, da dlje kot je zaposle-
ni odsoten z delovnega mesta, 
se toliko težje ponovno vključi 
v delovni proces. Dejstvo pa je 
tudi, da imamo v Sloveniji ne-
restriktivno normativno ure-
ditev, ki po svoje bolniški sta-
lež domala celo spodbuja. Ta 
se bolj slikovito odraža pri de-
lodajalcih, v Posavju jih imamo 

- Kupon velja do 30.4.2016 in ob minimalnem nakupu vsaj dveh 
letnih pnevmatik.

- Različne akcije se med seboj izključujejo.
- Kupon velja ob premontaži pnevmatik in ob nakupu novih 

ventilčkov v podjetju AC Mihael Radanovič s.p.

Radanovič Brežice d.o.o., Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice
tel: 07 499 21 50 — e-pošta: info@radanovic.si — www.radanovic.si

 Kupon 

23 % popust za 

letne pnevmatike

KRŠKO - Člani 
Nadzornega 
sveta družbe 
Vipap Videm 
(Tomáš Ša-
batka, Petr 
Blažek, Da-
vid Rais, 
Franc Kuko-

vičič ter Zoran Župevc) so 17. 
marca za novega predsedni-
ka uprave in direktorja druž-
be imenovali Stefana Eibla–
Töröka. Tovarna že nekaj let 
posluje z izgubo, zato na če-
škem ministrstvu za finance, 
ki je zastopnik lastništva Če-
ške republike, pričakujejo, da 
bo novemu direktorju, ki je 
bil zadnjih 13 let odgovoren 
za trženje in prodajo v avstrij-
ski papirnici Laakirchen Papi-
er AG, s preostalo vodstveno 
ekipo družbe (Jožica Stegne, 
Ladislav Kristančič, Dragan 
Kranjc in Darinka Matijevič) 
uspelo prestrukturirati pro-
izvodni in prodajni program 
ter izboljšati poslovanje. 
 B. M., foto: Vipap Videm

Na čelu Vipapa 
Avstrijec
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kar nekaj, ki zaposlujejo po več 
deset ali po več sto ljudi, kjer 
so normirani delovni proce-
si, zaposleni, v večini nižje ali 
nekvalificirani delavci, pa de-
lajo za minimalni osebni do-
hodek. Ti so vse prej kot moti-
virani za delo, saj nadomestilo 
za bolniško odsotnost ne sme 
biti manjše od zajamčene pla-
če in ne višje od plače, ki bi jo 
imeli, v kolikor bi bili prisotni 
v rednem delovnem procesu. 
Potemtakem je zaposlenim, ki 
v večjem številu koristijo bol-
niško odsotnost, prednostno 
cilj, da so zdravstveno zava-
rovani, imajo zagotovljena, če-
tudi nizka mesečna sredstva 
in da dosežejo upokojitveno 
dobo. To je še en dokaz, pravi 
Tatjana Mlakar, da pred zdrav-
stvenim prednjačita socialni 
in ekonomski absentizem in 
da je zaposlenim pri delu na 
prvem mestu finančna spod-
buda, ki pa je v teh podjetjih ni. 
Po drugi strani se težek social-
no-ekonomski položaj odraža 
tudi preko zdravstvenega pre-
sentizma, ko zaposleni kljub 
bolezni hodijo na delo bodisi 
zaradi neurejenih odnosov na 
delovnem mestu bodisi strahu, 
da ne bi delo izgubili, ko deni-
mo v primeru akutne okužbe 
dihal okužijo sodelavce, kar 
se po podjetjih posledično od-

raža v večjem odstotku kori-
ščenja bolniškega staleža, na 
koncu pa slabšem poslovnem 
rezultatu od načrtovanega. 
Vsekakor pa bi se ljudje mora-
li zavedati, da zdravstveno na-
domestilo za odsotnost z dela 
ni oblika socialne pomoči.

ZDRAVJE ZA POSAVJE

Finančna spodbuda, ob tem 
tudi urejeno in varno delov-
no okolje, povezanost vodstva 
z zaposlenimi in skrb zanje je 
največja motivacija zaposle-
nim, saj v podjetjih, ki to iz-
kazujejo, beležijo neprimer-
ljivo nižji delež zdravstvenega 
absentizma. Ta je zanemar-
ljiv predvsem v podjetjih, ki 
finančno motivirajo delavce, 
medtem ko v podjetjih, kjer 
brez finačne nagrade skrb za 
delavce izkazujejo preko dru-
gih oblik, denimo organizirane 
rekreacije, izletov, pozornosti 
družinskim članom zaposlene-
ga ipd., še vedno beležijo večjo 
stopnjo zdravstvenega absen-
tizma od načrtovanega. Sicer 
pa zdravstvena zavarovalni-
ca z namenom obvladovanja 
zdravstvenega absentizma na 
delovnem mestu sofinancira 
tudi nekaj projektov, ki pote-
kajo na različnih nivojih in iz-
vajalcih. Enemu od teh, poime-
novanemu Zdravje za Posavje, 
se že peto leto v sodelovanju z 
ZZZS in Zdravstvenim centrom 
Aristotel z namenom promoci-
je zdravja na delovnem mestu 
pridružuje Gospodarska zbor-
nica OZ Posavje, Krško. 

Njen direktor Darko Gori-
šek pravi, da so uspeli v pro-
jekt pritegniti že 12 delovnih 
organizacij in zavodov, poleg 
GZS OZ Posavje, ZZZS OE Kr-
ško in družbe Aristotel še Du-

Darko Gorišek

VILJEM GLAS, predsednik Posavskega društva seniorjev me-
nedžerjev in strokovnjakov: Z vprašanjem absentizma smo se 
ukvarjali že pred 30 in 10 leti, ukvarjajo se tudi današnji me-
nedžerji in z njim se bodo ukvarjali tudi v prihodnje. Zadeva je 
zelo kompleksna, pri čemer je treba poudariti, da ne gre samo 
za ozko zdravstveno področje, temveč na to vplivajo tudi raz-
mere, v katerih ljudje delajo in vsa dogajanja v okolju. Recepta 
za zniževanje absentizma ni, mislim pa, da je zelo pomembno, 
da se ukvarjamo z zaposlenimi, kajti s tem bodo doživljali manj 
stresa in posledično bo seveda tudi manj absentizma. Ključne 
so torej urejene razmere v podjetju in aktivno delo z zaposleni-
mi, ki se jih ne sme obravnavati le kot strošek v bilanci.

ti negativne zdravstvene kazal-
ce le preko boljše organizacije 
dela in delovnega okolja, spod-
bujanja delavcev, da se aktiv-
no vključijo, in tudi podpore 
osebnostnemu razvoju zapo-
slenih in seveda tudi nagra-
jevanja, četudi se slednjemu 
preko projekta ne posveča-
jo: “Ne nazadnje se podaljšuje 
tudi življenjska doba in s tega 
stališča bo vedno bolj proble-
matično financiranje pokoj-
ninske blagajne, kar pomeni, 
da se bodo pogoji za dosego 
pokojninske dobe še zaostro-
vali, potrebno bo najti siner-
gijo med mlašimi in starejšimi 
zaposlenimi, na drugi strani 
pa skrbeti za konkurenčnost 
podjetij. Zato je potrebno na-
rediti vse potrebno s področ-
ja ergonomije, zdrave prehra-
ne, krajše odmore, namenjene 
za razgibavanja, telovadbo de-
lavcev, rotacijo zaposlenih, v 
kolikor izvajajo ponavljajoče 
gibe ipd. Ker je zmanjševanje 
absentizma nacionalnega po-
mena, bi se morala v reševanje 
te problematike aktivno vklju-
čiti tudi država, denimo, da bi 
se ukrepi s področja promoci-
je zdravja šteli za davčno pri-
znan odhodek.”

Mlakarjeva pa poudarja, da bi 
bilo treba z namenom znižanja 
stopnje zdravstvenega absen-
tizma nujno spremeniti zako-
nodajo, za kar si na ZZZS zelo 
prizadevajo, saj imamo na tem 
področju eno najbolj liberalnih 
zakonodaj v Evropi: “Mi nima-
mo nobene omejitve po dolži-
ni trajanja bolniškega staleža. 
Konec januarja letos smo na 
naši OE vodili 144 staležnikov, 
ki so bili na bolniškem stale-
žu več kot eno leto, deset jih je 
bilo denimo na staležu že več 
kot pet let, ker so vmes deni-
mo postopki ugotavljanja inva-
lidske nezmožnosti za delo, pa 
se to na Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko ne realizira do 
konca, največkrat zaradi tega, 
ker zdravljenje naj ne bi bilo 
zaključeno. Večina evropskih 
držav ima tudi ukrep t. i. nič-
nih dni, ko prvih nekaj dni bol-
niškega staleža ne gre v breme 
delodajalca ali druge institu-
cije, ampak jo mora kriti sam 
delavec denimo z dopustom. 
Dokler se na tem področju pri 
nas ne bo nekaj korenito spre-
menilo, se bojim, da se bomo v 
družbeno škodo še naprej vr-
teli v začaranem krogu.”
 Bojana Mavsar

SEVNICA - Občina Sevnica je objavila javni razpis o dodeljevan-
ju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
v občini za letošnje leto. Predmet javnega razpisa je dodeljevan-
je nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov: promocija izdelkov in 
storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, 
naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, subven-
cioniranje najemnin start up podjetij. Skupna višina razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 83.000 evrov. 
Komisija za dodelitev pomoči, imenovana s sklepom župana, bo 
z odpiranjem prijav začela predvidoma 20. maja v prostorih Ob-
čine Sevnica. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo pri-
javitelji pozvani, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne prijave, 
ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo s sklepom zavr-
žene.  Vir: Občina Sevnica

Razpis za sevniško gospodarstvo

Stefan Eibl–
Török

LJUBLJANA - Vlada RS je objavila nov predlog zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti, ki celovito prenavlja dosedanjo uredi-
tev iz leta 1984. Pripravljen je tako, da bo pokopališka dejavnost 
v delu, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč, še naprej os-
tala v pristojnosti občin, medtem ko se bo pogrebna dejavnost iz-
vajala kot gospodarska oz. tržna dejavnost. V njo je zajeta pripra-
va in upepelitev pokojnika ter priprava in izvedba pogreba, pa 
tudi prevoz pokojnika ali njegovih posmrtnih ostankov, v koli-
kor ne bo šlo za prevoze v okviru zagotavljanja 24-urne dežur-
ne službe. S tem novi zakon odpravlja tudi monopol nad izvaja-
njem te dejavnosti, kot izvajalci dejavnosti pa bodo lahko tržne 
pogrebne storitve opravljale tudi registrirane pravne in fizične 
osebe z območja držav EU.  B. M. 

Pogrebna dejavnost na trgu
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Razvoj uspešnega družinskega podjetja se je pričel pred dobrimi 
dvajsetimi leti, ko se je začel ukvarjati z vzgojo balkonskega cvetja 
in sadikami zelenjave na domači kmetiji v Orešju nad Sevnico 
inženir agronomije Jože Šturbej. Skozi vzgojo rastlin in s stalnim 
izobraževanjem je sledil vsakoletnim trendom, a tudi potrebam in 
željam strank. 

Dober odziv kupcev mu je dajal dodaten zagon za razvoj dejavnosti 
in danes z ženo Renato Felicijan Šturbej vodita sodobno vrtnarijo, 
ki ji namenjata veliko pozornosti - predvsem v zdravem odnosu 
do okolja, ki se odraža tudi v načinu proizvodnje okrasnih rastlin 
in sadik zelenjave. »Jutranja svežina in prijetno sonce poskrbita, 
da so rastline zdrave, čvrste in v polnosti žarijo v svoji življenjski 
energiji,« pripoveduje Jože Šturbej, ki mu je vse, kar je bilo povezano 
z naravo in rastlinami, veliko pomenilo že kot šolarju. »Za zalivanje 
uporabljamo izključno deževnico, ki se ne meša z vodo iz okolja, 
ampak se v celoti uporabi v proizvodnem procesu. Prav tako smo 
z dodatnim poznavanjem tehnologije in izborom odpornih sort 
bistveno vplivali k zmanjšanju porabe kemičnih sredstev za zaščito 
rastlin,« še dodaja. Z vsakoletno udeležbo na različnih sejmih na 
področju hortikulture in agronomije doma in v tujini uvajajo pri 
vzgoji rastlin številne novosti v ponudbi, postali pa so tudi zanesljiv 
partner mnogim cvetličarnam po celotni Sloveniji, a pot jih pogosto 
vodi tudi v tujino (med večjimi kupci so Avstrijci). 

V vrtnariji imajo dve glavni sezoni - spomladansko in jesensko. Za 
spomladansko sezono gojijo mačehe, primule, balkonsko cvetje, 
enoletnice za gredice in grobove, trajnice ter široko paleto zelenjave 
in dišavnic. Poleg tega najdete pri njih vse za naravno ureditev 
okolice hiš in okrasnih vrtov, okrasno in sadno drevje, grmovnice, 
rastline za živo mejo in še marsikaj. Jeseni imajo na voljo mačehe, 
ciklame in krizanteme (v loncih in rezane za šopke). 

SPOMLADI DNEVI ODPRTIH VRAT
V spomladanskem času radi odprejo vrata vsem obiskovalcem, ki bi 
si želeli pobliže ogledati proizvodnjo. Sodelujejo z okoliškimi šolami 
in tako pridejo na ogled njihove vrtnarije osnovnošolci, srednješolci 
kot tudi skupine aktivov kmečkih žena in raznih društev. Z veseljem 
pokažejo rastlinjake in podajo kakšen koristen nasvet. »Veliko 
rastlin gojimo sami, od semena, sadike do končnega izdelka. Naša 
potrpežljivost in trud pa sta poplačana takrat, ko lahko mama iz 
sadike, vzgojene pri nas, odtrga sadež in ga da svojemu otroku,« 
pripoveduje Renata Felicijan Šturbej.

JASNO ZAČRTANI CILJI
V Vrtnariji Terraplant d.o.o. se zavedajo, da je uspeh možen le, če 
so cilji jasno začrtani, slediti pa jim morajo vsi zaposleni. Pri njih 
so vedno dobrodošli ljudje, ki so pripravljeni delati in soustvarjati 
skupno prihodnost. »Te lastnosti je dandanes pri ljudeh težko 
najti, a kljub temu nama je z ženo uspelo najti nekaj ljudi, ki jim 
je, tako kot naši družini, delo z rastlinami v veselje in ga vzamejo 
kot način življenja,« pravi Jože Šturbej in doda, da je v podjetju 

trenutno zaposlenih »deset čudovitih in delovnih sodelavcev«, s 
katerimi ustvarjajo »zeleno prihodnost vseh nas«. Zadnja leta so 
večja vlaganja namenili razvoju tehnologije in izgradnji sodobnih 
rastlinjakov, rezulat tega pa je, da je vrtnarsko delo postalo prijetno 
in predvsem lažje.

CVETLIČARNA ZELENAPIKA
V želji, da bi se še bolj približali svojim zvestim kupcem, so leta 
2009 v Sevnici (v nekdanji Strgarjevi trgovini v Šmarju) odprli vrata 
cvetličarne ZelenaPika, ki na 150 m2 prodajnih površin ponuja vse, 
kar sodi k dobremu cvetličnemu butiku. Zaposleni v cvetličarni 
ZelenaPika vam pomagajo pri sestavi šopka, ki je primerno darilo 
za različne priložnosti, saj pravijo, da če prineseš cvetje, prineseš 
življenje. Poleg tega nudijo tudi zelene in cvetoče lončnice, bonsaje 
in orhideje, vaze in posebne okrasne lonce za dom in okolico. Po 
vaših željah izdelajo poročni šopek, naprsne šopke, okrasijo vaš 
dom, avtomobil, cerkev za poročni obred, prostor za civilni obred 
in izbrani prostor za poročno slavje. »Z veseljem bomo prisluhnili 
vašim željam, dodali bomo še kanček naše kreativnosti in vaš 
najlepši dan bo obdan z najlepšim in najpopolnejšim cvetjem, kar 
si ga lahko zamislite,« pravi solastnica podjetja. 

Cvetličarna ZelenaPika ponuja tudi možnost urejanja notranjih 
prostorov - pisarn, poslovnih zgradb, dvoran in vam glede na 
prostor ter uporabnost svetujejo primerno izbiro lončnic, loncev 
in ostalih dodatkov. Na vašo željo vam dobavijo, zasadijo, dostavijo 
in uredijo vaš prostor tako, da vam bo pomagal k večji uspešnosti, 
harmoniji in zadovoljstvu. »Prava roža ali rastlina na pravem 
mestu ima pozitiven učinek na vsa področja našega življenja ali 
poslovanja,« so prepričani zaposleni, ki nudijo tudi možnost 
dekoracije dvoran, odrov in prostorov za prireditve. »Z veseljem 
vložimo svoj trud v cvetlične dekoracije, ki poudarijo svečanost 
dogodka,« pravijo. Omenjena cvetličarna vam pomaga tudi, da se 
z njihovimi cvetličnimi aranžmaji poslovite od vaših najdražjih. »Z 
našimi strokovnimi nasveti in vašimi željami bomo skupaj ustvarili 
zadnje poslovilno darilo, ki bo odražalo vaš spomin na pokojnika. 
Pomagali vam bomo pri izbiri cvetja in barvi aranžmaja. Ponujamo 
vam izdelavo žalnih dekoracij: venčkov, aranžmajev, vencev, 
šopkov ...« pojasnjujejo in dodajajo, da naročene žalne aranžmaje 
tudi brezplačno dostavijo.

»Naj vas s toni barv, ujetih v prečudovite cvetove z dotikom 
kreativnih rok, razveseljujejo z enim samim poslanstvom - videti 
nasmeh na vašem obrazu, saj s cvetjem živimo, ga čutimo in 
občudujemo ter ga z občutkom oblikujemo, ker vemo, da s cvetjem 
izražamo svoja čustva,« pravijo v Vrtnariji Terraplant in cvetličarni 
ZelenaPika.

Vrtnarija s posluhom 
do rastlin

OREŠJE NAD SEVNICO - Vrtnarija Terraplant d.o.o., ki leži v zeleni dolini ob potoku Sevnična, je znana po čudovitih okrasnih rastlinah, kakovostnih sadikah 
sezonske zelenjave, okrasnega in sadnega drevja ter po nekaterih vrstah grmovnic in trajnic. Umirjenost kraja in zmerne temperature omogočajo, da v vrtnariji, 
ki se razprostira na 10.000 m2, gojijo rastline skozi vse leto.

Jože Šturbej, direktor in lastnik Terraplanta

V rastlinjakih domujejo čudovite rastline.

Barvna paleta rož je pestra.

