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Občina za koncesije, svetniki ne
Nov objekt za PGE do leta 2021

Povezujejo generacije in regijo

Štejejo dejanja, ne lepe besede

Zbirko bi želeli tudi v Brežicah

Posavski pevski praznik 2017 
združil 530 pevk in pevcev

Krčani na trnih vse do konca

Burno po odstopu
Na odstop direktorice brežiške bolnišnice mag. 
Nataše Avšič Bogovič so se z željo po vrnitvi 
bivšega direktorja Dražena Levojevića odzvali 
zaposleni v osrednji zdravstveni ustanovi v regiji, 
predsedniki društev s področja zdravja pozivajo 
k izbiri novega direktorja na podlagi programa 
in osebnostnih lastnosti ter izločitvi političnega 
preglasovanja, poslanec v DZ Igor Zorčič pa 
odgovarja županu Ivanu Molanu.

 Stran 3

Bo treba za dvig 
»minimalca« na ulice?
Nujen je dvig minimalne plače, ki trenutno 
ne dosega niti izračunanega praga revščine, 
ter njena redefinicija, tako da bi iz nje izvzeli 
vse dodatke, so se strinjali udeleženci javne 
razprave, ki jo je organizirala IDS Posavje. Ker 
je po njihovem mnenju dialog z delodajalci 
nemogoč, vidijo rešitev le v zaostritvi 
sindikalnega boja.

 Stran 6

UČENJE RAZGIBA ŽIVLJENJE - Pod tem geslom je 17. maja na ploščadi pred Kulturnim domom Krškom 
potekala Parada učenja, osrednja prireditev v okviru Tedna vseživljenjskega učenja v Posavju. Na 
celodnevnem dogodku v organizaciji Ljudske univerze Krško so se na stojnicah predstavile številne 
izobraževalne in druge ustanove, ki so ob tem pripravile tudi razne praktične delavnice - OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško denimo delavnico izdelave preprostih glasbil (na fotografiji), na katere so zlasti 
mlajši tudi z veseljem zaigrali. Več o živahnem dogajanju lahko preberete in pogledate na zadnji strani 
časopisa. Sicer pa je bila majska prireditev nekakšen uvod v pestro več kot dvotedensko dogajanje 
ob prazniku občine Krško, katerega vrhunec bo druženje občank in občanov 7. junija na isti lokaciji.
  Foto: Peter Pavlovič
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Prazničnih 17 dni v Krškem
Z jutrišnjim dnem se pričenjajo prireditve ob letošnjem pra
zniku občine Krško. V dobrih dveh tednih, do 10. junija, se 
bo zvrstilo okoli 50 prireditev (seznam najdete na strani 19), 
osrednja - slavnostna akademija ter kulturno-zabavno druže
nje občank in občanov - pa bo v sredo, 7. junija, s pričetkom 
ob 17. uri v Kulturnem domu Krško, kjer bodo podelili tudi 
letošnja občinska priznanja. V okviru praznovanja bo namenu 
predanih tudi nekaj novih pridobitev: obnovljen most v Anžah 
(29. maja), obnovljena Bračičeva ulica na Senovem (31. maja), 
prenovljena in nadgrajena Tržnica Videm (3. junija), nov pos
lovilni objekt na pokopališču Brestanica (5. junija), energet
sko saniran vrtec Pika Nogavička v Leskovcu pri Krškem (6. 
junija) in novozgrajeno krožišče v Velikem Podlogu (8. junija). 
Krškemu občinskemu prazniku smo namenili posebno pri
logo na straneh 13-19 ter strani z voščili organizacij in pod
jetij (20-28), ki smo jih popestrili s prispevki o praznovanju 
v preteklosti.

AKTUALNO

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Čestitamo
ob prazniku!
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Župan Ivan Molan je točko po 
kar dolgotrajni razpravi, v ka
teri so se svetniki bolj nagiba
li k temu, da programa pode
ljevanja koncesij ne sprejmejo, 
prekinil. Kot je dejala uvodni
čarka Patricia Čular, ki vodi 
oddelek za družbene dejav
nosti, gospodarstvo, kmetij
stvo in razvoj, je v občini Bre
žice zdravstvena mreža na 
primarni ravni organizirana 
v dveh javnih zavodih, in si
cer Zdravstvenem domu Bre
žice in Lekarni Brežice, ter z 
izvajalci, ki na primarni ravni 
zdravstveno dejavnost izvaja
jo na podlagi podeljenih kon
cesij. Občina je koncesije po
deljevala do leta 2009, ko je 
občinski svet sprejel sklep o 
zadržanju podeljevanja kon
cesij do sprejema nove zako
nodaje na tem področju. Kot 
je omenila Čularjeva, je bilo 
izvajanje zdravstvene dejav
nosti na primarni ravni s stra
ni koncesionarjev stabilno, vse 
do lani, ko so se soočili z upo
kojitvijo in smrtjo dveh nosil
cev koncesije. Zaradi sklepa o 
zadržanju so lahko ti koncesi
ji samo prenesli nazaj v mrežo 
izvajalcu zdravstvene dejavno
sti, tj. ZD Brežice, in sicer pro
gram enega tima zobozdra
vstva za odrasle in 0,6 tima 
splošne ambulante. Kmalu je 
bila občina s strani ZZZS OE 
Krško opozorjena, da mora kot 
ustanoviteljica javnega zavo
da in kot odgovorna za pode
ljevanje koncesij na primarni 
ravni razmisliti o prihodnjem 
razvoju zdravstvene mreže za
radi dveh zadev – občina je no
silcem zdravstvene dejavnosti 
v zdravstvenem domu nalaga
la nove obsege programa, is
točasno pa je prišlo do odliva 
teh nosilcev, kot drugo pa za
radi starostne strukture kon
cesionarjev, ki kaže, da se ti za
radi zakonodaje ne vključujejo 
več v dežuranja (starejši od 55 
let niso več dolžni dežurati) in 
lahko posledično pričakujejo 
nadaljnje upokojitve glede na 
zakonska določila. V dogovoru 
z ZZZS OE Krško in ZD Brežice 
je občina pristopila k pripravi 
novega programa podeljevanja 
koncesij, saj veljavni program 
ne odraža več dejanskega sta
nja na tem področju. 

ZD BREŽICE KAR BREZ 
SEDMIH ZDRAVNIKOV

Nov program med drugim 
predlaga, da se lahko konce
sije v primeru upokojitev (ali 
smrti) zdravnikov ponovno 
razpišejo in podeljujejo. Obči
na razpis koncesij vidi kot eno 
od orodij, s katerimi lahko v 
občino pritegne dodaten ka
der. Čularjeva je poudarila, da 
je problematika pomanjkanja 
zdravnikov v ZD Brežice zaskr
bljujoča, saj že danes manjkata 
dva zdravnika v splošni ambu
lanti, ravno tako sta razpisani 
dve delovni mesti za enoto za 
hitre preglede, konec leta se 
obetajo najmanj dve upokoji

Svetniki so med drugim potr
dili zaključni račun proračuna 
občine za leto 2016, ki pred
stavlja prikaz tako predvidenih 
kot realiziranih prihodkov in 
prejemkov kakor tudi odhod
kov in drugih izdatkov v pro
računskem letu. V njem je bilo 
realiziranih 32 mio evrov pri
hodkov in 31,3 mio evrov od

hodkov. Predsednik Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV) Davorin Naglič 
je predstavil delovanje SPV kot 
posvetovalnega telesa župana, 
katerega prioritetna naloga je 
beleženje stanja in uveljavlja
nje ukrepov za vzpostavitev 
večje varnosti udeležencev v 
prometu, predvsem najbolj 
ranljivih skupin, kot so otro
ci in starejši občani. SPV pre
jema za delovanje sredstva iz 
proračuna, v minulem letu pa 
je ta znesek znašal 0,42 evra na 
prebivalca občine. Na letni rav
ni izvede več preventivnih akcij 
in se vključuje v nacionalne, or
ganizira predavanja in praktič
no vožnjo za starejše voznike, 
izvede vsakoletno teoretično 
in praktično tekmovanje učen
cev in dijakov Kaj veš o pro
metu, opravlja pa tudi oglede 
stanja vozišč, opozarja na ne
varne točke, neustrezno ali po
manjkljivo prometno signaliza
cijo ipd. 

ŠE VEDNO NIZKA 
ODZIVNOST

Občinski svetniki so se sezna
nili tudi z zdravjem prebival
stva in izvajanjem preventivne
ga programa SVIT na območju 
občine. Kot smo že zapisali v 
najavi seje občinskega sveta v 
prejšnji izdaji Posavskega ob
zornika, se odzivnost občank in 
občanov med 50. in 74. letom 
v preventivni program za zgo
dnje odkrivanje raka debelega 
črevesa in danke zadnja leta 
nekoliko izboljšuje, še vedno 
pa je med 18 občinami v zdra
vstveni regiji Novo mesto dru
ga najnižja in znaša 59,64 %, 
cilj pa je doseči vsaj 70 % od
zivnost. Predvsem so na ne
boleče testiranje blata (kom
plet dobi posameznik s pošto 
na dom) in v nadaljevanju is
kanje prikritih ali zelo majhnih 
krvavitev v črevesju slabo od
zivni moški, za 10 % manj kot 
ženske, četudi je po statistič
nih podatkih obolevnost moš
kih za rakom debelega črevesja 

Občina za koncesije, svetniki ne
BREŽICE - Svetniki se načeloma ne strinjajo s podeljevanjem koncesij na pri-
marni ravni zdravstvene dejavnosti v občini Brežice. Tako lahko povzamemo 
eno od točk 18. seje Občinskega sveta občine Brežice, ki je bila 11. maja in se je 
predčasno končala ravno pri omenjeni točki.

tvi med nosilci splošne ambu
lante in ena upokojitev pedia
tra, kar pomeni, da je za konec 
tega leta v ZD Brežice pred
videno pomanjkanje kar sed
mih zdravnikov. Razpravo je 
začel Anton Zorko (DeSUS), 
ki je poudaril, da javni zdra
vstveni zavodi niso nosilci ka
drovske politike, ampak ka
drovanje zdravnikov kreira 
zdravniška zbornica. »Specia
lizanti lahko po končani spe
cializaciji odidejo drugam, kar 
ni prav,« je izpostavil in dodal, 
da bi od zdravstvenega doma 
pričakoval, da naredi izračun, 
za koliko bi se mu s podelitvijo 
koncesij zmanjšali prihodki na 
eni strani in stroški na drugi. 
»Prihodki se mu bodo zagoto
vo zmanjšali za veliko več kot 
pa stroški, to pa pomeni tudi 
možnost izgube za sam javni 
zavod, za kar pa je odgovoren 
ustanovitelj, ki je podelil kon
cesijo, ne pa direktor,« je de
jal in nadaljeval: »Ravno zato, 
ker se koncesionarju prihodki 
bolj povečujejo kot pa stroški, 
je tak naval na koncesije v Slo
veniji.« Igor Zorčič (SMC) je 
izrazil bojazen, da bodo k za
sebnikom odšli še tisti, ki so 
zaposleni v javnem zdravstve
nem zavodu, »v zvezi s tem pa 
se lahko resno sprašujemo, ali 
bo ZD Brežice na koncu samo 
še stavba z direktorjem, ki bo 
dajal prostore v najem zaseb
nikom«. Proti koncesijam so se 
javno izrekli tudi Aljoša Ro-
van (IDS), mag. Jožef Pilta-
ver (Lista Sonce) in dr. Stan-
ka Preskar (SMC). Župan je na 
koncu odločil, da bodo najprej 
preučili, kaj bi ponovno pode
ljevanje koncesij pomenilo za 
ZD Brežice predvsem s finanč
nega vidika. Točko (kot tudi še 
preostale tri) naj bi do konca 
izpeljali zelo kmalu.

REBALANS - VIŠJI STROŠKI

Svetniki so poleg tega potrdi
li drugi rebalans proračuna 
za leto 2017. Po novem bodo 
skupni prihodki občine neko
liko nižji (22,1 milijona evrov), 
odhodki pa se bodo povečali 
za 1,8 milijona na slabih 28,5 
milijona evrov. Za dober mi
lijon in pol se bodo povečali 
investicijski transferji zaradi 
vključitve namenskega presež
ka iz preteklih let ter poveča

nja sredstev za nakup opreme 
za učilnice OŠ Cerklje, obno
ve Dobovske-Prešernove ces
te ter obnove železnega mostu 
preko Save in Krke. Na novo je 
na strani odhodkov uvrščena 
postavka o sanaciji cest v Do
bovi po begunski krizi, ker je 
občina pridobila sredstva za 
sanacijo. Svetniki so sprejeli 
tudi Celostno prometno stra
tegijo (CPS) občine Brežice, ki 
jo je predstavil Dušan Blat-
nik iz družbe Savaprojekt d.d. 
Krško, vodja strokovne sku
pine pri pripravi tega doku
menta. Med drugim je bilo iz
postavljeno, da se kar 46 % oz. 
skoraj 4000 delovno aktivnih 

občanov vozi na delo drugam, 
kar zagotovo ni zanemarljiv 
podatek, ter da je avtomobil 
prepogosta izbira mobilnosti. 
Po sprejetju CPS sledi petle
tno obdobje izvajanja nabora 
ukrepov. Občinski svet je po
trdil tudi letno poročilo JP Ko
munala Brežice d.o.o. in poro
čilo o izvajanju GJS v lanskem 
letu, ki ju je predstavil direktor 
brežiške komunale Aleksan-
der Zupančič. Med drugim je 
omenil, da v letu 2016 beležijo 
za 83 % več ločeno zbranih od
padkov kot 2011, lani so loče
no zbrali 59,6 % odpadkov, kar 
pomeni 348 tisoč evrov manj 
za plačilo položnic na leto oz. 
4,9 evra manj za štiričlansko 
družino na mesec. Opozoril je, 
da niso komunalne storitve tis
te, ki zvišujejo cene, ampak so 
položnice dražje predvsem za
radi višjega davka in najemni
ne ter obdelave odpadkov. V 
sklopu kadrovskih zadev pa 
so svetniki direktorici ZPTM 
Brežice mag. Mateji Gerjevič 
funkcijo zaupali še za nasled
njih pet let.
 Rok Retelj

Mag. Mateja Gerjevič, direk-
torica ZPTM Brežice 

Nov objekt za PGE do leta 2021
KRŠKO - Krški občinski svet je 11. maja na 22. seji med drugim potrdil pred-
log letošnjih nagrajencev ob občinskem prazniku in zaključni račun proračuna 
za lansko leto. Seja je sicer potekala brez večjih razprav ob posameznih točkah 
dnevnega reda. 

in danke višja kot pri ženskah. 

Svetniki so potrdili tudi letni iz
vedbeni načrt kulture, za kate
ro je namenjenih 1,9 mio evrov, 
in potrdili dokument identifi
kacije investicijskega projek
ta za izgradnjo prizidka in ob
novo gasilskega doma Poklicne 
gasilske enote Krško. Obstoje
či gasilski dom, zgrajen 1965, 
h kateremu so bile leta 1980 
dograjene še garaže in ne
kaj upravnih in drugih pro
storov, že vrsto let ne ustreza 
več prostorskim in funkcional
nim zahtevam izvajanja delov
nih procesov in izpopolnjeva
nja poklicne gasilske enote, ki 
je enota širšega pomena, saj za
gotavlja izvajanje nalog zašči
te in reševanja ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi, industrij
skih nesrečah, naloge tehnič
nega reševanja ob nesrečah v 
cestnem prometu in ob nesre
čah na vodah tudi na območju 
sosednjih občin Kostanjevica 
na Krki in Brežice. Investicija 
v izgradnjo prizidka in obnovo 
objekta znaša 2,6 mio evrov, re
alizirana pa naj bi bila do leta 
2021. 

NOV TRŽNI RED

Po razveljavitvi predhodnega 
so dali soglasje k novemu trž
nemu redu na tržnici na Vid
mu. Urejanje in vzdrževanje 

videmske tržnice ter izvaja
nje tržnega reda je v pristojno
sti koncesionarja Agro Posavje. 
V letnem času (od 1. 4. do 31. 
10.) tržnica obratuje vsak de
lovnik in soboto med 6. in 13. 
uro, v zimskem času (1. 11. do 
31. 3.) pa od 7. do 13. ure. V 
pravilniku so poleg obratoval

nega časa opredeljena prodaj
na mesta in blago, vzdrževa
nje reda in čistoče ter v sklopu 
slednjega tudi pravila obnaša
nja in ravnanja oziroma prepo
vedi na območju tržnice. 

Svetniki so potrdili tudi ce
lostno prometno strategijo 
občine, ki so jo izdelali v pod
jetju APIIA iz Ljubljane. Strate
gija vsebuje analizo obstoječe
ga stanja na področju prometa 
v mestu Krško in njegovi oko
lici ter se nadaljuje z vizijo ra
zvoja prometnega sistema oz. 
vzpostavljanja trajnostnih ob
lik prometa. Predvsem gre za 
razbremenitev tranzitnega in 
tovornega prometa skozi sre
dišča naselij, večjo uporabo 
javnega potniškega prometa, 
razširitev in povezanost kole
sarske infrastrukture idr. Iz
delana strategija je bila po
goj, da bo lahko Občina Krško 
v prihodnje kandidirala na 
evropskih razpisih za različne 
infrastrukturne projekte. 

Med 18 točkami dnevne
ga reda izpostavljamo še so
glasje svetnikov k začetku po
stopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega na
črta za razvoj obstoječe dejav
nosti v delu ureditvene enote 
SEN 072. Ta se nanaša na novo
gradnjo skladiščnih prostorov 
ob poslovni zgradbi podjetja 

Papiroti na Senovem. Podje
tje je preselilo dejavnost iz Kr
škega na Senovo že pred tremi 
leti, njihovi skladiščni prosto
ri pa se še vedno nahajajo na 
prejšnji lokaciji na Vidmu, kar 
podjetju onemogoča optimiza
cijo delovnih procesov.
 Bojana Mavsar

Davorin Naglič, predsednik 
SPV občine Krško (foto: Sven 
Mavsar)

Znani občinski nagrajenci
Leta 2012 je Občina Krško prvič v samostojni Sloveniji podelila 
naziv Častni občan občine Krško kot najvišje občinsko prizna
nje. Tedaj ga je prejel predsednik uprave NEK Stanislav Rož-
man, ki bo tako edini častni občan ostal še najmanj eno leto, 
saj naziva tudi letos ne bodo podelili. Veliki znak občine bos
ta prejela Miran Resnik in Steklarstvo Resnik ter Dom sta-
rejših občanov Krško. Znak občine bosta prejela Stane Iskra 
iz Krškega in družba Willy Stadler d.o.o. iz Velike vasi, pri
znanje občine pa Božislav Kosalec in Mitja Markovič iz Kr
škega, Franc Slivšek s Senovega, Dejan Žnideršič z Zdol in 
družba Arch d.o.o. z Rake. Na slavnostni akademiji 7. junija 
bo skupno 19 prejemnikov prejelo tudi jubilejna priznanja za 
delovanje: PGD Dolenja vas, Lovska družina Senovo, PGD Ve
liki Trn, PGD Mali Kamen, AMD Krško, Društvo upokojencev 
Senovo, Društvo upokojencev Brestanica, Zveza lovskih dru
žin Posavje Krško, Lovska družina Krško, Lovska družina Stu
denec – Veliki Trn, Pihalni orkester Krško, Šolski center Krško 
– Sevnica, PGD Brege, PGD Gora, ZŠAM Krško, Kulturni dom 
Krško, Društvo ljubiteljev fotografije Krško, Teniški klub Bre
stanica in Skavti STEG Krško.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Vseh pet članic Nadzornega odbora 
Občine Kostanjevica na Krki je 10. maja nepreklicno odstopilo s 
te funkcije. »Odstopno izjavo podajamo zaradi nedelovanja lokal
ne samouprave, s čimer se škoduje občanom, ter zaradi medse
bojnega prelaganja odgovornosti in neresnosti občinske uprave, 
občinskih svetnikov in župana pri opravljanju njihovih funkcij,« 
so Cvetka Vukčevič Kofol (predsednica), Mihelca Lakner, Ma-
teja Olovec, Aleksandra Kodrič Zagorc in Nataša Unetič Tom-
še zapisale v odstopni izjavi.  P. P.

Odstopil nadzorni odbor
KRŠKO - V petek, 26. maja, ob 10. uri bo v mali dvorani Kultur
nega doma Krško v okviru projekta »Zavezništvo za mlade« 
okrogla miza o sinergiji šolstva, gospodarstva in lokalne skup
nosti pri uvajanju praktičnega izobraževanja v podjetja in spo
znavanje zaposlitvenih priložnosti za mlade. Predstavili bodo 
dosedanje rezultate projekta in načrtovane aktivnosti za jesen, 
razpis Občine Krško za spodbujanje počitniškega dela, krovni 
projekt »Alliance for Youth« ter vključenost dualnega sistema 
izobraževanja. S projektom, v katerem so na pobudo in v sode
lovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem združili 
moči šolstvo, gospodarstvo in lokalna skupnost, želijo mladim 
omogočiti lažji prehod po končani izobrazbi na trg dela.   P. P.

Okrogla miza v okviru projekta 
Zavezništva za mlade
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Med pridobitvami ustanove je 
direktorica Fabjančič Pavli-
čeva izpostavila novo reševal
no vozilo, opremljeno z najso
dobnejšo reševalno opremo, 
za nakup katerega so iz last
nih sredstev in naslova pre
sežkov v minulih letih name
nili 226.000 evrov.  Hkrati so 
z mobilnimi radijskimi posta
jami ter tabličnimi računalni
ki opremili vsa reševalna vozi
la in osebje, navedene naprave 
za komunikacijo pa bodo omo
gočale povezavo z dispečers
kim centrom, ki bo koordiniral 
delo nujne medicinske pomoči 
(NMP) in reševalnih prevozov. 
Sicer pa je v neposredni bliži
ni krškega hrama zdravja Obči
na Krško financirala izgradnjo 
pristajališča za pristanek heli
kopterjev, ki opravljajo nujne 
prevoze obolelih v večje zdra
vstvene centre, v ZD pa so za 
potrebe službenih voženj za 
zaposlene nabavili dve oseb
ni vozili. 

Trenutno je v ZD Krško 154 
zaposlenih, kot je še poveda
la direktorica, pa je v zadnjem 
letu prišlo do največjih kadro
vskih sprememb v zadnjih 17 
letih, ki so jim botrovale pred
vsem upokojitve, pridoblje
ni novi zdravstveni programi, 

Leto kadrovskih sprememb
KRŠKO - V spomin na dr. Jožeta Bogataja, pionirja zdravstvene dejavnosti v občini Krško, so zdravstveni de-
lavci Zdravstvenega doma Krško 12. maja obeležili 32. Bogatajev dan. To je dan, ko krški zdravstveni delav-
ci ne le predstavijo dosežke in načrte za prihodnost, pač pa tudi spoštovanje, solidarnost, strokovnost in 
ustvarjalnost, je dejala direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič.

pa tudi večje število porodniš
kih odsotnosti. Trenutno imajo 
zaposlenih kar devet speciali
zantov, sicer pa sta se v navede
nem obdobju  upokojili dve za
posleni, osmim se je zaključila 
zaposlitev za določen čas, trem 
pa pripravništvo, zaposlitev za 
nedoločen čas sta prekinila Da-
mijan Blatnik, dr. dent. med., 
spec. zob. in čelj. ortopedije, ter 
Nataša Obradović, dr. med., 
spec. druž. med. Za nedoločen 
čas so zaposlili: Janjo Ojster-
šek, dr. med., spec. druž. med., 
Ano Dvornik, dr. dent. med., 
med. sestro Majo Žibert, zo
bozdravstveno asistentko Me-
lito Gričar, Darjo Vovk, dipl. 

inž. lab. biomedicine, Danije-
lo Furlan, spec. lab. biomedici
ne, diplomirana zdravstvenika 
Uroša Bega in Simona Krnca 
ter dipl. med. sestro Ano Vo-
deb, za nadomeščanje porod
niških in bolniških odsotnosti 
pa za določen čas medicinske 
sestre Janjo Hriberšek, Doro-
tejo Rau, Valerijo Kunej, Ta-
maro Kralj in Blažko Gramc 
ter Klaro Suhadolnik, dr. 
med., in Želimirja Skočiliča, 
dr. med., spec. psihiatrije. V za
vodu skrbijo tudi za izobraže
vanja, saj se zavedajo, je še de
jala direktorica, »da je znanje 
gonilo dobre delovne organi
zacije«. 

Sicer pa je zbranim v sklopu 
strokovnega dela Bogatajeve
ga dneva pod naslovom »Spoz
naj me: skozi rime do hitrej
šega in lažjega razumevanja 
duševnih tegob« psihologin
ja Tanja Povhe predstavila 
avtorsko strokovno pesniško 
zbirko, predsednica sindika
ta Snežana Ladika Žvar, dr. 
med., spec. ped., pa je pode
lila jubilejne delovne nagra
de za 10, 20, 30 let skupne de
lovne dobe ter za 20 let dela 
v ZD Krško. Najdaljši delovni 
staž (30 let) je dopolnil Fi-
lip Umek, že 20 let pa so za
poslene Sonja Blažinč, Ire-
na Dvornik, Snežana Ladika 
Žvar in Mihaela Pacek. Prire
ditev so obogatili s priložnost
no razstavo likovnih del, ki so 
jih zaposleni ustvarili v sklo
pu ustvarjalne delavnice za za
poslene, pevsko-instrumental
ni program je izvedla Kristina 
Lovšin Salmič, dr. med., spec. 
ped., člani dramske sekcije KD 
Leskovec pri Krškem pa so iz
vedli kratko gledališko igro 
pod naslovom Informativna 
točka (v zdravstvenem domu), 
katere avtorica in režiserka je 
Vesna Šinko, prav tako zapos
lena v ZD Krško. 