Cvetličarna ZelenaPika

Prenovljen vrtni center v Orešju

Orešje 23, 8290 Sevnica Tel.: 07/81 40 000

 Kvedrova 49, 8290 Sevnica Tel.: 07/81 44 172
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Družba LES-KRO d.o.o., 
katere lastnik je Drago 
Krošelj, je bila ustanov-
ljena leta 2001 in ima 
danes 36 zaposlenih, od 
tega štiri z univerzitetno 
izobrazbo in bogatimi 
delovnimi izkušnjami. 
Družba je naslednica 
35-letne tradicije de-
javnosti Mizarstva Kro-
šelj, ki se je uveljavilo z 
izdelavo ploskovnega 
pohištva višjega cenov-
nega razreda. Po be-
sedah direktorja LES-
-KRO Štefana Teraža 
so usposobljeni za proi-
zvodnjo pohištva iz ma-
sivnega lesa in furnira-
nih plošč kakor tudi iz 

dekor plošč. Pohištvo je močno podvrženo modnim trendom 
tako v dizajnu kot materialih. V letu 2007, ko je bila v gospo-
darstvu še konjunktura, so izvedli večjo investicijo v ureditev 
zgradb in posodobitev tehnologije. »V tem času ni nihče na-
črtoval tako globokega in tudi dolgotrajnega obdobja rece-
sije, ki je močno prizadela lesno in pohištveno branžo, ki se 
je v tem času več kot razpolovila. Domači trg se je praktično 
povsem ustavil. Zmanjšanje obsega poslovanja in hkratne-
ga padanja cen izdelkom in storitvam ter stečaji večjih kup-
cev so povzročili težave tudi v našem poslovanju,« pove Te-
raž. Ves čas so bili pretežno izvozno usmerjeni, zato so iskali 
nove kupce in to predvsem na področju opremljanja hote-
lov, kar so v manjšem obsegu delali že do takrat. Z velikimi 
napori jim je postopoma uspelo, tako da od leta 2012 uspe-
vajo povečevati obseg poslovanja in ustvarjati pozitivni izid.

Prek 95 % njihovih izdelkov je tako neposredno kot posredno 
namenjenih za tuji trg, največ za trg EU, ZDA, Kanade in Rusi-

je. Le manjši delež poslovanja predstavljajo ponovljiva naroči-
la, pretežni del pa naročila za opremo posameznih objektov, 
največji delež predstavljajo hoteli Hilton, Hyatt, Marriott, Ra-
disson … Trenutno opremljajo hotela Marriott v Bukarešti in 
Hilton v Kölnu. »Pomembno je, da kupcem ne nudimo le pro-
izvodnje pohištva, ampak po potrebi celovito vodenje projek-
ta, od projektiranja, razvoja izdelkov, izmer na objektu, proi-
zvodnje, logistike in montaže. Ponudimo lahko tudi celovito 
ponudbo z vključevanjem izvajalcev različnih strok, npr. gle-
de kamna, kovine, stekla, tekstila, svetil itd.,« razlaga Teraž 
in dodaja, da imajo vsi ti trendi in novi materiali tudi pozitiv-
no ekološko komponento, ki je z vidika trajnostnega razvo-
ja zelo pomembna. Njihova velika želja je, da bi to spoznalo 
čim več mladih in aktivno ustvarjalo prihodnost, ki jo lesar-
stvo vsekakor ima. Vajence in dijake zato tudi štipendirajo in 
jim omogočajo praktično usposabljanje v času šolanja pod 
vodstvom njihovih mentorjev.

S kakovostnim pohištvom 
opremljajo svetovno znane hotele 

Direktor podjetja LES-KRO 
Štefan Teraž

Vizualizacije hotelske sobe

Izvedbe hotelske sobe na Tirolskem Podjetje LES-KRO na Savski cesti 24 v Sevnici

SEVNICA - Sevniško podjetje LES-KRO d.o.o. je podjetje s tradicijo izdelave srednje visokega kakovostnega pohištva. Svojim kupcem ne nudijo le proizvodnje 
pohištva, ampak po potrebi celovito vodenje projekta, od projektiranja, razvoja izdelkov, izmer na objektu, proizvodnje, logistike in montaže. 

Kot pravi Malusova, ki je na 
čelu krške izpostave AJPES, 
ene od dvanajstih v Sloveniji, 
od leta 2013, je na spletni stra-
ni AJPES vsakomur na voljo ve-
liko zelo uporabnih brezplač-
nih podatkov. Poleg podatkov 
Poslovnega registra Sloveni-
je (ePRS), ki je osrednja baza 
podatkov o vseh poslovnih su-
bjektih s sedežem na obmo-
čju RS, izpostavlja še vpogled 
v javne podatke o transakcij-
skih računih (eRTR) vseh po-
slovnih subjektov ter vpog-
led v register zastavnih pravic 
na premičninah (eRZPP), kjer 
bi moral praviloma vsakdo, 
preden kupi premičnino, npr. 
avto, preveriti, ali ni ta mor-
da zastavljena oz. zarubljena. 
V sklopu uradnih objav (eOb-
jave, eInsolv) so objavljeni 
dokumenti v postopkih zara-
di insolventnosti ter druge za-
konsko predvidene javne ob-
jave. »Upniki lahko na naši 
strani najdejo vse dokumente, 
nastale v postopkih, ki se vo-
dijo zoper insolventne pravne 
in fizične osebe, med drugim 
tudi pozive upnikom k prija-
vi terjatev.« Na spletni strani 
AJPES so brezplačno dostop-
na tudi letna poročila gospo-
darskih družb, samostojnih 
podjetnikov in drugih po-
slovnih subjektov za zadnja 

Na voljo je veliko brezplačnih podatkov
KRŠKO - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (skrajšano: AJPES) zbira podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju ter jih s 
ciljem zagotavljanja transparentnosti poslovnega okolja ponuja zainteresirani javnosti. O tem, kaj nudijo njihove evidence, smo se pogovarjali z vodjo krške izpo-
stave AJPES Marijano Malus.

tri leta (JOLP).  Uporabna je 
tudi evidenca digitalnih potr-
dil (eEDP), s pomočjo katere 
lahko poslovni subjekt preve-
ri kvalificirano digitalno potr-
dilo zastopnika, na voljo pa so 
tudi  Seznam posameznikov, ki 
opravljajo osebno dopolnilno 
delo (eSODD), Vpisnik prosto-
voljskih organizacij, Register 
protestiranih menic (eRPM), 
Register zavezancev za infor-
macije javnega značaja (eR-
ZIZ) ter Register fizičnih oseb, 
proizvajalcev električne ener-
gije (REZ). »Vse to so podatki 
in informacije, za katere opa-
žamo, da vsaj nekatere ljudje 
premalo uporabljajo,« meni 
vodja krškega AJPES.

Poleg brezplačnih podatkov 
je preko spletne strani AJPES 

mogoč dostop tudi do neka-
terih podatkov, ki so plačlji-
vi, eni takih so podatki Evrop-
skega poslovnega registra 
(EBR), preko katerega drža-
ve članice zagotavljajo po-
datke in nekatere storitve iz 
svojih nacionalnih poslovnih 
registrov. Trenutno je v sis-
tem EBR vključenih 24 evrop-
skih držav. Poleg navedenega 
je mogoče preko spletnih stra-
ni AJPES enostavno preveriti 
tudi boniteto poslovanja po-
slovnih partnerjev, se vključiti 
v ePobot, prejemati obvestila 
o spremembah pri poslovnih 
partnerjih ipd.

NOVE OMEJITVE OB 
REGISTRACIJI PODJETJA
V luči nedavno odkritega in 
medijsko zelo odmevnega 
»veriženja« podjetij z name-
nom izkoriščanja tujih delav-
cev so zanimive omejitve ob 
registraciji podjetja, ki velja-
jo od začetka letošnjega leta. 
Tako so ustanovitelji ob regi-
straciji podjetja deležni do-
datnih preverjanj v zvezi z 
njihovim dosedanjim delova-
njem. S.p. (samostojni podje-
tnik) ne more registrirati ose-
ba, ki je bila javno objavljena 
na seznamu davčnih neplačni-
kov ali nepredlagateljev dav-
čnih obračunov, ali pa so bile 

na seznamu objavljene druž-
be, v katerih ima oseba delež 
višji od 25 odstotkov. Omeji-
tev je veljala že doslej, novost 
je, da se izpolnjevanje pogojev 
nanaša na podatke zadnjih 12 
mesecev in ne več le na zad-
nji objavljen seznam. Novo 
je tudi, da s.p. ne more pos-
tati oseba, ki ji je bila v zad-
njih treh letih s pravnomoč-
no odločbo Inšpektorata RS 
ali z odločbo Finančne uprave 
RS najmanj dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zve-
zi s plačilom za delo ali prekr-
ška v zvezi z zaposlovanjem na 
črno. Prav tako s.p. ne more 
postati oseba, ki je imela več 
kot 50-odstotni neposredni 
delež v d.o.o., ki je bil v zad-
njem letu izbrisan iz sodnega 
registra brez likvidacije po za-
konu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem preneha-
nju. »Gre za to, da se prepreči 
čim več praks izkoriščanja lu-
kenj v zakonu - nekontrolira-
no ustanavljanje družb s stra-
ni posameznega ustanovitelja, 
dvigovanje kapitala iz podje-
tja, izogibanja pri plačilih za-
poslenim tako z vidika plače 
kot tudi dajatev ter izogiba-
nja vsem drugim pravnim in 
podjetniško naravnanim nor-
mam,« pojasnjuje Malusova.

ENOTNO DOVOLJENJE ZA 
TUJCE
Nekoliko je s tem povezana 
tudi novost v zakonu o zapos-
lovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev, po katerem mora-
jo tujci, ki želijo bivati in delati 
v Sloveniji, pridobiti enotno do-
voljenje za prebivanje in delo 
zaradi zaposlitve, ki ga izdaja-
jo upravne enote. To dovoljen-
je je septembra lani nadomes-
tilo dve dovoljenji – dovoljenje 
za bivanje iz razloga zaposlitve 
in dovoljenje za delo. Po spre-
membi zakona v postopku re-
gistracije samostojnih podjet-
nikov preverjanje tujcev, ali 
imajo ti dovoljenje za delo, ni 
več potrebno. Vendar pa sa-
mostojni podjetnik enotno de-
lovno dovoljenje za samoza-
poslitev – vključitev v obvezna 
socialna zavarovanja – kljub 
temu potrebuje, samozaposli 
se lahko namreč šele po eno-
letnem neprekinjenem zakoni-
tem prebivanju v RS. Malusova 
pri tem opozarja na nesklad-
nost med dvema zakonoma, 
saj se tujec kljub vpisu v regis-
ter še eno leto ne more socialno 
zavarovati, vendar niso zasledi-
li primerov, da bi se zaradi tega 
kdo pritožil.

Izpostave AJPES so med dru-
gim tudi vstopne točke VEM, 

pri čemer Malusova pravi, da 
je med posavskimi točkami 
VEM (v Krškem še Center za 
podjetništvo in turizem ter 
Obrtno-podjetniška zbornica, 
v Sevnici prav tako Obrtno-
-podjetniška zbornica, v Breži-
cah poleg zbornice še Upravna 
enota) njihova najbolj obiska-
na, saj so tudi registrski organ 
za samostojne podjetnike. 

DANES ROK ZA ODDAJO 
POROČIL
Sicer pa je ravno danes, 31. 
marca, rok za predložitev let-
nih poročil za leto 2015 za 
gospodarske družbe, zadru-
ge, samostojne podjetnike, 
društva in politične stranke, 
prostovoljske organizacije pa 
morajo oddati tudi poročilo 
o prostovoljstvu. Glede na iz-
kušnje iz preteklih let tudi le-
tos pričakujejo kar nekaj za-
mudnikov, zato opozarjajo, da 
so globe za prekrške kar viso-
ke. Na podlagi zbranih podat-
kov bodo v mesecu maju prip-
ravili informacijo o poslovanju 
gospodarskih družb in sa-
mostojnih podjetnikov v letu 
2015, letna poročila pa bodo 
javnosti na spletnem portalu 
AJPES na voljo predvidoma v 
začetku maja.

 Peter Pavlovič

Marijana Malus
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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.

OTA (16072KK) 
je 4-mesečna psička, plašne in 
prijazne narave. Predvidoma 
bo srednje rasti s srednje dol-
go, črno dlako. Ota išče ljubeč 
in predvsem odgovoren dom, 
kjer se bodo ljudje radi ukvar-
jali z njo.

BEN (16103B) 
je že senior, star 7 let, v tipu 
nemškega ovčarja. Žal je zaradi 
bolezni ostal brez lastnika, ven-
dar upa, da mu bodo prijazni 
ljudje nudili topel dom in zavet-
je. Je zelo prijazen in ljubezniv 
kuža, ki uživa v družbi drugih 
psov.

FIN (16102KK) 
je odrasel kuža, star približno 
eno leto. Je srednje rasti, rja-
ve barvem s kratko dlako. Fin je 
prijazen, igriv kuža, ki še ni naj-
bolje navajen povodca, vendar 
se hitro navaja. Išče izkušene la-
stnike, ki se bodo z njim ukvarjali 
ter mu nudili topel dom.

BREŽICE – V mesecu marcu so 
se na delovnem srečanju sestali 
partnerji mednarodnega projek-
ta »Občuti svobodo vode«, kjer 
je vodilni partner Občina Breži-
ce. Predstavniki partnerjev iz Ir-
ske, Češke, Hrvaške in Sloveni-
je so si za dobrodošlico skupaj z 
županom občine Brežice Ivanom 
Molanom v Mestni hiši Brežice 

ogledali uprizoritev Povodnega 
moža Franceta Prešerna, ki so jo 
pod vodstvom mentoric pripravi-
li otroci iz vrtca Mavrica Brežice.

BREŽICE, DOBŘANY –  Ob in-
tenzivni begunski krizi, ki je 
potekala na območju občine 
Brežice v jeseni 2015, je župan 
pobratenega mesta Dobřany 
Martin Sobotka Občini Breži-
ce v znak solidarnosti ponudil 
finančno pomoč v višini 5.000 
EUR, ki jo je odobril mestni 
svet Dobřany. Občina Brežice 
je ponujeno pomoč sprejela in 
z mestom Dobřany podpisala 
pogodbo, prejeta sredstva pa 
bo Občina Brežice preko javne-

ga razpisa namenila tistim humanitarnim organizacijam, ki so s pro-
stovoljci sodelovale pri reševanju krize v občini. 
Župan občine Brežice Ivan Molan je ob nedavnem obisku mesta 
Dobřany županu Martinu Sobotki v znak hvaležnosti za izraženo so-
lidarnost in finančno pomoč podaril fotografijo predstavnikov orga-
nizacij, ki so pomagali v begunski krizi, s posvetilom.

Na vaji bo sodelovalo približ-
no 70 udeležencev prostovolj-
cev in 6 reševalnih psov. Gre za 
štiriurno napovedano praktič-
no vajo, namenjeno celovitemu 
preverjanju pripravljenosti sis-
tema civilne zaščite, ki jo orga-
nizira Štab Civilne zaščite obči-
ne Brežice. Vajo si bodo ogledali 
tudi gostje iz tujine, in sicer di-
rektor in vodstvo Civilne zaščite 
Spodnje Avstrije (Niederöster-
reichischer Zivilschutzverband), 
pri vaji bodo sodelovali tudi pri-
padniki Civilne zaščite občine 
Samobor.  

Na novinarski konferenci so žu-
pan občine Brežice Ivan Molan, 
sodelavec za civilno zaščito obči-
ne Brežice Roman Zakšek, pred-
stavnik Slovenske vojske major 
Aleš Zajc in predstavnik Kinolo-
škega društva Brežice Matjaž Za-
nut predstavili potek in pomen 
vaje za vse sodelujoče. Izposta-

CZ občine Brežice bo 2. aprila izvedla vajo 
iskanja pogrešanih oseb na/ob reki Krki 
BREŽICE - Civilna zaščita občine Brežice bo v sodelovanju z organizacijami, ki so del sistema civilne zaščite, v soboto, 2. 
4. 2016, izvedla vajo »Iskanje pogrešanih oseb na ter ob reki Krki 2016«. Vaja se bo pričela ob 10. uri in bo predvido-
ma trajala do 14. ure, potekala bo ob reki Krki na zemljišču Milana Jamnika na Velikih Malencah. 

vili so pomen krepitve sodelova-
nja in pridobivanje izkušenj ob 
spoznavanju udeležencev, saj je 
od učinkovitega sodelovanja od-
visna tudi uspešnost akcije.

Pri vaji bodo poleg Civilne zaš-
čite občine Brežice sodelovali 
tudi: Slovenska vojska (Vojašni-
ca Jerneja Molana) s helikop-
terjem Bell 412, Jamarska reše-
valna služba – Reševalni center 

Novo mesto (Jamarski klub Bre-
žice), Društvo potapljačev Vidra 
Krško, vodniki reševalnih psov 
Kinološkega društva Brežice in 
Kinološkega društva IZAR, Ra-
dioklub Elektron Brežice, Pla-
ninsko društvo Brežice, Kajak 
kanu klub Čatež, Policijska po-
staja Brežice, ekipa Nujne me-
dicinske pomoči Zdravstvenega 
doma Brežice, prostovoljni ga-
silci iz občine Brežice (PGD Kr-

ška vas) in občine Sevnica (PGD 
Sevnica), pripadniki Civilne zaš-
čite občine Samobor in študen-
ti Fakultete za varnostne vede 
Univerze v Mariboru.

Scenarij vaje je iskanje pogreša-
nih oseb, kar je zadnje čase zelo 
aktualna zadeva v slovenskem 
prostoru. Vaja je del rednega 
programa usposabljanja Civilne 
zaščite občine Brežice, Sloven-
ske vojske in ostalih društev, ki 
so vključena v strukturo sistema 
civilne zaščite v brežiški občini. 

Cilj vaje je izboljšati krizno 
upravljanje in vodenje Štaba 
Civilne zaščite občine Brežice, 
preveriti delovanje enot Civilne 
zaščite občine Brežice v sodelo-
vanju z drugimi društvi, klubi in 
organizacijami iz mednarodne-
ga, državnega in občinskega sis-
tema zaščite, reševanja in po-
moči. 

Z novinarske konference, namenjene predstavitvi vaje

Pobrateno mesto prispevalo finančno pomoč 

Zahvala brežiškega župana Ivana 
Molana Martinu Sobotki

Na predstavi Povodni mož tudi projektni partnerji 
mednarodnega projekta Občuti svobodo vode

Predstavo Povodni mož, ki je nas-
tala na pobudo otrok, sta režira-
li vzgojiteljici skupine Metuljčki 
Bojana Vogrinc in Romana Ive-
ta. V glavnih vlogah Povodnega 
moža in Urške sta nastopila Jure 
Cvelbar in Špela Kužnik. Vloge  
glasbenikov, pripovedovalcev, 
plesalk in plesalcev pa so odi-
grali Gabrijel Marković, Lovro 

Barlič, Dimitrije Mraz, Tom No-
vak, Lukas Šušterič, Nik Smreč-
nik, Alina Staut, Jaša Svit Tršelič, 
Otto Kodrič, Anže Pečar, Anej 

Avšič, Tomaž Božič, Matija Iva-
nuš, Anej Urekar, Mia Rostohar, 
Elena Rija Štrucl, Zoja Blažinčič, 
Zala Bausovac, Aneja Suša in 
Brina Kren.

Projekt Občuti svobodo vode je 
eden od 19 projektov, ki jih je iz-
med 334 prijavljenih na razpi-
su Erasmus + Šport 2015 izbrala 
Evropska komisija za sofinancira-
nje. Namen triletnega mednaro-

dnega projekta je približati šport 
invalidom in omogočiti vključe-
vanje deprivilegiranih skupin 
v športne dejavnosti. Projek-
tni partnerji so Fakulteta za in-
formacijske študije Novo mes-
to, Društvo za boljši svet Vilinski 
ključ (Slovenija), Pro rozvoj Su-
mavy (Češka), Waterford insti-
tute of Technology (Irska), Du-
navska mreža (Hrvaška) in Magic 
Bastos (Francija).

Utrinek s predstave

Partnerji pri projektu Občuti svobodo vode

Gradnja novega objekta OŠ Cerklje ob Krki poteka po načrtih.
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Javni natečaj: 
Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija 

leta 2015 v občini Krško 
Občina Krško objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« v 
dveh starostnih kategorijah in »Naj prostovoljsko organizaci-
jo« v letu 2015. Prijavljeni prostovoljke in prostovoljci se bodo 
za naziv potegovali v kategorijah do 30 let in nad 30 let.

Predlagatelj »Naj prostovoljca« je lahko posameznica ali posa-
meznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga pravna 
oseba javnega ali zasebnega prava. Prijavljeni posameznik/po-
sameznica mora imeti stalno prebivališče v občini Krško oziroma 
mora biti njegovo delovanje v letu 2015 povezano z delom na 
območju občine Krško, za izvajanje dejavnosti ne sme biti zapo-
slen ali prejeti plačilo preko pogodbe ali študentske napotnice.

Predlagatelj »Naj prostovoljske organizacije« je lahko posame-
znik, neformalna skupina, društvo ali zavod, prijavljena orga-
nizacija pa mora imeti status nevladne organizacije in sedež v 
občini Krško.

Prijavnico (s prilogami) pošljite priporočeno najkasneje do tor-
ka, 5. aprila 2016, na naslov: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 
14, 8270 Krško. Velja poštni žig s tem datumom in oznako na 
kuverti "PROSTOVOLJEC LETA  2015 V OBČINI KRŠKO".  Prija-
vnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: met-
ka.resnik@krsko.si. 

Na podlagi prijav bodo za naj prostovoljca/ko leta 2015 do 16. 
maja lahko odločali občanke in občani z glasovanjem (glasov-
nica bo objavljena v Posavskem obzorniku od druge polovice 
aprila dalje).

Konec junija začetek obnove leskovškega vrtca
Pretekli teden je Občina Krško objavila razpis za izvajalca gradbenih del za obnovo vrtca Pika Nogavička pri OŠ Lesko-
vec pri Krškem s petimi oddelki, v katerih je okoli 90 otrok. Dela naložbe v predvideni višini 1,1 milijona evrov bodo 
po načrtih stekla konec junija in trajala do oktobra. 

Občina Krško je že pred leti pri-
čela z aktivnostmi glede preno-
ve oziroma rekonstrukcije Vrt-
ca pri OŠ Leskovec pri Krškem, 
s ciljem, da bo ta energetsko 
varčen, hkrati pa se bo s preu-

reditvami prostorov približal op-
timalnim normativom s področ-
ja predšolske vzgoje.

V skladu z investicijskim progra-
mom bodo dela obnove vključe-

vala sanacijo instalacij, ometov, 
vertikalnih odtokov, zamenjavo 
kanalizacijskih cevi, zamenjavo 
stavbnega pohištva in opreme. 
Objekt bo toplotno izoliran, za-
menjali bodo tudi kritino.

V začetku februarja pa je mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo obvestilo lokal-
ne skupnosti o deležih razpolo-
žljivih sredstev za sofinancira-
nje občinskih investicij. Občini 
Krško je tako omogočeno črpa-
nje sredstev v skupni višini ne-

kaj več kot 877.000 evrov, od 
tega 351.000 evrov nepovratnih 
sredstev in 526.400 evrov povra-
tnih sredstev, iz občinskega pro-
računa pa bo občina namenila 
nekaj več kot 261.000 evrov. Ob-
činski svet Občine Krško je tako 
na korespondenčni seji v febru-
arju sprejel sklep o novelaciji in-
vesticijskega programa, s čimer 
je bila podana zelena luč za pri-
javo na razpis ministrstva, ki je 
pred dnevi že potrdilo popol-
nost vloge.  

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 17. marca skupaj s so-
delavci v imenu Občine Krško komandirju Policijske postaje Krško 
Petru Molanu predal avtomatski defibrilator, ki ga bodo policisti 
krške policijske postaje lahko uporabljali v nujnih primerih na te-
renu. Avtomatični zunanji defibrilator (AED aparat) je namenjen 
prvi pomoči ob zastoju srca - tako lahko bolniku pomagajo tudi po-
samezniki brez medicinskega znanja in mu v usodnih minutah, do 
prihoda strokovne pomoči, rešijo življenje. Policisti so v veliki veči-
ni primerov med prvimi na mestu nesreče in bodo tako lahko v pri-
meru zastoja srca še pred prihodom ekip nujne medicinske pomoči 
z defribilatorjem nudili ustrezno pomoč. Šteje namreč vsako reše-
no življenje. Ob obisku na krški policijski postaji so župan, podžu-
panja občine Krško Ana Somrak, direktorica občinske uprave Me-
lita Čopar in višji svetovalec za področje zaščite in reševanje Aleš 
Benje z direktorjem Policijske uprave Novo mesto Janezom Oguli-
nom in komandirjem policijske postaje govorili tudi o sodelovanju 
policijske postaje in lokalne skupnosti.

Občina Krško policijski postaji podarila 
defibrilator

V okviru mednarodnega projekta Ura za Zemljo so se tudi v občini 
Krško v soboto, 19. marca 2016, pridružili akciji ter med 20.30 in 21. 
30 ugasnili del javne razsvetljave v starem mestnem jedru Krškega. 
V okviru tega projekta Svetovna organizacija za zaščito narave po-
ziva, da se organizacije in posamezniki pridružijo in ugasnejo javno 
razsvetljavo na ulicah, trgih ter tako pomagajo »osvetliti« podneb-
ne akcije in ozaveščati o pomenu boja proti podnebnim spremem-
bam. Letos organizacija obeležuje že deseto ugašanje luči od prve 
Ure za Zemljo v letu 2007, od takrat pa je sodelovalo mnogo pod-
jetij, organizacij, posameznikov v več kot 170 državah. V Sloveniji, 
ki v projektu sodeluje že sedmo leto, je v lanskem letu sodelovalo 
30 mest, tudi Krško.

Tudi v Krškem Ura za Zemljo

JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE 
INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH 

PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA 
KOMUNALNE ODPADNE VODE

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 21 18. marca 2016 obja-
vila javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih priključkov 
in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem 
razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš 
s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v 
občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. 

Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, 
ki so nastali od 1. 1. 2013 do oddaje vloge. Maksimalna višina 
upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 
2.400,00 EUR z DDV.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami 
pričnejo vlagati od ponedeljka, 4. 4. 2016, na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46. Komisijsko 
odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen 
v mesecu avgustu in decembru. 

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

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 
prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Centra 
za podjetništvo in turizem Krško ter na spletnih straneh: 
www.cptkrsko.si in www.krsko.si, pod rubriko Javni razpisi. Os-
tale informacije glede javnega razpisa so dosegljive na sedežu 
Centra za podjetništvo in turizem Krško ali na telefonski števil-
ki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič).
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Čistilne akcije v občini Sevnica 2016 
Namen vseslovenskih spomladanskih čistilnih akcij je urejati okolje, da bo privlačno za prebivalce in obiskovalce Slo-
venije, pripomoči k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti, ki so hkrati tudi uvod v projekt Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega okolja, podeželja, nabrežij potokov, jezer, rek in mor-
ja, gozdnega prostora, okolice prometnih poti.

Sevniško občino odlikuje urejenost mestnega in podeželskega okolja, večkrat prepoznano tudi s priznanji Turistične zveze Slovenije v 
sklopu natečaja »Moja dežela – lepa in gostoljubna« (foto: Občina Sevnica).

Kot vsako leto bodo čistilne akcije na območju sevniške občine potekale tudi to pomlad, in sicer v petek, 1. 4., in soboto, 2. 4. 

Vljudno vabljeni, da 
se čistilnih akcij vsi 

skupaj udeležimo v čim 
večjem številu in skupaj 
pripomoremo k celostno 

urejeni podobi našega 
bivanjskega prostora.

Akcije bodo izvajali številna 
društva, krajevne skupnosti, jav-
ni zavodi, druge organizacije in 
posamezniki. Osrednji koordi-
nator čistilnih akcij je Turistična 
zveza občine Sevnica v sodelova-
nju z Občino Sevnica, KŠTM Sev-
nica in Komunalo Sevnica, ki bo 
med akcijo po predhodnem do-
govoru z lokalnimi koordinator-
ji poskrbela za brezplačen odvoz 
mešanih odpadkov.

ČISTILNE AKCIJE BODO 
POTEKALE PO ŽE 
USTALJENEM REDU

• Področni koordinatorji in izva-
jalci akcij so predstavniki turi-
stičnih društev oziroma kra-
jevnih skupnosti.

• Koordinatorji bodo poskrbe-
li za popis rezultatov čistilnih 
akcij (količino pobranih od-
padkov, število udeležencev, 
popis črnih odlagališč).

• Koordinatorji lahko prevzame-
jo vreče za odpadke v Turistič-
ni agenciji Doživljaj v Sevnici 
(Trg svobode 10, Sevnica) vsak 
dan od 9. do 16. ure.

• Koordinatorji določenega ob-
močja sporočijo na Komunalo 
Sevnica lokacijo zbranih me-
šanih odpadkov. V kolikor se 
posamezni kraji oziroma lo-
kalni koordinatorji dogovo-
rijo za drug termin čistilnih 
akcij, se je potrebno glede 
odvoza dogovoriti s Komuna-
lo Sevnica.

KONTAKTI KOORDINATORJEV 
V OBČINI SEVNICA

• Turistična zveza občine Sev-
nica: Cvetka (031 825 053), 
Annemarie (031 344 916) in 
Alenka (051 680 288)

• Občina Sevnica: Bojan 
Kostevc (051 348 039)

• Kontakt za sporočanje lokaci-
je pobranih odpadkov Komu-
nali Sevnica: Mojca Jazbinšek 
(07 81 64 714 in 031 653 298)

Kontakti področnih koordi-
natorjev so objavljeni tudi na 
spletnih straneh Občine Sevni-
ca (www.obcina-sevnica.si).
Sodelujoča društva in vse kra-
jevne skupnosti: TD Tržišče / 
Društvo Zagon Tržišče / TD Tel-

če / TD Šentjanž / TD Loka pri Zi-
danem Mostu / TD Preska / KŠD 
Lukovec / Društvo Trg  Sevnica 
/ KŠTD Blaž Jurko Razbor / TD 
Boštanj ob Savi / TD Studenec 
/ PD Lisca Sevnica / KS Sevnica / 
KS Blanca / KS Dolnje Brezovo / 
KS Zabukovje / KS Studenec / KS 
Primož / KS Tržišče / KS Krmelj / 
KS Šentjanž / KS Loka pri Zida-
nem Mostu.

Možnost oddaje kosovnih odpadkov
iz gospodinjstev tudi med letom

Kosovni odpadki že po svoji velikosti ne sodijo v zabojnike za 
mešane odpadke. 

Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno s posebno naročilnico na-
roči na Komunali Sevnica brezplačni individualni kosovni odvoz 
v količini 2 m3. Naročilnica je dostopna na spletni strani podjetja 
www.komunala-sevnica.si, ali jo Komunala Sevnica pošlje tudi po 
pošti na naslov gospodinjstva.

Kosovne odpadke lahko vsako gospodinjstvo, ki plačuje storitve 
ravnanja z odpadki v občini Sevnica, dostavlja brezplačno vse leto 
tudi na Zbirni center za odpadke Sevnica, v sklopu odpiralnega 
časa objekta.

Sofinanciranje dejavnosti društev z območja KS Sevnica
Krajevna skupnost Sevnica je objavila »Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registri-
rana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2016«. Prijavo na razpis je potreb-
no oddati osebno ali po pošti do 20. 4. 2016 na naslov Krajevne skupnosti Sevnica (Naselje heroja 
Maroka 24, 8290 Sevnica). Podrobnosti razpisa, navodila za prijavo in vloga so na povezavi: http://
www.obcina-sevnica.si/krajevne-skupnosti/sevnica.

Praznovanje svetovnega dneva lutk
Grajsko lutkovno gledališče 
Sevnica je skupaj s KŠTM Sev-
nica pripravilo 7. tradicionalno 
praznovanje svetovnega dne-
va lutk. 

To je najmlajšim ponudilo več 
lutkovnih predstav gostujočih 
gledališč, lutkovne delavnice, 
animacije različnih tipov lutk 
in razstavo likovnih del 3. lut-
kovno–slikarske kolonije Lut-
kart 2015. Srečanje je bilo le-
tos še posebej svečano, saj se je 
predstavila tudi češka marione-
tna skupina iz Prage.

Ob otvoritvi dogodka sta nav-
zoče pozdravila župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk in direk-
torica KŠTM Sevnica Mojca Per-
novšek, s pozdravnimi beseda-
mi in obiskom pa sta razveselila 
tudi direktor Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne de-
javnosti mag. Igor Teršar in Jana 
Šnytová, koordinatorka za po-
dročje kulture in šolstva na ve-
leposlaništvu Republike Češke 
v Sloveniji. Svečano poslanico 
Svetovne lutkovne organizacije 
Unima je zbranim prebral Ber-
nard Pungerčič, ki skupaj s so-
progo Snježano tudi vodi gle-
dališče.

 Foto: Občina Sevnica
Ob uradnem odprtju lutkarskega dne je zbrane pozdravil baron 
Moscon, ki ga je na oder povabil voditelj prireditve Ciril Dolinšek.

Srečanje predstavnikov javnega sklada za kulturne dejavnosti, sev-
niške zveze kulturnih društev, občine in KŠTM Sevnica, češkega ve-
leposlaništva in osrednjih gostiteljev dogodka, Grajskega lutkov-
nega gledališča Sevnica. 

Za varno in odgovorno udeležbo v prometu

Blagoslov kolesarjev je na prvi pomladni dan privabil okrog 130 udeležencev (foto: Občina Sevnica).
Kolesarsko društvo Sevnica je ak-
tivno odprlo novo sezono, sim-
bolični uvod pa je bil na cvetno 
nedeljo blagoslov kolesarjev pri 
novi cerkvici na Šmarčni. Obred 

je opravil boštanjski župnik Fon-
zi Žibert, sledilo je še druženje s 
pogostitvijo pri gostoljubnih kra-
janih Šmarčne. Nekateri so dan 
dopolnili še z ogledom etnološke 

zbirke na Dolinškovem kozolcu. 
Vsem želimo varno in uspešno 
vožnjo ter varno rabo cest, kole-
sarskih stez, pločnikov in drugih 
javnih površin.

Srečanje socialno-varnostnega sosveta
Na pobudo župana se je sestal socialno-varnostni sosvet z udelež-
bo institucij in organizacij, ki izvajajo javne naloge s področij socia-
le, zdravstva, javnega reda, varnosti in izobraževanja. Letno sklica-
ni sosvet pomeni dodatno obliko sodelovanja, izmenjave informacij 
in povezovanja med ključnimi javnimi službami, ki skupaj skrbijo za 
varno bivanje v občini.
Predstavniki Občine Sevnica, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, KŠTM Sevnica, Policijske postaje Sevnica, Medobčinske-
ga inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa posavskih občin, 
Centra za socialno delo Sevnica, Upravne enote Sevnica, Zdravstve-
nega doma Sevnica, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Ak-
tiva ravnateljev osnovnih šol občine Sevnica in Družinskega inštituta 
Zaupanje so predstavili trende in izzive za oblikovanje nadaljnjega 
preventivnega dela ter se tudi v bodoče zavezali k skupnemu sou-
stvarjanju prijetnega bivanjskega okolja.
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Kot je predstavila umetnico 
in njena dela kustosinja Nina 
Sotelšek, je akademska slikar-
ka Petra Varl ena najbolj pre-
poznavnih slovenskih umetnic 
v polju sodobne umetnosti. 
Rojena leta 1965, je študirala 
slikarstvo na ljubljanski Aka-
demiji za likovno umetnost, 
kjer je leta 1997 tudi magi-
strirala. Kot redna profesori-
ca poučuje risbo in grafiko na 
Oddelku za likovno umetnost 
Pedagoške fakultete Univerze 
v Mariboru, živi in dela pa tudi 
v Ljubljani in Susku. Svoja dela 
predstavlja na samostojnih in 
skupinskih razstavah doma in 
v tujini, pred dvema letoma 
pa je njeno umetniško knjigo 
Drawings odkupil Metropoli-
tanski muzej v New Yorku.

Sotelškova je tudi poudari-
la, da je Varlova svojo izraz-
nost izpeljala v risbi in grafiki 
ter jo nadgrajevala z drugimi 
mediji in načini prezentacije, 
pri čemer ji risba pri ustvar-
janju predstavlja ključno mes-
to in pomembno izhodišče za 
vsa nadaljnja raziskovanja. 

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je 20. marca potekal tra-
dicionalni koncert »Vrača se pomlad«, na katerem so nastopili 
Željka Smičibrada, Tamara Kos, Anja, Klara in Leon Drstven-
šek, Marko in Jernej Železnik, Jure Klenovšek ter Moški pev-
ski zbor Svoboda Brestanica. Prireditev je povezovala Barbara 
Kustec, za spremljavo na klavirju je poskrbela Nika Tkalec, na 
kitari pa Andrej Bon. V pomlad nas je zapeljala tudi Anja Dr-
stvenšek na citrah. Vsa zahvala za izvedbo koncerta gre seveda 
vsem nastopajočim, še posebej pa Marku Železniku.  N. Pečnik

Mimoidoče nagovarja o ljubezni
KRŠKO - Z otvoritvijo razstave z naslovom Ljubimca (Lovers) / Izrezi (Cut-out's) akademske slikarke Petre 
Varl je 8. marca direktorica krške občinske uprave Melita Čopar odprla letošnjo razstavno sezono v krški 
Galeriji. »Ljubimca« bosta na ogled do 2. maja, do jeseni pa se bodo zvrstile še štiri razstave. 