 Bojana Mavsar

Spredaj (z leve): pomočnica direktorice za zdravstveno ne-
go Barbara Lackovič, direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič in 
strokovni vodja zavoda Janja Zorko Kurinčič. 

Širša posavska javnost in tudi člani društev s področja zdravja smo 
bili nemalo presenečeni ob odstopu direktorice Splošne bolnišni-
ce Brežice po komaj letu, odkar je prevzela vodenje. Ne poznamo 
razlogov za njeno odločitev, slišati je več bolj kot ne ugibanj, med 
njimi tudi to, da ima Ministrstvo za zdravje spet -  kolikokrat že 
doslej? – predvideno reorganizacijo, ki naj bi za našo bolnišnico 
pomenila najbrž krčenje dejavnosti. Ali je morda tu vzrok za njen 
odstop, ker ne želi pri tem sodelovati? Ne verjamemo namreč, da 
se je odpovedala vodenju zaradi izgube, saj vemo, da jo imajo sko-
raj vse bolnišnice, ki so dobile nov urgentni center, ne pa tudi toli-
ko denarja, kot ga naložba terja za delovanje. 

Kot močno zainteresirana javnost smo se odločili, da pred imeno-
vanjem novega direktorja – razpis se, kolikor vemo, izteka – opozo-
rimo vse, ki imajo besedo pri tem, to pa sta svet zavoda, ki bo naj-
bolj odgovoren, in Ministrstvo za zdravje, da nam je še kako mar, 
kdo bo vodil ta zavod. Pričakujemo, da bo imel pri izboru prednost 
kandidat z dobrim programom in trdno vizijo njegovega razvoja. 
Da bo imel kandidat dovolj volje in moči za uresničitev svoje vizije. 
Zavodu ni v prid pogosto menjavanje vodstva. Uspešnost bolnišnice 
je v veliki meri odvisna prav od dobrega vodenja. Zato prosimo vse 
odgovorne, da ob izboru novega direktorja izločijo iz kadrovskega 
vrtiljaka politično preglasovanje, naj imata prednost program in 
kandidatove osebnostne lastnosti, da bo sposoben motivirati svo-
je sodelavce in voditi zavod dolgoročno in stabilno. Bojimo se na-
mreč, da bo še kak kratkotrajni mandat bolnišnici v pogubo, saj 
bi vodil v združitev z drugo ustanovo te vrste. Tega pa si ne želi-
mo, tako kot ne vidimo rešitve sedanjih zagat slovenskega zdra-
vstva v centralizaciji. V Posavju smo tudi že utrujeni od nenehnega 
dokazovanja, kaj pomeni bolnišnica ljudem na obrobju Slovenije. 

Bolniki, povezani v društvih s področja zdravja – več kot 1500 nas 
je – želimo s tem pismom sporočiti, da zaupamo v strokovnost 
zdravstvenega osebja in da nam ni vseeno, kdo in kako bo vodil 
Splošno bolnišnico Brežice, s katero si želimo tudi mi nadaljeva-
ti doslej dobro povezavo. Zato si kot del civilne družbe jemljemo 
pravico, da povemo svoje mnenje ob izboru direktorja in hkrati iz-
razimo pripravljenost biti v pomoč zavodu, če bo le-ta potreboval 
širšo družbeno podporo.
 Posavska društva s področja zdravja - predsedniki:
 Franc Černelič, Milena Jesenko, 
 Alojz Brajkovič, Darja Mandžuka

Že 11. maja so se z izjavo za 
javnost na dogajanje odzva
li zaposleni v bolnišnici. Kot 
so zapisali, je večina zaposle
nih v Splošni bolnišnici Breži
ce izredno zaskrbljena zara
di nastale situacije. »Natanko 
pred letom dni je bila za direk
torico imenovana mag. Nata-
ša Avšič Bogovič kljub temu, 
da smo zaposleni izrazili jasno 
podporo Draženu Levojeviću. 
Predstavnik zaposlenih v sve
tu zavoda je takrat v nasprot
ju z izraženo voljo zaposlenih, 
glasoval za imenovanje Avšič 
Bogovičeve,« so spomnili. Iz
postavili so, da kljub velikemu 
številu ur iz prerazporejene
ga delovnega časa ter omejit
vam pri zaposlovanju bolnišni
ca predstavlja vir za preživetje 
okrog 340 zaposlenim in nji
hovim družinam, majhnost 
bolnišnice pa za paciente v 
veliki meri pomeni prednost, 
saj je možen večji osebni stik 
s pacienti, to individualizaci
jo pacienta pa je v večjih cen
trih težje doseči. Ker vodenje 
bolnišnice vpliva na zaposle
ne v organizaciji, pozivajo Mi
nistrstvo za zdravje in svet bol

Zaposleni za vrnitev Levojevića,
Zorčič za »umiritev žogice«
BREŽICE - Odstop direktorice Splošne bolnišnice Brežice mag. Nataše Avšič Bogovič, o katerem smo poro-
čali v prejšnji številki časopisa, je povzročil kar precej odmevov v regiji, zlasti zaradi bojazni, da je to uvod 
v priključitev brežiške bolnišnice k novomeški.

nišnice, da v najkrajšem času 
zagotovijo odgovorno in za
nesljivo vodstvo, ki bo delova
lo v korist bolnišnice in ljudi v 
Posavju. »Želimo si prejšnje
ga direktorja, gospoda Levoje
vića, nazaj, kar izražamo tudi 
z zbranimi podpisi, in da bi 
predstavnik zaposlenih v sve
tu zavoda tokrat le glasoval po 
večinski volji zaposlenih. Prav 
tako pozivamo naše uporabni
ke, da nas pri prošnji podprejo 
v dobrobit naše bolnišnice ter 
celotnega Posavja,« so zapisali.

ZORČIČ: NEPOTREBNE 
RAZPRTIJE

Za odziv smo prosili tudi pos
lanca v Državnem zboru in 
brežiškega občinskega svetni
ka Igorja Zorčiča, ki ga je žu
pan Ivan Molan omenjal kot 
»botra« lanskega imenovanja 
Avšič Bogovičeve za direkto
rico. »Negativno sem prese
nečen nad politično medijsko 
kampanjo, ki jo je že pri ime
novanju in tudi pri odstopu 
direktorice Avšič Bogoviče
ve sprožil župan Ivan Molan, 
verjetno zaradi vrnitve usluge 

svojemu podporniku na voli
tvah, bivšemu direktorju bol
nišnice Draženu Levojeviću, ki 
ga je potem, ko ni bil ponovno 
imenovan za direktorja bolni
šnice, takoj zaposlil kot sve
tovalca v kabinetu župana,« 
pravi Zorčič. Županove naved
be glede njegove podpore pri 
imenovanju direktorice so po 
njegovem mnenju zavajujoče: 
»Zaskrbljujoče in neresnične 
pa so tudi izjave župana, da je 
zaradi imenovanja in odstopa 
direktorice ogrožen obstoj bol
nišnice. Spremembe v vodstvu 
bolnišnice nikakor ne ogroža
jo njenega obstoja, zato ni prav 
in ni dobro, da župan sklicuje 
medije, preko katerih zaposle
ne in občane straši z zaprtjem 
bolnišnice. Tudi če bi se kaj ta
kega dejansko dogajalo, pa se 
zagotovo ne, je naloga sleher
nega župana, da občane pomi
ri, ne pa da vnaša nemir in ne
zaupanje, čemur smo vedno 
znova priča v tem mandatu.« 
Kot pravi Zorčič, je posledica 
omenjenih medijskih aktiv
nosti tudi ponovno zbiranje 
podpisov podpore, »ki jih ne
kaj posameznikov organizira v 

bolnišnici, kar pa za bolnišni
co ni dobro, saj med zaposlene 
vnaša nepotrebno preštevanje 
in delitve, hkrati pa že vnaprej 
odreka podporo vsakemu no
vemu direktorju ali direktori
ci«. In zaključuje: »Ker so vse 
majhne bolnišnice od nekdaj 
kamen spotike različnih mini
strov in se lokalni poslanci v 
Ljubljani zanje še kako trdno 
zavzemamo, so tovrstne lo
kalne razprtije povsem nepo
trebne, zato pričakujem čim
prejšnjo umiritev žogice.« 

Z javnim pismom (v celoti ga 
objavljamo ob strani) so se 
oglasili tudi predsedniki dru
štev s področja zdravja, ki pred 
izborom novega direktorja po
zivajo k izločitvi političnega 
preglasovanja iz kadrovske
ga vrtiljaka ter naj imata pri 
izboru prednost program in 
kandidatove osebnostne last
nosti, da bo sposoben voditi 
zavod dolgoročno in stabilno, 
saj se bojijo, da bo še en krat
kotrajen mandat vodil v zdru
žitev bolnišnice z drugo usta
novo te vrste. 
 Peter Pavlovič

Pred izborom direktorja Splošne 
bolnišnice Brežice

prejeli smo

VELIKA DOLINA - V organizaciji Območnega združenja Rde-
čega križa Brežice, Občine Brežice in Uprave RS za zaščito in 
reševanje, Izpostave Brežice je 20. maja pri OŠ Velika Doli-
na potekalo 23. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju je 
sodelovalo šest ekip prve po
moči, in sicer tri ekipe iz Sev
nice (OZRK Sevnica I in II ter 
GZ Sevnica), dve iz Krškega 
(NEK 2 in OZRK Krško) ter 
ekipa Občine Kostanjevica na 
Krki. Kot nam je zaupala vod
ja brežiške izpostave URSZR 
Zdenka Močnik, je preverja
nje potekalo na štirih delov
nih točkah, kjer so člani ekip 
nudili prvo pomoč poškodo
vanim (učencem-statistom 
OŠ Velika Dolina) ob različ
nih situacijah - nesreči na šol
skem igrišču, med piknikom, 
delovni nesreči, na četrti toč

ki pa je potekal prikaz dela z radijskimi postajami in transport 
ponesrečencev. Prvo mesto je pod budnim očesom usposobljenih 
ocenjevalcev RK dosegla ekipa NEK 2, drugo mesto je pripadlo 
OZRK Sevnica I, tretje OZRK Krško, četrto GZ Sevnica, peto Obči
ni Kostanjevica na Krki in šesto OZRK Sevnica II. Ekipa NEK 2 bo 
tako regijo Posavje zastopala na državnem preverjanju usposo
bljenosti ekip prve pomoči, ki bo letos oktobra v Kobaridu.

Tudi letos so preverjanje popestrili s spremljajočimi predsta
vitvami dejavnosti in opreme različnih služb ter društev, ki se 
vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesreča
mi. Svojo dejavnost in opremo so predstavili: Prostovoljno gasil
sko društvo Velika Dolina, Radioklub Elektron Brežice, Planinsko 
društvo Brežice, Kinološko društvo Brežice, Kinološko društvo 
IZAR, Jamarski klub Brežice, Zdravstveni dom Brežice, Društvo 
potapljačev VIDRA Krško, Policijska postaja Brežice, Uprava za 
obrambo Novo mesto in Slovenska vojska.
 R. Retelj

Najboljša druga ekipa nuklearcev

Člani ekipe prve pomoči NEK 2 
bodo svoje znanje prikazali tu-
di na državni ravni.
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VEČ PROMETNIH NESREČ, MED NJIMI TUDI SMRTNA - 16. 
maja so policisti okoli 19. ure obravnavali hudo prometno ne
srečo v kraju Globočice pri Kostanjevici na Krki. Povzročil jo 
je 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je med vožnjo iz 
Kostanjevice proti Oštrcu v Globočicah v ovinku zapeljal na 
levo stran vozišča v trenutku, ko se je iz nasprotne smeri pra
vilno pripeljal 86-letni moški z mopedom, ki je spričo poškodb, 
ki jih je pri trku utrpel, umrl na kraju nesreče.  

In medtem ko so noge voznikov 'na gasu' vse prepogosto pre
težke, pa je toplejše vreme na ceste privabilo tudi več rekrea
tivnih športnikov, motoristov in kolesarjev, ki so kot udeleženci 
v prometu še posebej izpostavljeni. Kar potrjuje tudi nesreča, 
ki se je 12. 5. popoldne pripetila v Krškem, ko je voznik oseb
nega avtomobila odvzel prednost 48-letnemu in 26-letnemu 
kolesarju. Slednja sta na srečo utrpela le lažje poškodbe. 

17. 5. je nekaj po 22. uri počilo na avtocestnem odseku med Dr
novim in Čatežem. Nesrečo je povzročil 31-letni voznik oseb
nega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v priklo
pno vozilo pred seboj, ki ga je vozil 51-letni voznik. Po trčenju 
je priklopno vozilo odtrgalo od vlečnega vozila, odpadli deli 
pa so poškodovali tudi avtomobil, ki je vozil v nasprotni sme
ri proti Ljubljani. V nesreči se je povzročitelj lažje poškodoval. 

Dan kasneje se je ob 12.30 pripetila prometna nesreča med 
Krškim in Brestanico pri naselju Gunte, kjer je 64-letni voznik 
osebnega avtomobila iz Hrvaške zapeljal na levo smerno vo
zišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno 
pripeljala 32-letna voznica. Povzročitelj, ki je imel v litru izdi
hanega zraka tudi 0,42 mg alkohola, je utrpel hujše poškodbe, 
voznica pa lažje. Hude poškodbe v nesreči je utrpel tudi 18-le
tni voznik začetnik, ki je zaradi neprilagojene vožnje v noči na 
20. 5. na Drnovem zapeljal s ceste in trčil v drevo. 

Krepko opita 48-letna voznica pa je bila 19. 5. povzročiteljica 
nesreče pri Župelevcu. Zaradi neprilagojene hitrosti je med vo
žnjo iz smeri Bizeljskega proti Brežicam pri navedenem nase
lju izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Pri tem je 
lažje poškodbe utrpel njen 86-letni sopotnik, ki so ga oskrbe
li v bolnišnici. Sredi belega dneva, nekaj pred 12. uro, je imela 
povzročiteljica v litru izdihanega zraka kar 1,35 mg alkohola 
ali skoraj tri promile!  Zbrala: B. M.

Janja Udir, Radeče: Nedavni hekerski napadi 
kažejo, da podjetja premalo dajo na kakovostno 
zaščito informacijskih sistemov in jim je lahko 
opomnik, kako ranljivi smo in odvisni od sodob
ne tehnologije. Menim, da imajo hekerski napa
di globlji pomen in jih bo v prihodnosti še več. 
Osebno se takšnih napadov ne bojim, ker imam 

vse svoje pomembne dokumente shranjene na prenosnem disku.  

Marko Tomše, Cerina: Glede na to, da imava z 
dekletom na računalniku veliko uporabnih po
datkov in fotografij, se seveda kar malo bojim, 
da ne bi tudi naju kdaj dosegel hekerski napad. 
Sicer pa redno skrbim za varnost, sistem vse
skozi posodabljam. Menim, da bi v današnjem 
času strokovnjaki lahko iznašli poseben pro

gram, ki bi odbil vse te napade in preprečil izgubo podatkov.

Iztok Jordan, Bušeča vas: Defenitivno me 
skrbi, da bi doma izgubil osebne podatke, 
čeprav uporabljam posodobitve in antivirusne 
programe. Osebno še nisem imel primera ali 
znanca, ki bi mu vdrli in napravili resno škodo. 
Kar pa se tiče službe, delam v Hranilnici Lon, 
kjer so nam naši IT-jevci zagotovili, da praktič

no ni mogoče, da bi nam vdrli, saj imamo močno zaščito.

Amadej Petan, Brežice: Napad hekerjev ima 
gotovo neko ozadje, ne vem pa, s kakšnim na
menom. Dejstvo je, da smo tukaj ranljivi. Sam 
imam svoje podatke shranjene in zaščitene 
na več medijih in mislim, da ne more nihče do 
njih. Uporabljam antivirusni program, vendar 
100-odstotna zaščita ni mogoča, saj so hekerji 

korak pred nami in je veliko načinov, s katerimi lahko škodujejo.

Nedavni hekerski napad na številna podjetja in ustanove 
je razgalil našo odvisnost od sodobnih tehnologij, saj je 
marsikje ustavil proizvodnjo, zdravstvene in druge stori-
tve. Se bojite, da bi takšen napad prizadel tudi vas ter kako 
skrbite za varnost svojih računalnikov in drugih naprav?

anketa

Varnost pred napadi hekerjev

Po Gvidu, ki se je rodil 21. sep
tembra 1919, je v Krškem pri
vekal na svet še brat Jože in 
kot zadnja sestra Marica. Mes
to Krško, kot se ga spominja, 
je bilo v primerjavi z današ
njim časom manjše, z osred
njim delom na južnem prede
lu današnje Ceste krških žrtev 
in stičišča Dalmatinove ulice 
ter upravnim, cerkvenim in 
šolskim predelom na sever
nem predelu mesta, ki se je 
zaključeval na današnjem Val
vasorjevem nabrežju. Tam se 
je v stanovanju v objektu sta
re sodnije naselila tudi druži
na Grabar. 

»Na našem predelu od cerkve 
do šole je bilo zelo veliko ot
rok,« pripoveduje, »med dru
gim tudi Kaplanovi in Preskar
jevi, ki so jih Nemci tako kot 
mojega brata Jožeta ustreli
li konec julija 1941. leta. Za 
mesto je bilo značilno, da smo 
se vse družine poznale med se
boj, da so se novice hitro širile 
in da smo bili 'kratkohlačniki' 
neprestano v gibanju, pred
vsem med počitnicami, ko smo 
cele dneve brcali žogo, se skri
vali in veliko preigravali svin
ko (igra, pri kateri so morali 
igralci z nekoliko ukrivljeni
mi palicami paziti, da pravilo
ma grčasta korenina, ki je bila 
nadomestek manjši žogi, ni po
begnila v več izkopanih lukenj, 
op. p.).« A od vseh iger in raz
vedril mu je bilo najljubše ko
panje v tedaj še kristalno čis
ti Savi.

MESTO OB REKI 

Sava je bila simbol turizma, 
opisuje Grabar, in kopališče je 
bilo zelo lepo. Do vode so vo
dile lesene stopnice in Olep
ševalno društvo, ki je skrbelo 
za kopališče, je za preoblače
nje številnih kopalcev uredi
lo kabine in tudi okolico ko
pališča. Za red na kopališču je 
skrbel kopališki mojster, upo
kojeni policaj, najbolj obiska
no pa je bilo med vikendi, ko so 
ob sobotah in nedeljah na ko
pališče trumoma prihajali ko
palci, največ iz Zagreba. Teh je 
tudi po 50 in več pripotovalo z 
vlakom, premožnejši pa so se 
pripeljal kar z motorji. 

»Ti so bili za nas, otroke, ka
kor tudi avtomobili, četudi sta 
se v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja skozi Krško peljala le 
po dva ali trije dnevno, prava 
atrakcija. Otroci smo jih slišali 
že od daleč in se v diru pognali 
za njimi. Pa vendar se domači
ni, predvsem pa otroci, nismo 
kopali na kopališču, pač pa ne
koliko višje, kjer je bilo ureje
no privatno naravno kopališče. 
In domala prav vsi, ki smo rasli 
v bližini reke, smo bili plavalci, 
kajti ljudje, ki niso imeli te pri
ložnosti in so živeli odmaknje
ni od nje, niso znali plavati in 

mnogi so ostali neplavalci celo 
življenje.« 

Vendar je Sava velikokrat po
kazala tudi svojo neustavljivo 
moč. Grabar se spominja leta 
1927, ko je narasla reka plju
skala v vežo njihove hiše ali ko 
so leta 1933 presunjeni opazo

vali, kako je porušila in odnes
la kopališče po reki, kjer so se 
deske razletele ali jih je zausta
vil lesen most, ki pa je vendarle 
kljuboval vsem poplavam. »Iz 
tistih desk, ki se ob udarcu ob 
most niso zdrobile, so naredili 
na sejmišču, ki je bilo pod da
našnjo zgradbo policijske po
staje, rante za privez živine. V 
Krškem se je skozi leto zvrsti
lo več sejmov,« pripoveduje. Po 
mestu so bile stojnice z manu
fakturo, medtem ko je na ome
njenem sejmišču potekal velik 
živinski sejem, ki so ga otroci 
še posebej radi opazovali, saj 
je bilo vselej živahno. Ljudje so 
prišli od blizu in daleč, slišati je 
bilo vik in krik sejmarjev, ki so 
se za plačilo glave živine 'gli
hali' s kupci.

SOKOL, NOGOMETAŠ IN 
ELEKTRIKA

Grabar je obiskoval na Hoče
varjem trgu najprej osnovno 
šolo, ki se je nahajala v pritlič
ju in prvem nadstropju objek
ta, zatem pa v drugem nadstro
pju meščansko šolo. Leta 1934 
je začel štiriletni uk za tiskar
ja v tiskarni bratov Rumpret, 
prosti čas pa veliko koristil za 
razne aktivnosti v Sokolskem 
društvu: »Osebno sem se zelo 
veliko ukvarjal s telovadbo. Bil 
sem izredno spreten v vseh 
športih, še posebno v telovad
bi na orodju, kjer sem bil v po
savski župi med najboljšimi 
gimnastiki. Bil sem tudi nogo
metaš prve ekipe krškega no
gometnega kluba, le da je to te

daj funkcioniralo drugače, saj 
ni bilo nobenega denarja. Ko je 
bila tekma, sem dal v žep samo 
dodatne nogavice, medtem ko 
nam je kopačke in drese pri
nesel Alfred Istenič v gostilno 
pri Globočniku (kasneje Šin
kovec), kjer smo imeli v kleti 
prostor za preoblačenje.«

Pa vendar se je v obdobju, ko 
so se nad Evropo začeli zgri
njati temni oblaki nacizma, 
prižgalo tudi nekaj svetlih 
lučk, kot denimo leta 1936, ko 
so glavno krško ulico obsijale 
električne luči in nadomestile 
dotedanje petrolejke. »Bilo je 
zelo 'nobel',« pripoveduje so
govornik, »saj so bile pred tem 
v Krškem izobešene 'lehterne'. 
Stari Alba, prižigalec mestnih 
luči, je na njih vsako jutro očis
til cilindre, nalil točno odmer
jeno količino petroleja, zvečer 
pa ponovno s svojo majhno 
lestvijo naredil obhod po mes
tu in jih prižgal.«

SLUŽENJE VOJAŠKEGA 
ROKA IN ZAČETEK VOJNE

»Medtem ko so v kraju vladali 
klerikalci, smo odraščajoči fan
tje začeli hoditi po levi,« pri
poveduje Grabar o časih pred 
drugo vojno. V krško bolni
šnico je namreč leta 1938 pri
šel mlad, razgledan zdravniški 
stažist Maks Strmecki, ki je bil 
komunist. »Njegovi sorodniki 
Počivalškovi so imeli tu trgovi
no. Ob večerih nas je klical na 
sestanke in nas inštruiral, za
lagal z raznim informativnim 
materialom. Ne bom pozabil, 
še danes ga imam pred očmi, 
ko nam je z zanosom rekel, da 
bodo v socializmu tovarne od 
delavcev. Veste, te besede so 
mi tako legle, kot bi me kdo 
požgečkal.«

Leta 1940 je bil vpoklican k vo
jakom v Beograd, v zelo disci

pliniran polk. Verjetno je šlo za 
kazenski ukrep, saj je bil, ka
kor več drugih fantov, s kateri
mi je odraščal in se dobival na 
sestankih, že sumljiv tedanji 
oblasti. V polku je bil edini Slo
venec in če ne bi bil športnik in 
tako dobro telesno pripravljen, 
dvomi, da bi preživel težko ur
jenje. Potem je prišel dan, ko 
so nebo kot črne ptice prekrila 
letala. Najprej je pomislil, kako 
je nenavadno, da si kdo v ne
deljskem jutru omisli vaje, na
kar so začele odmevati eksplo
zije. Njegov polk se je umikal 
pred Nemci vse do Užic, kjer 
so se nato razkropili. S kole
goma iz Zagreba in Slavonske
ga Broda se je deloma peš de
loma s transportnim vlakom 
vračal domov. 

Spomni se, da je na cerkvi ura 
bila polnoč, ko je šel preko kr
škega mostu. To je bilo kma
lu po kapitulaciji jugoslovan
ske vojske, junija 1941. Tedaj 
so Grabarjevi živeli v Strletovi 
hiši na trgu, kjer ga je prestreg
la nemška policijska patrulja. 
Predvideva, da ga je tedaj pred 
zaporom rešilo nekoliko zna
nja nemščine in dejstvo, da je 
bil le nekaj korakov stran od 
doma.

SMRT BRATA, IZGON 
DRUŽINE IN MOBILIZACIJA

Takoj po vrnitvi so ga krški 
fantje ponovno vabili na svo
je sestanke. Ker so tiskarno 
zaplenili Nemci in je bil brez 
dela, se je odzval povabilu kr
škega pleskarja Valanta, da po
maga pri beljenju šole na Pla
nini pri Sevnici. Zarana 27. 
julija je krenil s kolesom na 
Planino, misleč, da se bo nas
lednji dan, ko je bil sklican se
stanek skupine, še pravočasno 
vrnil. A naslednjega jutra je lilo 
kot iz škafa, zaradi česar je os
tal na Planini.

Po vrnitvi je izvedel, da so bili 
brat Jože, Peter Jernejc, Mi
lan, Zdenko in Rado Kaplan, 
Rajko in Franc Kastelic, An
ton in Franc Preskar ter Ivan
ka Uranjek zajeti v Rorah, dva 
dni kasneje pa ustreljeni v goz
du Dobrava: »To je najbolj ža
lostno poglavje mojega živ
ljenja. Hvale vredno pa je, da 
nihče iz zajete skupine ni niko
gar izdal. Bilo jih je namreč še 
nekaj, ki tistega dne iz različ
nih vzrokov nismo mogli priti 
na sestanek,« se spominja dni, 
ko so padle prve krške žrtve. 

Na zasliševanjih je imel alibi, 
saj ga tistega dne dejansko ni 
bilo v Krškem. Ker so potrebo
vali usposobljen kader, je celo 
ponovno dobil delo v tiskarni. 
Starša sta se s sestro Marico 
preselila v Rajhenburg, sam pa 
je prebival v najeti sobi v Kr
škem. A julija 1942 jih je v zgo
dnjem jutru prebudila nemška 

97-letni Krčan Gvido Grabar:

KRŠKO - Leta 1919 rojenemu Gvidu Grabarju je Krško postalo dom zgodaj spomladi leta 1920, ko sta se za-
konca Grabar s tremi sinovi, Ivanom, Rudijem in Gvidom, preselila iz Stične v Krško, saj je Gvidov oče po 
vrnitvi z bojišč prve svetovne vojne kot tesar in gradbenik dobil delo pri gradnji elektrarne na Senovem.  

Dan osvoboditve je zame še vedno največji praznik!

Gvido Grabar
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Dan osvoboditve je zame še vedno največji praznik!

DAN ODPRTIH VRAT V TABORIŠČU

Poleg ogleda taborišča bodo udeleženci 

dobili informacije o izgonu Slovencev, 

o uveljavljenih pravicah in prizadevanjih 

za pripravo zakona o povračilu gmotne škode.

       Izvršni odbor DIS

Dan odprtih vrat v največjem zbirnem taborišču 

za izgon Slovencev v grajskih hlevih

 in konjušnicah v Brestanici bo v sredo,

 
7. junija 2017, od 10. do 14. ure.

Pripravljalna dela za odlagališče nizko- in srednjera-
dioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lokaciji v Vrbini 
gladko potekajo. Geomehanske raziskave in labora-
torijske analize vzorcev, ki so bili marca vzeti na po-
skusnih poljih na lokaciji, so pokazale, da so bile zah-
tevane geomehanske lastnosti dosežene. 

V okviru pripravljalnih del bo narejen predobremenilni 
nasip, ki bo hkrati podlaga za plato, na katerem bodo 
stali nadzemni objekti odlagališča. Pripravljalna dela, 
vredna 716 tisoč € z DDV, bodo po terminskem načr-

tu zaključena do konca avgusta letos.

Gradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih od-
padkov, ki ga ARAO po pooblastilu načrtuje v imenu in 
za račun države, se bo začela po zaključku upravnih po-
stopkov in po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter bo 
trajala približno tri leta. Kompleks odlagališča bo ob-
segal podzemni silos, v katerega bodo odloženi odpad-
ki in bo v času obratovanja zaščiten z industrijsko halo, 
ter tehnološki in upravno-servisni objekt. 

Pripravljalna dela za odlagališče NSRAO
na
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Končna nadmorska višina platoja odlagališča bo enaka višini platoja,  
na katerem stoji jedrska elektrarna Krško. (Foto: arhiv ARAO)

policija, ki jih je odpeljala v Ce
lje, kjer so delili usodo zaprtih 
družin, katerih svojci so odšli v 
partizane. Od tam so transpor
ti po večini vozili le v Auschwi
tz. Tako tudi njegovo družino, 
tedaj 18-letno sestro in starša, 
medtem ko je sam dobil od
pustnico. 

»Nekako mi je bilo v najbolj 
kritičnih trenutkih življenje 
naklonjeno,« ugotavlja. Tedaj 
mu je v prid govorilo dejstvo, 
da je bil v času zajetja krške 
skupine res na Planini, kar je 
SS, ki je bila izredno natančna, 
preverila, predvsem pa to, da 
je delal v nemški tiskarni, kjer 
so imeli takrat ogromno dela. 

Kmalu zatem je prejel poziv v 
nemško vojsko. »Dejal sem jim, 
da lahko z menoj delajo, kar 
hočejo, saj so mi tako ali tako 
že ustrelili brata in očeta, pos
lali mamo in sestro v Ausch-
witz, in da mi živci ne dovoli
jo, da bi prijel za orožje. A da 
grem v vojsko pod pogojem, 
da izpustijo sestro in mamo. 
Naj se sliši še tako nenavadno, 
obljubili so, da bodo to uredi
li.« Odpeljan je bil v Bregenz ob 
Bodenskem jezeru, kjer se je 
uspešno uprl nekaj nadaljnjim 
poskusom, da bi ga premestili 
na bojišče. Najprej je delal kot 
šofer in prevažal hrano v tam
kaj stacionirani motorizirani 
enoti, nakar je bil premeščen 

na delo v skladišče. Z mater
jo in sestro, ki sta bili presta
vljeni v taborišče pri Nürnber
gu, je ohranjal stik prek pisem. 
Osvoboditev je resda dočakal v 
nemški vojski, a brez izstrelje
nega naboja v človeka.

Takoj po prihodu domov, me
sec dni po osvoboditvi, se 
je vrnil v Krško. Takoj se je 
odpravil k tiskarju Rumpretu, 
ki ga je radosten sprejel, in uro 
po prihodu je že delal za stro
ji. Dober mesec dni kasneje se 
je vrnila mati, še toliko časa je 
minilo, da je iz tujine pripo
tovala sestra. Ker so bili brez 
strehe nad glavo, jim je družin
ski prijatelj Ivan Strle odstopil 
majhno hišico ob krškem trgu, 
v kateri so se po več letih se
šli še živeči člani družine, po
leg mame in Marice še starej
ša Gvidova brata.

POVOJNO KRŠKO

»Osvoboditev, svoboda … ne 
najdem ustreznih besed, da 
bi opisal, kaj sem in kaj še da
nes občutim ob tem. Olajša
nje, radost, vznesenost. Danes 
je temu dnevu komaj posve
čena še kakšna vest, zame pa 
še vedno predstavlja največ
ji praznik,« pravi Gvido. Pove, 
da je bilo upanje na boljšo pri
hodnost močnejše od težkega 
položaja in vsesplošnega po

manjkanja, ki je pestilo ljudi. 
1947. leta je z nacionalizacijo 
prenehala delovati tudi tiskar
na. Gvido se je leto pred tem 
že poročil z Olgo Mežič iz Ma
lega Podloga in rodila se jima 
je hčerka Vlasta. Gvidu tudi to 
pot sreča ni obrnila hrbta. Sre
čal se je namreč z direktorjem 
planske komisije Vahčičem, ki 
mu je ponudil delo na okraju, 
ki ga opiše takole: »Na planski 
komisiji, tedaj je bil to najvišji 
organ, nismo imeli ničesar, niti 
enega pisalnega ali računske
ga stroja, zato smo cele dne
ve preračunavali odstotke gor 
in dol za kmetijstvo in gospo
darstvo.«

Krški okraj je bil velik, vse od 
Bistrice do Krmelja, saj je vanj 
sodilo kar 59 krajev. Ko je bil 
krški okraj ukinjen, so bili pri
ključeni k trboveljskemu, ki je 
bil še siromašnejši, saj razen 
rudnika ni imel ničesar. Nov 
okraj jih je samo izčrpaval, pra
vi, njih pa je pestilo veliko te
žav, predvsem pa so bili brez 
kadra, celo brez politikov, da 
so ti morali prihajati v Krško 
iz Novega mesta. Prejel je od
ločbo, da je postal načelnik za 
finance in gospodarstvo obči
ne Krško, ko je bil predsednik 
občine Stane Nunčič. Zakopal 
se je v uradne liste, jih študi
ral noč in dan ter kmalu s pred
pisi prišel na zeleno vejo, ra
čunanje in matematika pa sta 

mu bila tako ali tako položena 
že v zibel. 

Drug problem sta predstavlja
la Videm in Krško, ki sta hotela 
ostati vsak svoja občina in vsak 
na svojem bregu. Razhajanja 
in nestrpnost med njima so 
se namreč vlekla že iz Avstro
-Ogrske, ko sta predela sodila 
vsak pod drugo pristojnost in 
so bili predpisi za Štajersko ve
liko bolj mili kot za Kranjsko. 
»Ne boste verjeli,« dodaja Gvi
do, »še govorici sta se tako raz
likovali, da so se težko razume
li med seboj.« 

CELULOZA – PARADNI KONJ

Največjega proizvajalca in za
poslovalca je predstavljala to
varna celuloze. Dajala je kruh 
kar okoli 3000 ljudem. »Celu
loza je izstopala pravzaprav 
v vsem, zaposleni v upravnih 
službah pa so bili tako ali tako 
iznad vsega. Če nisi bil v celu
lozi, je bilo domala tako, kot da 
nisi človek, vse drugo je bilo 
manj vredno.« Dobre rezulta
te so dosegali tudi v Kovinarski 
in v gradbenem podjetju Pio
nir. Kljub temu se je blaginja za 
ljudi povečevala izredno poča
si: »Težko je bilo, dokler so bila 
živila na karte. Spomnim se, da 
je naši tričlanski družini na te
den pripadalo 75 dkg mesa. In 
še za to je morala žena že ob 

šestih zjutraj stati v vrsti. Po
gosto pa se je zgodilo, da je 
zmanjkalo mesa, preden si bil 
na vrsti.«

Stanovanj ni bilo in leta 1956 
je bila v Krškem ustanovljena 
Stanovanjska zadruga. Na Resi 
je Celuloza zgradila prva dva 
bloka, z gradnjo so pričeli ob 
glavni videmski ulici. Za novo 
stanovanjsko in poselitveno 
območje so opredelili tudi Pol
šco, kjer je z gradnjo hiše pri
čel tudi Grabar. Ker je stopil v 
veljavo predpis, da je potrebno 
imeti za vodilna mesta primer
no izobrazbo, je začel obisko
vati in zaključil Višjo upravno 
šolo v Ljubljani.

Med pridobitvami, ki so zazna
movale mesto v prihodnjih de
setletjih, je bila izgradnja baze
na, saj se v savski vodi zaradi 
rudarjenja in kalnosti vode ni 
bilo več mogoče kopati. Pa as
faltiranje glavne ceste skozi 
Krško, saj so jo do tedaj pro
ti prašenju polivali z odpad
no vodo iz celuloze, ki je zara
di vsebnosti kisline naredila na 
cesti emulzijo. A največji zalo
gaj je predstavljala gradnja no
vega mostu v Krškem, saj je bil 
leseni že dotrajan in zaprt za 
promet, težji od dveh ton. Za
radi tega so morali tovornjaki, 
ki so vozili v Celulozo hlodovi
no in iz Krškega papir, v Krško 
in iz njega skozi Brežice. 

Potem ko je občinska skup
ščina sprejela sklep, da je tre
ba vse podrediti izgradnji mo
stu, je bilo treba zagotoviti še 
sredstva zanj, se spominja, saj 
republika teh ni zagotovila. 
Prav gradnja prvega dela mo
stu na videmsko stran je Gra
barju povzročila največ sivih 
las.

A Gvidu je bil tisti čas pisan 
na kožo. »Bil sem delaven in 
ustvarjalen, nič mi ni bilo tež
ko. Kakor tudi ljudem ne, ki so, 
četudi težko in z velikim odre
kanjem, s samoprispevki omo
gočali izgradnjo infrastruktu
re ter objektov po mestu in 
vaseh, kar je kasneje rojenim 
in današnjim generacijam, ki si 
želijo, da jim občine napeljejo 
še razne priključke direktno v 
hišo, nepredstavljivo,« pravi. 

Po izgradnji telefonske centra
le v bloku na Vidmu je na pri
ključek in številko čakalo več 
mesecev po 300 in več gospo
dinjstev. Krško je postalo šir
še poznano tudi po športnih 
objektih in panogah, konjskih 
dirkah, speedwayu, plavanju 
idr. Republiški in zvezni vrh 
sta se potem, ko ne v Ljublja
ni ne v Mariboru kot največ
jih središčih niso hoteli spre
jeti v svoje okolje nuklearnega 
objekta, odklanjali pa so jo tudi 
v drugih krajih ob rekah, odlo
čila, da bo ta umeščen v Krško, 
s čimer je mesto postalo tudi 
atomsko ... Tudi gradnja tega 
objekta je prispevala k pospe
šenemu razvoju občine in mes

ta, a Gvido Grabar se je po 40 
letih delovne dobe kot glavni 
finančnik občine v poznih se
demdesetih letih prejšnjega 
stoletja upokojil.

»FANT, KAJ BI PA RAD?«

Danes, ko ga od stotega leta lo
čita le še dobri dve leti, pravi, 
da je zadovoljen, da mu zdrav
je še relativno dobro služi: »Ni 
recepta, ki bi vam ga lahko po
vedal. Pomanjkanje me je kre
pilo, reševala sta me vzdržlji
vost in telesna pripravljenost. 
V zadnjem letu imam nekaj te
žav s križem, težko se prepogi
bam, a misli še imam. Pa si re
čem, ja, fant, kaj bi pa rad?! Za 
silo še hodiš, kuhaš, pereš in li
kaš, kar lepo bodi tiho, lahko bi 
bilo veliko slabše!«

Pred tremi leti je ovdovel, s 
hčerko Vlasto, ki si je ustvari
la družino v Novem mestu, se 
najmanj enkrat na dan pogo
varjata po telefonu, sicer mu s 
sinovoma in možem tudi po
maga postoriti marsikaj v oko
lici hiše. Rad rešuje križanke, 
vsako dopoldne prebere časo
pis Delo, popoldan se odpra
vi na sprehod: »Če se od hiše 
usmerim na desno v smeri vi
demskega vrtca in okolice, si 
pri tem zamislim, da grem na 
desni breg v staro Krško, v ko
likor grem na sprehod na levo 
k ribniku na Resi in okoli nje
ga, v mislih hodim po Vidmu. 
In opazujem in nizam spomi
ne … In se pri tem pogovarjam 
tudi sam s seboj na glas, četudi 
mi zaradi tega kdo, ki me sre
ča, nameni začuden pogled. 
A moje generacije ni več žive, 
tudi veliko mnogo mlajših ne, 
s katerimi bi delil skupne spo
mine … Tako jih negujem sam. 
Govor pa je pomemben za oh
ranitev mentalnega zdravja.«

 Bojana Mavsar

Ljudje so z velikim odrekanjem s samoprispevki omogočali 
izgradnjo infrastrukture ter objektov po mestu in vaseh, 
današnje generacije pa si želijo, da jim občine napeljejo še 
razne priključke direktno v hišo.

BREŽICE - Tudi letos so se dijaki zaključnih letnikov Gimnazije 
Brežice od šole poslovili tradicionalno - z maturantsko povor
ko po brežiških ulicah in predajo ključa na igrišču pri gimnaziji. 
22. maja dopoldne se je razlegalo glasno piskanje s piščalkami, 
ki ga je dopolnjevala »vojna« z vodnimi pištolami. 107 maturan

tov iz štirih oddelkov se je skupaj s svojimi razredniki Andrejem 
Podlogarjem, Sandijem Rašovićem, Boštjanom Špilerjem in 
Gregorjem Kopinčem zbralo pri brežiškem gradu in se najprej 
napotilo proti občinski stavbi, pred katero jih je sprejel župan 
Ivan Molan. Zaželel jim je veliko uspeha tako na maturi, ki se z 
maturitetnim testom iz angleščine začenja 27. maja, kot tudi v 
nadaljnjem življenju ter izrazil upanje, da se po končanem izo
braževanju po možnosti vrnejo v svojo občino. Povorka se je na
daljevala mimo vodovodnega stolpa, vrtca Mavrica, športne dvo
rane in brežiške osnovne šole, vse do igrišča pri gimnaziji, kjer 
je potekala tradicionalna predaja ključa dijakom 3. letnikov z za
bavnimi igrami, pri katerih ni smel nihče ostati popolnoma suh. 
Lanski zmagovalci, dijaki 4. b, so ključ šole predali svojim nasle
dnikom iz 3. a. Maturanti so ta dan prejeli še spričevala zaključ
nega letnika. Kako so se odrezali na splošni maturi, bodo izvedeli 
10. julija, ko bo v Viteški dvorani potekala tudi slovesna podeli
tev maturitetnih spričeval.  R. R.

Slovo maturantov od gimnazije

Maturanti so povorko začeli pri brežiškem gradu.
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BREŽICE - V Javnem podjetju Komunala Brežice so ob letošnjem 
svetovnem dnevu Zemlje, ki smo ga obeležili 22. aprila, obiskali 
učence višjih razredov na Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Do
bova. Na predavanjih in predstavitvah so namenili pozornost ko
ličinam zavržene hrane, znanja željno mladino so želeli spomniti 
tudi na pomen pitne vode in nadaljnjo uporabo zbranih odpad
kov. Podjetje je javnosti predstavilo tudi nekaj del, ki jih izvaja v 
občini. Vrtčevski otroci so si tako 21. aprila ogledali, kako pote
ka praznjenje zabojnika na ekološkem otoku. Skupaj z vzgojite
ljicami so se odpravili tudi do Zbirno-reciklažnega centra Boršt, 
kjer se zbirajo vsi odpadki, ki jih doma vržemo v koš. Izvedli so 
tudi voden ogled pokopališča Brežice. 24. aprila pa so pripravi
li dan odprtih vrat z vodenimi ogledi na treh različnih lokacijah: 
na Zbirno-reciklažnem centru Boršt, brežiškem pokopališču in 
čistilni napravi Mostec. Vir: Komunala Brežice

Obeležili svetovni dan Zemlje

Prikaz praznjenja ekološkega zabojnika

»Slovenski razvojni model na
mreč čedalje bolj temelji na 
nizkih plačah in izžemanju de
lavcev in delavk. To se še kako 
pozna tudi v Posavju, kjer so 
vse bolj prisotni revščina, 
brezposelnost in vedno slabši 
socialni pogoji. Tudi tisti, ki de
lajo, pogosto ne zaslužijo do
volj za dostojno življenje,« so 
organizatorji zapisali v vabi
lu na razpravo, ki je privabila 
dobri dve desetini poslušalcev. 
Povezovalec pogovora Goran 
Šalamon, koordinator lokal
nega odbora IDS Brežice, je 
prav tako že uvodoma izposta
vil, da je »nevzdržno, da mini
malna plača (613 evrov neto) 
ne dosega izračunanega praga 
revščine (617 evrov)«. 

Kot je povedal vodja poslanske 
skupine Združene levice v Dr
žavnem zboru Luka Mesec, že 
nekaj let poslušamo, kako gre 
gospodarstvu bolje, kljub temu 
pa ne gre bolje zaposlenim, še 
zlasti ne prekarnim delavcem. 
V stranki so zato pripravili dva 
predloga: dvig minimalne pla
če na 700 evrov in redefinicijo 
minimalne plače, tako da bi iz 
nje poleg že izvzetega dodat
ka za neugoden delovni čas 
izvzeli še dodatke na delov
no dobo, posebne pogoje dela, 
delovno in poslovno uspeš
nost. Zdaj je namreč tako, da 
je osnovna plača pogosto niž

LESKOVEC PRI KRŠKEM, KRŠKO - V okviru četrtega svetovne
ga tedna prometne varnosti (8.-14. maj), ki je potekal pod okri
ljem Združenih narodov, so predstavniki podjetja Kovis 12. maja 
v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem ter Srednji poklicni in stro
kovni šoli Krško predstavili projekt Futura. Učencem 8. razredov 
in dijakom 3. letnika smeri strojni tehnik so predstavili cilje in 
namen projekta Futura. »Izpostavili smo, da bomo s projektom 
izboljšali kakovost in varnost življenja evropskim državljanom, 
ki živijo in delajo v bližini železniške proge, in sicer z revolucio
narno rešitvijo deljenega zavornega diska (disk DRFB). Projekt 
bo prispeval k izboljšanju varnosti v železniškem tovornem pro
metu, pozitivnemu vplivu na okolje ter stroškovni učinkovito
sti,« so sporočili iz podjetja. Na koncu predstavitve so izvedli še 
zabaven kviz, kjer so učenci in dijaki za pravilne odgovore pre
jeli simbolične nagrade. V Kovisu se zahvaljujejo učencem, dija
kom, učiteljem ter ravnateljema obeh šol Jožici Repše in Jožetu 
Pavloviču, da so ekipi projekta Futura omogočili predstavitev.
  P. P.

SENOVO - Podjetje Rudar Se
novo d.o.o. je aprila 2014 pre
jelo osnovni certifikat »Družini 
prijazno podjetje«, v triletnem 
obdobju pa so uspešno imple
mentirali in izvajali vseh devet 
ukrepov, ki zaposlenim omogo
čajo lažje usklajevanje poklic
nega in družinskega življenja. 
Po uspešni reviziji za preteklo 
triletno obdobje in uvedbi treh 
dodatnih ukrepov jim je Ekvilib 
inštitut podelil polni certifikat 
Družini prijazno podjetje. Slav
nostne podelitve 12. maja v Lju

bljani sta se udeležili vodja projektne skupine DPP Mojca Blažič 
in njena namestnica Maja Mavsar.
»S pridobitvijo polnega certifikata Družini prijazno podjetje smo 
se zavezali k nenehnim izboljšavam organizacijske kulture in kli
me ter aktivni politiki usklajevanja zasebnega in poklicnega živ
ljenja. Slednje prinaša nedvomno sporočilo zaposlenim, da smo 
pomembni in da je vodilnim mar za naše počutje na delu, saj smo 
tako rekoč soustvarjalci uspeha podjetja,« sporočajo iz podjetja. 
Izvajanje celotnega nabora ukrepov je za podjetje samo še potr
ditev, da si resnično prizadevajo za dobro počutje zaposlenih in 
vlaganje v človeški kapital. »Smo ponosni imetniki polnega cer
tifikata DPP, kar je dokaz več, da smo se povzpeli še eno stopnič
ko višje na lestvici družbeno odgovornih podjetij. Verjamemo, da 
smo z dodatnimi novimi ukrepi in pridobitvijo polnega certifika
ta DPP nadgradili politiko usklajevanja zasebnega in poklicnega 
življenja, saj se v našem podjetju zelo dobro zavedamo, da smo 
zadovoljni in motivirani delavci glavni gradniki temeljev podjetja 
in s tem tudi dodane vrednosti podjetja,« so zapisali. Tudi v pri
hodnje želijo ustvarjati motivacijsko delovno okolje, še bolj kre
piti zadovoljstvo zaposlenih in ne nazadnje doseči čim večje za
dovoljstvo uporabnikov njihovih storitev.  Vir: Rudar

»Pomembno je spoštovati ce
lotno narodovo zgodovino, ker 
se le tako lahko osredotočimo 
na bodočnost,« je med drugim 
dejal gostitelj srečanja, sev
niški župan Srečko Ocvirk. »V 
slovenskem parlamentu manj
ka Slovenska ljudska stran
ka,« je menil evropski posla
nec in nekdanji predsednik 
SLS Franc Bogovič, ki pozor
no spremlja dogajanje na slo
venskem političnem parketu. 
»Enkrat za vselej moramo de
finirati družinsko kmetijo ter ji 
omogočiti pravično davčno in 
socialno okolje. Na območjih s 
slabšimi pogoji za kmetovanje 
moramo omiliti državne zah
teve in s tem dati možnost ra
zvoju lastnih gospodarstev in 
priložnost nasledstvu tradicio
nalnih kmetij. Te so mnogo ge
neracij ohranjale poseljenost 
naše države in s svojim delo
vanjem urejale tudi kulturno 
krajino,« je bil jasen predse
dnik Slovenske kmečke zveze 
pri SLS Rok Sedminek. »Dr
žava mora definirati status ak
tivnega kmeta in dati razvojno 
usmerjene podpore tistemu, ki 
kmetuje, zemljo obdeluje in po 
svojih močeh prispeva na trg. 
Takšen, aktiven kmet je tisti, ki 
skrbi za lokalno samooskrbo 

Sindikalni »tiger« še ima zobe?
KRŠKO - Iniciativa za demokratični socializem Posavje je 13. maja v Mestnem muzeju Krško pripravila jav-
no razpravo z naslovom »Za dvig minimalne plače«, na kateri so kot osrednji govorci v pogovoru z Gora-
nom Šalamonom sodelovali Luka Mesec, Milan Utroša in Jakob Gašpir.

ja od zakonsko določene mi
nimalne in marsikje zaposle
ni šele z omenjenimi dodatki 
dobijo minimalnih 613 evrov. 
Mesec je poudaril še, da je med 
287 tisoč prebivalci Slovenije 
pod pragom revščine kar 54 
tisoč takšnih, ki so zaposle
ni, medtem ko minimalna pla
ča stagnira, pa si menedžerji 
v nekaterih panogah, denimo 
v trgovinski, delijo milijonske 
nagrade. Zanj to ni le politič
no vprašanje, ampak vpraša
nje naše prihodnosti, boj za 
dvig minimalne plače pa boj za 
raz voj celotnega gospodarstva.