Z gledalci vzpostavlja dialog 
na različne načine, od galerij-
skih razstav, umestitve znakov 
v urbano okolje, zloženk, na-
lepk, avtorske knjige ipd., po 
postavitvi pa je posebna tudi 
tokratna razstava. Sestavljena 
je namreč iz dveh delov, saj so 
v galerijski prostor umešče-
ni le velika, 3,5 m visoka figu-
ra iz črnega aluminija z likom 
ljubimcev in po tleh razpore-
jene besede, ki opisujejo last-
nosti moškega in ženske, deni-
mo lepa, prijazna, preprosta, 

iskrena, dober, bogat itd., dru-
gi del razstave pa tvorijo fi-
gure, ki jih je avtorica postavi-
la po zapuščenih industrijskih 
objektih in drugih javnih povr-
šinah (igrišče Šajspoh, tovar-
na Vipap, Evrosadova ograja 
ob obvoznici proti NEK, vitri-
na nekdanje Labodove proda-
jalne ...), vse pa ponazarjajo 
ljubezen. Na ta način, je deja-
la Sotelškova, vzpostavlja di-
alog z mimoidočimi, medtem 
ko s postavijo besed na gale-
rijska tla omogoči gledalcem, 

da jih berejo kot fragmente: 
»Tema razstave je torej pove-
zovanje med ljudmi in iska-
nje vseobsegajoče ljubezni, ki 
jo avtorica poda na lahkoten, 
igriv in mestoma humoren na-
čin. S postavitvijo objemajoče-
ga se para v specifično likovno 
razstavišče nekdanje špitalske 
cerkve pa nagovarja k premi-
sleku o smiselnosti življenja.« 

K temu je direktorica OU Kr-
ško Melita Čopar dodala, da 
lahko ljubezen prepoznamo 
na več načinov: »Ljubezen ne 
more biti le dejanje ali zgolj 
golo čustvo, ampak tudi od-
nos, ki vključuje oboje. Ljube-
zen je vsepovsod okrog nas, 
samo odpreti je potrebno oči 
in jo videti, da lahko občuti-
mo ljubezen tudi v naravi, še-
lestenju vetra, zeleneči rosni 
travi, v nasmejanem otroku. 
Seveda pa najprej v sebi. Ne le 
erosa kot telesne ljubezni, tudi 
ne kot filije, ljubezni med pri-
jatelji, danes predvsem manj-
ka ljubezni do vseh in vsako-
gar ...«
 Bojana Mavsar

Na otvoritvi razstave (z desne): Petra Varl, Nina Sotelšek in 
Melita Čopar

Pomlad na gradu Rajhenburg

Predstava Zvezde je nasta-
la na pobudo slovenskega as-
tronoma Marjana Prosena, 
ki je želel, da bi zvezde, sijo-
ča nebesna telesa, ki jih opisu-
je v svojih številnih strokovnih 
knjigah, dobile obraz, značaj in 
zaživele tudi v gledališki podo-
bi. Severnica, Veliki voz, Sirij, 
Arktur in ostale zvezde so po-
stale v igri živahne prebivalke 
prostranega Vesolja, v katerem 
poplesujejo, kramljajo, se pre-
pirajo in si odpuščajo. Pod nji-
mi, na Zemlji, pa leži dežela Za-
lunija. Zvezde vedo, da morajo 
lepo skrbeti za Zalunce, saj bi 
se ti v temnih nočeh brez nji-
hove luči izgubili. Zalunci radi 
gledajo zvezdno nebo, a ko se 
na njem pojavi nova zvezda, 
Zalunci zažugajo: »Pojdi proč, 
vsiljivka!« A zvezde s svojim 
žarom omehčajo črnoglede 
prebivalce Zalunije. 

Vlogo zvezde Severnice, ki ji 
rečemo tudi Polarnica, saj je 
najsvetlejša zvezda v ozvezdju 
Mali medved, ki leži blizu se-

Gledališka predstava Zvezde
VRHOVO - V tamkajšnjem prosvetnem domu se je 18. marca odvijala premiera gledališke predstave Zvez-
de, v kateri sta se predstavili dve domači gledališki skupini Prosvetnega društva Vrhovo, in sicer Paglavci 
ter Žaba Gleda&išče.

vernega pola, je odigrala Ema 
Kmetič. Ena izmed zvezd oz-
vezdja Veliki voz (omenjeno 
ozvezdje je sestavljeno iz sed-
mih zvezd in je del ozvezdja 
Veliki medved) je bila Alina 
Simončič. Zvezdo Alkor oz. Ja-
hačka, ki je s prostim očesom 
komaj vidna v ozvezdju Veli-
kega voza, je upodobil Anže 
Brečko. Neja Jakopič je bila 
Regul, zvezda, ki kraljuje spo-
mladanskim zvezdam. Pia 

Brečko je predstavljala zvez-
do Arktur, ki po legendi čuva 
ozvezdje Veliki medved, da ne 
bi zašlo s svoje poti pri kro-
ženju okrog Severnice. Eva 
Mlakar se je vživela v vlogo 
zvezde Sirij, ki je najsvetlejša 
zvezda vsega neba (nahaja se 
v ozvezdju Veliki pes). Oranž-
na zvezda Alfard, s slovenskim 
imenom Samotna, ki je edina 
svetla zvezda v razvlečenem 
ozvezdju Vodna kača, je bila 

Maja Brečko. Zvezdo Kanop, 
zvezdo podobzornico, ki iz na-
ših krajev ni vidna, opazujejo 
pa jo lahko južno od Sredo-
zemlja, je predstavljala Lejla 
Simončič. Skupino temnej-
ših zvezd, ki se je imenovala 
Zalunci, so sestavljale mlade 
vrhovške igralke - Ula Brečko, 
Urška Klajn, Mateja Klembas 
in Andreja Šunta.
 
Scenarij in režija gledališke 
predstave Zvezde je delo Ka-
tarine Klajn in korepetitor-
ke Andreje Burkelc Klajn, 
za glasbeno oblikovanje sta 
poskrbela Samo Jezovšek in 
Danej Pukl, kostume je pri-
pravila Urška Klajn, za celot-
no zunanjo podobo priredit-
venega prostora je poskrbel 
Simon Bregar. »Pri ustvarjan-
ju so nas vodili navdušenje, ra-
dovednost in prijaznost. Želi-
mo, da bi lahko vse troje našlo 
pot iz našega gledališkega oz-
vezdja do gledalcev,« so dejali 
vrhovški gledališčniki. 
 S. Radi

Nova gledališka predstava Prosvetnega društva Vrhovo je ig-
ra o vesolju in prijaznosti.

ROČNA DELA – razstava
• petek, 1. april, ob 18.00 –  

Knjižnica Kostanjevica na Krki

Na prvi petek v aprilu bomo postavili na ogled pisane iz-
delke, ki so skozi leto nastajali na ročnodelskih družen-
jih v kostanjeviški knjižnici, in otrokom iz vrtca izročili 
odejice za igro, ki so jih za njih napletle tete in babice.  

O ZELENI ŽABICI EMI, KI NI MARALA 
VODE – lutkovna predstava

• torek, 5. april, ob 17.00 – Mladinski oddelek
 
Lutkovno gledališče Pravljičarna nam bo predstavilo ža-
bico Emo, življenje v mlaki in kaj se zgodi, če prehitro 
beremo ali slabo poslušamo. 

MINUTE ZA ZDRAVJE –  
ciklus zdravstvenih predavanj z delavnico

• 6., 13. in 20. april, ob 10.00 – Dnevna soba Valva-
sorjeve knjižnice Krško

Aprilske srede bomo posvetili zdravju in z diplomirano 
medicinsko sestro Vlasto Curhalek prisluhnili predava-
njem: Kako prepoznamo depresijo (6. 4.), Prehranske 
vlaknine in antioksidanti (13. 4.) in Rak - bolezen da-
našnjega časa (preventivni program) (20. 4.).

JOŽE CIUHA –  
spominski večer in otvoritev razstave

• ponedeljek, 11. april, ob 19.00 –  
Osrednja knjižnica 

V knjižnici se bomo s spominskim večerom in z otvoritvi-
jo domoznanske razstave poklonili slikarju, grafiku, ilu-
stratorju in literarnemu ustvarjalcu Jožetu Ciuhi (1924 – 
2015), ki je del svojega življenja preživel tudi v Krškem. 
Razstava bo na ogled do konca maja.

KAKO RAZVIJATI OTROKOVO 
SAMOPODOBO – strokovno predavanje

• torek, 12. april, ob 17.00 – Mladinski oddelek

Starši in vzgojitelji boste lahko prisluhnili predavanju dr. 
Zdenke Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialistke lo-
goterapije in raziskovalke. Izvedeli bomo, kakšni so ve-
denjski odkloni pri slabi samopodobi (na primer poslab-
šanje učnega uspeha, strahovi, nasilje med vrstniki) in 
kako pomembna je vloga staršev pri razvoju zdrave otro-
kove samopodobe.

TEREFERE/KLEPETANJA/CONVERSAS - 
pogovorna srečanja v madžarščini in portugalščini 

• Kostanjevica, vsak četrtek ob 18.15 – Knjižnica 
Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z društvom Terra Vera vabimo na četrt-
kova druženja z njihovima EVS prostovoljkama Fanni 
Somlyai z Madžarske in Ines Andrade s Portugalske. 
Spoznavali bomo običaje in kulturo njunih dežel ter se 
mimogrede učili osnov jezika. 

PODARIMO KNJIGO IN CVET

• petek, 22. april – Osrednja knjižnica v Krškem

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic bomo po-
darjali, omogočili izmenjavo starih knjig, tematsko oboga-
tili park, se z otroki družili v igralno-ustvarjalnih uricah in 
dan zaključili z literarnim večerom. Na ta dan bo osrednja 
enota knjižnice za bralce in obiskovalce odprta do 22. ure.

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 18. do 23. aprila vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V APRILU



Posavski obzornik - leto XX, številka 7, četrtek, 31. 3. 2016 23KULTURA

Četrtek, 31. 3.

• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške delavnice za sta-
rejše; od 12.00 do 13.00: 
predstavitev elektronskih 
baz podatkov

• ob 17.00 v KD Krško: ob-
močna revija otroških pev-
skih zborov »Pesem mladih 
src 2016«

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer Društva 
upokojencev Sevnica

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Rine Dore-
ni »Tesla metamorfoza - za 
zdravljenje in razvoj«

• ob 18.15 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pogovorna 
srečanja v madžarščini in 
portugalščini

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va »Ikarus« v izvedbi Little 
Rooster Productions

Petek, 1. 4.

• ob 18.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: razstava roč-
nih del

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predavanje »Poletite z orli«, 
predava Akrura Alex iz Lon-
dona

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: začetek projekta »Noč z 
Andersenom« za otroke od 8 
do 12 let (zaključek 2. 4. ob 
9.00; obvezna prijava)

• ob 19.00 v MC Krško: 
predstavitev kulture EVS 
prostovoljk - francosko-
-španski večer

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Grajski charter Rotaract klu-
ba Sevnica

• ob 20.00 v poslovni stavbi 
JOB Center Krško: Zdravlje-
nje z energijo z Dušanom 
(obvezna prijava)

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Druyd, za 
Jazz.etno.worldmusic.akus-
tika 2016 abonma in izven

• ob 20.00 v MC Brežice: po-
topis »S kanujem po reki 
Bloodvein«

Sobota, 2. 4.
• ob 9.00 v igralnici MC Breži-

ce: živ žav - brezplačne otro-
ške delavnice 

• ob 10.00 na Prilipah: kva-
lifikacije za motokros dirko 
EMX Open

• od 11.00 do 18.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
Rajhenburški dan penine in 
sirov, ob 17.00: koncert dua 
Spopad harmonik

• ob 11.30 v Svetu energije 
v Vrbini: sobotna delavnica 
»Prenos toplote« v izvedbi 
Garsie Kosinca, za otroke od 
12. leta; vodeni ogledi Sveta 
energije ob 10.00 in 14.00

• ob 18.00 v MC Krško: po-
govor z lovcem na tornade 
Markom Korošcem in pove-
zovalcem Markom Rozma-
nom

• ob 19.00 v gasilskem domu 
Kapele: 90-letnica PGD Ka-
pele - svečani občni zbor, 
otvoritev nove garaže in 
prevzem novega gasilskega 
vozila

• ob 21.00 v MC Brežice: DŠB 
Fest 2016 z Vladom Kresli-
nom in Help (Beatles tribute 
bandom)

Nedelja, 3. 4.
• ob 12.30 na Prilipah: mo-

tokros dirka EMX Open

kam v posavju
• ob 16.00 v športni dvorani 

OŠ Koprivnica: koncert »Pod 
domačim zvonikom«, nasto-
pajo: Toni Sotošek z družino 
in številni gostje

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: predstava »Pleša-
sta pevka« v izvedbi dijakov 
Škofijske klasične gimnazije 
iz Ljubljane

Ponedeljek, 4. 4.
• ob 18.00 na gradu Sevnica: 

predavanje »Karma in rein-
karnacija«, predava učitelj 
Adi Purusha Das iz Indije

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: premiera gledali-
ške igre Vinka Möderndor-
ferja »Oblast« v izvedbi Kul-
turnega društva Drugi oder

Torek, 5. 4.
• v odpiralnem času Knjižni-

ce Sevnica: likovna razstava 
Borisa Koteskega »Zgodbe v 
kolažu«

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: razgovor članov 
Univerze U3 Sevnica z župa-
nom Srečkom Ocvirkom

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: lutkovna 
predstava »O zeleni žabici 
Emi, ki ni marala vode«

• ob 17.00 v Knjižnici Bre-
žice: delavnice o (mladem) 
starševstvu z dr. Tino Rah-
ne Mandelj - Jaz in partner: 
Kako sva midva? Čez kakšne 
spremembe greva? Si znava 
priti naproti?

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Zale 
Resnik Poljaševič »Kav-
bojski klobuk«

• ob 18.00 v KD Krško: inte-
raktivna plesna predstava za 
otroke »Huda mravljica«, za 
rumeni abonma in izven

Sreda, 6. 4.

• ob 10.00 v Dnevni sobi Val-
vasorjeve knjižnice Krško: 
Minute za zdravje - ciklus 
zdravstvenih predavanj z 
delavnico »Kako prepozna-
mo depresijo«

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

• od 18.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: predavanje Jo-
žeta Majesa »Zdravje je naša 
pravica«

• ob 19.00 v KD Krško: Pot 
do sreče obstaja - Kaj je pri-
marno pri delu na sebi in 
drugih?

Četrtek, 7. 4.

• ob 15.00 v MT Senovo: ure-
jamo vrt

• ob 17.00 v MC Krško: 
brezplačni seminar »Zakaj 
že spet ne dela!«

• ob 18.00 v sejni dvorani A 
Občine Krško: predavanje 
Karle Klander »Živa hrana 
– eliksir zdravja, mladosti in 
lepote«, org. LU Krško

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: lutkovna predstava GLG 
Sevnica »Grdi raček«

• ob 18.15 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pogovorna 
srečanja v madžarščini in 
portugalščini

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje Posa-
vske muzejske vitrine »Lib-
na – vrnjena arheološka 
dediščina«

Petek, 8. 4.
• ob 17.00 v MT Senovo: bo-

dimo frizerji
• ob 17.00 na sedežu Zavoda 

Svibna na Brezovski Gori: 
predavanje Marie Ane Kol-
man »Gozdni doktor«

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 19. salamiada 
Društva salamarjev Štritof

• ob 19.00 v sejni sobi MC 
Brežice: Popolnjevanje Slo-
venske vojske - predstavitev

Sobota, 9. 4.
• ob 9.00 v igralnici MC Breži-

ce: živ žav - brezplačne otro-
ške delavnice 

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: Blind test - klubski večer 
z glasbenim kvizom

Ponedeljek, 11. 4.

• od 9.00 do 13.00 v Mestni 
hiši Brežice: Babičin zajtrk 
(vsak dan do 15. 4.)

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

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Jože Ciuha 
– spominski večer in otvori-
tev razstave

Torek, 12. 4.
• od 10.30 do 12.00 v igral-

nici MC Brežice: delavnica 
»Uvajanje čvrste prehrane 
pri dojenčkih«

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: strokovno pre-
davanje »Kako razvijati otro-
kovo samopodobo« 

• ob 17.00 v hotelu Kunst Kr-
ško: Zdravljenje z energijo z 
Dušanom (obvezna prijava)

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Miše Puše-
njak »Načrtovanje in obli-
kovanje ekološkega vrta«

Sreda, 13. 4.

• ob 10.00 v Dnevni sobi Val-
vasorjeve knjižnice Krško: 
Minute za zdravje - ciklus 
zdravstvenih predavanj z 
delavnico »Prehranske vla-
knine in antioksidanti«

Ko to snujem, je velika nedelja. Za nami je že skoraj 
ves veliki teden. Ko smo po hišah na veliko čistili, na 
veliko nabavljali od jajc in hrena do šunk in tako 
naprej. Itak je znano, da ne utrujam z naštevanjem 
in preštevanjem fičnikov. Na veliko kuhali in se ob 
jedi na veliko samopomilovali. Ker vse se zapleta in 
sili v kilograme. Ali smo na veliko mislili tudi na 
one, ki tega vsega na veliko - preprosto -  nimajo? Ki 
niso stali v dolgih vrstah pri blagajnah. Razdeljena, 
grobo ločena podoba domovine.

Še ne teden dni pred velikim tednom nas je znova in 
spet na veliko osrečeval naš slovenski PP na veliki 
planiški skakalnici. Velik mlad mož, velik prepros-
tež, z veliko poglobljenega razmišljanja. Ki ima gla-
vo na pravem mestu, ki ne modruje z velikimi be-
sedami, ampak preprosto in razumljivo pove, kar 
misli – igranja z glavo ne bo nikoli zaključil. Glava 
(tisto, kar je zares velikega v njej) ga bo vedno pre-
senetila. Srce se je vedno na veliko nasmehnilo, ko 
je pred spustom vselej pihnil z ustnicami. »Ne mo-
rem več!« pa je bil od srca do srca segajoč vzdih ob 
tisoč in enem novinarskem vprašanju, ko je že tisoč 
in enkrat na vse že odgovoril. Se obrnil in odkorakal 
k množici velikih in malih, ki so mu ponujali sliči-
ce in listke v podpis. Vzhičenje je dvigoval z nežnim 
gladenjem prisluženega orla. Velik garač in velik 
vztrajnež, ki je z njim pela slovensko himno množi-
ca, ki se je zlila v eno srce in so ponosno vihrale slo-
venske zastave. Veliki trenutki, ko srce podaljšano 
vibrira v sreči in ponosu, da si kamenček v mozaiku 
slovenskega naroda.

Potem se tu vmes med velikonočno pravljico, ki za 
številne to niti ni, velikim PP-jem, slovenskimi in 
tujimi orli, slovenskimi in tujimi tekmovalci na 
belih strminah zgodi po Londonu, Madridu, Pari-
zu, Istanbulu še samomorilski Bruselj. Kot da na 
svet prežijo zgolj samomorilci. Ki za seboj puščajo 
razdejanja, potoke krvi, solza in nesrečne družine. 
Najprej pomisliš: kaj imajo teroristi, ki se proti te-
rorizmu zahodnjaštva borijo s terorizmom, ja, vpra-
šaš, kaj imajo ti v glavah. Da umorijo sebe in še celo 
vrsto ljudi daleč okoli. Potem se izkaže, da so neka-
teri pravzaprav državljani Belgije, Francije, Otoka. 
Da so to prebivalci getov (ki so že tretja generacija) 
v pravkar omenjenih državah. Da ne silim z glavo 
v Sirijo, Afganistan, Iran, Turčijo in še bog ve kam, 
kjer divja nečlovečnost. Pogojena pravzaprav z ve-
likimi količinami denarja in dobičkov posameznih 
nenasitnežev. Da se teroristi v omenjenih državah 
niso integrirali, so zaključki. Kako pa se integriraš, 
prilagodiš, če si v getih brez pravic, sociale, če si na 
skrajnem robu in brez človeku dostojnega življenja? 

Kaj je velika Evropa naredila, da bi bilo svetlejše 
med to različnostjo raznih narodov? Kako je Evro-
pa, za primer, pomagala Italiji, ki se z begunstvom 
muči že kar nekaj časa? Kaj vse so Ameri povzročili 
Indijancem, temnopoltim, če zavrtimo kolo zgodovi-
ne, Evropi, ki se očitno sesuva, pa zdaj hitijo očitati, 
da je politično in gospodarsko neučinkovita. Nespo-
sobna in nerodna v reševanju prebežniške krize. Ko 
se človek naposled mora vprašati, kam, za božjo vo-
ljo, s tolikimi nesrečneži, ki bežijo pred vsem hudim 
in uničujočim? Vsaj s kančkom duše veš, da ne more 
biti vsak izmed njih napadalec ali posiljevalec. In 
tudi z istim kančkom duše že dobro veš, da se vsi ne 
bodo prilagodili novim navadam in novemu nači-
nu življenja. Kolo velike šarade se neusmiljeno vrti, 
enoznačnih odgovorov ni. Zahodne in vzhodne in še 
kakšne odgovorne za toliko nesreč poklicati, naj pre-
kinejo ta uničujoč obroč. Da se bodo razseljenci lah-
ko vrnili v svoje domovine in začeli spet sestavljati 
svoje domove.

Svetu, mestu, vasi je namenjena rešitev – sov-
raštvo zamenjati z ljubeznijo. Pohlepnost zamenja-
ti z zmernostjo. Razbrzdanost zamenjati z odgovor-
nostjo. Nespoštovanje s spoštovanjem. Vse to - od 
sebe do sebe, od soseščine do soseščine, od kulture do 
kulture. 

Tu vmes bi smelo vzkliti upanje …

Tu vmes …

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

DRUYD
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 

2016 cikla
BlackMary - glas

Dubravko Lapaine - didgeridoo
Ivan Urkowsky - kitara

petek, 1.4., ob 20. uri
Klub KDK

En-knap group

HUDA MRAVLJICA
interaktivna plesna predstava za otroke

ustvarjalci in izvajalci: EnKnapGroup 
(Luke Thomas Dunne, 

Ida Hellsten, Bence Mezei, 
Ana Štefanec, Tamás Tuza) in Tanja Skok 

za RUMENI abonma in izven
torek, 5.4., ob 18. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Radi jeste okusno in domače? Za vas 
imamo pripravljeno PIKNIK PONUDBO. 

Obiščite nas!

Nuša Derenda v vlogi Adele poskrbela za poslastico 
večera, Fantje izpod Lisce predstavljajo polko, evfo-
rija okoli Slakonjevega Putina ne pojenja. Tokrat pre-
berite:

Tretja sezona priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas 
se je že dodobra usidrala na naše male zaslone. Ravno zad-
nja oddaja pa je imela tudi posavski pridih. Tilnu Artaču je 

namreč ru-
leta določila 
neprekoslji-
vo Adele, 
zato se je 
v 3. oddaji 
odločil, da 
bo, raje kot 
konkuriral 
tej vrhunski 
vokalistki, 
i z k o r i s t i l 

'jokerja'. Pred zahteven izziv je postavil prijateljico, posa-
vsko pevko Nušo Derenda (na fotografiji), ki je z vrhun-
sko imitacijo dokazala, da je kos še tako težki nalogi. Žiri-
ja je njen nastop ocenila s samimi presežniki, Tanja Ribič 
je med drugim dejala: »Pogumno, da ikona imitira ikono, 
izjemen vtis si naredila na nas!« Nad čustveno predsta-
vo, ki jo je Nuša odigrala namesto Tilna, pa je bil vidno ga-
njen tudi on sam. Zmagovalno lovoriko je z največ glasovi 
podpore gledalcev sicer odnesel Mišo Kontrec z imitaci-
jo Tife, frontmena skupine Bijelo Dugme. In ko smo že pri 
žiriji: kot gostujoča žirantka se ji je tokrat pridružila pet-
kratna zmagovalka lanske sezone omenjenega šova, Rade-
čanka Nuška Drašček.

Posavski narodnozabavni ansambel Fantje izpod Lisce 
(na fotografiji) je predstavil prvi videospot v letošnjem 
letu, ki so ga posneli za skladbo iz lanskega leta. Polka Ple-
šiva, predstavili so jo že na festivalu Ptuj 2015, je nastala 

kot plod sodelovanja že znane dolenjske avtorske naveze 
Matej Kocjančič (besedilo) in Marjan Turk (melodija). 
»Ker pesem govori o plesu, smo želeli, da bi zanjo posne-
li tudi videospot, ki vam ga danes predstavljamo. Scena-
rij je napisal Borut Sever, posnela pa ga je videopodukci-
ja Pratnemer. Fantje želimo, da bi ob poslušanju naše nove 
skladbe čim večkrat tudi zaplesali in uživali,« so še sporo-
čili oboževalcem.

Evforija okoli Klemna Slakonje in njegove parodije na ru-
skega predsednika Vladimirja Putina, s katero je povzro-
čil pravi »bum« na družabnih omrežjih, opazili pa so jo 
celo tuji mediji, ne pojenja. Ravnodušen ni ostal niti zma-
govalec šova 
Slovenija ima 
talent 2015 
Jernej Kozan 
(na fotografi-
ji), ki je odple-
sal koreogra-
fijo na pesem 
Putin, Puto-
ut. »Celo feno-
menalni Jernej 
Kozan, zmago-
valec Slovenija 
ima talent, ple-
še Putin, Puto-
ut! Izjemno!« 
se je na vse skupaj odzval igralec, imitator, TV voditelj in 
še kaj, ki sicer prihaja iz Brežic. Velja še omeniti, da je Kle-
men na splet naložil še posnetek, ki razkriva izdelavo ome-
njene mojstrovine, ki si jo sicer ogledalo že več kot štiri 
milijone ljudi!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €
2. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €
3. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 7. aprila, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali do-
bitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

MESNICA VIDEM
MESARSTVO SIRC JANKO S.P., PODGORCI 24, PODGORCI

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Andreju Krupenku, Zbilje 62c, 1215 
Medvode. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (7.) Ans. KLATEŽI - Punca, pojdi z mano  
 2. (5.) Ans. DONAČKA - Pravi kavboj
 3. (8.) Ans. SAŠA AVSENIKA in ALFI NIPIČ - Sedem vrtnic
 4. (9.) Ans. PETKA - Mami za praznik
 5. (4.) NAVIHANI MUZIKANTI - Navihan večer
 6. (1.) Ans. VRT in MAJDA PETAN - Za materin praznik
 7. (10.) DARJA GAJŠEK in Ans. ŠTRAJK - Ti znaš
 8. (6.) Skupina GADI - Zadnji poljub
 9. (2.) Skupina ZAKA' PA NE - Pod Poncami
 10. (-.) Ans. ANŽETA ŠUŠTARJA - Ljubka si

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Špica - Ko ljubezen daš nekomu

 
Kupon št. 304

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, 2. aprila, ob 17. uri

Geslo 4/2016 številke: 

REKREACIJA VITAJA
Nagrade, ki jih podarja Studio Vitaja d.o.o. iz Sevnice, 
prejmejo:
1. nagrada:  mesečna karta za fitnes; 
 Marica Radej, Blanca
2. nagrada:  3 obiski fitnesa ali katere koli skupinske vadbe; 
 Petra Valenčak, Ribniki
3. nagrada: 1 obisk fitnesa ali katere koli skupinske vadbe; 
 Ivan Znoj, Krško
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Janja Hriberšek, Rožno - 
dečka,

• Petra Arh, Brežice - 
deklico,

• Manca Marko, Kladje nad 
Blanco - deklico,

• Sabina Slatner, Trebče - 
deklico,

• Ana Spasovska, Krško - 
deklico,

• Gabrijela Kristina 
Špeljak, Bizeljsko - dečka,

• Natalija Zmazek, Arnovo 
selo - deklico,

• Žana Mohar Arh, Leskovec 
pri Krškem - deklico,

rojstva

poroke

• Almedin Ismić s Senovega 
in Merima Seferović iz 
Zagorice,

• Marlenka in Henrik 
Bračun, oba iz Brestanice – 
zlata poroka.            

ČESTITAMO!

• Darja Rodman, Rovišče pri 
Studencu - deklico,

• Damjana Marn, Krško - 
deklico,

• Maja Kostevc, Pavlova vas 
- deklico,

• Besarta Ramadani, 
Sevnica - deklico.

ČESTITAMO!

Petek 08.04.
2016 ob 19h

Sobota 09.04.
2016 ob 20:30

SALAMIADA 
ŠTRITOF

DRUŠTVO SALAMARJEV19.
V PROSVETNEM

DOMU ARTIČE
20h - 21h
ALL DRINKS 50% OFF!
ŽUR DO JUTRANJIH UR
VSTOPNINE NI!  VABLJENI! Ansambel Petka

Pihalni orkester Kapele
Orientalske plesalke Shalila

1. NAGRADA 
TPV AVTOPRIKOLICA 

1. NAGRADA 
TPV AVTOPRIKOLICA 

V PROSVETNEMV PROSVETNEM
DOMU ARTIČEDOMU ARTIČE

BRESTANICA - 19. marca 1966 sta po poročnem obredu v 
Brestanici skupno življenje zaživela Henrik Bračun iz vasi 
Lokve in Marlenka Koretič iz Stolovnika, na isti dan, le 50 
let kasneje, pa sta zakonca Bračun iz Brestanice s svečanim 
obredom zlate poroke v družbi svojih najbližjih ponovno 
okronala slogo in ljubezen.

Henrik Bračun se je rodil leta 1940 in odraščal v osemčlanski 
družini v vasi Lokve, v srečno otroštvo pa je kruto posegla 2. sv. 
vojna, v obdobju katere mu je umrl oče. Po osnovni šoli na Se-
novem se je Henrik v Mariboru izučil za brusilca, delal v različ-
nih podjetjih, nazadnje pa kot vzdrževalec v tovarni Celuloze in 
papirja leta 1991 dočakal upokojitev. Dve leti mlajša Marlenka 
je ob sestri in staršema odraščala v Stolovniku in se po osnovni 
šoli izučila za konfekcionarko. Svoje znanje, veščine in izkušnje 
je vse do upokojitve v letu 1992 uporabljala pri delu v obratu to-
varne Lisca na Senovem. Po poroki sta zakonca Bračun najprej 
živela v Stolovniku, nakar sta se iz želje po lastnem domu najprej 
odselila v stanovanje na Senovem, sočasno pa z veliko dela, tru-
da in odrekanj vlagala v izgradnjo hiše na brestaniškem Dor-
cu, kjer sta ustvarila topel, prijeten in ljubeč dom tudi za njune 
tri otroke: Lenko, Heleno in Henrika. Ti so s staršema še da-
nes tesno povezani, poleg njih pa zakonca Bračun razveseljuje 
pet vnukinj in vnukov, Aleksandra, Matic, Tjaša, Anja in Nejc, 
ki sta starima staršema na potrditvenem poročnem obredu po-
nosno stala ob strani kot priči, ter trije pravnuki: Matija-Jan, 

Lia in Emanuel. Vrata doma 
pa imata Marlenka in Henrik 
vselej na široko odprta tudi za 
ostalo sorodstvo, sosede, pri-
jatelje in znance, s katerimi se 
rada srečujeta ob različnih pri-
ložnostih, ko se družno pove-
selijo, popijejo kapljico rujne-
ga, ki jo skrbno pridelujeta v 
vinogradu, in skupaj prešer-
no zapojejo, ko Henrik razte-
gne meh harmonike, Marlen-
ka pa mizo obloži s slastnimi 
janeževimi upognjenci in dru-
gimi dobrotami. 
 B. M.

Zlata poroka zakoncev Bračun

Marlenka in Henrik Bračun

PRIREDITVE V APRILU
PRAVLJIČNE URICE Z USTVARJALNO 

DELAVNICO
• v sredo, 6. aprila 2016, in v sredo, 20. aprila 2016,  

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica
• v torek, 5. aprila 2016, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Likovna razstava ZGODBE V KOLAŽU
Boris Koteski

• od torka, 5. aprila, do torka, 3. maja 2016

Predstavitev knjige KAVBOJSKI KLOBUK
Zala Resnik Poljašević

•  v torek, 5. aprila 2016, ob 18. uri

Lutkovna predstava GLG Sevnica GRDI RAČEK
• v četrtek, 7. aprila 2016, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 11. aprila 2016, ob 18.30

Predavanje NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE 
EKOLOŠKEGA VRTA

Miša Pušenjak
• v torek, 12. aprila 2016, ob 18. uri

TEDEN BREZPLAČNEGA PRVEGA VPISA
ob Slovenskih dnevih knjige

• od ponedeljka, 18. aprila, do sobote, 23. aprila 2016

NOČ KNJIGE 2016
Prebiranje literarnih del španske književnosti 

po izboru udeležencev 
v sodelovanju s Slavističnim društvom Posavje

• v sredo, 20. aprila 2016, ob 18. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

www.radiocenter.si

Ej, a res največje

okrog nuklearke?
jagode in breskve rastejo 

vsako
jutro

pred 
7.30

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
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Predlog o izboru povabljenih 
športnikov je pripravila stro-
kovna komisija za šport Ob-
čine Krško, ki jo vodi Boštjan 
Pirc, v sodelovanju s Športno 
zvezo Krško na osnovi pre-
dlogov, ki so jih podali športni 
klubi in društva v občini Krško. 
Kot je poudaril župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, je 
v občini več kot 80 športnih 
društev, organizacij, klubov 
in drugih, ki na številnih pod-
ročjih športa delajo tako z naj-
mlajšimi in mladinci kot tudi 
s starejšimi generacijami. Ob-
čina Krško z vsakoletnimi raz-
pisi podpira delo vseh, tako na 
programskem delu kot z vla-
ganji v infrastrukturo, za kar 
so v zadnjih letih v povpre-
čju vložili okoli milijon evrov 
na leto, poleg investicij pa le-
tno za šport namenijo še oko-
li 440.000 evrov. S športniki 
in gosti je svoje športne izku-
šnje delila osrednja gostja ve-
čera, nekdanja atletinja Bri-
gita Langerholc, ki je skupaj 
s Stankom podelila priznanja 
vabljenim športnikom in špor-
tnicam.

Priznanja so prejeli: mladin-
ska ekipa Rokometnega klu-
ba Krško, nekdanji član kadet-
ske ekipe Rokometnega kluba 
Krško Tim Rozman, Damjan 

Priznanja za najboljše športnike
KRŠKO – Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 18. marca v Kulturnem domu Krško sprejel športnike, 
ki so v letu 2015 dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah in s tem pomembno prispe-
vali k večji prepoznavnosti občine Krško doma in v tujini. 

Pavlin iz Strelskega društva 
Leskovec pri Krškem, Vanja 
Drkušič, Luka Kerin, Luka 
Guček iz Nogometnega klu-
ba Krško, Ana Urbanč, Peter 
Urbanč, Maja Urbanč, Mate-
ja Požun, Jernej Špalir, Samo 
Štajner in Gorazd Novak iz 
Šahovskega kluba Triglav Kr-
ško, Jaroslav Kovačič, De-
nis Šketako in Jernej Bizjak 
iz Športnega društva Posav-
je, Sebastijan Vodlan, Luka 
Vodlan, Sara Jurkas Omer-
zo, Dana de Costa, Brina Lu-
kež ter članski hip hop plesalci 
Mark Gerjevič, Alja Kolman, 
Dea Micić, Katja Pirc, Jasna 
Preskar in Nika Tabor iz Ples-
nega kluba Lukec Krško, Žana 
Maruša, Karmen Zorič, Lara 

Jambriško, Andraž Dostal, 
Nika Bizjak, Tjaš Žvar, Špela 
Grilc, Anže Kozole, Aljaž Bo-
golin, Marko Mišanovič in 
Nastja Sevšek iz Plavalnega 
kluba Celulozar Krško, Ama-
deja Urbanč Vlahov, Maj Re-
žman, Vincenc Radež, Mateo 
Šeparovič in Rok Slapšak iz 
Športnega društva Plavalček, 
Mitja Radej iz Kluba tajskega 
boksa Krško ter Nejc Pozvek 
in Aljaž Motoh iz Posavske-
ga alpinističnega kluba. Za po-
sebne dosežke leta, ki so jih 
letos podelili prvič, pa so nag-
radili Andreja Martinčiča iz 
društva NaTuro, Bruna Gla-
serja in Jureta Rizmala iz Tri-
atlon kluba Krško, Žigo Bob-
niča iz Kluba tajskega bok sa 

Krško, člane Radiokluba Kr-
ško Tomislava Haringa, Žaka 
Gajška, Blaža Hrvatina in Ja-
neza Kuslja ter Nogometni 
klub Krško in Teniški klub 
Krško.

Sprejem, na katerem so s krat-
kim filmom predstavili šport 
v Krškem, ki je prejelo naziv 
Evropsko mesto športa 2016, 
so z glasbo in plesom popestri-
li Big band Krško, Plesni klub 
Lukec in Mažoretni klub Ba-
ton, povezoval pa ga je stand–
up komik Tin Vodopivec.

FOTO RAZSTAVA DAMJANA 
ŽIBERTA 

V okviru dogodka so v avli 
Kulturnega doma Krško od-
prli razstavo domačega foto-
grafa Damjana Žiberta z nas-
lovom Moj adrenalin. Kot je 
dejal Žibert, ki kot fotorepor-
ter za spletni portal 24ur.com 
pokriva predvsem dnevne no-
vice in šport, je prav kot špor-
tni fotograf doživel najlepše 
trenutke. Svoje fotografije, ki 
pišejo zgodbo Tine Maze, Pe-
tra Prevca in ostalih sloven-
skih in tujih športnikov, raz-
stavlja v Krškem oz. »tam, kjer 
bom vedno doma«, kot pravi.

 Peter Pavlovič

Mladinska ekipa Rokometnega kluba Krško, ki je osvojila 5. 
mesto v državnem prvenstvu

Po mnenju strokovne komisi-
je je športnica leta 2015 drugo 
leto zapovrstjo postala članica 
Atletskega kluba Brežice Leda 
Krošelj, športnik leta je postal 
njen klubski kolega Ambrož 
Tičar, ekipa leta pa članska 
ekipa Moškega rokometne-
ga društva Dobova. Krošlje-
va je lani v skoku s palico na 
balkanskem mladinskem pr-
venstvu v Romuniji osvojila 3. 
mesto in naslov državne mla-
dinske prvakinje. Skakalec s 
palico Tičar - tako njega kot 
Krošljevo trenira Jure Rovan 
- je bil najboljši med mladin-
ci na Balkanu, postal je držav-
ni mladinski prvak v dvora-
ni in na prostem ter se poleg 
mladinske uvrstil tudi v repre-
zentanco mlajših članov. Člani 
MRD Dobova so lani pod vod-
stvom trenerjev Aleša Sirka in 
Primoža Plazarja napredova-
li v 1.A državno člansko roko-
metno ligo. 

Športnica leta po mnenju ob-
čanov, ki so lahko glasova-
li s pomočjo glasovnic v Po-
savskem obzorniku ali prek 
spleta, je postala članica AK 
Brežice Nika Glojnarič, ki je 
lani na Evropskih olimpijskih 
dnevih mladih (U17) v Gruziji 
v disciplini 100 m ovire osvoji-

Izstopali atleti in rokometaši
ČATEŽ OB SAVI - 17. marca so v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež že desetič podelili nagrade in pri-
znanja Športne zveze Brežice najboljšim športnikom v občini Brežice. Osrednji gost prireditve je bil olim-
pionik in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Iztok Čop.

la 3. mesto, postala je tudi bal-
kanska prvakinja v svoji staro-
stni kategoriji. 