Dolgoletni sindikalist in član 
stranke IDS Milan Utroša je 
opozoril na zastarel plačni 
sistem, neprilagojen sedanjim 
razmeram, ki ustvarja kaos 
zlasti v zasebnem, pa tudi jav

nem sektorju. Dvig minimalne 
plače bo po njegovem prepri
čanju prispeval k spremembi 
modela, pa tudi k spremem
bi miselnosti menedžerjev, ki 
uspešnost (pre)pogosto gradi
jo na zniževanju stroškov dela. 
»Minimalna plača mora posta
ti najnižja osnovna plača 1. ta
rifnega razreda v kolektivni 
pogodbi,« je poudaril, a poz
val tudi k celovitosti rešitev, 
zlasti k enotni plačni politiki in 
splošni kolektivni pogodbi za 
zasebni sektor, katere odpra
vo so pred leti - paradoksalno - 
zahtevali prav sindikati. Poleg 
dviga minimalne plače je nujna 
tudi njena redefinicija, sicer bo 
učinek zgolj polovičen, je me
nil. Sicer je prepričan, da tega 
dogovora z današnjimi delo
dajalci ni možno doseči, zato 
je pozval k radikalizaciji sindi

kalnega gibanja: »Potrebno je 
stavkovno gibanje, ki jih bo k 
temu prisililo. Vendar: ali smo 
sindikati to sposobni izvesti?« 

Predsednik sindikata SKEI
-FHH v podjetju Athos in pred
sednik komisije za mlade v 
SKEI Jakob Gašpir je podob
no kot Utroša poudaril, da so 
plačne osnove posameznih ta
rifnih razredov v kolektivnih 
pogodbah precej nižje od mi
nimalne plače, dialog z deloda
jalci glede tega pa je nemogoč, 
saj slednji pri tem izpostavlja
jo vprašanje uravnilovke, ki bi 
jo po njihovem mnenju ta dvig 
prinesel. »Sindikati so že mar
ca delodajalcem poslali poziv 
s temi zahtevami, zdaj čaka
mo na njihov odziv, reakcija 
pa bo temu primerna. Možne 
so tudi demonstracije, prote
sti in stavke,« je dejal. Kritičen 
je bil tudi do delavsko-sindi
kalnih vrst, saj je, kot je dejal, 
članstvo v sindikatu za mnoge 
pomembno le zaradi »izleta 
in bonov v decembru«. »Če se 
delavci ne zavedajo, da mora
jo sodelovati in biti proaktivni 
v boju za svoje pravice, ki niso 
zagotovljene za vedno, bo tež
ko organizirati splošno stav
ko,« je menil in slikovito zak
ljučil: »Če je sindikat tiger, so 
njegovi zobje delavke in de
lavci.«
 Peter Pavlovič 

Posavske sindikalne vrste je na razpravi zastopal Jakob Gašpir 
(desno), levo Luka Mesec, Milan Utroša in Goran Šalamon.

Štejejo dejanja, ne lepe besede
SEVNICA - V prijetnem okolju grajskega parka, ki je del sevniškega gradu, je 12. maja potekalo praznovanje 
29. obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze, predhodnice današnje Slovenske ljudske stranke (SLS).

in samooskrbo države. Podpo
re in subvencije naj bodo na
menjene tistemu, ki obdeluje 
zemljo,« je bil odločen Sedmi
nek v nadaljevanju. 

»V preteklosti smo že poka
zali, da znamo s trdim delom 
preprečiti plevelu, da bi se ne
kontrolirano razširil, in dati 
pšenici prostor za rast in čas 
za zorenje. Tudi zdaj delamo 
tako. Veseli me, da so na nas
lednjih volitvah za SLS svoje 
ime pripravljeni zastaviti mno
gi župani. Celo nekateri, ki ne 
prihajajo iz naših vrst. Sku
paj bomo znova pokazali pot 
za Slovenijo. Pokazali bomo 

rešitve, ki jih narekuje zdra
va pamet, za njihovo uresniči
tev pa je potrebno delo. Tega 
se zavedamo in to nas ne plaši, 
ampak spodbuja, saj vemo, da 
bodo, z našimi programskimi 
rešitvami, jasni cilji za Sloveni
jo postali resničnost, da bomo 
lahko s ponosom gledali na 
svojo državo,« je v svojem go

voru poudaril predsednik SLS 
mag. Marko Zidanšek in na
daljeval, da je bil izpad iz par
lamenta leta 2014 za stranko 
SLS boleč, vendar jim to ni vze
lo upanja. Razumeli so sporo
čilo in ta čas dobro izkoristili: 
»Pregledali smo, kaj je bilo v 
preteklosti dobro narejenega 
in kje so bile napake. Notranje 
smo se poenotili, pomladili in 
temeljito pogovorili. Slovenska 
ljudska stranka sedaj bolje vidi 
stiske in probleme ljudi. Znova 
se zavedamo, da štejejo deja
nja in ne lepe besede.« 

Govorom je sledilo sprošče
no druženje v atriju sevniške
ga gradu, kjer sta za glasbeni 
del programa skrbela Brežiča
na, vokalistka Maja Weiss in 
kitarist Robi Petan, manjkala 
pa ni niti rojstnodnevna torta. 
Dogodek je povezovala Petra 
Rep Bunetič. 
 Smilja Radi

Na sevniškem gradu je potekalo praznovanje ob jubileju usta-
novitve predhodnice današnje stranke SLS, Slovenske kmeč-
ke zveze (foto: SLS).

Projekt Futura v šolah

Rudar - družini prijazno podjetje 

Blažičeva in Mavsarjeva na 
podelitvi certifikata

Na dnevnem redu rebalans
SEVNICA - Včeraj, 24. maja, se je na 23. redni seji sešel sevniški 
občinski svet. Po skrajšanem postopku naj bi sprejeli rebalans 
letošnjega občinskega proračuna, ki se zaradi spremenjenega 
državnega sofinanciranja gradnje osnovne šole v Tržišču zni
žuje za 477 tisoč evrov. 
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Odkar sta prejšnji župan Bi
strice ob Sotli Jožef Pregrad 
in bivši načelnik Kumrov
ca Srečko Blažičko v obudi
tev nekdanjega petja, ki je ob 
prvih opravilih na njivah in 
travnikih družilo kmečko pre
bivalstvo z obeh bregov reke 
Sotle, pripravila mednarodno 
prvomajsko srečanje na mostu 
Kunšperk – Gmajna, še ni bilo 
leta, da prireditve ne bi izpe
ljali. Tudi letos močno deževje 
v prvih majskih dneh organi
zatorjema srečanja, Občinama 
Bistrica ob Sotli in Kumrovec, 
ni moglo priti do živega. »Mi 
se ne damo. Lahko se zgodi, da 
srečanje na mostu zaradi dežja 
prestavimo, prekinemo pa ga 
ne. Izbrali smo krasen dan, da 
se pevke, pevci in ljudje z obeh 
bregov Sotle lahko družijo. S 
sodelovanjem dokazujemo, 
da ne glede na to, kaj se zmeni
jo v Zagrebu in Ljubljani, živi
mo svoje življenje. Ne damo si 

BREŽICE - Tudi letos je v organizaciji Kulturnega društva 
Drugi oder (KDDO) iz Brežic ter v sodelovanju z Občino Bre-
žice in Zvezo kulturnih društev Brežice 13. maja potekala 
prireditev Maj v mestu Brežice 2017. 

Na Pojočem vrtiljaku so obiskovalci prisluhnili 16 domiselnim 
točkam iz sedmih osnovnih šol občine Brežice. Žirija, ki so jo 
sestavljale profesorica na Glasbeni šoli Brežice Petra Uršič No-
vaković, predsednica KD Drugi oder Mojca Florjanič ter člani
ca društva Tatjana Kosec, je najboljše nagradila s celodnevni
mi kartami za kopanje na Termalni rivieri Term Čatež in drugimi 
praktičnimi nagradami domačih podpornikov kulture. 
Med mlajšimi pevci (1.-5. razred) je prvo nagrado dobila Zea 
Pavlovič (OŠ Cerklje ob Krki), drugo Ajda Ivanjšek (OŠ Artiče) 
in tretjo Ema Delivuk (OŠ Globoko). Med starejšimi pevci (6.-9. 
razred) je zmagala Nika Čižmek (OŠ Globoko) pred Manco Mi-
helin (OŠ Bizeljsko) in Eliško Škaler (OŠ Cerklje ob Krki). Med 
skupinami sta si prvo nagrado razdelila TMNMNŠ bend (OŠ Ar
tiče) ter Veronika Strnad in Jakob Fifnja (OŠ Brežice), drugo 
nagrado je dobila Skupina deklet iz OŠ Cerklje ob Krki, tretjo pa 
Ansambel O Kej (OŠ Globoko). Prireditev sta povezovala Žana 
Florjanič Baronik in Patrik Marčetić. 
Idejni vodja Pojočega vrtiljaka Vilko Urek je povedal, da je do
godek potekal že tretje leto zapored, z njim pa želijo nadaljevati 
tudi v prihodnje, saj se je »prijel«. Predlagal je, da bi Pojoči vrti
ljak presegel trenutne okvirje in bi se razširil v smislu delovnih 
sobot, ki jih imajo šole čez šolsko leto. Takrat bi se vsi učenci 
zbrali v mestu in prepevali pred svojimi vrstniki.
 Lea Zagmajster Jovanović, KD Drugi Oder

PODBOČJE - Takoj po zaključku šolskega leta se bo pričela 
energetska sanacija šolske stavbe v Podbočju - med letoš-
njimi počitnicami bodo obnovili telovadnico, naslednje po-
letje pa še prostore šole in vrtca.

V šoli in kraju so že nekaj let čakali na prvo večjo obnovo 35 let 
stare šolske stavbe. Občina Krško se je namreč prijavila na raz
pis za sofinanciranje energetskih prenov stavb v lasti in rabi ob
čin Ministrstva za infrastrukturo in dobila odobrenih 316 tisoč 
evrov oz. tretjino investicije, ostalo bo strošek občinskega pro
računa. Med desetimi ponudniki za izvedbo je bilo najugodnej
še podjetje As-Primus iz Cerknice. 
Kot pravi ravnatelj OŠ Podbočje Branko Strgar, se bodo dela 
predvidoma začela takoj prvi dan počitnic, saj mora izvajalec 
do začetka novega šolskega leta na stavbi telovadnice urediti fa
sado in notranjo izolacijo, zamenjati stavbno pohištvo in klima
te, strojne in elektroinštalacije in strelovode, izolirati temelje in 
urediti odvodnjavanje, ne bodo pa menjali kritine, saj je bila za
menjana pred desetimi leti. To bo predstavljalo približno tretjino 
celotne sanacije, med počitnicami 2018 pa se bodo lotili še same 
šole in vrtca, kjer bodo poleg že naštetega (razen na enem trak
tu) zamenjali tudi streho. »Naša šola bo tako energetsko povsem 
urejena, saj imamo že fotovoltaiko in uporabljamo biomaso, po 
tej obnovi pa računamo na do 50-odstotni prihranek pri energi
ji,« pravi Strgar. Šola je sicer že leta 2009 osvojila prvo mesto na 
natečaju za energetsko najbolj varčno šolo v državi. P. P.

Partnerja Ljudske univerze Kr
ško v projektu Večgeneracijski 
center Posavje sta Zavod za 
podjetništvo, turizem in mla
dino Brežice ter Družinski in
štitut Zaupanje iz Sevnice, v 
njem pa sodelujejo še števil
ne druge organizacije: zavod 
za zaposlovanje, centri za so
cialno delo, osnovne in sre
dnje šole, domovi za starej
še in društva upokojencev itd. 
Od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021 
ga izvajajo v vseh šestih posa
vskih občinah, saj aktivnosti v 
manjšem obsegu potekajo tudi 
v vseh treh manjših občinah. 
Projekt financirata Ministr
stvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad (sku
paj 575 tisoč evrov), občine 
ustanoviteljice pa so prispeva
le še 176 tisoč evrov v obliki 
prostorov za delovanje. »Pro
jekt je namenjen predvsem 
vsem generacijam, še pose
bej pa ranljivim ciljnim sku
pinam, ki se lahko vključujejo 
v neformalno druženje, infor

Povezujejo generacije in regijo
KRŠKO - Na naslovu CKŽ 44 v Krškem (nasproti mladinskega oddelka Valvasorjeve knjižnice) so 16. maja 
slovesno odprli prostore Večgeneracijskega centra Posavje. Gre za t. i. javno sobo in središče istoimenske-
ga petletnega projekta, katerega nosilec je Ljudska univerza Krško.

miranje in svetovanje ter raz
lične izobraževalne aktivno
sti - delavnice, izobraževanja, 
tečaji. Center je že dobro zaži
vel in zabeležili smo že več kot 
510 uporabnikov storitev, kar 
je več kot polovica zastavlje
nega v letu 2017,« je ob odpr
tju povedala direktorica LU Kr
ško Nataša Kršak, ki upa, da 
bodo z aktivnostmi nadaljevali 
tudi po izteku projekta, v kate

rem so zagotovili 3,5 nove za
poslitve. 

Napovedano ministrico dr. 
Anjo Kopač Mrak je na od
prtju nadomeščal direktor Di
rektorata za družino na MD
DSZEM mag. Andrej Del 
Fabro, ki je povedal, da gre za 
enega od 15 večgeneracijskih 
centrov Sloveniji. »Želimo, da 
bi ti centri postali osrednji 

prostor srečevanja v lokalnem 
okolju, v tujini temu rečejo 
'javna dnevna soba', hkrati pa 
naj bi se v njih izvajale aktiv
nosti, namenjene družinam, 
usposobljanju staršev za iz
boljšanje starševskih kompe
tenc, varstvu otrok, skupinam 
za samopomoč, raznim delav
nicam, skratka, vsemu, kar bi 
ljudem pomagalo, da bi se dru
žili in ne ostajali sami doma,« 
je pojasnil. Prvi odzivi s terena, 
tako s strani uporabnikov kot 
zaposlenih, so dobri.

Krška podžupanja Ana So-
mrak je izrazila zadovoljstvo 
nad novo pridobitvijo in se 
zahvalila Ljudski univerzi Kr
ško za izvajanje tovrstnih pro
jektov, ki povezujejo regijo. 

Pred slovesnim odprtjem je v 
Dvorani v parku potekala otvo
ritvena slovesnost, dogajanje 
pa so popestrili pevski, plesni 
in glasbeni nastopi ter prikaz 
nekaterih dejavnosti v centru. 
 Peter Pavlovič

Prostore so odprli predstavnik Big banda Krško Aleš Suša 
(prostor je namreč v večernih urah njihov vadbeni prostor), 
Nataša Kršak, mag. Andrej Del Fabro in Ana Somrak.

Dež ni odplaknil druženja
KUNŠPERK - Po dveh prestavitvah že 12. prvomajskega prijateljskega srečanja na mostu Kunšperk – Gmaj-
na, s katerim Bistričani in Kumrovčani obeležujejo dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje, so 12. maja kul-
turno-družabno prireditev vendarle uspeli izpeljati ob sončnih žarkih. 

vzeti tega prijateljstva in dru
ženja,« je bil v družbi kakšnih 
300 obiskovalcev s hrvaškega 
Zagorja ter šempeterskih vasi 
sporočilen bistriški župan Fra-
njo Debelak. Pritrdil mu je 
tudi načelnik občine Kumrovec 
Dragutin Ulama in dodal, da 
druženje na mostu ni bilo ni
koli politično obarvano, pač pa 

je njegov čar prav v ljudskem 
značaju. Župan Krapinsko–za
gorske županije Željko Kolar je 
dejal, da prebivalci z obeh bre
gov Sotle z druženjem pokaže
jo, kako je treba ob meji živeti 
ter da meja ljudi na Sotli ni ni
koli razdvajala, temveč jih je še 
bolj združila. 

Kulturni program z izmenjujo
čim se petjem slovenske in za
gorske ljudske pesmi so prip
ravile ljudske pevke Sosede s 
pridruženimi šempeterski
mi ljudskimi pevci ter pev
ci Etno udruge Zipka iz Ku
mrovca. Na sredini mostu so 
se prijateljsko objeli, si podali 
roke ter druženje nadaljevali s 
skupnim prepevanjem. Glavni
na dogajanja, ki jo izmenjujoče 
gostita občini organizatorki, je 
tokrat padla na pleča kumrov
ške občine. Donator priredi
tve je bil Robert Šplajt, go
stitelji so vsem obiskovalcem 
postregli z brezplačnimi klo
basami, vinom in sladkimi 
dobrotami, za katere so pos
krbele gospodinje z obeh stra
ni Sotle. Druženje, za katere
ga so na mostu odprli panelna 
vrata ter odstranili žičnato og
rajo, se je v veselem razpolože
nju zavleklo dolgo v noč. 
 Emilija Šterlek

Na mostu so se s pesmijo prijateljsko družili kumrovški in bi-
striški pevci, vmes tudi oba župana. 

Maj v mestu Brežice 

Najboljše skupine

Najprej obnova telovadnice

Najprej bodo obnovili šolsko telovadnico.

STRAŽA PRI NOVEM MESTU - 13. maja je v Straži pri Novem 
mestu potekal že 21. finale slovenskih salamiad, na katerem so 
ocenjevali 77 vzorcev najboljših salam. Strokovna komisija, ki so 
jo sestavljali Mirjan Kulovec, Milan Vrščaj, Drago Košak, Da-
mjan Matko, Dean Kokot in Braco Miroševič, je imela zelo tež
ko delo, saj so salame iz leta v leto boljše in kvalitetnejše. Letos je 
laskavi naziv odšel v Leskovec pri Krškem, saj je Damjan Bizjak 
(na fotografiji), član Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot Le
skovec pri Krškem, z 52,6 točkami prejel častni naziv prvaka slo
venske salamiade 2017. »Za dosego takšnega naziva je potrebno 
veliko truda v povezavi z izkušnjami in zadanim ciljem narediti 
zelo dobro salamo, kar s ščepcem sreče le privede do najboljše
ga rezultata,« je po zmagi povedal Bizjak.
 P. P.

Popravek
V Posavskem obzorniku šte
vilka 9 (izšla 26. 4. 2017) 
smo v članku »20. Štritofo
va salamiada« napačno na
vedli priimek zmagoval
ca salamiade: napisali smo, 
da je zmagal Damjan Božič, 
pravilno pa je Damjan Biz-
jak iz Leskovca pri Krškem. 
Za napako se zmagovalcu in 
bralcem opravičujemo.

Na finalu je zmagala posavska salama

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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Člane domačega gasilskega 
društva in povabljene goste 
je nagovoril predsednik PGD 
Globoko Ciril Flis, ki je na 
tem položaju že od leta 2000. 
Med drugim je poudaril, da so 
s stalnim izobraževanjem in 
skrbjo za operativno priprav
ljenost člani društva vedno iz
polnili nalogo, ko je bilo treba 
priskočiti na pomoč. Izposta
vil je tudi dobro sodelovanje z 
Gasilsko zvezo Brežice, Občino 
Brežice, KS Globoko, OŠ Glo
boko, sosednjimi gasilskimi 
društvi IV. operativnega sek
torja in vsemi ostalimi društvi 
v okolici. Gasilcem so ob jubi
leju čestitali tudi župan Ivan 
Molan, predsednik GZ Breži
ce Mihael Boranič in predse
dnik sveta KS Globoko Miha-
el Petančič. Župan je dejal, da 
so kraji, v katerih je razvito ga
silstvo, bolj urejeni in se hitre
je razvijajo, to se v Globokem 
venomer dokazuje. Ob tej pri
ložnosti je predsedniku Flisu 
podelil plaketo Občine Breži
ce. Boranič je poudaril, da so 
globoški gasilci ogromno po
storili tako za napredek kraja 
kot pri skrbi za mladino. »Že

DOLENJA PIROŠICA - Prostovoljno gasilsko društvo Pirošica 
se lahko pohvali, da ima na svojem gasilskem domu na Dole-
nji Pirošici kot prvo izmed gasilskih društev v brežiški obči-
ni avtomatski eksterni defibrilator (AED). Le-tega so name-
nu predali na letošnjo Florjanovo nedeljo, 7. maja.

PGD Pirošica je bilo najprej gostitelj Florjanove maše v župnijski 
cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki, pri kateri je sodelovalo 50 
uniformiranih gasilk in gasilcev iz društev VI. operativnega sek
torja GZ Brežice (Pirošica, Cerklje ob Krki, Krška vas in Skopice). 
Gasilce in njihovo opremo je blagoslovil cerkljanski župnik mag. 
Janez Žakelj. Nato se je dogajanje prestavilo pred gasilski dom 
na Dolenji Pirošici, kjer je potekala uradna predaja novega AED 
v namen. Predsednik PGD Pirošica Marjan Štefanič in predse
dnik GZ Brežice Mihael Boranič sta snela slovensko zastavo in 
tako predala defibrilator v namen. Novo pridobitev je cerkljan
ski župnik tudi blagoslovil. Dogodka se je udeležila tudi predse
dnica sveta KS Cerklje ob Krki Jelena Ilišević Gramc. Kot nam je 
zaupal Štefanič, so lani kot eno izmed petih PGD iz celjske in po
savske regije v okviru akcije Za življenje gre kot donacijo prejeli 
opremo za reševanje na in iz vode (opremo je prejelo tudi PGD 
Krška vas), kar jih je pripeljalo do tega, da bi tudi sami radi ne
kaj prispevali v dobrobit skupnosti. Tako je decembra v društvu 
padla odločitev - na to idejo je prišel Alfonz Oštir -, da bodo na
bavili nov AED, povod za to pa je bila intervencija, v kateri bi ga 
nujno potrebovali. Sredstva za AED so zbrali s pomočjo prosto
voljnih prispevkov, ki so jih prejeli z deljenjem gasilskih koledar
jev po hišah. »Defibrilator je oprema, ki bo na voljo ne samo nam, 
gasilcem, ampak tudi drugim ljudem. Ravno zaradi tega smo se v 
društvu zavezali, da bomo vsem zainteresiranim krajanom tudi 
omogočili prikaz postopka oživljanja z uporabo AED. Namesti
li smo ga na takšno mesto, da je dostopen vsakomur,« je še po
vedal Štefanič. PGD Pirošica sicer sestavlja približno 60 članov, 
njegov poveljnik pa je Damjan Kodrič. R. Retelj, 
 foto: Natalija Štefanič

ZAGRAD - V Ostrovrharjevih goricah v Zagradu so aprila posadi
li potomko najstarejše vinske trte na svetu – mariborske kavči
ne. Skrbništvo posajenih potomk so člani vinogradniške sekcije 
Zagrad pri Turističnem društvu Ostrovrharji Svibno zaupali za
služnim vinogradnikom Ostrovrharjevih goric v zahvalo za pri
zadevnost pri organizaciji vseh 12 pohodov od zidanice do zida
nice po Ostrovrharjevi vinski poti. Potomki sta bili posajeni na 
posestvih družine Janeza Kmetiča in družine Francija Kmeti-
ča v Zagradu. Darovalka sadik, po dogovoru z lastništvom po
tomstva, je Drevesnica in trsnica Krajšek. Jerneja in Matjaž sta 
pri zasaditvi kot botra prispevala pomemben strokovni pogled 
na razvoj vinogradništva in tradicijo zasajevanja pomembnih 
vinskih sort v tem vinorodnem okolju. V okviru dogodka je bila 
v zidanici družine Janeza Kmetiča slavnostno odprta zanimiva 
starodavna grajska kuhinja, v kateri so posamezni deli stari od 
80 pa tudi do 200 let. Vse navedene znamenitosti v Ostrovrhar
jevih goricah si lahko ogledate v soboto, 17. junija, ko bodo pri
redili 13. pohod po Ostrovrharjevi vinski poti. 

 Vir: TD Ostrovrharji Svibno

Globoški gasilci zelo aktivni
GLOBOKO - V Kulturnem domu Globoko so 13. maja člani Prostovoljnega gasilskega društva Globoko s 
slavnostno sejo obeležili devet desetletij svojega delovanja. Zvrstili so se nagovori, podelitev priznanj, odli-
kovanj in zahval ter kulturni program.

lim, da tudi ostane tako, kajti 
kraj, kot je Globoko, potrebu
je močno in strokovno gasil
sko organizacijo,« je povedal 
in v nadaljevanju društvu po
delil odlikovanje gasilsko pla
menico I. stopnje in priznanje 
GZ Brežice.