Plaketo ŠZ Brežice so prejeli 
Primož Kozmus (za prispe-
vek k razvoju atletike, športa 
in športne kulture nasploh), 
Strelski klub Brežice (ob 50-le-
tnici delovanja), Mitja Kajs (za 
izjemen prispevek k razvoju 
športne gimnastike v občini) 
in Veljko Jukić (za življenjsko 
delo). Športni znak ŠZ Breži-
ce je šel v roke Niki Glojnarič, 
Juretu Žabjeku in Žanu Obra-
doviču, ekipi SK Brežice, član-
ski ekipi Nogometnega klu-
ba Brežice 1919, Nastji Galič, 

Krištofu Strnadu in Janu Zu-
pančiču ter Jerneju Suši. Ve-
slaška legenda Iztok Čop je 
podelil priznanja OKS športni-
kom in trenerjem športnikom 
Dolenjske, Posavja in Zasavja 
za vidnejše rezultate, dosežene 
v lanskem letu. Srebrni znak so 
prejeli Jure Žabjek, Jaroslav 
Kovačič in Luka Vodlan, bro-
nasti pa Brina Lukež, Ama-
dej Jankovič, Blaž Dajčman 
in Rok Ivanšek. Kar 151 špor-
tnikov je za svoje lanske špor-
tne dosežke prejelo diplome ŠZ 
Brežice, da bi se izognili gneči, 
pa so tokrat na oder povabili 
njihove trenerje, ki so za svo-
je varovance sprejeli diplome.

Poleg Čopa so priznanja pode-
ljevali še predsednik ŠZ Breži-
ce Stane Tomše, brežiški žu-
pan Ivan Molan, poslanec v 
DZ Igor Zorčič, svetovalec ge-
neralnega direktorja za Proda-
jo v Termah Čatež in brežiški 
podžupan Jure Pezdirc ter ka-
rateistka Kaja Budič. Tomše 
je poudaril, da je za razvoj lo-
kalnega športa zelo pomemb-
na raznolikost športov kot 
tudi vsa društva in posamezni-
ki, ki delujejo v športu. Župan 
je povedal, da je v občini Breži-
ce, »eni najbolj športnih občin 
v Sloveniji«, po ocenah več kot 
250 športnih klubov in dru-
štev ter približno 2000 vade-
čih, kar je skoraj 10 % vseh ob-
čanov. Danes ugotavljajo, da so 
športni objekti zapolnjeni, do-
datno prosto uro je težko do-
biti. Po njegovih besedah se 
zavedajo, da bo treba posodo-
biti nogometni in atletski sta-
dion ter urediti dodatne povr-
šine za vodne športe. 

Tako kot že zadnja leta je tudi 
letos za povezovanje z domi-
selnimi in hudomušnimi vlož-
ki poskrbel Robi Petan, za 
glasbene vložke pa so poskr-
beli člani zasedbe Uranium 
pills project.
 Rok Retelj

Športnica leta 2015 je po mnenju občanov postala Nika Gloj-
narič, nagrado sta ji podelila predsednik ŠZ Brežice Stane 
Tomše in poslanec Igor Zorčič.BREŽICE, PIŠECE – Prihajajočo soboto, 2. aprila, Badminton klub 

(BK) Pišece prireja 4. turnir bratstva in enotnosti, na katerem bo 
sodelovalo 130 igralcev iz šestih držav. V brežiški športni dvora-
ni se bodo od 8.30 dalje pomerili praktično vsi najboljši igralci iz 
Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH, Makedonije in prvič tudi Danske. 
Turnir bo potekal cel dan, igralci bodo nastopili v treh kakovo-
stnih kategorijah. Zvečer ob 21.00 bo v Kulturnem domu Pišece 
podelitev s kulturnim programom KD Orlica Pišece in živo glas-
bo Tria Suha pipa. Podeljevalca bosta predstavnik Olimpijskega 
komiteja Slovenije in verjetno tudi brežiški župan Ivan Molan. 
Kot nam je še povedal predsednik BK Pišece Tadej Škof, naj bi 
se na dan turnirja zgodil tudi slavnostni podpis novoustanovlje-
ne badmintonske lige Alpe-Donava-Adria, na čelu katere naj bi 
bil na željo drugih on sam. Liga bo sestavljena iz osmih turnir-
jev, eden bo tudi v organizaciji BK Pišece, kar si klub šteje v ve-
liko čast. Pišeški badmintonisti so sicer lani nastopili na 32 tur-
nirjih, ki štejejo za mednarodno lestvico, in se 37-krat povzpeli 
na stopničke. S trenerji vred imajo v klubu okoli sto vadečih. Ena 
od njihovih prioritet pa je tudi organizacija prihajajočega turnir-
ja.  R. R.

Badmintonisti prihajajo v Brežice

KRŠKO - 19. marca je 1100 gledalcev na stadionu Matije Gubca 
spet dihalo s krškimi nogometaši, ki so v tekmi 26. kroga 1. SNL 
gostili Zavrč. Gostje so se iz Krškega še drugič v tej sezoni vrni-
li z minimalno zmago. Zavrčani so povedli v 16. minuti, ko se je 
Lovro Cvek odločil za strel z več kot 20 metrov in žogo skoraj v 
lobu poslal v mrežo Krčanov. Ti so se pozneje odločneje podali 
proti vratom gostov in se nekajkrat znašli v ugodnih položajih v 
kazenskem prostoru gostov, a do pravega zaključka niso prišli, 
saj je bilo preveč napak pri ključnih podajah. Tekma je bila sicer 
na trenutke kar groba, o čemer priča tudi deset rumenih karto-
nov. Za Krčane je zadnjih deset minut igral nekdanji reprezen-
tant Dejan Rusić, ki se je po devetih letih igranja v tujini vrnil v 
svoj matični klub. Krško po 13. porazu v sezoni ostaja na dnu le-
stvice, v skupini treh ekip s po 25 točkami, za 6. mestom pa za-
ostaja samo eno zmago. Naslednja tekma Krčanov bo to sobo-
to v Domžalah.
Med obema polčasoma je potekala tudi krajša slovesnost, v sklo-
pu katere so se navijači še zadnjič poslovili od Jožeta Barkovi-
ča, ki je pred kratkim oznanil konec nogometne kariere. Od leta 
2005 do 2015 je za člansko ekipo Krškega odigral 227 tekem in 
prispeval 17 golov, kar je za branilca veliko. »Barko« je v zahva-
lo prejel dres s podpisi vseh krških nogometašev in šopek, ki sta 
mu ju izročila predsednik NK Krško Boštjan Blažinčič in član 
upravnega odbora Jože Slivšek.  R. Retelj

Zavrč odnesel točke iz Krškega

Jože Barkovič (v sredini) je "obesil kopačke na klin".

POSAVJE - Mladi plezal-
ci Posavskega alpinis-
tičnega kluba vse bolj 
stopnjujejo pripravl-
jenost pred prihajajo-
čo skalno sezono. Na 
3. tekmi Vzhodne lige 
v Radljah ob Dravi so 
blesteli v rezultatskem 
pogledu – prvič so se s 

tekmovanja vrnili z dvema zlatima in eno bronasto medaljo. Naj-
bolj sta se izkazala Aljaž Motoh z zmago med kadeti in Kajetan 
Voglar, ki si je prvo mesto razdelil pri starejših dečkih z B-licen-
co. Na tretjo stopničko je prvič v karieri stopila starejša ciciban-
ka Eva Košenina.
Tudi ostali so plezali dobro: Špela Vračun je med mlajšimi cici-
bankami priplezala na 24. mesto, Sven Klenovšek pa med cici-
bani iste starosti na 18. Pri starejših cicibankah je v svoji prvi 
sezoni Mija Mlakar priplezala do točke na 30. mestu. Med mlaj-
šimi deklicami je nastopila Ajda Graj in bila zelo dobra 9., nje-
na sestra Ina pa je bila pri starejših deklicah 16. V isti kategoriji 
je obilo izkušenj pokazala Nuša Krajnc in končala na zelo dob-
rem 6. mestu.
 PAK, foto: Sandra Voglar

Dvojno zlato in bron za plezalce
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Čezmejni projekt Ride & Bike, ki je v sklopu Operativnega 
programa Slovenija – Hrvaška 2007–2013 povezal tri slovenske 
in tri hrvaške partnerje, se približuje svoji zaključni fazi. KŠTM 
Sevnica kot partner pri projektu od marca 2015 izvaja več različnih 
aktivnosti, ki so povezane s kolesarstvom in konjeništvom na 
širšem območju Posavja.

Osrednja vsebina projekta KŠTM Sevnica je trasiranje in digitaliza-
cija šestih kolesarskih in treh konjeniških poti. Večina kolesarskih 
poti je daljših in delujejo povezovalno do območij partnerjev v pro-
jektu in se stikajo s kolesarskimi potmi partnerjev ter tako tvorijo 
mrežo kolesarskih poti na celotnem čezmejnem območju, ki zaje-
ma Posavje, Kozjansko, spodnjeceljsko regijo ter širše območje hr-
vaškega Zagorja. V delu projekta KŠTM Sevnica je bilo pri pripravi 
poti upoštevano načelo uporabnikov, zato so poti prilagojene raz-
ličnim uporabnikom, družinam, gorskim kolesarjem in tudi rekre-
ativnim kolesarjem, hkrati pa so oblikovane tudi vsebinsko. Tako 
so nastale naslednje kolesarske poti:
• Sevniški cokelj,
• Sevniška kolobasa,
• Po sledeh kavsarjev,
• Grajske legende,
• Puntarska sled in
• Potep po dolenjskih gričih.

Konjeniške poti so tri in so urejene pretežno po območju občine 
Sevnica, pri tem pa se pri teh predvidevajo tudi povezave na ko-
njeniške poti, ki se našemu območju približajo.

Več o vsebini poti in njihovem poteku je na spletni strani www.Bi-
keRideWalk.si, namen pa je na eni spletni strani združiti čim več 
aktualnih kolesarskih, konjeniških in pohodnih vsebin iz Posavja.

Pomemben sklop aktivnosti KŠTM Sevnica so kolesarske delavni-
ce, med katerimi bo osrednja tista, ki jo pripravlja Kolesarsko dru-
štvo Sevnica v soboto, 16. aprila, z naslovom Izlet s kolesom ob 
Savi preko Sotle. Dogodek je praktična manifestacija projekta, saj 
bodo udeleženci brezplačnega izleta lahko praktično preizkusili 
eno izmed poti projekta.

IZLET S KOLESOM OB SAVI PREKO SOTLE

Kolesarski izlet je skupna promocija kolesarstva in turizma kot 
združenega produkta Posavja in čezmejnega sodelovanja. Name-
njen je vsem, ki želite potovati s kolesom in spoznati lepoto našega 
okolja s kolesa, med drugim bomo obiskali tudi tri gradove Posavja.
Za okrepčila in počitek je poskrbljeno na vsakem posameznem 
mestu postanka.

Celotna dolžina izleta je ravninskih 74 km poti.

Priključite se lahko tudi na postojankah ob postankih, ki so pred-
videni na priloženi časovnici.

Povratek s hrvaškega Brdovca je organiziran s prevozom, ki bo 
omogočen samo prijavljenim. Prevozi bodo organizirani samo do 
mest Krško, Sevnica in do izhodišča v Radečah. 

Prijave so mogoče do 13. aprila na kdsevnica.com (Prijave: S kolesom 
ob Savi preko Sotle) in elektronski naslov kdsevnica@gmail.com 
(ime, priimek, naslov, starost in želeni kraj povratnega prevoza Kr-
ško, Sevnica, Radeče).

PRIJAVNINE/STARTNINE NI.

Obvezna registracija na kraju dogodka in veljaven osebni doku-
ment za prečkanje državne meje.

Potek izleta: trasa poteka po asfaltiranih lokalnih in državnih ce-
stah, vsak posameznik pa mora upoštevati cestnoprometne pred-
pise in organizatorjeva navodila.

Čezmejni projekt Ride&Bike 
v fazi zaključevanja aktivnosti

PREDVIDEN POTEK KOLESARSKEGA IZLETA:

START: Radeče, 9.00 
Radeče–Loka pri Zidanem Mostu–Breg–Šmarčna–Kompolje–
Boštanj–Sevnica 

1. POSTANEK: grad Sevnica (9.45–10.30) 
Gornje Brezovo–Dolnje Brezovo–Blanca–Rožno–Brestanica 

2. POSTANEK: grad Brestanica (11.20–11.50)
Sotelsko–Krško–Vrbina–Spodnji Stari Grad–Libna–Pesje–Zgornji 
Obrež–Trebež–Brežice 

3. POSTANEK: grad Brežice (12.40–12.50)
Mostec–Dobova

4. POSTANEK: Terme Paradiso (13.20–13.50) 
Rigonce, državna meja, 13.55 – Harmice, 14.10 – Sveti Križ–Marija 
Gorica–Celine Goričke–Trstenik Puščanski 

CILJ: Brdovec (15.10–17.00) 

Program za april
Petek, 1. 4. 2016, od 19.00 do 23.00
PREDSTAVITEV KULTURE EVS PROSTOVOLJK:
FRANCOSKO ŠPANSKI VEČER

Sobota, 2. 4. 2016, ob 18.00 
LOVEC NA TORNADE – POGOVOR Z LOVCEM NA TORNADE, 
MARKOM KOROŠCEM IN POVEZOVALCEM MARKOM ROZMANOM

Sreda, 6. 4. 2016, ob 19.00 V KD Krško 
POT DO SREČE OBSTAJA: 
KAJ JE PRIMARNO PRI DELU NA SEBI IN DRUGIH?
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

Četrtek, 7. 4. 2016, od 17.00 do 18.00
BREZPLAČNI SEMINAR: ZAKAJ ŽE SPET NE DELA!
Organizator: Multimedia Gentleman

Petek, 8. 4. 2016, ob 17.00
INFO SESTANEK: ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE ZA OTROKE
Prijave: barbara.masnik@mc-krsko.si.

Sobota, 9. 4. 2016, od 10.00 do 12.00 
MC DIRENDAJ: KREATIVNA UPORABA PLASTENK

Petek, 15. 4. 2016, ob 16. 30
KUHARSKA DELAVNICA ZA MLADE : LA DOLCE VITA 
Prijave: katja.rozzman0608@gmail.com 

Četrtek, 7. 4. 2016, ob 15.00
UREJAMO VRT

Petek, 8. 4. 2016, ob 17.00
BODIMO FRIZERJI

 

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.

MT Senovo

Veste, kaj je ‘French touch’? Poznate znamenite Tortille 
de patatas? Čas je, da se spoznate s francosko in špans-
ko kulturo. Naši EVS prostovoljki Lilia in Eva vas pričaku-
jeta 1.4.2016, ob 19.00, da vam predstavita svojo 
kulturo. Jedli bomo in pili, se veselili ob tradicionalnih 
plesih in spoznavali skrivnosti teh prečudovitih dežel.
Vabljeni!      
Mladinski center Krško, petek, 1. 4. 2016, ob 19.00

Francosko – španski večer

Vabimo vas na brezplačno predavanje v ciklu

POT DO SREČE OBSTAJA
z naslovom

Kaj je primarno pri delu
 na sebi in drugih? 

v KD Krško

Vabljeni!

 v sredo, 6. 4. 2016, ob 19.00

Predavatelj bo 
PSIHOTERAPEVT DRAŽEN RADAKOVIĆ
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Krčan nas je opozoril, da so se v gozdičku na obrobju mesta, 
imenovanem Črnile, pojavile ptice, ki jih prej tam ni bilo, v 
iskanju hrane pa »obiščejo« tudi dvorišča in javne površine 
ob bližnjih blokovskih naseljih. Ugibal je, če ni to morda kaj 
povezano s posekom dreves na obrežju Save v okviru ureja-
nja akumulacijskega jezera za hidroelektrarno. Pozanimali 
smo se na novomeški enoti Zavoda za varstvo narave, od ko-
der nam je Andrej Hudoklin odgovoril, da gre, po prilože-
ni fotografiji sodeč, za gnezdenje poljskih vran. To je namreč 
vrsta, ki največkrat kolonijsko gnezdi ob ali v naseljih, pre-
hransko pa je vezana na ostanke hrane na njivah in travnikih. 
»Vrsta je bila še pred desetletjem pri nas zaradi uničevanja 
gnezdilnih kolonij na seznamu izginulih vrst, sedaj pa se zo-
pet vrača. Stalna kolonija  je pri Brežicah, tudi okoli Krškega 
so stalno prisotne … Vrsta je vezana na ravninsko kmetijsko 
krajino panonskega sveta, od kjer se je vrnila po nekajdeset-
letnem izgonu,« je pojasnil Hudoklin, po njegovem mnenju 
pa njihova naselitev ni povezana z urejanjem akumulacije.

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

skozi vaš objektiv

prejeli smo

V lokalnem časopisu Posavski obzornik in na spletni strani istega 
medija www.posavje.info so redno objavljena dogajanja na sejah 
občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki. Žal ugotavljamo, da 
so te objave zelo pristranske, ki največkrat občinski svet oz. svetni-
ško skupino postavljajo na stran grešnega kozla. 
Zadnja seja je bila zelo jasen pokazatelj samovoljnega, arogantne-
ga in ignorantskega delovanja podžupana g. Kegljeviča pri vode-
nju seje, ki zaradi odsotnosti župana g. Petretiča začasno vodi ob-
čino. Pri vodenju seje ni upošteval določbe Poslovnika in Statuta 
občine, kršil je pravice občinskim svetnikom kot političnim funk-
cionarjem, uveljavljal lastno voljo oz. interese občinske uprave. Pri 
tem ni zanemarljivo dejstvo, da si podžupan g. Kegljevič dovoli ne-
zakonit način dela in nespoštljiv odnos do ostalih občinskih funk-
cionarjev, celo kot javni uslužbenec Generalne policijske uprave.
Drži navedba v časopisu, da ima tudi potrpljenje občanov ome-
jen rok trajanja, zato je tudi prisostvovala dobra desetina obča-
nov na seji. Za objektivno objavo, kako občani vidijo in na lastni 
koži občutijo stanje v občini, bi bilo zelo priporočljivo pridobiti 
tudi njihove izjave. 
Namreč, kot že nič kolikokrat povedano, vodstvo občine in strokov-
ne službe delujejo samovoljno, kot da je občina njihova last in ne 
sprejmejo dejstva ter zavedanja odgovornosti, da je občinski svet 
najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolž-
nosti občine, ter da je Občina servis občankam in občanom. Zad-
nje seje občinskega sveta so dale jasne odgovore, da podžupan kot 
začasni vodja občine ni naredil niti najmanjšega premika v smeri 
kvalitetnega opravljanja funkcije, poslanstva in dela vseh izvolje-
nih občinskih funkcionarjev. Še več, od občinskega sveta pričaku-
je le prisotnost na sejah in dvigovanje zelenih kartončkov, vpra-
šanja, predlogi, pobude, potrebe na terenu in nerešene zadeve … 
pred, med in po seji, pa lahko rečemo, da so že kar prepovedane. 
Vse to in še veliko več, predvsem vzroke večine težav v občini Kosta-
njevica na Krki, ki se javno najbolj odražajo v odnosu med vod-
stvom občine, občinsko upravo in občinskimi svetniki, je bilo na 
zadnjih sejah zelo težko spregledati. Zato svetniška skupina s to 
izjavo dopolnjuje zadnjo objavo v časopisu Posavski obzornik, ki 
je zelo pristranska in kot vedno povzema samo izjave enega ali 
dveh članov občinskega sveta, občinsko upravo, župana in podžu-
pana. Svetniški skupini, ki se že ves čas zaveda, da občina že za 
sam obstoj in povrnitev dobrega imena, ki ga je v preteklosti ved-
no imela, potrebuje korenite spremembe v sestavi in delovanju ob-
činske uprave ter seveda pri njenem vodenju, je tudi v interesu, da 
je javnost seznanjena s čim več dejstvi in ne s prirejenimi oziroma 
nepopolnimi informacijami.
 Svetniška skupina Občine Kostanjevica na Krki

Odgovor na »Še vedno vsak na svojem bregu« 

(Posavski obzornik št. 5, 3. marec 2016) MILOŠ KOVAČIČ
(1934–2016) 

17. februarja je v 82. letu starosti umrl dolgoletni direktor tovarne zdra-
vil Krka iz Novega mesta in častni meščan mesta Kostanjevica na Krki, 
gospod Miloš Kovačič. Družina se je od njega poslovila v ožjem družin-
skem krogu v Kranju. Odšel je tiho kot navaden smrtnik, čeprav je bil 
velik mož. Svoj zadnji mir je našel ob starših, tam, kamor je v njegovem 
otroštvu iz Šentjerneja odšla njegova družina.

Miloš Kovačič je bil eden najuspešnejših poslovnih mož v naši državi in 
svetovljan, ki je poznal in prepotoval ves svet. Poznal in prijateljeval je 
z najpomembnejšimi direktorji, politiki in slavnimi osebnostmi vsega 
sveta. Vse življenje pa je ostal zvest svoji Dolenjski, Šentjerneju in svojim 
prijateljem. Pravijo, da živiš tako dolgo, dokler živiš v spominu ljudi, ki 
so te poznali. V dneh po smrti Miloša Kovačiča so se vrstile žalne seje, 
obujenih je bilo mnogo spominov na uspešnega direktorja, spretnega 
pogajalca, šarmantnega sogovornika, kritika in razpravljavca brez dla-
ke na jeziku. V njegov spomin so dvignili čašo cvička številni prijatelji po 
dolenjskih gostilnah in zidanicah, saj se je Miloš Kovačič po pomemb-
nih uradnih dogodkih in potovanjih rad vračal v svoje kraje in med 
ljudi, kjer je bil lahko samo Miloš v vsej svoji iskrivosti in radoživosti. 

Novica o smrti Miloša Kovačiča je s svojo sporočilnostjo, da minljivost 
ne prizanaša tudi največjim, predramila tudi našo Kostanjevico na Krki. 
Kljub temu, da je ravno pred dobrim letom odšel njegov najboljši kosta-
njeviški prijatelj, nihče izmed občanov ne bi smel ostati brez hvaležne 
misli ob lepih spominih na čase našega najtesnejšega sodelovanja v 
prazničnem letu 2002. Miloš Kovačič je bil predsednik Organizacijske-
ga odbora praznovanja 750-letnice prve omembe mesta Kostanjevce 
v pisnih virih. Prav na njegovo spodbudo pa je predsedovanje Častne-
mu odboru sprejel tedanji predsednik države Milan Kučan. Za tako po-
membnega in s stoterimi obveznostmi zaposlenega moža kot je bil di-
rektor Krke, bi bilo lahko predsedovanje takemu krajevnemu odboru 
le obljuba na papirju. Mi, domačini, ki smo takrat snovali najbolj sme-
le načrte praznovanja in oživljanja Kostanjevice na Krki smo spozna-
li, da je bil Miloš Kovačič tudi mož beseda in naš resnični prijatelj. Ko 
smo mu prvič predstavili program, ki naj bi ga realizirali v dveh letih, je 
postrani pogledal in pribil odločno kot je znal samo on: »To pa ni tako 
malo. Vi tega ne boste spravili skupaj, če vam ne pomagamo. Za ures-
ničitev programa je potreben denar in veliko volje.« Nismo imeli veli-
ko denarja, imeli pa smo medsebojno zaupanje in neizmerno voljo, ki 
nam jo je vlila prav njegova podpora. Pogosto je prihajal v Kostanjevico, 
se zanimal, kako poteka delo, pozno v noč bentil, če se mu je zdelo kaj 
narobe, ter nas opogumljal in pomagal z nasveti, kadar smo se znašli 
pred dogodki državniškega obsega, ki jim v svoji amaterski vnemi nis-
mo bili kos. Lahko bi nizali številne spomine na tiste lepe dni in rekli 
stokrat hvala za vse, kar je pripomogel ob več kot 25 dogodkih v času 
praznovanja. Na zaključni slovesnosti praznovanja smo se Milošu Ko-
vačiču zahvalili s podelitvijo najvišjega priznanja ključa mesta Kosta-
njevica in naziva častni meščan. Ta replika ključa mestnih vrat poleg 
uradnega pomena nosi tudi simbolno sporočilo. S ključem odpiramo 
vrata pomembnih stavb in starodavnih gradov in vrata najbolj nava-
dnih koč in vinskih hramov. Včasih za vrati odkrijemo pravo bogastvo 
in prijetno zavetje, včasih pa razočarani ugotovimo, da je za le lepimi, 
mogočnimi vrati ena sama praznina. Tudi s spoznavanjem drug dru-
gega odpiramo nove svetove, poznavamo veličino in majhnost čisto na-
vadnih in pomembnih ljudi. Dano nam je bilo spoznati tudi košček sve-
ta in veličine Miloša Kovačiča. Spoznali smo ga v času, ko je bil »veliki 
gospod generalc«, kot so mu rekli krkaši. Takrat, ko so ga na vsakem 
koraku obkrožale trume prijateljev, pomembnežev, lepih deklet in av-
tomobilov. Njegov vrtiljak življenja se je takrat vrtel vedno višje in hit-
reje. Dosegel je vse, kar si je zastavil, in prišel v leta, ko se tempo živ-
ljenja umiri. Ko se je korak Miloša Kovačiča upočasnil in je ostal samo 
še Miloš, je postajal svet okoli njega vedno bolj tih. Tudi njegova hiša 
v Kostanjevici je začela biti samotna in prevelika, dokler je ni dokonč-
no zapustil in odšel v Ljubljano k družini. Le tu in tam so ga še videva-
li med svojimi starimi prijatelji.

Z našim Milanom smo še pred dobrim letom kovali načrte, kako ga 
bomo povabili v Kostanjevico ter ob cvičku in pečenem krompirju obu-
jali lepe spomine. Zdaj sta oba z Milanom skupaj nekje tam daleč med 
zvezdami. Vemo, da sta se našla in tam onkraj minljivega spet prija-
teljujeta. Obljubili smo si, da bomo skupaj praznovali tud 800-letnico 
Kostanjevice na Krki. Zagotovo pridemo za njima in tudi narasla Krka 
nam ne bo zalivala veselja, da smo spet skupaj.

Od vsega na tem svetu bodo za nami pustila sled samo dejanja. Mi-
loš Kovačič je ljubil življenje in življenje ga je ljubilo. Znal je biti velik 
in preprost, predvsem pa je znal deliti svojo moč in vpliv tudi med pri-
jatelje in domače kraje, ki jih ni nikoli pozabil. Ohranili ga bomo v le-
pem spominu in s hvaležnostjo za vse, kar smo lahko naredili in pre-
živeli skupaj.

 Organizacijski odbor za praznovanje 
 750-letnice prve omembe mesta Kostanjevica v pisnih virih

IN MEMORIAM

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

  rhododendroni
sadilni in glineni lonci

sezonsko urejanje grobov

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

 Velika izbira 
trajnic

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Kresovanja na Trški Gori 
letos res ne bo
KRŠKO - Na uredništvo smo prejeli pismo, v katerem bralci, 
podpisani kot Krčani, pišejo, da se po Krškem vztrajno širi in-
formacija, da letos za 1. maja tradicionalnega kresovanja na Tr-
ški Gori ne bo. Po govoricah naj bi se KS mesta Krško in Občina 
Krško kresovanju odrekli zato, ker naj bi bil denar, namenjen 
za to prireditev, preusmerjen k prirediteljem tekme za Grand 
Prix v speedwayu. »Ne da bi podcenjevali pomembnost tekme 
za Grand Prix, številni menimo, da sta se zgoraj navedeni insti-
tuciji zlahka in brez potrebnega razmisleka odrekli prireditvi. 
Saj gre vendar za več kot 30-letno tradicijo, ki se je med več ti-
soč obiskovalci vsako leto udomačila. Ne nazadnje gre za zane-
marljive stroške, posebej še, če jih primerjamo z enkratno pri-
reditvijo na deset ali celo več let,« so še zapisali. 
Za pojasnilo smo prosili KS mesta Krško, od koder so nam od-
govorili sledeče: »Kresovanja letos 30. aprila na Trški Gori ne 
bo, saj je na ta dan v Krškem Speedway Grand Prix. Svet KS 
mesta Krško je to obravnaval na svoji zadnji seji, kjer so bili vsi 
istega mnenja, da se denar, namenjen za kresovanje, preraz-
poredi za organizacijo praznika KS mesta Krško, ne za Grand 
Prix. V okviru praznika bomo po proslavi v mestnem parku 
okoli 21. ure organizirali koncert z glasbeno skupino na loka-
ciji v starem mestnem jedru.« Ur.

PIŠECE - Aktivistke Rdečega križa iz Pišec so tudi letos pripra-
vile tradicionalno srečanje starejših nad 70 let. 12. marca se je v 
Kulturnem domu v Pišecah zbralo okoli 75 udeležencev. Po uvo-

dnem programu učencev OŠ Maksa Pleteršnika Pišece z mento-
rico Ireno Markovič je sledil nagovor predsednice KO RK Piše-
ce Eve Jagrič. Pomen in delo RK jim je predstavila predsednica 
OZ RK Brežice Antonija Zaniuk. Pozdravili so jih tudi predse-
dnica Društva upokojencev Brežice Jožica Sušin, ravnateljica OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc, predsednik KD Orli-
ca Pišece Jože Denžič, predsednik Društva Pleteršnikova doma-
čija Martin Dušič in pišeški župnik Janez Kozinc. Za vse žene, 
mame in babice je aktivistka Danica Kocjan zrecitirala svoji dve 
pesmi, dobro voljo pa sta sejala domača muzikanta Zvone in Bo-
ris. Dobro razpoložena sta bila tudi najstarejša udeleženca sre-
čanja 90-letna Milka Šuler in 88-letni Ivan Dušič. E. J./R. R.

BREŽICE – Člani Društva izgnancev Brežice so se 13. marca sre-
čali na občnem zboru, na katerem jih je obiskal tudi poslanec v 
DZ Igor Zorčič. Na zboru je predsednica DI Brežice Emilija Dr-
žanič podala izčrpno poročilo o delu v lanskem letu. Člani so 
obiskali državni zbor v Ljubljani, Brestanico, Posavski muzej, 
Dom upokojencev Brežice, 90-letne člane na domu, se srečali s 
85-letniki, reševali socialne probleme. Predstavili so tudi načrt 
za leto 2016. Prijavili se bodo na razpise za dodelitev sredstev, 
ki so potrebna za izvedbo programa. Poslanec Zorčič je pouda-
ril, da se ob volitvah zamenja večina poslancev, zato jih je treba 
vedno znova ozaveščati o problematiki izgnanstva. Prizadeval si 
bo za vrnitev pravice do zdraviliškega zdravljenja, česar so čla-
ni še posebno potrebni, po njegovih besedah pa bo za poravna-
vo materialne vojne škode treba počakati primeren trenutek. Za 
popestritev občnega zbora so poskrbeli učenci OŠ Brežice s po-
sebnim kulturnim programom. V. P./A. N.

Srečanje starejših Pišečanov

Občni zbor brežiških izgnancev
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VLADKA ŠKOFLJANC

SPOMIN

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njenem grobu in ji prinašate cvetje ter prižigate sveče.

Žalujoči: hčerke in starši

roj. Vovk.

Če bi naše solze te zbudile,
ne bi tebe, draga mami,

črna zemlja krila.
Le malo sreče si užila,

za svojo smrt premlada si bila.

25. marca je minilo eno leto, odkar 
nas je zapustila naša draga mamica in hčerka

FRANC GAJSKI

SPOMIN

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj, postojite ob grobu 
in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

s Cirnika.

Zdaj ne trpiš več, zdaj počivaš,
sedaj te nič več ne boli.

A svet mrzel, prazen, opustošen
je za nas, odkar te več med nami ni.

4. aprila bo minilo žalostno leto dni, 
odkar nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, 

pradedek, tast in stric

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

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 sez-
nanite 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 živ-
ljenje, 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

JOŽETA KEŽMANA

ZAHVALA

Ob slovesu od našega dragega moža, očeta in dedka 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, njegovim in našim prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za darovano cvetje, sveče, sv. 
mašo, finančne prispevke in izrečena sožalja. Hvala pevcem z 
Rake, pihalnemu orkestru Loče za zapete in zaigrane žalostinke, 
praporščakom in drugim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam in nam še stojite ob 
strani. Zahvalo izrekamo tudi g. župniku Milanu Kšeli za opravljen 
obred. 

Kjer koli si zdaj, 
naj te notranji mir poišče, 

v svetlobi naj bo zdaj tvoje bivališče.
Ljubezen, toplino 

in dobroto si nam dajal,
za vedno v naših srcih boš ostal.  

Žalujoči: žena Elza, hčerki Jožica in Tatjana z družinama

IVANKE MOHOR

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, tašče, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč ter vsem, ki ste nam na 
kakršen koli način pomagali in stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili na njeni zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

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

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

iz Mrzlave vasi

DRAGA GOŠTETA

ZAHVALA

V globoki žalosti smo se poslovili od dragega 
moža, očeta, dedka, brata in strica

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. Hvala vsem 
za vse izrečene tolažilne besede sožalja, darovane sveče, cvetje, svete 
maše in denarno pomoč. Hvala g. župniku Fonziju Žibertu za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Komunale Sevnica, praporščakom, 
pevcem za zapete pesmi in govorniku g. Jožetu Udovču za lep govor 
ob slovesu. Hvala tudi Aktivu žena Boštanj. Posebna zahvala oddelku 
intenzivne terapije SB Novo mesto za njihovo požrtvovalno nego in 
skrb za našega dragega pokojnika.

iz Jelovca.

Vse življenje si garal,
za dom, družino vse si dal.

Ni te ne na dvorišču ne v hiši,
tvoj glas se več ne sliši.

Ostala je praznina,
a v naših srcih bolečina.

ANICE VARLEC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mamice

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše, denarno in ostalo pomoč. 
Hvala g. župniku za ganljiv obred na zadnji poti naše mamice. Hvala 
zastavonoši, nosilcu križa, ključarjem za zvonenje, skupini KD 
ZVOK za zapete pesmi in g. Staniču za zaigrano Tišino. Hvala tudi g. 
Stanetu Preskarju za ganljive besede slovesa.
Iskreno se zahvaljujemo kolektivoma VTS Krško in Term Paradiso 
Dobova ter sindikatu GIT Terme Čatež kamp.
Hvala tudi pogrebni službi Žičkar in gostilni Erban.
Posebej gre zahvala družini Žokalj ter vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam nesebično pomagali in nam ob 
teh težkih trenutkih stali ob strani.
Še enkrat iskrena, iskrena hvala vsem.

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih ti živiš.

roj. Reberšak, iz Blatnega 3

IVAN OGOREVC

SPOMIN

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustil naš 
dragi mož, oče in dedi

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

Vsi njegovi

iz Brezja pri Bojsnem.

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,

le spomin na tebe
ostaja in živi.

SREČKO FURLAN

SPOMIN

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

Vsi njegovi

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

s Črešnjic pri Cerkljah.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo večno ostal.

FRANCA GORENCA

ZAHVALA

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

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega, nam 
izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem 
za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove za potrebe cerkve 
sv. Miklavža, gospodu župniku za lepo opravljen obred slovesa, 
pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve ter pevcem za zapete 
žalostinke in zaigrano Tišino.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi, bili del njegovega 
življenja in se od njega poslovili na njegovi zadnji poti.

iz Malega Podloga 7

Življenje celo si garal,
vse za dom in družino dal,

sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok.

ALOJZIJ RADETIČ

ZAHVALA

Pogrešamo ga vsi njegovi.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, cvetje, sveče in vsestransko pomoč.