Članica PGD Globoko Tade-
ja Ogorevc je prebrala kro
nologijo društva. Kot zače
tek organiziranega gasilstva 
v Globokem štejejo leto 1927, 
ko je bila 11. maja pri takrat
nem gostilničarju Alojzu Mola
nu ustanovljena gasilska četa 
kot obramba pred požari in 

oblika kulturnega delovanja. 
Globoško društvo v času dru
ge svetovne vojne ni bilo ak
tivno, takoj po vrnitvi prebi
valcev na opustošene domove 
pa so ga ponovno zagnali. Za 
PGD Globoko je bilo vsekakor 
pomembno leto 1984, saj je 
bil v skladu z dogovorom med 
gasilskimi društvi Pišece, Deč
no selo, Sromlje, Spodnja Po
hanca in Globoko sedež centra 
prenesen iz Spodnje Pohance 
v Globoko. V letu 1994 je sle
dil dogovor glede pridobitve 
nujno potrebnih prostorov za 
delovanje društva, tako so bili 
v trajno last pridobljeni novi 
prostori krajevne skupnosti 
in souporaba zemljišča okoli 
doma. Ob 70-letnici društva je 
gasilski dom zažarel v vsej svo
ji lepoti. Praznovanje 80-letni
ce so v društvu obeležili z no
vim gasilskim vozilom GVV-1, 
nabavljenim s sofinancira
njem GZ Brežice. PGD danes 
šteje 73 aktivnih članov, kar je 
le šest odstotkov prebivalcev v 
KS Globoko, zato se ne morejo 

pohvaliti s številčnostjo, lahko 
pa se z aktivnim opravljanjem 
gasilskega poslanstva.

Predsednik GZ Brežice Bora
nič, poveljnik zveze Darko Le-
skovec, tajnik zveze Branko 
Proselc, predsednik PGD Flis 
in poveljnik društva Slavko 
Cizl so v nadaljevanju pode
lili vrsto priznanj, odlikovanj 
in zahval. Nagradili so pionir
je društva, podelili mladinska 
priznanja, značke in prizna
nja za dolgoletno delo v dru
štvu, pri čemer je Vinko Slak 
član društva že 70 let, plaketo 
gasilskega veterana, značke za 
delo na operativnem področju, 
napredovanja v čine, priznanja 
GZ I., II. in III. stopnje, gasilsko 
odlikovanje II. stopnje so pre
jeli Ivan Šuler (v imenu pokoj
nega njegova soproga), Vinko 
Slak, Darinka Pajdaš in An-
ton Preskar, prejemnika ga
silskega odlikovanja I. stop
nje sta Ciril Flis in Martina 
Živič. Predsednik in poveljnik 
globoškega društva sta se za 
dolgoletno medsebojno sode
lovanje in prispevek k razvoju 
gasilstva v Globokem zahvali
la tudi vsem ustanovam, orga
nizacijam in ostalim društvom, 
ki delujejo v kraju, pa tudi so
sednjim gasilskim društvom, 
ki skupaj s PGD Globoko ses
tavljajo IV. operativni sektor. 
Za kulturni program so z reci
tacijami, igranjem na harmoni
ko in petjem poskrbeli učenci 
OŠ Globoko, slavnostno sejo pa 
je povezovala Nataša Plevnik.
 Rok Retelj

Z leve: Boranič, Cizl, Flis in Leskovec

Defibrilator tudi pri gasilcih

Predsednik PGD Pirošica Marjan Štefanič z defibrilatorjem

Posadili mariborsko kavčino

Zdravica po zasaditvi potomke najstarejše vinske trte na svetu

V četrtek, 18. maja, je župan Tomaž Režun skupaj z direktorico ob-
činske uprave Brigito Stopar ter strokovnima sodelavkama Melito 
Simončič in Marinko Titovšek v sejni sobi Občine Radeče sprejel 
malčke s stalnim prebivališčem v občini Radeče, rojene leta 2015.

Sprejema, ki je bil organiziran v dveh terminih, se je od povabljenih 
39 otrok udeležilo 13 otrok v prvi skupini in 15 otrok v drugi skupini 
– skupaj 28 otrok v spremstvu staršev. Župan je v pozdravnem na-
govoru pri obeh skupinah izzval starše, da povedo svoje mnenje o 
stanju v občini, kaj kot starši in kot občani potrebujejo. Starši so bili 
vsi zadovoljni z vrtcem, tako glede opremljenosti kot z delom v vrt-
cu. Nekaj jih je predvsem zaradi oddaljenosti služb predlagalo po-
poldansko skupino v vrtcu. Precej enotno je bilo mnenje, da v ZD 
v Radečah pogrešajo redno prisotnost pediatra (zdaj je prisoten le 
enkrat tedensko). Vsi so bili zadovoljni z obstoječimi in na novo pri-
dobljenimi igrali in otroškimi igrišči ter fitnesom na prostem. Igrala 
pogrešajo še v krajevni skupnosti Jagnjenica. Nekaj je bilo tudi pre-
dlogov o prometni ureditvi, dodatnih prehodih za pešce ter pobud 
glede komunalnih storitev – pogostejši odvoz kontejnerjev ipd. S 
predlogi bo župan seznanil pristojne službe. Sicer sta srečanji pote-
kali v zelo sproščenem vzdušju, pogovor župana s starši pa so kma-
lu skoraj preglasili najmlajši s svojim čebljanjem. 
Župan je vsem malčkom kot spomin na skupno srečanje podelil knji-
go pesmi in zgodbic Čudežni vrt, z željo, da bi ob prebiranju knjige 
pogosto uživali v skupnih trenutkih.

Obisk delegacije Direkcije RS za infrastrukturo

V četrtek, 11. maja, je na povabilo župana Tomaža Režuna Občino 
Radeče obiskala delegacija Direkcije RS za infrastrukturo na čelu z 
direktorjem Damirjem Topolkom.
Prvi del delovnega sestanka je potekal na Občini Radeče, beseda 
pa je tekla predvsem o kratko- in srednjeročnih načrtih direkcije za 
Radeče in širše območje Radeč, predstavniki občine pa so direkci-
ji predstavili tudi seznam najbolj problematičnih odsekov državnih 
cest na območju občine. Te odseke so si predstavniki direkcije nato 
skupaj s predstavniki občine ogledali tudi na terenu, ves čas sestan-
ka pa je tekla tudi razprava o možnostih za izboljšanje prometne var-
nosti na območju občine.
Ob zaključku skoraj celodnevnega obiska je bil predstavnikom di-
rekcije podrobno predstavljen še projekt izgradnje pločnika v nase-
lju Jagnjenica, ki bo potekal ob regionalni cesti R3-655 in s katerim 
je bila direkcija seznanjena že vnaprej.

Sprejem malčkov pri županu
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KRŠKO - Družbi Agro Posavje in Kostak Krško ter Občina Krško 
so 20. maja na videmski tržnici organizirali tradicionalno, že 11. 
Eko tržnico. Na njej so poleg pridelovalcev ekoloških pridelkov in 
izdelkov na stojnicah izdelke iz odpadnih materialov, naravne iz
delke ter lončnice in sadike obiskovalcem ponudili tudi učenci iz 
sedmih osnovnih šol: Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Pod
bočje, dr. Mihajla Rostoharja in Jurija Dalmatina iz Krškega, Le
skovec pri Krškem, Koprivnica in XIV. divizije Senovo.  Letošnjo 
tržnico je uradno odprla direktorica občinske uprave Melita Čo-
par, ki je izpostavila pomen varovanja naravnih virov in okolja 
za sedanje in bodoče rodove, sicer pa so učenci in obiskovalci ob 
tej priložnosti ustvarjali tudi v različnih delavnicah in prisluhni
li kulturnemu programu, ki ga je povezovala Klavdija Mirt, iz
vedli pa folklorna skupina Vrtca Senovo, plesalci plesne skupine 
OŠ Jurija Dalmatina, zasedba Ritem vodovodarji iz KD Leskovec 
pri Krškem ter plesna skupina in pevski zbor iz OŠ Podbočje.
 B. M., foto: Sv. Mavsar

Že 11. Eko tržnica v Krškem

Otroci so izdelovali uporabne in okrasne predmete.

Priprave na poletne mesece so v popolnem zagonu. Množično 
hodimo v fitnes centre, začenjamo z načrti za poletne počitnice. 
Zakaj letos ne bi naredili izjeme in šli na sanjski dopust? Ni pot-
rebno, da je trenutno finančno stanje izgovor, da ga vedno pres-
tavimo na naslednje leto. Ponujamo vam gotovinske kredite, ki 
jih ob kreditni sposobnosti najamete hitro in enostavno. 

Kredit iz domačega naslanjača
Preko spletne aplikacije www.hipkredit.si lahko brez obiska po-
slovalnice, hitro in enostavno pridobite do 5.000 EUR. Ni nuj-
no, da ste stranka Addiko banke ali zaposleni za nedoločen čas. 
HIP kredit lahko odplačate v 13 do 60 mesecih, z že od 20 EUR 
na mesec. Pogoji so transparentni, sklenitev pa hitra in z mini-
malno dokumentacijo. 

Rabite kredit že jutri?
Postopek pridobivanja je lahko hiter in enostaven. V Addiko 
banki vam lahko kredit odobrimo že v nekaj minutah, denar pa 
lahko začnete porabljati naslednji dan! Z Express kreditom lah-
ko pridobite od 500 do 35.000 EUR sredstev z mesečno obve-
znostjo že od 20 EUR dalje in dobo odplačevanja do 10 let pre-
ko trajnega naloga, s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, brez 
zavarovanja s hipoteko. 

Imate stare dolgove?
Obstoječe kredite, lizinge, porabe kreditnih kartic poplačajte s 
kreditom za poplačilo obveznosti do 40.000 EUR in odplačujte 
samo en dolg. Tako si uredite finance, do 25 % vrednosti kredita 
pa lahko izplačamo v gotovini. Kredit je brez zavarovanja s hi-
poteko, odplačujete ga v obdobju do 12 let, s trajnim nalogom. 

Kjer je 2+2=4  addiko.siAddiko Bank

Zakaj ravno letos ne bi bilo poletje sanjsko

KRŠKO - V krškem Megadomu je med 19. in 21. majem pote-
kal že 5. Mega sejem, sejem gradnje, tehnike, opreme ter vse-
ga za dom in vrt. Na otvoritvi sejma so spregovorili direktor 
Megadoma Emil Benčina, župan občine Cerknica Marko Ru-
par, župan občine Ribnica Jože Levstek, podžupanja občine 
Krško Ana Somrak in predsednica Trgovinske zbornice Slo-
venije mag. Mariča Lah. Benčina je poudaril, da je njihovo 
poslanstvo biti kupcu prijazna trgovina z zelo široko ponud-
bo, primerno za podjetja, obrtnike, hišne mojstre, vrtičkarje 
in gradbene izvajalce. Na sejmu je potekal tudi pester spre-
mljevalni program. Več na www.PosavskiObzornik.si. R. R.

VAČE, KRŠKO - Člani Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Krško in Policijskega veteranskega društva Sever 
Posavje so se 17. maja v slovenskem geometričnem središču Ge
oss na Slivni pri Vačah udeležili dneva veteranov. Veterani svoj 
praznik obeležujejo v spomin na zavrnitev 15. maja 1990 izda
nega ukaza o oddaji orožja Teritorialne obrambe, ki je imela za 
posledico tudi dva dni kasneje začetek formiranja Maneverske 
strukture narodne zaščite, ki je bila prva, izključno slovenska obo
rožena sila in predhodnica Slovenske vojske. Slavnostni govornik 
na prireditvi je bil predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, s katerim 
so krški veterani naredili tudi spominsko fotografijo.  B. M. 

Uvod v srečanje, v okviru ka
terega se veterani pomerijo 
na različnih športnih tekmo
vanjih, je potekal pred sro
meljskim Domom krajanov, 
kjer se je odvila tudi otvori
tev zbirke, katere avtorja sta 
Mitja Teropšič in dr. Tomaž 
Teropšič. Zbirko tvori deset 
panojev, ki so razstavljeni v 
zgornjih prostorih Doma kra
janov in predvsem skozi foto
grafije prikazujejo aktivnosti 
posavskih teritorialcev v času 
osamosvojitvene vojne. Kot je 
dejal Mitja Teropšič, ki je ude
ležence srečanja tudi popeljal 
po sami zbirki, je vesel, da so 
se s predsednikom sveta KS 
Sromlje Ferdom Pinteričem 
uspeli dogovoriti za postavi
tev zbirke v objektu, ki ima za 
teritorialce zgodovinski po
men, saj so jim ravno ti prosto
ri, kjer je bila včasih osnovna 
šola, pa tudi prostori počitni
škega doma tovarne Labod 
na Rucman vrhu, nudili var
no zavetje, kamor so se med 
vojno in tudi še nekaj časa po 
njej umaknili predvsem zaradi 
groženj iz Zagreba, da naj bi ra
ketirali postajo milice in sedež 
teritorialcev v Brežicah. »Žele
li bi, da bi podobna zbirka svo

Zbirko bi želeli tudi v Brežicah
SROMLJE - Tradicionalno, že 17. srečanje posavskih veteranov vojne za Slovenijo je 20. maja prvič potekalo 
na Sromljah, ki imajo za pripadnike TO, ki so leta 1991 obranili Posavje, zgodovinsko vrednost. V ta namen 
so odprli stalno muzejsko zbirko »Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni leta 1991«.

je mesto našla tudi v Brežicah. 
Upamo, da nam bo občina šla 
na roko in uspela najti primer
no mesto,« je povedal in pou
daril, da bi bila to ena prvih 
profesionalno narejenih raz
stavnih zbirk v Sloveniji. Kot je 
še dodal, želijo z razstavo pri
vabiti tudi mlade, zato vsebuje 
veliko fotografij in malo bese
dila, mogoče pa si je ogleda
ti tudi nekaj razstavnih ekspo
natov (predvsem orožje). Sicer 
pa je zbirka narejena tako, da 
so skušali sorazmerno prika
zati predvsem teritorialce iz 
brežiške, krške in sevniške 
občine. Po vrsti prikazuje TO 
Posavja pred vojno, priprave 

na vojno, prvi boj teritorial
cev na Rigoncah, ognjeni udar 
po letališču JLA v Cerkljah ob 
Krki, veliko zmago TO v Kra
kovskem gozdu, uspešen boj z 
oklepno enoto JLA na Prilipah, 
izgon JLA iz Posavja, zmagovi
te bojne enote teritorialcev Po
savja ter posavska društva voj
nih veteranov.

Veterane – zbralo se jih je med 
250 in 300 – je na začetku sre
čanja, ki so ga s pesmijo pope
strili člani MoPZ Sromlje pod 
vodstvom Franca Veglja, na
govoril Pinterič in med dru
gim izpostavil, da tako kot so 
Sromlje med drugo svetov

no vojno dajale zavetje parti
zanom, partizanskim enotam 
in številnim prebivalcem, ki 
bi bili sicer izgnani, so tudi v 
vojni za Slovenijo nudile var
no zavetje številnim enotam 
in članom štaba TO, enotam 
in vodstvu milice, tu pa so 
bila tudi pomembna skriva
lišča orožja za potrebe TO in 
takratne milice. Pozdravne 
nagovore so imeli še predse
dnik PVD Sever Posavje Raj-
mund Veber, predsednik PO 
ZVVS Posavje Rudi Smodič in 
brežiški podžupan Jure Pez-
dirc. Predsednik OZVVS Breži
ce Anton Supančič je osvežil 
dogodke iz leta 1991. Vetera
ni so se letos pomerili v stre
ljanju z malokalibrsko puško 
(tekmovanje je potekalo na 
strelišču v Globokem), šahu 
in metu šolske ročne bombe, 
izven konkurence je poteka
lo tudi tekmovanje v pikadu. 
Glavni sodnik je bil Božislav 
Kosalec, predsednik OZVVS 
Krško. Prehodni pokal za 
skupno zmago je šel letos v 
roke brežiškim veteranom, za 
njimi pa so se zvrstili sevniški, 
krški in veterani PVD Sever.

 Rok Retelj

Mitja Teropšič med predstavitvijo muzejske zbirke

Dan veteranov na Geossu

Krški veterani s predsednikom vlade (foto: Meho Tokić)
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Kot je v uvodnem govoru iz
postavila predsednica KUD 
Oton Župančič Artiče Ida 
Ostrelič, začetki društva se
gajo v leto 1931, ko je bilo us
tanovljeno društvo Sokol s 
telovadno in dramsko sekci
jo. Ravno iz slednje se je po
tem razvilo kulturno društvo, 
kakršnega poznajo danes. Po 
vojni si je nadelo ime po slo
venskem pesniku Otonu Žu
pančiču, ki ga nosi še danes. 
Na začetku so delovale dram
ska, godbena in pevska sekcija, 
ki so se vseh 85 let dopolnje
vale in širile na različna pod
ročja, tako da je imelo društvo 
celo sekcije knjižničarjev, flav
tistov, bobnarjev, godbo na 
pihala, nonet, ljudske godce 
pod imenom Trebeški drotar
ji, foto/kino sekcijo. Vse sek
cije so zelo uspešno delovale, 
posegale so po najvišjih lovo
rikah tako v državi kot izven 
njenih meja, je še dodala pred
sednica društva. Nato so se po 
vrsti predstavili: tamburaški 
orkester pod taktirko Dragu-
tina Križanića, ljudski pev
ci Fantje artiški, katerih men
tor je Slavko Rožman, otroška 
folklorna skupina pod mentor
stvom Vesne Bogovič, meša

Listini Kovačičevi in Tuljaku
ARTIČE – S koncertom »Besede mičejo, zgledi vlečejo« je 26. aprila Kulturno umetniško društvo Oton Žu-
pančič Artiče obeležilo 85 let delovanja. V Prosvetnem domu Artiče so se predstavile vse trenutno delujoče 
sekcije društva. Dva člana sta ob tej priložnosti prejela društveni listini.

ni pevski zbor (zborovodja 
Miha Haler), odrasla folklor
na skupina, katere mentor je 
Gregor Tuljak, za povezova
nje med točkami so poskrbe
li člani literarne sekcije (men
torica Danica Avšič), dogodek 
pa je v svoj objektiv ujel vodja 
foto sekcije Matej Kramžer. S 
skečem v artiškem narečju sta 
se predstavila tudi Jana Kova-
čič in Mitja Molan kot Miče in 
Frence.

Ostreličeva je ob tej priložnos
ti društveni listini – prejme jo 
lahko tisti, ki je član društva 

oz. sekcije najmanj pet let in 
se vsestransko vključuje v delo 
društva – podelila Alji Kova-
čič in Gregorju Tuljaku. Ko
vačičeva že 20 let igra v tam
buraškem orkestru, od leta 
2013 je tudi njegova predse
dnica, v zadnjem letu pa opra
vlja še naloge blagajničarke 
celotnega društva. Tuljak pri 
folklorni skupini pleše že 18 
let, leta 2009 je kot mentor 
prevzel mladinsko skupino, 
že nekaj let pa uspešno vodi 
tudi odraslo skupino ter de
luje na organizacijskem, stro
kovnem in zlasti mentorskem 

področju. Obenem se je pred
sednica društva zahvalila po
sameznikom, ki so v preteklih 
letih izstopali po svojem delu v 
društvu, in sicer Mimici Haler 
(tudi ustanoviteljici folklorne 
skupine), pokojnim članom 
družine Blatnik (ustanovite
ljici tamburaštva v Artičah; v 
njenem imenu je na oder priš
la najmlajša potomka pravnu
kinja Zala, ki prav tako igra v 
tamburaškem orkestru), Dra
gutinu Križaniću (ki je najza
služnejši za številčno članstvo 
in zavidljive uspehe tambura
škega orkestra, v katerem sam 
deluje že 34 let) ter Mihi Ha
lerju (pevski zbor vodi od vse
ga začetka, torej že 54. leto). 
Ostreličeva se je zahvalila tudi 
mentorjem trenutno delujočih 
sekcij društva in predsedniku 
sveta KS Artiče Antonu Gaj-
šku, slednji pa je izročil poseb
na priznanja KS Ostreličevi ter 
vsem mentorjem oz. predstav
nikom društvenih sekcij. Pode
ljevanja so zaokrožili predse
dnik ZKD Brežice Jože Denžič 
ter predstavnici JSKD OI Bre
žice Simona Rožman Strnad 
in Lučka Černelič, ki so Arti
čanom podarili lipo.
 Rok Retelj

Predsednica KD Oton Župančič Artiče Ida Ostrelič, za njo pre-
jemnika listin Alja Kovačič in Gregor Tuljak

Slovenija se s tem kulturnim 
projektom pridružuje evrop
skim državam, ki se vsako leto 
poklonijo ljubiteljskim kultur
nikom in na ta način spomnijo 
na pomen, kakovost ter tudi na 
množičnost ljubiteljske kultu

re v sedanji družbi. Na Kultur
nem mozaiku je sodelovalo de
set društev, ki delujejo v krški 
občini, s svojo prisotnostjo pa 
ga je počastil tudi župan obči
ne Krško mag. Miran Stanko. 
Kot je dejal, je v občini veliko 
umetnikov, ki s svojim nasto
pom popestrijo številne prire
ditve skozi vse leto. »V vsakem 
izmed nas se skriva nekaj ume
tnika in če je v nas močna vo
lja, lahko na tem področju do
sežemo marsikaj. Umetnost 
lahko zori sama, nas bogati, 
nam razkrije tisto našo dušo, 
ko se človek razkrije navzven 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 11. maja sta v Centru Sonček knji-
žničarka Valvasorjeve knjižnice Krško Antonija Amon in 
mag. Tilka Jamnik, podpredsednica Društva Bralna znač-
ka Slovenije pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, podeli-
li skupno 35 bralnih značk Peter Klepec. 

V Valvasorjevi knjižnici Krško so s projektom branja z uporab
niki s posebnimi potrebami začeli že leta 1999, ko je na pobudo 
Antonije Amon steklo poglobljeno sodelovanje najprej z Dru
štvom gluhih in naglušnih Posavja ter OŠ dr. Mihajla Rostoharja, 
nekoliko kasneje pa sta se v projekt, ki so ga leta 2009 poimeno
vali Živim in se veselim s knjižnico, vključila še Varstveno-delov
ni center Krško-Leskovec ter VDC Sonček. Hkrati je v šolskem 
letu 2009/2010 stekel tudi njihov skupni projekt Bralna značka 
Petra Klepca, ki jo je letos osvojilo skupno 35 bralk in bralcev, od 
tega 20 uporabnikov VDC Krško-Leskovec, deset učencev OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja ter pet uporabnikov Centra Sonček. Navedena 
bralna značka pa ne zajema le branja posameznih naslovov knjig, 
pač pa tudi obnove in likovne upodobitve, ali kot je dejala Amo
nova: »Z vsako skupino posebej ustvarjamo ter se učimo sožitja 
in veselja do življenja.« Ob tem je Tanja Kavčič, vodja enote VDC 
Center Sonček, povedala, da so letos vsebine knjig pretvorili v t. 
i. lahko branje in tega povzeli tudi v izdelani skripti. 
Sicer je podelitev bralnih značk spremljal tradicionalno pester 
kulturni program, sestavljen iz pevskih in instrumentalnih točk, 
ki so jih izvedli uporabniki Centra Sonček ter učenci OŠ dr. Mihaj
la Rostoharja, uporabniki VDC Krško-Leskovec pa so predstavili 
branje zgodbe prek ilustracij, ki so jih ustvarili sami. Ob prizna
nju so bralci prejeli tudi slikanico Nerodna Avguština, ki sporoča, 
kot je v nagovoru zbranim bralcem in obiskovalcem dejala mag. 
Tilka Jamnik, da je za vsakega posameznika prostor pod son
cem in da je vsak poseben. Poleg navedenih sta bralkam in bral
cem za osvojene bralne značke čestitali še direktorica Valvasorje
ve knjižnice Urška Lobnikar Paunović in občanka Zora Pevec.
 B. Mavsar

Kulturni mozaik krških društev
DOLENJA VAS - 17. maja so v sklopu Tedna ljubiteljske kulture, ki je potekal od 12. do 21. maja, v Dolenji 
vasi v organizaciji JSKD OI Krško, ZKD Krško in soorganizaciji domačega društva pripravili Kulturni moza-
ik, eno izmed več kot tisoč lokalnih prireditev, ter se tako priključili več kot 107.000 kulturnim ustvarjal-
cem, ki svoj čas in energijo v svojem prostem času namenjajo eni izmed kulturnih vej. 

skozi svoje delo,« je povedal 
ter ustvarjalcem čestital za vse 
uspehe, ob tem pa se še zahva
lil za vsak vloženi trud posame
znika za širjenje ljubiteljske ak
tivnosti, ki ima za občino velik 
pomen. 

Predsednik ZKD Krško Uroš 
Brezovšek je poudaril sim
bolno moč maja in dodal, da se 
bomo v najlepšem mesecu po
vezali v Tednu ljubiteljske kul
ture in sestavili kulturni moza
ik s posameznimi delčki. »Vsak 
delček je zase svet in vsi delč
ki sestavljajo celoto. Želim, da 
bi vsak našel tisti delček, ki 
mu bo polepšal letošnji maj,« 
je zaključil Brezovšek. Vodja 
JSKD OI Krško Sonja Levičar 
je spregovorila o številnih ak
tivnostih društev v občini ter 
izpostavila njihove posame
zne in skupne dosežke, ki so jih 

prejeli v obliki priznanj in na
grad na raznih natečajih in tek
movanjih v širši in daljni oko
lici, tudi izven državnih meja. 
»Vendar nocojšnje srečanje ni 
le nastop, temveč tudi druže
nje, ki ima poseben pomen v 
ljubiteljski kulturi. S svojo kul
turno aktivnostjo bomo tudi v 
prihodnje radi skrbeli za ugled 
ljubiteljske kulture,« je pove
dala Levičarjeva. 