Zahvaljujemo se govorniku, trobentačema, praporščakom, sodelavkam 
iz Marketa, sodelavkam in sodelavcem iz Šolskega centra Krško-
Sevnica, pogrebni službi ter vsem tistim, ki ste Lojzeta spoštovali in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Odšel je, a ostaja z nami
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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

mali oglasi

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

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Prodam avtomobil BMW X1 
S-Drive 18d, X-line sport, vel. 
navigacija, črno usnje, rjava 
bronz barva, odlično ohranjen, 
letnik 2011. Tel.: 031 591 379

KMETIJSTVO

Kupim traktorsko prikolico 
Tehnostroj, 4 ali 3 tone. Pro-
dam kultivator Gorenje Muta 
s priključki. Tel.: 031 512 039

Prodam dvižni drog s klešča-
mi, travniško brano, sejalnico 
za žita, krmilnike za drobnico, 
podaljšek za kamion, križ z Je-
zusom, pokrove za jaške. 
Tel.: 041 439 288

Prodam dvovretenski pajek 
SIP VO2. Tel.: 041 899 231

Prodam traktor Pasquali, 18 
KM, starejši letnik. 
Tel.: 041 851 656

Prodam krožne brane (Oltove, 
24 diski), cena 300 €, in kulti-
vator širine 2 metra. 
Tel.: 041 848 740

Prodam gumi voz (15 col), 
kratko žagana drva, hlevski 
gnoj in seno v kockah. Okolica 
Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam suho seno v okroglih 
balah, cena 20 €/kos, skladi-
ščeno v suhem prostoru. Okoli-
ca Senovega. Tel.: 040 190 017

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 031 451 669

Prodam ječmen in luščilec ko-
ruze, pogon na elektro motor s 
podstavkom. Tel.: 041 755 334

Prodam seno v kockah, 250 
kom, okolica Dobove. 
Tel.: 041 991 555

Prodam seno v okroglih balah, 
15 kosov, 13 €/kos, suho ko-
ruzo in dvojne vilice za prenos 
bal. Tel.: 041 396 241

Prodam seno v kockah, cena 
1€/kom. Tel.: 070 574 053  

Prodam slamo v okroglih ba-
lah, 15 €/kom, in naravno su-
šeno koruzo po 0,20 €/kg, 
Tel.: 031 304 172

Prodam 100 kock slame, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 157

Oddam košnjo, skupno 5 ha 
travnikov, na Pleterjih pri 
Zdolah. Prodam malo rabljeno 
centralno peč. 
Tel.: 041 370 786

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

Prodam drva (bukev, hrast, 
gaber), možna dostava, in trak-
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 230 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam suha mešana, krat-
ko žagana drva, okolica Bre-
žic. Tel.: 031 415 574

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino rdeči bizeljčan. 
Tel.: 041 314 067

Prodam 800 litrov vina – cvi-
ček z zlato oceno. Tel.: 031 360 
717, 07 49 61 786

Prodam kostanjevo kolje dol-
žine 1,6 m – 2,5 m, primerno 
tudi za paradižnik in fižol, suh 
hruškov in orehov les. 
Tel.: 041 832 189

Prodam bučno olje, 100 % do-
mače, in 50 % solatno bučno 

olje (možna dostava) in seno v 
kockah. Tel.: 031 251 558

ŽIVALI

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

Kupim debele krave in teli-
ce za zakol ter suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj! Drofenik Ta-
dej s.p., Nezbiše 13, Pristava 
pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam kravo simentalko, 4 
mesece brejo z drugim tele-
tom. Tel.: 07 49 56 369

Prodam telico, težko okrog 
110-120 kg. Tel.: 041 901 569

Prodam 3 telice, kravo, praši-
ča (170 kg) in vino modre fran-
kinje. Tel.: 051 870 909

Prodam sivega bikca, starega 
3 mesece. Tel.: 07 49 56 236, 
041 380 075

Prodam polovico mladega 
prašiča, krmljenega s kuhano 
hrano. Tel.: 040 865 655

Prodamo prašiča za zakol ali 
nadaljnjo rejo. Težak okrog 
120 kg, cena po dogovoru, mo-
žna dostava. Tel.: 07 49 68 390 

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

Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

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

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Prodam bivalno zidanico z vi-
nogradom (600 trt). 
Tel.: 041 483 922

Ugodno oddam poslovni pros-
tor (75 m2) na Cesti prvih bor-
cev 11 v Brežicah (vhod z 
glavne ulice, velika izložbena 
okna). Tel.: 041 928 777

Zastonj oddam vinograd v ob-
delavo, Ravne pri Zdolah. 
Tel.: 051 895 720

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam ALU platišča, 15 col, 
z zimskimi gumami, cena ugo-
dna. Tel.: 031 316 166

NEPREMIČNINE
Kupim posest ali manjšo kme-
tijo (lahko zapuščeno) v okoli-
ci Brestanice, Rake ali Blance. 
Tel.: 031 333 490

Prodam kmetijsko zemljišče 
(2,2 ha), asfaltiran pristop, 
vodni izvir z betoniranim za-
jetjem, Ravne pri Zdolah, obči-
na Krško. Cena 20.000 €. 
Tel.: 041 722 756

V Posavju prodam starejšo 
kmečko hišo z gospodarskim 
poslopjem in dvema garažama. 
Tel.: 031 863 724

Prodam opremljeno stanova-
nje (40 m2) na Cesti 4. julija 62 
a v Krškem. Tel.: 041 946 278

AKCIJA

230€ + DDV

NAJMANJŠA DAVČNA
BLAGAJNA NA TRGU!

- enostavna uporaba
- vse v eni napravi
- brez najemnin
- za vse dejavnosti !

OBIŠČITE NAS NA LOKACIJI V
BREŽICAH, KJER VAM NUDIMO:

- največjo izbiro davčnih blagajn v Posavju
- nakup blagajne “na ključ”
- nakup dodatne opreme
- strokovno svetovanje
- najem blagajn- najem blagajn

ČERNELČEVA CESTA 3
8250 BREŽICE

040 29 28 20
07 49 93 155

IT-Trade, spletne storitve in trgovina d.o.o.

info@it-trade.si
www.it-trade.si

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

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si
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Prodam prašiče, težke od 160 
do 240 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam prašiče, od 80 do 160 
kg, hranjene z domačo hrano. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam 4 odojke, težke oko-
li 30 kg, koruzo v zrnju, ječ-
men in nakladalko Mengele 
19 (okolica Dobove). 
Tel.: 041 744 261

Prodam odojke, težke cca. 27 
kg. Tel.: 031 283 279

Prodam zelo lepe domače pe-
teline in bele race. 
Tel.: 051 263 351

Prodam čistokrvne nemške 
ovčarje. Še 1 samček in 2 sa-
mički. Tel.: 068 606 233

Kupim čebele, čebelje panje, 

Tel.: 07 49 25 402, 051 361 443 

Prodam HP tiskalnik + fotoko-
pirec, cena 30 €. 
Tel.: 030 281 659

Ugodno prodam lepo ohranje-
no kuhinjo (barva hrasta) s po-
mivalnim koritom, s štedilni-
kom ali brez. Tel.: 031 619 696

Prodam garažna vrata (malo 
rabljena), 200 x 230 cm, 
dvižna, cena 130 € (okolica 
Brežic). Tel.: 041 251 780

RAZNO

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

Imate staro hišo polno kra-
me? Pospravim vam jo zas-
tonj! Tel.: 030 344 977

čebelnjak in ostalo čebelarsko 
opremo. Tel.: 041 228 594

Prodam čebele v AŽ panju (10 
panjev) zaradi starosti lastni-
ka. Tel.: 07 49 64 132

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodamo posteljo z odlagal-
nim mestom pod njo, dimen-
zije d: 2,1 m, š: 1,4 m, v: 0,4 m. 
Vzglavje in stranice so obleče-
ne z modrim blagom, je malo 
rabljena in kot nova. Cena 140 
€. Tel.: 041 514 129

Kupim kredenco, izdelano v 
borovi ali smrekovi masivi. 
Tel.: 031 452 800

Prodam 2 peči na olje z goril-
nikom in na drva, malo rablje-
ni, visoko hladilno omaro za 
gostinstvo in 2 elek. tehtnici. 

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.

 

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...

Prodam originalni benkovač-
ki kamen za oblaganje (46 m2) 
in za tla (23 m2), brušen – pe-
skan. Tel.: 031 604 029

Prodam prenosno masažno 
mizo in stol za pedikuro. 
Tel.: 041 341 176

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev. 
Plačamo – odpeljemo! Tel.: 
051 621 223, Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22 a, Sevnica

Prodam novo diatonično har-
moniko Uršič, be-es-as, modre 
barve, 5 let garancije. 
Tel.: 070 401 053

Prodam cisterno za kurilno 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

Geodet Kralj Janez Kralj s.p. Bizeljska cesta 8, 8250 Brežice

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

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (8/2016) bo izšla v 
četrtek, 14. aprila 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 7. april 2016.

PERUTNINARSTVO CIGLAR Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo

9. aprila prodaja belih težkih 
kokoši, 26. aprila prodaja belih 

kilogramskih piščancev 
ter jarkic pri Mirt Alojzu, 

Gmajna 28, Raka (od 9. do 10. 
ure), 27. aprila na Senovem 
(od 9. do 16. ure). Zbiramo 
naročila za enodnevne bele 
piščance (vsak četrtek) ter 

race, gosi in purane na tel. št. 
07 49 73 190 in 031 676 724.

TEČAJ ZA VODITELJA 
ČOLNA

IZPIT ZA MOTOR

1. 4. - 2. 4. 2016

avto.prah@siol.net

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 
v sredo, 27. aprila. Mlade 
rjave in grahaste jarkice tik 

pred nesnostjo pa dobite vsak 
delavnik ob 17. uri.  

Piščancev bo dovolj za vse!

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance 
v soboto, 16. aprila, 

rjave in grahaste jarkice 
pa vsak delavnik med 

16. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 

za nadaljnjo rejo 
ali zakol.

Tel.: 041 716 154

olje, več otroških koles (2-4 
leta) in otroški voziček. 
Tel.: 041 726 094

STIKI

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

Moški srednjih let želim 
spoznati žensko do 40 let za 
skupno življenje. Živim na de-
želi. Tel.: 031 754 951

Moški, 68 let, z dežele, s svo-
jo hišo, nudim stanovanje 
ženski za skupno gospodinj-
stvo (samo resne).
Tel.: 068 177 943

ToploTne črpalke
ogrevanje • klIMaTIZaCIja
vodovod • oBnova kopalnIC

vse za topel dom
na enem mestu.

več na antea.si

031 390 72907 45 21 050 antea strojne instalacije d. o. o.

že 40 let!

PRILIPE - Prihajajoči vikend, 2. 
in 3. aprila, bo na Prilipah mo-
tokros dirka za evropsko pr-
venstvo v treh razredih (EMX 
65, EMX 85 in EMX Open). Na-
stopili bodo vozniki iz desetih 
držav, največ zanimanja javno-
sti pa je za razred EMX Open, 
v katerem je svoj nastop potr-
dil tudi Tim Gajser, svetovna 
zvezda motokrosa, lanski sve-
tovni prvak v razredu MX 2 in 
trenutno drugouvrščeni vo-
znik v najelitnejšem razredu 
MX GP. Nastopila bosta tudi vo-
znika domačega AMD Brežice 
Klemen Gerčar in Matic Žit-
nik ter še številni drugi, ki so 
na Prilipah že stali na odru za 
zmagovalce. Treningi se prič-
nejo v soboto ob 10.00, kvalifi-
kacijske dirke ob 15.00, v nede-
ljo je štart prve finalne vožnje 
ob 13.00, uro kasneje pa prvič 
štartajo tudi finalisti v razredu 
EMX Open.  R. R.

GOLTE, BISTRICA OB SOTLI 
- Na Golteh je 9. marca pote-
kal 32. smučarski dan sloven-
skih duhovnikov, redovnikov 
in redovnic. Na tekmovanju se 
jih je pomerilo okoli 60, drugo 
mesto v veleslalomu pa je os-
vojil župnik iz Bistrice ob Sot-
li Damjan Kejžar. Smučarska 
spretnost župnika župnije Sv. 
Peter pod Svetimi gorami niti 
ni presenetljiva, saj je po rodu 
iz Zreč pod Pohorjem. B. M. 

Bistriški župnik 
drugi v veleslalomu 

Dirka za EP tudi 
z Gajserjem

Mizarstvo ProfilMizarstvo Profil
- Izdelava pohištva

po meri
- Projektiranje

- 3D izris
Špan Aleksander s. p., 

Florjanska ulica 40 b, 8290 Sevnica 
Tel.:   07/ 81 44 145, Mob.: 041 521 378

e-pošta: span.aleksander@amis.net 
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Kristina Erman se je rodila 
28. junija 1993 v celjski po-
rodnišnici mami Meliti in oče-
tu Antonu. Njeni najzgodnejši 
spomini so povezani z rodnim 
krajem v Mirnski dolini, kjer je 
večino časa preživela na pros-
tem, v igri z žogo. Ob tem se 
nasmehne in pravi: »Po enem 
izmed obiskov v ginekološki 
ambulanti je zdravnik moji 
mamici rekel, da bo otrok, ko 
se bo rodil, zagotovo 'fuzbaler'. 
Ni se zmotil, morda samo v 
spolu.« Pravi, da ji je dal šport 

samozavest, »zdravo« kritič-
nost in širši pogled na svet. 
Kot osnovnošolka je najprej 
začela s treniranjem juda, pri 
devetih letih je začela trenira-
ti nogomet v nogometnem klu-
bu na Mirni, a se je kmalu za-
tem posvetila atletiki, ker je 
bil nogomet do 12. leta staros-
ti »rezerviran« za dečke. Ko je 
po zaključeni osnovni šoli v 
Tržišču odšla v srednjo zdra-
vstveno šolo v Novem mestu, 
je kot 14-letnica postala člani-

Nogometašica Kristina Erman

Nogometna žoga je njena 
spremljevalka že od otroštva
TRŽIŠČE - Nasmejana 22-letna Kristina Erman igra nogomet v nizozemskem klubu FC Twente, v domačem 
kraju pa se največkrat mudi v času pripravljalnih treningov s slovensko žensko nogometno reprezentanco. 
Z njo je bila na pripravah v Strunjanu tudi zadnji ponedeljek v letošnjem februarju.

ca NK Krka. Čez nekaj let jo je 
nogometna športna pot vodila 
še v NK Rudar Velenje, NK Jev-
nica, WFC Pomurje Beltinci, v 
avstrijski Südburgenland ter v 
dva italijanska nogometna klu-
ba - Torres Calcio Femminile in 
Riviera di Romagna. Trenutno 
igra na Nizozemskem, v tam-
kajšnjem klubu FC Twente, s 
katerim je v lanskem poletju 
podpisala dveletno pogodbo 
in se v jesenskem delu nogo-
metnega prvenstva s soigral-
kami prebila med 16 najboljših 
ekip v ligi prvakinj. V posebno 
veselje in ponos ji je bilo, ko 
je igrala v Barceloni na Camp 
Nouu pred skoraj 16.000-gla-
vo množico. »Sem edina tuj-
ka v klubu in na igrišču se mo-
ram bistveno bolj dokazovati 
kot domače igralke. Lahko pa 
rečem tudi to, da so me dob-
ro sprejeli, dokaj hitro sem pri-
dobila zaupanje vodstva in so-
igralk,« pravi in doda, da jo je 
v tujino vodila želja po prido-
bivanju dodatnih izkušenj, ob 
katerih se razvija v odgovorno, 
odločno in samostojno osebo. 
»Na Nizozemskem sem zaradi 
nogometa in temu se povsem 
posvečam. Po vsakodnevnih 
treningih se družim s soigral-
kami ali počivam. Ob sobotah 
imamo regeneracijske trenin-
ge, ob nedeljah pa grem tudi 
na kakšen izlet,« opiše vsakda-
njik nogometne profesionalke, 
v katerem ni časa za zabave.

O primerjavi med treningi 
v slovenskih in tujih klubih 

pove: »Razlike so ogromne. V 
tujini so boljši pogoji za kako-
vostne treninge in za razvoj 
tako na psihični kot na fizični 
ravni, vlada tudi večji interes 
za razvoj ženskega nogome-
ta in nudijo dobre pogoje za 
normalno profesionalno živ-
ljenje nogometašice. V Slove-
niji veliko ljudi sploh ne ve, 
da se tudi punce ukvarjamo z 
nogometom. Slovenska nogo-
metna ženska reprezentanca 
nima velikih dosežkov in ko ni 
rezultatov, se o njej ne govori. 
Dosežki so predvsem indivi-
dualni, torej dosežek posame-
znih igralk v klubih.« Kristina 
igra na položaju leve ali des-
ne bočne (obrambne) igralke, 
a dodaja, da je »univerzalna 
nogometašica«, ki bi jo lahko 
vsak trener uporabil na različ-
nih položajih. »Sem bolj fizično 
in atletsko usmerjena, tehnič-

no niti ne, ampak 
tudi za to je še 
čas. Borim se in 
garam, zato sem 
tam, kjer sem,« 
dodaja članica 
nizomskega klu-
ba FC Twente in 
slovenske nogo-
metne reprezen-
tance, v kateri je 
debitirala 15. sep-
tembra 2012.

O načrtih v priho-
dnosti še ne raz-
mišlja veliko, tudi 
o tem ne, kje bo 
živela po konča-

ni nogometni karieri. »Ženski 
nogomet v Sloveniji nima fi-
nančne podpore, nima vizi-
je. Vsi samo gledajo, kako ima 
Barcelona dobre igralce, am-
pak mnogi ne vedo, da ima 
tudi dobro nogometno šolo, v 
kateri vzgaja najbolj nadarje-
ne za tekme na svetovnih no-
gometnih prvenstvih,« od-
govori na vprašanje, če se bo 
morda čez leta vrnila kot tre-
nerka katerega izmed sloven-
skih ženskih nogometnih klu-
bov. Trenutno jo bolj mika 
tujina, a dom je le dom, še pri-
stavi. V domači občini vidi ve-
lik potencial za razvoj atletike, 
rokometa in futsala. »Potreb-
no je nadgrajevati tisto, kar že 
imamo,« zaključi nogometaši-
ca, ki je pred štirimi leti osvo-
jila naslov športnice leta 2011 
v občini Sevnica. 
 Smilja Radi

Kristina (v zelenem dresu) pride v Sloveni-
jo zlasti zaradi priprav s slovensko žensko 
nogometno reprezentanco.

Kristina Erman

KRŠKO – Na velikonočno nedeljo se je na stadionu Matije 
Gubca odvijala tradicionalna uvodna dirka speedway sezo-
ne. Prvo od petih dirk skupnega državnega prvenstva Slo-
venije in Hrvaške je dobil Matej Žagar.

Tudi na tej dirki se je občutila napetost med Slovencem Mate-
jem Žagarjem in Hrvatom Jurico Pavlicem, saj sta oba zara-
di nešportnega vedenja dobila ustni opomin sodnika, ker sta si 
povedala nekaj krepkih, preden sta zapustila stezo. Vse skupaj 

se je nadaljevalo v finalni se-
riji, v katero se je ob Žagar-
ju in Pavlicu uvrstil še krški 
veteran Denis Štojs, ki je na 
koncu zasedel 4. mesto. Za-
radi slabšega izkupička točk 
na žalost to ni uspelo še Bi-
stričanu Žigi Kovačiču (KST 
Brežice), od katerega je bil 
ob enakem številu točk za 
las boljši Madžar Jozsef Ta-

baka. Po nesrečnem padcu Štojsa so morali ponoviti dirko, v 
kateri so ostali samo trije tekmovalci. Zopet se je čutila nervoza 
med Žagarjem in Pavlicem, saj sta prišla v kontakt že v prvem 
krogu in Hrvat je moral zaradi padca končati dirko. V ponovnem 
štartu sta tako ostala samo še dva tekmovalca, Žagar in Tabaka. V 
tem dvoboju je zmagal Matej in tako brez izgubljene točke dobil 
uvodno dirko prvenstva. Izmed Posavcev se je poleg Štojsa naj-
bolje odrezal že omenjeni Žiga Kovačič, omeniti velja še Matica 
Ivačiča (AMD Krško), ki je po enoletni odsotnosti zbral osem 
točk. Sledila je podelitev, ki sta se je udeležila le Slovenec in Ma-
džar, Pavlica pa iz protesta ni bilo.
V soboto, 30. aprila, bo na stadionu Matije Gubca prva dirka se-
zone Grand Prix za Veliko nagrado Slovenije.
 Miha Pešič

Žagar pometel s konkurenco

Veteran Štojs (v ospredju) se je uvrstil v finalno vožnjo.

Jozsef Tabaka in Matej Žagar

VSTOPNICE: EVENTIM, PETROL IN POŠTA SLOVENIJE

3. 4. 2016 OB 16. URI 
V ŠPORTNI DVORANI OŠ KOPRIVNICA !

VLJUDNO VABLJENI!

KI BO V NEDELJO, 

ANSAMB'L » GA ŠE NI BL'U«,
ANSAMBEL » JUG »,
KVINTET » DORI«,
ANSAMBEL »TONETA RUSA«,
SKUPINA  »GADI«

SODELUJEJO:
HARMONIKARJI TONIJA SOTOŠKA, 
BOŠTJANA POVŠETA IN MATEJA BOŽIČNIKA,
UČENCI GLASBENE ŠOLE KRŠKO,
MPZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV SENOVO,
FOLKLORNA SKUPINA SENOVO,
JANKO IN MATEJA VOLČANŠEK,

PROGRAM BO POVEZOVALA TANJA VIDIC GORŠAK !

vabi 
na koncert 

VSTOPNICE
12 EUR

EVENTIM 
PETROL IN 

POŠTA SLOVENIJE
ENO URO PRED 

KONCERTOM

TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO 

» POD DOMAČIM ZVONIKOM «

Anton Sotošek s.p., Pot na Polšco 48, Krško