Mozaični kulturni šopek so 
sestavili z živo sceno čla
ni Društva likovnikov Krško 
OKO, s priložnostno razstavo 
ročnih del članice Pridnih rok 
Rajhenburga iz Brestanice, s 
filmom Vezi Foto-video sekci
ja KUD Liber Krško, s pravlji
co se je predstavilo KD Fabula
rij Krško, s pevskim nastopom 
Mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Senovo in KD Ža

rek Dolenja vas – sekcija Ljud
ski pevci Ajda, s folklorno 
predstavo Folklorna skupina 
DKD Svoboda Senovo, glasbe
no-pevski vložek pa je obliko
vala skupina Ritem vodovodar
ji iz KD Leskovec pri Krškem. 
Članice Literarne sekcije Sanje 
iz dolenjevaškega društva so 
predstavitev sodelujočih dru
štev prepletale z recitalno pe
snitvijo Literarne sanje. V le
tošnjem letu se spominjamo 
tudi 500-letnice reformacije, 
ki je pustila velik pečat tudi na 
krških tleh, zato so nekaj besed 
namenili tudi tej obletnici. Ve
čer se je prijetno zaključil ob 
druženju, pogovorih in tkanju 
novih kulturnih stopinj. Za do
datno razpoloženje in kulina
rične užitke so poskrbele člani
ce Aktiva kmečkih žena Sremič. 

 Marija Hrvatin

Obiskovalci so z zanimanjem spremljali nastope na odru. 

Nastop senovske folklorne skupine

Bralna značka, ki daje moč

Tako kot Petru Klepcu, ki mu je nadnaravno moč podarila vi-
la, so z njo prek druženja z Antonijo Amon in osvajanjem knji-
žnih vsebin obogatene tudi osebe s posebnimi potrebami (na 
fotografiji letošnji prejemniki bralnih značk).

KRŠKO - 13. maja je v veliki dvorani Kulturnega doma Krško po
tekal letni koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško. 
Celovečerni koncert, ki so ga glasbeniki izvedli pod vodstvom di
rigenta prof. Petra Gabriča, je poslušalce tokrat popeljal skozi 

različne ritme tako klasične kakor zabavne glasbe različnih po
krajin sveta. Za začetek so uživali ob priredbi glasbe iz filmov 
Apollo 13, Titanik in Braveheart. Umirjeni melodiji Faurove Pa-
vane in Chanson de matina skladatelja Edwarda Elgarja sta poslu
šalce popeljala v francoske dežele. Znameniti Amerikanec v Parizu 
Georga Gershwina je pridihnil nekoliko jazzovsko atmosfero, ki 
se je nadaljevala s klasičnimi melodijami slovenskih skladateljev. 
Povezovalec Aleš Tuhtar je na prireditvi duhovito podelil nagra
de »Simfonko« in največ jih je prejel prav krški simfonični orke
ster. Nagrado za najboljša solista sta tokrat prejela pevka Ajda 
Brilej in pozavnist Anton Sotošek. Predsednica orkestra Tatja-
na Vakselj je s simboličnim darilom v vrstah orkestra pozdra
vila tudi nove, mlade člane. Za zaključek koncerta so glasbeniki 
prihranili prav posebno priredbo skladb iz muzikala Mamma Mia 
švedske skupine ABBA. Bučen aplavz, ki ga je publika nameni
la orkestru, je tako glasbenike nagradil za celoletno delo in trud.  
 Vir: Simfonični orkester Glasbene šole Krško, 
 foto: Sv. Mavsar

Letni koncert krških simfonikov
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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.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

Mala PINKY (17105B) 
je simpatična, nagajiva in živah-
na mladička, na trenutke še mal-
ce previdna. Stara je približno 3 
mesece, ocenjuje se, da bo niž-
je rasti, z jazbečarskim trupom. 
Išče topel in prijazen dom. 

Psička YUNA (17099B)
je stara 1 do 2 leti, majhne ras-
ti. Do ljudi je še previdna, dotiku 
se izogiba, vendar je rada v bli-
žini ljudi. Išče dom, kjer bo ime-
la ljubečega in nežnega človeka, 
primerna je tudi za starejše ljudi.

Psička PIPPA (17097B) 
je zelo prijazna in predana člo-
veku. Je nežna in umirjena, lepo 
vodljiva na povodcu in združljiva 
z drugimi psi. Je nižje rasti, ver-
jetno mešanka jazbečarja in te-
rierja, stara je približno dve leti. 
Pippa išče ljubeč in odgovoren 
notranji dom.

Brežice
Moje

2017Mesto
Brežice

2017
Moje

Mesto

24. junij
DAN KRUHA, VINA 
IN SALAM

Na podlagi 16. člena Zakona o določanju območij ter o ime-
novanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 
25/08) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
predloga Odloka o imenovanju nove ulice 

v naselju Brežice,

ki bo potekala od 26. 5. 2017 do vključno 9. 6. 2017 v času urad-
nih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice, v prostorih Krajev-
ne skupnosti Brežice in Krajevne skupnosti Šentlenart.

Predmet predloga odloka je imenovanje nove ulice v naselju 
Brežice, ki poteka ob trgovini Hofer. Ulica poteka na odseku od 
križišča Finžgarjeve ulice in Ulice kozjanskih borcev do križišča 
Pleteršnikove ulice in Ulice Stanka Škalerja. Imenovanje ulice 
zadeva objekt na dosedanjem začasnem naslovu Ulica kozjan-
skih borcev 57, ki se preštevilči. Nova ulica se imenuje: Ulica 
Alenke Gerlovič.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na predlog odloka, 
lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knji-
gi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po 
pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice ali po e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na 
občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

BREŽICE - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine je pripravilo 7. Ekopraznik pred Osnovno šolo Brežice, 
kjer so ekološki pridelovalci na stojnicah ponujali različne ekološke 
izdelke in pridelke ter eko sadike in semena. 

Na otvoritvi ekološke tržnice je ponudnike in obiskovalce pozdra-
vil župan občine Brežice Ivan Molan, saj občina eko tržnico podpi-
ra od samega začetka, kar je poudaril tudi predstavnik organizator-
ja Zvone Černelič (Ekološka kmetija Černelič). Sožitje osnovne šole 
in ekoloških pridelovalcev ima vzgojni in promocijski značaj, saj se 
na tržnici otroci poučijo o ekoloških živilih, jih poskusijo in s svojim 
pridobljenim znanjem pomagajo pri osveščanju staršev o pomenu 
ekološke pridelave. 

BREŽICE - V mestu Brežice se je vadba 1000 gibov uveljavila tudi po 
zaslugi evropskega projekta Šport za zdravo starost, ki se je v ob-
čini Brežice izvajal v letu 2015 in veliko starejših ozavestil o pome-
nu gibanja za zdravje in dobro počutje. Tako so udeleženci projekta 

tudi po zaključku nadaljevali z vadbo in se v velikem številu vključi-
li v Društvo šola zdravja, kjer je vsakodnevna vadba brezplačna in 
poteka na prostem na javnih površinah, le v času dežja in snega v 
pokritem prostoru. V skupini vadi že več kot 60 oseb, ki se družijo 
tudi na pohodih in izletih. Ker je v občini Brežice delež starejših od 
65 let višji od slovenskega povprečja, je zelo pomembno, da zna lo-
kalna skupnost prisluhniti potrebam starejše populacije. 

Članice in člani Društva šola zdravja skupina Brežice vabijo obča-
ne vseh generacij, da se jim v četrtek, 1. 6. 2017, pridružite pri ju-
tranji telesni vadbi po metodi 1000 gibov na ploščadi pred špor-
tno dvorano v Brežicah v času od 7.30 do 8. ure. Po vadbi bo krajša 
slovesnost in družabno srečanje.

»Dan se začne zjutraj: z lepo mislijo, nasmehom, gibanjem in v dob-
ri družbi.«

 Povzeto po prispevku Ane Kupina, 
 vodje skupine

Na usklajevalnem sestanku 
so predstavniki zdravstvene-
ga doma, občine in zavoda za 
zdravstveno zavarovanje spreje-
li sklepe za reševanje kadrovske 
problematike v zdravstvenem 
domu, ki ostaja osrednji izvaja-
lec zdravstvenih storitev na pri-
marni ravni. Cilj sprejetih aktiv-
nosti je ohraniti dostopnost in 
kakovost zdravstvenih storitev v 
brežiški občini. 

Predlog podeljevanja koncesij 
na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti kot skrajnega sred-
stva za reševanje težav je bil 

Skrb za ohranitev dostopnih in kakovostnih 
zdravstvenih storitev na primarni ravni 
BREŽICE – Zaradi napovedanih upokojitev zdravnikov in pomanjkanja novih zdravnikov je bil pred Zdravstveni dom 
(ZD) Brežice postavljen izziv, kako zagotoviti dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Z namenom poiska-
ti rešitev in hkrati pripraviti dolgoročni načrt razvoja tega področja so se na delovnem srečanju sestali predstavniki 
ZD Brežice, predstavniki Občine Brežice, ki je ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, in predstavniki Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne enote Krško.

na sestanku sprejet in podprt s 
strani javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Brežice. Predlog pome-
ni, da bo Občina Brežice v skladu 
s programom podelila koncesi-
jo samo in izključno v primeru, 
če Zdravstveni dom Brežice ne 
bo mogel zagotoviti ustrezne-
ga števila zdravnikov za oprav-
ljanje posamezne zdravstvene 

dejavnosti. Takšna rešitev tre-
nutnih razmer ohranja dostop-
nost zdravstvenih storitev za vse 
občanke in občane ter ohranja 
ZD Brežice, saj že sedaj velja do-
govor s koncesionarji, da upo-
rabljajo diagnostične storitve 
in skupne službe zdravstvenega 
doma (npr. laboratorij), ohranja 
se tudi razmerje med timi kon-
cesionarjev in ZD Brežice iz leta 
2009. 

Občina Brežice je zato predlaga-
la Občinskemu svetu v sprejem 
Sklep o razveljavitvi sklepa o za-
držanju podeljevanja koncesij na 

primarni zdravstveni ravni jav-
ne zdravstvene službe do spre-
jema novega Zakona o zdrav-
stveni dejavnosti in sprejem 
Programa podeljevanja konce-
sij na primarni ravni zdravstve-
ne dejavnosti v občini Brežice, 
ker veljavni program več ne od-
raža dejanskega stanja na tem 
področju. V kolikor bo potreb-
no podeliti koncesije, bo Obči-
na Brežice v postopek, v skladu z 
zakonom, vključila soglasodajal-
ce (Ministrstvo za zdravje in Za-
vod za zdravstveno zavarovan-
je) in postopek izvedla v skladu 
z veljavno zakonodajo. 

Prva obletnica delovanja Društva šola zdravja

7. Eko praznik v Brežicah

www.brezice.si
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V središču starega mestnega jedra Sevnice na Glavnem trgu so bila 
na uvodni prireditvi festivala Sevniško grajsko poletje 2017 minu-
li petek na pokušino izbrana vina vinorodne dežele Posavje na čelu 

z modro frankinjo. V njihovi družbi so številčni obiskovalci odkriva-
li domače okuse v »Sevn'ški kuhinji na trgu«, lokalni prehranski tr-
žnici. Kuhalnice je vihtelo osem ponudnikov hrane iz občine Sevni-
ca, izbrana vina pa je ponudilo devet posavskih vinarjev. 

Kar tretjina občanov zapisanih prostovoljstvu
Po nedavnem prejemu priznanja za najbolj varno občino je Sevnica prejela tudi priznanje »prostovoljstvu prijazno mes-
to«. Na Gradu Negova v občini Gornja Radgona je v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva, v organizaciji Slovenske fi-
lantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, 18. maja potekala slavnostna podelitev priznanj. Med 18 
slovenskimi občinami, ki zgledno podpirajo prostovoljske organizacije, je prejemnica postala tudi Občina Sevnica.

Prostovoljstvo je najbolj živo 
tam, kjer je za vlaganje in spod-
bujanje k aktivni participaciji na 
lokalnem nivoju največ posluha. 
Slovenska filantropija, Združenje 
za promocijo prostovoljstva, že 
več kot dvajset let spodbuja ra-
zvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri 
tem je izjemnega pomena odnos 
občin do prostovoljskih organi-
zacij in prostovoljcev. S podelit-
vijo naziva »Prostovoljstvu prija-
zno mesto« izpostavijo občine, ki 
po mnenju Slovenske filantropi-
je in članic Slovenske mreže pro-
stovoljskih organizacij prepozna-
vajo pomen prostovoljskega dela 
občanov za življenje v njihovi 
skupnosti, cenijo njihovo delo, 
podpirajo prostovoljske organi-
zacije in namenjajo del občinskih 

sredstev za razvoj prostovoljstva 
v svoji občini.

V obrazložitvi priznanja, ki ga je 
v imenu Občine Sevnica sprejel 

podžupan Janez Kukec, so po-
deljevalci priznanja med drugim 
zapisali, da je v občini Sevnica v 
prostovoljstvu aktivna skoraj 
tretjina vseh občanov. Prosto-
voljskim organizacijam občina 
nudi finančno podporo in upo-
rabo občinskih prostorov za pro-
stovoljske aktivnosti – za progra-
me, redno delo, izobraževanja in 
usposabljanja. Prostovoljske or-
ganizacije dodeljena sredstva 
uporabijo za delovanje, nakup 
opreme in obnovo prostorov, 
potrebnih za njihovo delovanje. 
Načrtno so sofinancirane aktiv-
nosti s področja prostovoljskega 
dela mladih. Župan in zaposleni 
v občinski upravi k razvoju pro-
stovoljstva prispevajo tudi sami.

Podžupan Janez Kukec in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernov-
šek (Foto: Občina Sevnica)

Občina Sevnica je s projektom Sanacija okolice gradu Sevnica so-
delovala na tekmovanju »EU projekt, moj projekt 2017«, ki ga je v 
mesecu aprilu razpisala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko. V spletnem glasovanju so se po po-
sameznih statističnih regijah Slovenije za glasove potegovali različ-
ni projekti, ki so bili podprti s sredstvi Evropskega socialnega skla-
da, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada.
V posavski statistični regiji je največ glasov prejel projekt Sanaci-
je okolice gradu Sevnica, v okviru katerega je bil celovito obnovljen 
grajski park, opravljena rekonstrukcija sprehajalnih poti in obnova 
vrtnarjeve vile. S tem je okolica gradu zažarela v svojem prvotnem 
sijaju. Grad danes privablja številne obiskovalce in ponuja številne 
kulturno-izobraževalne vsebine kakor kot tudi možnosti za rekrea-
cijo. Regijski zmagovalci bodo predstavljeni na dnevih odprtih vrat 
»EU projekt, moj projekt 2017«, ki bodo po Sloveniji potekali 9. in 
10. junija, na gradu Sevnica pa 10. junija.

Grad Sevnica postal regijski zmagovalec 
tekmovanja EU projekt, moj projekt

Dogajanje v okviru dneva odprtih vrat bo na sevniškem gradu 
vključevalo kulturno-družabne in tudi strokovne vsebine ter pro-
gram za otroke. Več informacij s podrobnejšim programom pa 
bo objavljeh naknadno na spletnih straneh 

www.obcina-sevnica.si ter www.visit-sevnica.si.

Sevn'ška kuhinja na trgu je bila hkrati napoved prihajajočega 7. 
Festivala modre frankinje v organizaciji KŠTM Sevnica, ki ga bo 
8. junija od 17. ure dalje gostil sevniški grad.

V Podčetrtku je 16. in 17. maja potekal 1. kongres slovenskih ob-
čin, ki so ga pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja skupaj organizirali Skupnost občin Slove-
nije, Združenje mestnih občin Slovenije in Inštitut za javne službe.

Kot članica Skupnosti občin Slovenije, reprezentativnega združenja 
občin, ki sodeluje pri oblikovanju zakonodajnih rešitev in razvojnih 
usmeritev, je bila udeleženka kongresa tudi sevniška občina. Med 
obravnavanimi vsebinami je bil izpostavljen pomen lokalne ravni 
v slovenski socialni organizaciji ter obravnavana pravna, finančna 
in razvojna vprašanja, s katerimi se soočajo občine. Podane so bile 
ocene o položaju in vlogi slovenskih občin, obravnavana pa so bila 
tudi vprašanja, kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja ob-
čanov. Na tematskih okroglih mizah je bilo veliko priložnosti tudi za 
vprašanja ter izmenjavo znanj in izkušenj.

Prvi kongres slovenskih občin

Energetska agencija za Podravje je v sodelovanju s Fakulteto za elek-
trotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru 10. 
maja izvedla konferenco o financiranju energetskih projektov in 

zmanjšanju CO2 s spremljanjem energetske učinkovitosti. Obravna-
vane so bile aktualne teme, novosti, primeri dobrih praks in izku-
šnje na področju financiranja energetskih projektov. Predstavljeni 
so bili energetski in finančni monitoringi prihrankov po energetskih 
sanacijah in načini financiranja celovite energetske sanacije javnih 
stavb. Kako je energetska sanacija večstanovanjskih stavb poteka-
la v sevniški občini, je kot primer dobre prakse tako ekološke prijaz-
nosti kot stroškovnega prihranka navzočim prikazal vodja Oddelka 
za okolje in prostor Občine Sevnica Roman Perčič.

Sevnica predstavila dobre prakse Sevn'ška kuhinja na trgu

Sevn'ška kuhinja na trgu 2017 (Foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica)
Predstavitev dobre prakse energetske sanacije večstanovanjskih 
stavb v Sevnici. (Vir: Energetska agencija za Podravje – EnergaP)



Posavski obzornik - leto XXI, številka 11, četrtek, 25. 5. 2017 13PRILOGA OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

O b č i n a  K r š k o  p r a z n u j e
Drage občanke in občani,
vedno bolj je jasno, da smo lo-
kalne skupnosti v širšem po-
menu besede ključne celi-
ce uspešnega razvoja celotne 
družbe. Smo jedro povezova-
nja, ustvarjanja, razvoja druž-
be in posameznikov. In tega se 
moramo vedno bolj zaveda-
ti ter v tem duhu tudi delovati.
Poleg skupne preteklosti nas 
povezuje skupni prostor, po-
trebe, želje in prepričan sem, 
da tudi skupen cilj – nadaljnji 
razvoj naše občine. 
Rast in premiki navzgor v go-
spodarstvu nas navdajajo z op-
timizmom. Pripravljeni smo na 
nove investitorje z opremljeni-
mi poslovnimi conami na stra-
teških lokacijah. Vedno več jih 
izraža interes za gradnjo na 
našem območju, kar je dober 
obet za nova delovna mesta. 
Podpiramo razvoj malega go-
spodarstva, ki vedno v večji 
meri zagotavlja nova delovna 
mesta našim občanom. Neneh-
no izboljšujemo pogoje za ra-
zvoj kmetijstva, tudi z novimi 
namakalnimi sistemi in agro-
melioracijami na širšem ob-
močju občine. 
V zadnjih letih smo na podro-
čju izobraževanja zagotovili 
kakovostne pogoje dela v ve-
čini osnovnih šol. Tudi letos 

nadaljujemo z energetskimi 
sanacijami pa tudi novogra-
dnjami na področju predšol-
ske vzgoje. 
Zelena luč za obnovo in dogra-
ditev osrednje knjižnice v naši 
občini je prvi korak, da bomo 
čez nekaj let tudi v Krškem 
imeli prostorno in sodobno 
knjižnico. 
S sodelovanjem in prizadeva-
nji tako na ravni občine kot z 
državo smo uspeli konec lan-
skega narediti zgodovinski ko-
rak. V polnem teku je gradnja  
tako potrebnega tretjega mo-
stu čez reko Savo in nadalje-
vanje izgradnje krške obvoz-
nice. To nam vliva optimizem, 
da bomo lahko tudi ostale pe-
reče probleme na državnih ce-
stah kmalu premaknili z mrtve 
točke.
Čakajo nas številni projekti. 
Tako na področju obnove in 
rekonstrukcij občinskih in dr-
žavnih cest, s poudarkom na 
kritičnih točkah, novih kole-
sarskih povezav, nadgradnje 
kanalizacijskega sistema, že 
omenjenih energetskih sana-
cij šolskih objektov in obnove 
vrtcev, ureditve trgov, pa tudi 
bolj drzni koraki na področju 
turizma, kjer bo potrebnega 
tudi več povezovanja na rav-

ni širše regije. Še naprej bomo 
zagotavljali pogoje za kako-
vostno življenje in delo v naši 
skupnosti. 

Drage občanke in občani, 
nagrajenke in nagrajenci,
ni občine brez njenih ljudi - 
ustvarjalnih, delavnih, vztraj-
nih, predanih svojemu doma-
čemu okolju. Iskrena hvala 
vsem za sodelovanje, še po-
sebej pa  letošnjim nagrajen-
cem, ki s pozitivno energijo 
soustvarjate življenje v naši 
občini. 

Prijetno praznovanje želim in 
vse najboljše,  Krško!

Mag. Miran Stanko, 
župan občine Krško

Občina Krško bo na slavnostni akademiji v počastitev praznika v sredo, 7. junija 2017, podelila priznanja za ustvarjalno delo, posebne
uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Prejemnike visokih priznanj je na predlog Komisije za občinska priznanja 

ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski svet Občine Krško.

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
Miranu Resniku in Steklarstvu Resnik 

za življenjsko delo na področju gospodarskega 
razvoja in ob 40-letnici delovanja družinskega podjetja.

Miran Resnik je svojo obrt od-
prl v letu 1977. Sprva je bila 
to manjša obrtniška delavni-
ca, vendar je njegova zavzetost 
in predanost poslu prerasla za-
četniške obrtniške okvirje, da-
nes pa je njegovo podjetje eno 
vodilnih steklarskih podjetij 
v regiji, v občini Krško pa ne-
dvomno zaseda prvo mesto. 
Področje njihovega delova-
nja je obdelava, dodelava ter 
montaža izdelkov iz ravnega 
stekla. Resnik je vedno stre-
mel k temu, da so njihovi iz-
delki bili vedno visoko kako-

vostni in konkurenčni, saj se 
zaveda, da je prilagajanje zah-
tevam tržišča pot do uspeha. 
Njegovo podjetje je veliko pri-
spevalo k razvoju steklarske 
panoge v Sloveniji, saj je bil 
dolgoletni funkcionar in pod-
predsednik Sekcije steklarjev 
pri Obrtno-podjetniški zborni-
ci Slovenije, pa tudi  dolgoletni 
funkcionar Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Krško.
Kot obrtnik se je zavzemal za
razvoj obrtništva v Krškem.
Vedno je na prvo mesto posta-
vljal svoje kupce, saj je želel za-

gotoviti kakovostne in konku-
renčne izdelke, s ciljem, da se 
zadovolji vedno zahtevnejše 
potrebe tržišča.
Steklarstvo Resnik je predano 
tudi svojim več kot 40 zaposle-
nim, saj se zavedajo, da podje-
tje ne more biti uspešno brez 
dobrega kadra, če pa želiš ime-
ti dober in motiviran kader, pa 
ga je potrebno ustrezno nagra-
jevati. Resnik se je zavzemal za 
izobraževanje svojih zaposle-
nih in tudi ostalih mladih ka-
drov, saj je bil kot steklarski 
mojster tudi podpredsednik 
komisije za mojstrske izpite. 
Od konca leta 2010 obrt na-
daljuje sin Janez pod nazivom 
Obdelava ravnega stekla Re-
snik, Janez Resnik s.p. Danes 
je podjetje zelo uspešno ne le 
na domačem slovenskem trgu, 
pač pa tudi v tujini, saj svoje iz-
delke izvažajo v Nemčijo, Av-
strijo, Hrvaško ter drugod po 
svetu. Vedno pa je podjetje 
imelo posluh za domača dru-
štva in jim z veseljem priskoči 
na pomoč pri izvedbi njihovih 
dejavnosti in aktivnosti.  

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
Domu starejših občanov Krško 

ob 40-letnici kakovostnega dela z oskrbovanci doma.

V Krškem organizirano soci-
alno varstvo poteka od leta 
1977 dalje, ko je bil zgrajen 
stari dom na Vidmu, ki je naj-
prej deloval kot enota Doma 
upokojencev Impoljca, od sep-
tembra 1995 pa kot samostoj-
ni zavod. Leta 1998 se je Dom 
starejših občanov Krško prese-
lil na novo lokacijo, danes pa 
ima že več kot 200 varovan-
cev. Zavod svojim stanovalcem 
poleg nastanitve  in prehra-
ne nudi zdravstveno varstvo, 
zdravstveno nego, fiziotera-
pijo, vključevanje v aktivnosti 
delovne terapije, funkcional-
ne terapije in ostale aktivno-
sti. Zaposleni v domu starej-
ših občanov se zavedajo, da je 
za njihove varovance v jese-
ni življenja njihov zavod dru-
gi dom, zato si prizadevajo, da 
v vsakodnevno življenje varo-
vancev vnašajo domačnost. Z 
veliko mero občutka za sočlo-
veka starejšim nudijo celovito, 
kakovostno oskrbo, ki ustreza 
potrebam starejših, njihovim 
zmožnostim in pričakovanjem.
Vodstvo in zaposleni skrbi-
jo za strateški razvoj, ki je bil 

usmerjen tudi v preoblikova-
nje doma v sodoben dom če-
trte generacije, v katerem sta-
novalci živijo v gospodinjskih 
skupinah, v katerih tim zapo-
slenih stanovalcem omogo-
ča varnost in prijetno počutje. 
Več kot četrtina stanovalcev 
prihaja iz domače občine, tudi 
sicer pa dom starejših obča-
nov sodeluje s širšo lokalno 
skupnostjo, predvsem z izo-
braževalnimi organizacijami 
pa tudi kot baza za prostovolj-
ce, ki se vključujejo v njiho-
vo delo. S takšnim konceptom 
dela vodstva in zaposlenih, ki 
jih odlikuje strokovno znanje, 
zanesljivost in čut za sočlove-
ka, Dom starejših občanov Kr-
ško sodi med boljše in sodob-
nejše domove v slovenskem 
prostoru. Postal je tudi učna 
baza za praktično usposablja-
nje zaposlenih v domovih četr-
te generacije.

ZNAK OBČINE KRŠKO
družbi Willy Stadler, d. o. o.,

za 20 let uspešnega poslovanja in vzoren primer tuje investicije v občini.

Eden vodilnih svetovnih po-
nudnikov naprav za mehan-
sko ločevanje odpadkov nem-
ški Stadler je pred dvajsetimi 
leti ustanovil podjetje tudi v 
Sloveniji – družbo Willy Sta-
dler s sedežem v Veliki vasi pri 
Krškem. Skupina Stadler lini-
je za mehansko ločevanje od-
padkov prodaja po vsej Evro-
pi, Ameriki, Aziji in Avstraliji. 
Redno vlagajo v razvoj in ino-
vacije, njihova največja kon-
kurenčna prednost so visoko 
motivirani, predani in tehnič-
no dobro podkovani zaposle-
ni, ki jih skupina šteje 330, od 
tega tretjino v Sloveniji. Tu iz-

delajo približno 80 odstotkov 
kovinskih konstrukcij in de-
lov za sortirnice odpadkov, pri 
obdelavi materialov zaposle-
ni uporabljajo najsodobnejšo 
opremo.
V rezultatih družbe v Krškem 
se v zadnjih nekaj letih izraža 
tudi nov proizvodni program 
za izdelovanje krmilnih siste-
mov in stikalnih omar za vse 
njihove sortirnice oziroma za 
vse naprave za ločevanje od-
padkov. Prav zdaj v Krškem 
razvijajo stroj, s katerim bodo 
s plastenk odstranjevali etike-
te in tako v procesu sortiranja 
odpadkov uporabnikom omo-

gočali, da bodo lahko ločevali 
oz. pridobili več različnih vrst 
plastike.
Družba vsako leto beleži sta-
bilno rast tudi na področju 
zaposlovanja, tako je danes v 
Krškem že 110 zaposlenih. V 
letošnjem letu načrtujejo po-
večanje števila zaposlenih od 
deset do petnajst odstotkov, 
čez deset let pa načrtujejo ra-
zvoj proizvodnje z novimi ino-
vativnimi izdelki ter 200 zapo-
slenimi.  Podjetje Willy Stadler 
prispeva k zaposlovanju do-
mačega kadra, razvoju stroke, 
ohranjanju okolja in krožnega 
gospodarstva. 

V  S P O M I N  N A  P R V E  P A D L E  K R Š K E  B O R c E  I N  V R N I t E V  I Z g N A N c E V

Ani Nuša Masnik, direktorica 
Doma starejših občanov Krško

Janez in Miran Resnik
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ZNAK OBČINE KRŠKO
Stanetu Iskri

za več kot 50-letno delovanje na področju športa in
rekreacije ter osveščanje o zdravem načinu življenja.

Stane Iskra je vse svoje življe-
nje posvetil športu ter pu-
stil velik pečat v krškem in 
posavskem športnem in re-
kreativnem okolju pa tudi na 
področju mednarodnega špor-
tnega sodelovanja. Dokazal se 
je na različnih področjih, a je 
še posebej blestel na področju 
karateja in rekreacije s »Šolo 
zdravega življenja Dren«, ki jo 
izvaja že skoraj tri desetletja. 
Stane Iskra je univerzalni 
športnik, saj je od mladosti da-
lje treniral raznovrstne špor-
te: od orodne telovadbe, pla-
vanja, do malega nogomet in 
rokometa. V plavanju je sodil 
med prve tekmovalce v Plaval-
nem klubu Celulozar, saj je bil 
aktiven polno desetletje. Tek-
moval je tudi v rokometu, ka-

sneje pa prevzel tudi vlogo tre-
nerja. 
Velika življenjska ljubezen mu 
je bil posebej karate, kjer se je 
skozi polstoletno zgodovino še 
posebej izkazal. Sodi ne le med 
pionirje v Krškem ali Posavju, 
pač pa celo v Sloveniji, saj je bil 
ustanovitelj prvega slovenske-
ga karate kluba leta 1967. 
Več kot dve desetletji je opra-
vljal pionirsko delo pri vzgoji 
prvih generacij tekmovalcev, 
opravljal organizacijsko in 
mentorsko delo v karate klu-
bih Krško, Brežice, DREN, Ce-
lje, Novo mesto, NIPPON Kr-
ško, DBV Dobova in drugih, 
opravljal dela trenerja, izobra-
ževal trenerje in tekmovalce, 
hkrati pa tudi sam dosegal iz-
jemne uspehe na tekmovanjih 
v karateju. Karate zveza Slo-
venije mu je za izredne zaslu-
ge pri razvoju in popularizaciji 
karateja podelila zlato plaketo.  
S svojo strokovnostjo, odprto-
stjo, širino in entuziazmom je 
postal vzor vsem rodovom tre-
nerjev pri nas. Še vedno vodi 
treninge v nekaj različnih sku-
pinah in ima po več kot 50 letih 
trenerskega delovanja na po-
dročju karateja, športa in re-
kreacije še dandanes sedem 
do osem treningov tedensko. 

PRIZNANJE 
OBČINE KRŠKO

 Božislavu 
Kosalcu

za ohranjanje vrednot osa-
mosvojitvene vojne za sa-
mostojno Slovenijo.

Božislav Kosalec je od ustano-
vitve aktiven član Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Krško, od leta 
2015 pa uspešno in odgovorno 
opravlja funkcijo predsednika 
društva. Aktiven je v športni 
sekciji kot organizator in tek-
movalec na lokalnem in držav-
nem nivoju. V preteklem letu je 
bil pobudnik in soorganizator 
Veteranskih športnih iger Zve-
ze veteranov vojne za Sloveni-
jo in Zveze policijskih veteran-
skih društev Sever v Leskovcu 
pri Krškem, kjer je skrbel za lo-
gistično oskrbo iger, pomožne 

sodnike in njihove pomočnike 
ter za uspešno izvedbo posa-
meznih panog. Za zelo uspešno 
organizacijo iger, s katero je 
promoviral tudi občino Krško 
in mesto Krško, je organiza-
cijski odbor na čelu s predse-
dnikom Božislavom Kosalcem 
dobil posebno pohvalo pred-
sednika Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo
Posebno skrb namenja ohra-
njanju vrednot osamosvojitve-
ne vojne za samostojno Slove-
nijo in vzdrževanju spomenika 
bitke v Krakovskem gozdu leta 
1991 v Zalokah pri Smedniku.
Božislav Kosalec je aktiven 
tudi na drugih področjih, saj 
je podpredsednik Planinske-
ga društva Videm Krško, kjer 
se posveča organizaciji in vo-
denju planinskih izletov, oživi-
tvi planinske koče na Grmadi, 
je pa tudi med pobudniki in or-
ganizatorji luninih pohodov, ki 
so postali tradicionalni in pre-
poznavni v našem okolju.

PRIZNANJE 
OBČINE KRŠKO
Mitji Markoviču

za raznovrstnost pastoral-
nega delovanja, odmevno 
delo z mladimi in ohranja-
nje sakralne dediščine.
Duhovništvo, ki ga je izbral go-
spod Mitja Markovič, ne pozna 
klasičnega delovnika. Pravza-
prav ne gre za poklic, gre za 

poslanstvo, ki ga gospod Mar-
kovič karizmatično opravlja 
že od leta 2001, sprva kot ka-
plan v Slovenskih Konjicah, se-
daj pa kot župnik Župnije Vi-
dem-Krško.
Veliko časa preživi z mladi-
mi in je ustanovitelj skavtske-
ga gibanja v naši občini. Sprva 
kot dolgoletni voditelj, danes 
pa duhovni asistent, ki skrbi 
za podmladek Skavtskega ste-
ga Krško 1, ki trenutno združu-
je več kot sto aktivnih članov. 
Svoj čas namenja družinam in 
zakonskim parom, uvedel je 
župnijski praznik, ki vsako leto 
združuje vse delujoče skupine 
v župniji in zakonske jubilante, 
za starejše organizira duhov-
ne počitnice z naslovom »Moja 
zlata leta«, skupaj z animator-
ji in ostalimi sodelavci pa or-
ganizira birmanska vikenda, ki 
jih mladi preživijo kje po Slo-
veniji. Še bolj pa odmevajo po-
čitniški oratoriji, ki jih prireja 
za mladino. Dodelan program 
letno gosti več kot 120 osnov-

JuBILEJNA PRIZNANJA OBČINE KRŠKO

Lovski družini Senovo (ob 90-letnici)

Zvezi lovskih družin Posavje Krško (ob 70-letnici)

Združenju šoferjev in avtomehanikov Krško (ob 60-letnici)Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gora (ob 60-letnici)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Veliki Trn (ob 80-letnici)

Lovski družini Krško (ob 70-letnici)

Kulturnemu domu Krško (ob 40-letnici)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Mali Kamen (ob 80-letnici)

Lovski družini Studenec-Veliki Trn (ob 70-letnici)

nošolskih otrok, s 50 mladimi 
animatorji in številnimi doma-
čini, z namenom vzgoje mladih 
za življenjske vrednote. 
Ob praznovanju 850-letnice 
prve pisne omembe pražupnije 
Videm ob Savi je bil sourednik 
zbornika "Med najlepše kra-
je slovenskega Štajerja šteje se 
župnija Videm", ki je izjemne-
ga pomena za občino Krško, saj 
je poljuden in berljiv, hkrati pa 
uvrščen v strokovno-znanstve-
no literaturo. Tudi to obsežno 
delo kaže na njegovo sposob-
nost združevanja ter povezo-
vanja preteklosti in sedanjosti 
s pogledom v prihodnost.
Ob tem ohranja sakralno dedi-
ščino videmske župnije, tako 
župnijsko cerkev sv. Ruperta 
kot ostalih podružničnih cerkva.
Mitja Markovič je pobudnik 
ustanovitve in duhovni vod-
ja župnijske Karitas ter župnij-
skega glasila Videmčan, ki na 
izviren in tenkočuten način že 
enajsto leto združuje različne 
generacije in poglede faranov 
na svet in življenje, ki ga živimo.

PRIZNANJE 
OBČINE KRŠKO
Francu Slivšku

za več kot 20-letno delo na 
področju turizma in civilne 
zaščite na Senovem.
Začetki prostovoljnega dela 
na področju turizma Franca 
Slivška vežejo na čas mladin-
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ske organizacije, saj je kot njen 
predsednik v krajevnem meri-
lu poskrbel, da so se aktivno-
sti Turističnega društva Seno-
vo udeleževali tudi mladi, ki so 
se nato tudi včlanili v društvo. 
Mineva več kot dvajset let, od-
kar je Franc Slivšek aktiven 
član Turističnega društva Se-
novo, že tretji mandat je član 
Upravnega odbora Turistič-
nega društva Senovo in nje-
gov podpredsednik, eno man-
datno obdobje pa je bil tudi 
predsednik društva. Glede na 
pozitivne rezultate delova-
nja društva v tem obdobju je 
tudi njegov prispevek k temu 
zelo velik, saj se je izkazal kot 
uspešen organizator prosto-
voljnih akcij. Še posebej vne-
to pa skrbi za organizacijo tra-
dicionalnih prireditev ter za 
vzdrževanje muzejske zbirke 
nekdanjega premogovnika na 
Senovem. Tudi po njegovi za-
slugi je Senovo v sklopu tek-
movanja Moja dežela – lepa 
in gostoljubna osvojilo 3.me-

JuBILEJNA PRIZNANJA 
OBČINE KRŠKO

Društvu ljubiteljev fotografije Krško (ob 20-letnici)

Pihalnemu orkestru Krško (ob 60-letnici)

Avto moto društvu Krško (ob 70-letnici)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dolenja vas (ob 90-letnici)

Teniškemu klubu Brestanica (ob 20-letnici)

Šolskemu centru Krško-Sevnica (ob 60-letnici)

Društvu upokojencev Senovo (ob 70-letnici)

Skavtom, Stegu Krško 1 - KK1U238 (ob 10-letnici)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Brege (ob 60-letnici)

Društvu upokojencev Brestanica (ob 70-letnici)

sto, za prizadevno prostovolj-
sko delo pa je prejel posebno 
priznanje Turistične zveze Slo-
venije. Njegovo požrtvovalno 
delo v kraju in za kraj je lahko 
vzor mnogim, saj letno opravi 
precejšnje število ur prosto-
voljnega dela samo na podro-
čju turizma, ob tem pa je že več 
kot dvajset let tudi poverjenik 
Civilne zaščite v Krajevni sku-
pnosti Senovo.

PRIZNANJE 
OBČINE KRŠKO

Dejanu 

Žnideršiču

za uspešno dirigentsko delo 
in ustvarjanje na področju 
glasbene umetnosti.
Dejan Žnideršič se je glasbi 
zapisal že kot mlad fant, saj se 
je najprej začel učiti bariton, 
nato pa še pozavno, s katero 
je uspešno opravil tudi spre-

jemni izpit na Srednji glasbeni 
in baletni šoli v Ljubljani in se 
tako dokončno odločil za po-
klic glasbenika. Po zaključku 
šolanja je uspešno opravil av-
dicijo za pozavnista v Orkestru 
slovenske policije, kjer je igral 
slabo leto, nato pa se je zapo-
slil v Orkestru slovenske voj-
ske, kjer je zaposlen še danes. 
V tem času je s kvartetom po-
zavn osvojil zlato plaketo na 
tekmovanju mladih glasbeni-
kov Slovenije, kasneje pa je na 
istem tekmovanju s pozavno 
zmagal v svoji skupini.
Želja postati dirigent se mu je 
uresničila septembra 2002, ko 
je prvič stopil pred orkester in 
z njim sodeloval na koncer-
tu ob 90-letnici rojstva Boja-
na Adamiča v Velenju. Marca 
2004 je postal uradni dirigent 
Pihalnega orkestra Krško, s 
tem pa prevzel zelo težko na-
logo, saj je moral nadomestiti 
Draga Gradiška, ki je ta orke-
ster popeljal med najbolj po-
znane in spoštovane orkestre 
v Sloveniji in tujini. 
A Dejan Žnideršič je hitro do-
kazal, da ima izredno dobro vi-
zijo in umetniško žilico, saj je z 
orkestrom kmalu dosegel zla-
to priznanje s posebno pohva-
lo na državnem tekmovanju v 
umetniški skupini in s tem le 
še potrdil, da sodi med najbolj-
še orkestre pri nas. Je tudi po-
budnik za ponovno oživitev re-
vije posavskih orkestrov, ki jo 
je  domači orkester tudi že or-
ganiziral. 

Orkester pod vodstvom Deja-
na Žnideršiča še vedno ohra-
nja kakovost, v program pa rad 
uvršča solistične skladbe, ki jih 
igrajo prav domači, nadarjeni 
glasbeniki.

PRIZNANJE 
OBČINE KRŠKO
družbi ARcH, 
d. o. o. Raka

ob 25-letnici uspešnega de-
lovanja.
Na temelju očetove obrtne de-
lavnice je Franček Pintarič leta 
1992 ustanovil podjetje ARCH, 
d. o. o., katerega glavna dejav-
nost je proizvodnja izdelkov 
iz termoplastov, ki jo nadgra-
jujejo z dolgoletnimi izkušnja-
mi, znanjem in referencami, ki 
si jih je podjetje pridobilo sko-
zi čas. Večina produktov izvo-
zijo na zahtevne trge Evropske 
unije in ZDA, pri tem pa skrbijo 
za kakovost, okolje in zadovolj-
stvo zaposlenih, saj ob zave-
danju, da poslujejo v manjšem 
kraju, svojo pripadnost sku-
pnosti izkazujejo z zaposlova-
njem oseb iz kraja ali bližnje 
okolice. 

Ob tem Franček Pintarič, ki je 
po srcu »nemirna duša« in vi-
zionar, delovanje družbe pre-
ko hčerinskih podjetij širi tudi 
na druga področja, kot je od-
daja in prodaja motornih plo-

vil na hrvaški obali ter celo-
vita proizvodnja sesalnikov z 
vodno filtracijo. Vodenje in tr-
ženje celotne skupine ARCH 
poteka na Raki, zato je družba 
tudi pomemben dejavnik ra-
zvoja kraja, skupnosti in obči-
ne. V družbi ARCH se zavedajo 
pomena družbene odgovorno-
sti in odnosa do okolja, v kate-
rem delujejo.

Osrednja 
prireditev:  
Slavnostna 
akademija 
in druženje 

občanov

SREDA, 7. junij 2017, 
ob 17. uri

Kulturni dom 
Krško
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Aktualne in načrtovane naložbe
V letu 2016 je bilo na podlagi zaključnega računa proračuna Občine Krško realiziranih za 32 milijonov evrov prihodkov in 31, 3 milijo-
na odhodkov. Po veljavnem proračunu za leto 2017 predvideni prihodki Občine Krško znašajo 34,8 milijona evrov, za leto 2018 pa 36,8 
milijona, odhodki za leto 2017 35,5 milijona evrov ter 35,4 milijona za leto 2018. Večji delež odhodkov predstavljajo naložbe in progra-
mi na področju družbenih dejavnosti, torej izobraževanja, šolstva, kulture, športa in sociale, ter na področju gospodarske infrastruktu-
re, s poudarkom na cestah.

gospodarstvo:
Naložbe v kmetijska gospodarstva
• Agromelioracije Gorica, komasacija Veliki Podlog
Obnova objektov
• Nadomestna gradnja na CKŽ 19 v Krškem, Tržnica Videm,  

objekt Ulica 11. novembra 24 v Leskovcu
• Odkup degradiranega zemljišča pri podjetju Vipap

gospodarska infrastruktura:
ceste
• Nadaljevanje izgradnje krške obvoznice s tretjim mostom čez Savo
• Modernizacija cest in ulic (Zdolska cesta, Cankarjeva, Papirni-

ška v Krškem, Bračičeva na Senovem, Veliki Podlog – Gržeča vas 
– Mali Podlog, odseki cest Stolovnik – Raztez, Sp. Dule – Ivandol 
– Nemšla vas, Koprivnica – Leskovce, Leskovec – Senuše, Plani-
na – Smečice, Rožno – Presladol, Veliki Trn – Smečice, Zdole – 
Ravne pri Zdolah, rekonstrukcija ceste Senovo – Belo - Reštanj)

• Nove kolesarske povezave (Dolenja vas – ob regionalni cesti Kr-
ško – Brežice, kolesarska pot Brege – Drnovo)

• Krožišča: Dorc v Brestanici; Veliki Podlog 
• Pločniki (Rožno-Brestanica, D. Leskovec, Sp. Libna – Stari Grad 

(projekt. dokumentacija), Zdole, Rudarska, Šercerjeva (Senovo))
• Mostovi (Anže, Tomšičeva)
• Prometne ureditve (Hočevarjev trg, trg na Raki, ..)
• Sistem izposoje koles (železniška postaja Krško, Občina Krško, 

Šolski center Krško – Sevnica)
• Obnova nadhoda nad železniško progo v Krškem
• Celostna prometna strategija
Plazovi (Armeško, Vrh pri Površju, Prevole, Cankarjeva (Senovo))
Širokopasovne povezave – 2400 priključenih na omrežje
Kanalizacijski sistem
• Nadgradnja kanalizacijskega sistema (Senovo, Brestanica, Lesko-

vec pri Krškem II. faza, Krško, Dolenja vas (Marof)…)
Komunalna infrastruktura
• PC Drnovo – zahod; Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava
Pokopališča
• Nova mrliška vežica na pokopališču v Krškem, mrliška vežica na 

Raki, projektna dokumentacija za pokopališče Stranje

Predšolska vzgoja, šolstvo:
• Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ A. Bohoriča Brestanica
• Energetska sanacija OŠ Podbočje
• Obnova kuhinje, kurilnice in knjižnice na OŠ Koprivnica

Kultura, kulturna dediščina:
• Priprava prostorskih aktov za obnovo in dograditev Valvasorje-

ve knjižnice Krško

Šport:
• Ureditev nogometnega igrišča na stadionu Matije Gubca

Zaščita in reševanje:
• Izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma PGE Krško 

Nadaljevanje izgradnje krške obvoznice z izgradnjo tretjega mostu čez Savo

Rekonstrukcija Bračičeve ulice  
na Senovem

Sistem izposoje koles v Krškem

Umirjanje prometa na Zdolski 
cesti v Krškem

Obnova mostu v Anžah

Priprava prostorskih aktov za obnovo in dograditev Valvasorjeve knjižnice Krško

Izgradnja krožišča Veliki Podlog

Nadomestna gradnja vrtca v Brestanici

Druga faza rekonstrukcije ceste Senovo – Belo - Reštanj

Obnova Tržnice Videm

Izgradnja krožišča Dorc v Brestanici z navezavo do osnovne šole Obnova nadhoda nad železniško progo v Krškem

Energetska sanacija OŠ Podbočje
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ustvarjamo pogoje za višjo kakovost 
življenja občanov
Ob zagotavljanju infrastrukturnih pogojev za kakovostno bivanje in delo Občina Krško v veliki meri skrbi tudi za vedno višjo kakovost 
bivanja in dela občank in občanov. Na različnih področjih življenja s financiranjem ali sofinanciranjem omogoča izvajanje programov, 
med katerimi številni presegajo zakonske obveze.

Subvencioniranje 
komunalnega prispevka

Komunalni prispevek kot pla-
čilo dela stroškov gradnje ko-
munalne opreme, ki ga zaveza-
nec plača občini, Občina Krško 
subvencionira iz vira nadome-
stila zaradi omejene rabe pro-
stora. In sicer se upoštevajo 
naslednje olajšave: za enosta-
novanjske  in dvostanovanj-
ske stavbe v višini 88 %, za 
tri- in večstanovanjske stavbe, 
stanovanjske stavbe za poseb-
ne namene, stavbe splošnega 
družbenega pomena in dru-
ge nestanovanjske stavbe pa 
višini 75 %. V primeru, da se 
objekt  obstoječih gospodinj-
stev, ki sodi med enostanovanj-
ske, dvostanovanjske stavbe 
ali stavbe za rejo živali, nahaja 
znotraj 1,5-kilometrskega pasu 
ob NEK, se komunalni prispe-
vek ne zaračuna. Za gradnjo in 
posodobitev gospodarske jav-
ne infrastrukture se komunal-
ni prispevek ne plača. 

Sofinanciranje razvoja 
malega gospodarstva 

Nepovratna sredstva v višini 
okoli 130.000 evrov so na pod-
lagi javnega razpisa o dodelje-
vanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja male-
ga gospodarstva v občini Krško 
predvidena za leto 2017. Raz-
pis je namenjen mikro in majh-
nim podjetjem ter samostojnim 
podjetnikom posameznikom, 
usmerjena v sofinanciranje na-
ložbenih investicij, v spodbuja-
nje njihove promocije  in drugo. 
Na razpis se nekatera podjetja 
prijavljajo že več let, vsako leto 
pa se prijavljajo tudi nova, kar 
kaže na to, da so ta ukrep mi-
kro in majhna podjetja v našem 
okolju sprejela kot dobro stimu-
lacijo za nadaljnji razvoj. 

Sofinanciranje 
individualnih hišnih 
kanalizacijskih 
priključkov in malih 
čistilnih naprav za 
komunalne odpadne 
vode

Občina Krško vsako leto izvede 
javni razpis za sofinanciranje 
individualnih hišnih priključ-
kov in malih čistilnih naprav 
za komunalne odpadne vode. 
Predmet razpisa je sofinanci-
ranje individualnih hišnih ka-
nalizacijskih priključkov in 
malih čistilnih naprav za ko-
munalne odpadne vode do 50 
PE (populacijskih enot) v ob-
čini Krško. Na osnovi Uredbe 
o območjih omejene rabe pro-
stora zaradi jedrskega objekta 
in o pogojih gradnje objektov 
na teh območjih so določena 

naslednja merila glede deleža 
sofinanciranja:
• v pasu do 1.500 m (naselja: 
Spodnji Stari Grad, Spodnja 
Libna, Stara vas,  Žadovinek) 
do 95 % upravičenih stroškov 
investicije;
• v pasu do 2.500 m (krajevne 
skupnosti: Leskovec, Krško po-
lje, Dolenja vas) do 82 % upra-
vičenih stroškov investicije;
• ostali v območju občine Kr-
ško do 70 % upravičenih stro-
škov investicije.

Sofinanciranje razlike 
v ceni vrtcev  - dve vrsti 
olajšav

Občinski svet Občine Krško je  v 
letu 2011 sprejel Sklep o načinu 
porabe dela nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora, iz kate-
rega med drugim izhaja, da se 
sredstva za zagotavljanje druž-
bene sprejemljivosti ob ume-
ščanju NSRAO namenijo tudi 
za dodatno sofinanciranje vrt-
cev v višini 50 % plačila star-
šev za vse otroke občine Krško. 
Dodatno sofinanciranje v viši-
ni 50 % plačila staršev se je za-
gotavljalo do konca septembra 
2012, od 1. 10. 2012 do 31. 8. 
2013 je znašalo dodatno sofi-
nanciranje občine 27 % plačila 
staršev, od 1. 9. 2013 pa znaša 
30 % plačila staršev. 
Občina Krško tako priznava za 
starše, katerih otroci so vključe-
ni v javne vrtce, dve vrsti olaj-
šav, in sicer: dodatno znižanje 
plačil staršev za 30 % ter, osno-
va za plačilo staršev, za katere je 

Občina Krško po veljavni zako-
nodaji dolžna kriti del cene pro-
grama, je najnižja cena istovr-
stnega programa v javnih vrtcih 
Občine Krško. 
V letu 2017 je za ta namen pred-
videnih okoli 4,7 milijona evrov.

Sofinanciranje dodatnih 
programov v osnovnih 
šolah 

Občina Krško sofinancira ude-
ležbo osnovnošolcev na občin-
skih in državnih tekmovanjih 
v znanju (jezikovna, matema-
tična, računalniška in druga) in 

športu. Dodatno financiramo 
tudi kader, ki izvaja določene 
nadstandardne programe, ki 
se ne financirajo s strani mini-
strstva. Skupaj je bilo za te na-
mene v letu 2016 zagotovljenih 
nekaj manj kot 80.000 evrov.

Sofinanciranje 
posvetovalnice za starše 
in otroke

Okoli 30.000 evrov letno Obči-
na Krško nameni sofinancira-
nju posvetovalnice za otroke in 
starše v prostorih Zdravstve-
nega doma Krško. Gre za zgo-
dnje obravnave otrok z razvoj-
nimi motnjami, obravnavo 
otrok s posebnimi potrebami, 
otrok in mladostnikov s ču-
stvenimi težavami, s težavami 
v socialni integraciji, psihoso-
cialnimi ter psihiatričnimi te-
žavami… Glavno vodilo dela v 

posvetovalnici je pomagati lju-
dem v stiski in jim pomagati do 
kakovostneganega življenja, ki 
temelji na  strokovni speciali-
zirani individualni in/ali tim-
ski obravnavi razvojnih težav 
in razvojnih odklonov, učnih 
težav, psihosocialnih, čustve-
nih in vedenjskih težav otrok 
in mladostnikov.
Na področju zdravstvenega 
varstva financiramo tudi po-
polnitev zdrastvene ekipe na 
Raki v višini 20.000 evrov 
in sofinanciranje dejavnosti 
Rdečega križa v višini 25.000 
evrov.

Sofinanciranje letovanja 
šestošolcev

Občina Krško vsako leto ge-
neraciji otrok 6. razredov v 
vseh osnovnih šolah financi-
ra 11-dnevno letovanje v po-
čitniškem naselju v Nerezinah, 
hkrati pa vsako leto sofinanci-
ra letovanje otrok z medicin-
sko indikacijo. V letu 2017 
je za ta namen predvidenih 
70.000 evrov.

Subvencije podjetjem in 
zasebnikom za počitni-
ško delo mladih

Občina Krško se je z navede-
nim ukrepom, zapisanim v Lo-
kalnem programu za mladino 
občine Krško 2016-2019, za-
vezala odgovoriti na potre-
be mladih, ki jim ob prilo-
žnostnem zaslužku omogoča 

spoznavanje delovnih okolij, 
poklicev ter pridobivanje de-
lovnih navad, pa tudi gospo-
darstva, delodajalcev, ki na ta 
način spoznavajo potencialen 
kader. Občina je tako v sodelo-
vanju z gospodarstvom, zlati z 
obrtno zbornico, po predhodni 
anketi delodajalcem pripravila 
javni poziv, v okviru katerega 
je za sofinanciranje namenila 
skupno 26.000 evrov.

Brezplačna šola v naravi 

Občina Krško zagotavlja vsa-
kemu učencu sredstva za iz-

vedbo celotne šole v naravi, in 
sicer v višini plačila, ki bi bre-
menilo starše. Za eno šolo v 
naravi, ki jo sofinancira Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Ob-
čina Krško zagotavlja sredstva 
v višini stroška izvedbe šole v 
naravi, zmanjšanega za viši-
no sredstev, sofinanciranih s 
strani Ministrstva za šolstvo in 
šport. Zimska šola v naravi se 
izvaja v kraju, ki ga šole izbe-
rejo same, letna šola v naravi 
pa v Turističnem naselju v Ne-
rezinah, v objektih Zveze pri-
jateljev mladine Krško. V letu 
2017 je za ta namen predvide-
nih 100.000 evrov.

Novoletne obdaritve 
otrok

Za novoletne obdaritve otrok, 
ki potekajo v sklopu priredi-
tev Zveze prijateljev mladine 
Krško, Občina Krško zagoto-
vi sredstva za darila, v leto-
šnjem letu je v proračunu za 
ta namen predvidenih 35.500 
evrov.

300 evrov ob rojstvu 
otroka 

V skladu z Odlokom o socialno 
varstvenih pomočeh iz sred-
stev proračuna občine Krško 
financiramo pomoč ob rojstvu 
otroka, ki od 1. 9. 2010 da-
lje znaša 300 eur. V letu 2017 
je za ta namen predvidenih 
85.000 evrov.

Subvencioniranje 
pomoči na domu

Za osebe, stare nad 65 let, ki 
jim občasna pomoč ali neka-
jurna dnevna pomoč omogo-
ča bivanje doma, za osebe s 
statusom invalida, za invali-
de prve kategorije, kronično 
bolne osebe in osebe z dolgo-
trajnimi okvarami zdravja ter 
za hudo bolne otroke ali otro-
ke s težko motnjo v telesnem 
in duševnem razvoju, je v ob-
čini Krško organizirana stori-
tev pomoči na domu, ki jo iz-
vaja Center za socialno delo 

Krško. Ceno storitve pomoči 
na domu občina subvencioni-
ra v višini 70 % (zakonska ob-
veza znaša 50 %), prav tako 
krije vse stroške vodenja po-
stopka. Po Uredbi o merilih za 
določanje oprostitev pri pla-
čilu socialnovarstvene stori-
tve, pa lahko upravičenci uve-
ljavljajo tudi dodatne olajšave 
pri plačilu storitve. 

Subvencija mestnega 
prometa

Občina Krško subvencioni-
ra stroške mestnega avtobu-
sa, število potnikov pa se vsa-
ko leto povečuje. Dodali smo 
še dve dodatni liniji v dopol-
danskem času in v času šol-
skega pouka. V letu 2017 je za 
ta namen namenjenih120.000 
evrov.

Javna dela

Javna dela, za katere je letos 
namenjenih okoli 100.000 
evrov, so namenjena aktivira-
nju brezposelnih oseb, njihovi 
socialni vključenosti, ohranitvi 
ali razvoju delovnih sposobno-
sti ter spodbujanju razvoja no-
vih delovnih mest, in se izvaja-
jo na programih kulture, dela 
z mladimi, varstva in vzgoje 
predšolskih otrok ter osnovne-
ga šolstva, na programih soci-
alnega varstva in športa.

Subvencije omrežnine 
na področju čiščenja 
odpadne vode

Iz občinskega proračuna bo za 
uporabnike nepridobitne de-
javnosti (gospodinjstva in ne-
gospodarstvo) zagotovila 34% 
subvencijo za omrežnino na 
dejavnost odvajanja komunal-
ne odpadne vode in 70% sub-
vencijo za odvajanja padavin-
ske odpadne vode. V primeru, 
da občina ne bi namenila sub-
vencije, bi se povprečna polo-
žnica za štiričlansko družino 
povišala za skoraj 10 %.   
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Prireditve ob prazniku občine Krško 2017
PEtEK, 26. maj 2017
od 9.00 do 12.00
Rozalkin dan - pravljično-
-glasbeno druženje
Glasbena šola Krško 
(Valvasorjeva knjižnica 
Krško)

od 16.00 do 18.00
Dan Valvasorjeve knjižni-
ce Krško
Valvasorjeva knjižnica Krško 
(Valvasorjeva knjižnica 
Krško)

SOBOtA, 27. maj 2017
ob 9.00
teniški turnir v počastitev 
praznika občine Krško
TK Brestanica 
(Teniški klub Brestanica)

ob 9.30
Mednarodni šahovski tur-
nir Krško 2017 - 1. memo-
rial Zvonimira Meštroviča
Okrepčevalnica Polc
(Šahovski klub Triglav Krško)

od 9.00 do 14.00
Slovenski pokal v kajak ka-
nuju na divjih vodah za 
mlajše kategorije - Krško 
2017
Reka Sava pri krškem mostu 
(Kajak kanu klub Krško)

od 10.00 do 18.00
»Ne pozabimo« - 7. likovna 
kolonija
Domačija Šribar, Kobile
(Etnološka zbirka Kobile)

od 12.00 do 18.00
Sinhronija 2017 - Državno 
tekmovanje v sinhronem pla-
vanju
Bazen OŠ Leskovec pri Kr-
škem
(Klub sinhronega plavanja 
Krško)

od 13.00 do 24.00
MI[KK]RO BEER FESt 
KRŠKO
Staro mestno jedro
(Center za podjetništvo in tu-
rizem Krško in Občina Krško)

od 15.00 do 20.00 
Družinsko razvajanje 
v mestu 
Staro mestno jedro (Center za 
podjetništvo in turizem Krško 
in Občina Krško)

od 15.00 do 19.30
Slovenski pokal v kajak 
sprintu za mlajše kategori-
je - Brestanica 2017
Akumulacijsko jezero na reki 
Savi pri Brestanici in parkiri-
šče pri gostilni Pečnik
(Kajak kanu klub Krško)

NEDELJA, 28. maj 2017
ob 9.00 
Pokal Občine Krško za 
pionirje, ml. pionirje
in cicibane
Strelišče Leskovec pri Krškem
(Strelsko društvo Leskovec)

ob 9.00
Nogometni turnir za 
pokalnega zmagovalca 
občine Krško 2017
Asfaltno igrišče ob športni 
dvorani XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

od 9.00 do 13.00
Oldtimer Show Krško 2017 
- srečanje starodobnih vozil
Parkirišče Qlandia Krško 
(Qlandia Krško) 

ob 16.00
»Ne pozabimo« - 7. likov-
na kolonija - otvoritev raz-
stave
Domačija Šribar, Kobile 
(Etnološka zbirka Kobile)

PONEDELJEK, 29. maj 2017
ob 17.00 
Slovesnost ob zaključku sa-
nacije mostu v Anžah 
Anže - pri domačiji Racman
(Občina Krško)

tOREK, 30. maj 2017
ob 12.00
Področno prvenstvo 
osnovnih in srednjih šol 
Posavja in Dolenjske 
v akvatlonu 2017
Bazen Brestanica
(Triatlon klub Krško)

od 16.30 do 19.00
Veliki pokal Nogobikec
Stadion Matije Gubca
(Društvo športna šola 
Posavje)

ob 18.00
Koncert orkestrov 
glasbene šole Krško
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

ob 19.00
»Dragocenost dobrega 
pogovora v zakonu« 
- pogovorni večer
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

SREDA, 31. maj 2017
ob 17.30 
Slovesnost ob zaključku 
rekonstrukcije Bračičeve 
ulice 
Uradniška kolonija na Seno-
vem (Občina Krško)

ob 18.00
»Iz preteklosti za seda-
njost« - medgeneracijsko 
srečanje
Krušna peč v »Uradniški 
koloniji« na Senovem
(Turistično društvo Senovo)

PEtEK, 2. junij 2017
ob 12.00
Okrogla miza z udeleženci 
11. uNEScO tabora in 
zunanjimi obiskovalci 
na temo: »Ko beseda 
besedo objame«
Kulturna dvorana Doma XIV. 
divizije Senovo
(Osnovna šola XIV. divizije 
Senovo)

ob 17.00
tačke pomagačke - druže-
nje s terapevtskimi psi
Center Sonček Krško
(Društvo Sonček Posavje)

ob 18.30
Druženje udeležencev 
11. uNEScO tabora in 
krajanov ob krušni peči
Krušna peč v »Uradniški ko-
loniji« na Senovem
(Osnovna šola XIV. divizije 
Senovo)

SOBOtA, 3. junij 2017
ob 8.00
Juriš na Bohor
Jablance
(Planinsko društvo 
Bohor Senovo)

ob 9.00 
Slovesnost ob zaključku 
sanacije in nadgradnje 
tržnice Videm
Tržnica Videm 
(Občina Krško)

ob 9.00
Dolenjski teniški satelit
Igrišče Teniškega kluba Krško
(Teniški klub Krško)

ob 9.30
Občinski turnir v badmin-
tonu Športna dvorana OŠ 
Jurija Dalmatina Krško
(Športna zveza Krško)

ob 10.00
4. mednarodni Plavalčkov 
miting v plavanju za invali-
de Bazen Brestanica
(Športno društvo Plavalček)

od 12.00 do 19.00
Leskovška golažijada
Parkirišče pri gostilni Arh, 
Leskovec pri Krškem
(PGD Velika vas)

ob 14.00
Dan odprtih vrat gledališke 
skupine DKD Svoboda 
Senovo
Dom XIV. divizije Senovo
(DKD Svoboda Senovo)

ob 15.00
turnir v odbojki na mivki
Odbojkarsko igrišče pri OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica 
(Odbojkarsko društvo 
Brestanica)

ob 17.00
70-letnica Zveze 
lovskih družin Posavja
Grad Rajhenburg
(Zveza lovskih družin 
Posavja - Krško)

ob 19.00
Zlati znak Občine Krško 
in pokal Franca Babiča
Stadion Matije Gubca Krško
(AMD Krško)

ob 19.30
tradicionalni turnir 
v malem nogometu 2017
Asfaltno igrišče ob športni 
dvorani XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

NEDELJA, 4. junij 2017
od 8.00 do 18.00
»11. Vaški turnir v fuzbalu« 
za pokal Krajevne skupno-
sti Krško polje
Asfaltno igrišče na Drnovem
(Športno, turistično in kultur-
no društvo Neviodunum) 

od 8.30 do 14.30
46. mednarodni plavalni 
miting - Krško 2017
Bazen Brestanica
(Plavalni klub Celulozar 
Krško)

ob 10.00 
»Obrazi ljubezni« - 
župnijski praznik
Cerkev svetega Ruperta na 
Vidmu
(Župnija svetega Ruperta 
Krško - Videm ob Savi)

ob 10.00
turnir trojk 
Balinišče pri Stadionu 
Matija Gubca
(Balinarski klub Krško)

ob 15.00
tradicionalne kasaške 
dirke - Šampionat Slovenije
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje 
Krško)

PONEDELJEK, 5. junij 2017
ob 18.00
Otvoritev poslovilnega 
objekta na Pokopališču 
Brestanica
Pokopališče Brestanica 
(Občina Krško)

tOREK, 6. junij 2017
ob 14.00
Podelitev priznanj 
najboljšim inovatorjem v 
posavski regiji za leto 2017 
Kulturni dom Krško
(Gospodarska zbornica Slo-
venije, Območna zbornica 
Posavje, Krško)

ob 15.00
Dan odprtih vrat Društva 
upokojencev Senovo
Prostori Društva 
upokojencev Senovo
(Društvo upokojencev 
Senovo)

ob 16.00 
Otvoritev energetsko 
saniranega vrtca Pika 
Nogavička
Vrtec Pika Nogavička 
Leskovec pri Krškem
(Občina Krško)

SREDA, 7. junij 2017
Osrednji prireditvi ob 
prazniku Občine Krško:

ob 17.00
Slavnostna akademija 
v počastitev praznika 
Občine Krško
Kulturni dom Krško
(Občina Krško)

ob 19.00
Kulturno-zabavno druženje 
občank in občanov 
Ploščad pred Kulturnim do-
mom Krško
(Občina Krško)

ČEtRtEK, 8. junij 2017
ob 17.00
Otvoritev krožnega križišča 
Veliki Podlog 
Asfaltno igrišče pri OŠ Veli-
ki Podlog
(Občina Krško)

PEtEK, 9. junij 2017
ob 18.00
»Za dušo in srce« - razstava 
ročnih del
Avla Doma XIV. divizije 
Senovo
(Društvo upokojencev 
Senovo)

SOBOtA, 10. junij 2017
od 8.00 do 19.00
Posavska protestantska pot 
- strokovna ekskurzija v 
sklopu 500-letnice 
protestantizma
(Krško-Loka pri Zidanem 
mostu-Sevnica-Brestanica-
-Spominski park Jurija 
Dalmatina-Mostec-Krško)
Zbiranje pri Mencingerjevi 
hiši v Krškem
(Občina Krško s 
soorganizatorji)

od 16.00 do 22.00
ulični festival Prostor 
za vse - urbano dogajanje 
z dobrodelno noto
Staro mestno jedro - zaprt od-
sek CKŽ - območje peš cone
(Kulturno društvo Prostor 
vmes in humanitarno društvo 
Streha za vse)

ob 18.00
Romi za praznik občine 
Krško
Kerinov Grm, športno igrišče
(RŠK društvo Roma džam an-
gle Krško)

SREDA, 7. junij 2017

Osrednji prireditvi ob prazniku 
Občine Krško:

ob 17.00
Slavnostna akademija v počastitev 

praznika Občine Krško
Kulturni dom Krško (Občina Krško)

ob 19.00
Kulturno-zabavno druženje občank 

in občanov 
Ploščad pred Kulturnim domom Krško

(Občina Krško)



Posavski obzornik - leto XXI, številka 11, četrtek, 25. 5. 2017 19IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Kr

šk
o

Prireditve ob prazniku občine Krško 2017
PEtEK, 26. maj 2017
od 9.00 do 12.00
Rozalkin dan - pravljično-
-glasbeno druženje
Glasbena šola Krško 
(Valvasorjeva knjižnica 
Krško)

od 16.00 do 18.00
Dan Valvasorjeve knjižni-
ce Krško
Valvasorjeva knjižnica Krško 
(Valvasorjeva knjižnica 
Krško)

SOBOtA, 27. maj 2017
ob 9.00
teniški turnir v počastitev 
praznika občine Krško
TK Brestanica 
(Teniški klub Brestanica)

ob 9.30
Mednarodni šahovski tur-
nir Krško 2017 - 1. memo-
rial Zvonimira Meštroviča
Okrepčevalnica Polc
(Šahovski klub Triglav Krško)

od 9.00 do 14.00
Slovenski pokal v kajak ka-
nuju na divjih vodah za 
mlajše kategorije - Krško 
2017
Reka Sava pri krškem mostu 
(Kajak kanu klub Krško)

od 10.00 do 18.00
»Ne pozabimo« - 7. likovna 
kolonija
Domačija Šribar, Kobile
(Etnološka zbirka Kobile)

od 12.00 do 18.00
Sinhronija 2017 - Državno 
tekmovanje v sinhronem pla-
vanju
Bazen OŠ Leskovec pri Kr-
škem
(Klub sinhronega plavanja 
Krško)

od 13.00 do 24.00
MI[KK]RO BEER FESt 
KRŠKO
Staro mestno jedro
(Center za podjetništvo in tu-
rizem Krško in Občina Krško)

od 15.00 do 20.00 
Družinsko razvajanje 
v mestu 
Staro mestno jedro (Center za 
podjetništvo in turizem Krško 
in Občina Krško)

od 15.00 do 19.30
Slovenski pokal v kajak 
sprintu za mlajše kategori-
je - Brestanica 2017
Akumulacijsko jezero na reki 
Savi pri Brestanici in parkiri-
šče pri gostilni Pečnik
(Kajak kanu klub Krško)

NEDELJA, 28. maj 2017
ob 9.00 
Pokal Občine Krško za 
pionirje, ml. pionirje
in cicibane
Strelišče Leskovec pri Krškem
(Strelsko društvo Leskovec)

ob 9.00
Nogometni turnir za 
pokalnega zmagovalca 
občine Krško 2017
Asfaltno igrišče ob športni 
dvorani XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

od 9.00 do 13.00
Oldtimer Show Krško 2017 
- srečanje starodobnih vozil
Parkirišče Qlandia Krško 
(Qlandia Krško) 

ob 16.00
»Ne pozabimo« - 7. likov-
na kolonija - otvoritev raz-
stave
Domačija Šribar, Kobile 
(Etnološka zbirka Kobile)

PONEDELJEK, 29. maj 2017
ob 17.00 
Slovesnost ob zaključku sa-
nacije mostu v Anžah 
Anže - pri domačiji Racman
(Občina Krško)

tOREK, 30. maj 2017
ob 12.00
Področno prvenstvo 
osnovnih in srednjih šol 
Posavja in Dolenjske 
v akvatlonu 2017
Bazen Brestanica
(Triatlon klub Krško)

od 16.30 do 19.00
Veliki pokal Nogobikec
Stadion Matije Gubca
(Društvo športna šola 
Posavje)

ob 18.00
Koncert orkestrov 
glasbene šole Krško
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

ob 19.00
»Dragocenost dobrega 
pogovora v zakonu« 
- pogovorni večer
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

SREDA, 31. maj 2017
ob 17.30 
Slovesnost ob zaključku 
rekonstrukcije Bračičeve 
ulice 
Uradniška kolonija na Seno-
vem (Občina Krško)

ob 18.00
»Iz preteklosti za seda-
njost« - medgeneracijsko 
srečanje
Krušna peč v »Uradniški 
koloniji« na Senovem
(Turistično društvo Senovo)

PEtEK, 2. junij 2017
ob 12.00
Okrogla miza z udeleženci 
11. uNEScO tabora in 
zunanjimi obiskovalci 
na temo: »Ko beseda 
besedo objame«
Kulturna dvorana Doma XIV. 
divizije Senovo
(Osnovna šola XIV. divizije 
Senovo)

ob 17.00
tačke pomagačke - druže-
nje s terapevtskimi psi
Center Sonček Krško
(Društvo Sonček Posavje)

ob 18.30
Druženje udeležencev 
11. uNEScO tabora in 
krajanov ob krušni peči
Krušna peč v »Uradniški ko-
loniji« na Senovem
(Osnovna šola XIV. divizije 
Senovo)

SOBOtA, 3. junij 2017
ob 8.00
Juriš na Bohor
Jablance
(Planinsko društvo 
Bohor Senovo)

ob 9.00 
Slovesnost ob zaključku 
sanacije in nadgradnje 
tržnice Videm
Tržnica Videm 
(Občina Krško)

ob 9.00
Dolenjski teniški satelit
Igrišče Teniškega kluba Krško
(Teniški klub Krško)

ob 9.30
Občinski turnir v badmin-
tonu Športna dvorana OŠ 
Jurija Dalmatina Krško
(Športna zveza Krško)

ob 10.00
4. mednarodni Plavalčkov 
miting v plavanju za invali-
de Bazen Brestanica
(Športno društvo Plavalček)

od 12.00 do 19.00
Leskovška golažijada
Parkirišče pri gostilni Arh, 
Leskovec pri Krškem
(PGD Velika vas)

ob 14.00
Dan odprtih vrat gledališke 
skupine DKD Svoboda 
Senovo
Dom XIV. divizije Senovo
(DKD Svoboda Senovo)

ob 15.00
turnir v odbojki na mivki
Odbojkarsko igrišče pri OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica 
(Odbojkarsko društvo 
Brestanica)

ob 17.00
70-letnica Zveze 
lovskih družin Posavja
Grad Rajhenburg
(Zveza lovskih družin 
Posavja - Krško)

ob 19.00
Zlati znak Občine Krško 
in pokal Franca Babiča
Stadion Matije Gubca Krško
(AMD Krško)

ob 19.30
tradicionalni turnir 
v malem nogometu 2017
Asfaltno igrišče ob športni 
dvorani XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

NEDELJA, 4. junij 2017
od 8.00 do 18.00
»11. Vaški turnir v fuzbalu« 
za pokal Krajevne skupno-
sti Krško polje
Asfaltno igrišče na Drnovem
(Športno, turistično in kultur-
no društvo Neviodunum) 

od 8.30 do 14.30
46. mednarodni plavalni 
miting - Krško 2017
Bazen Brestanica
(Plavalni klub Celulozar 
Krško)

ob 10.00 
»Obrazi ljubezni« - 
župnijski praznik
Cerkev svetega Ruperta na 
Vidmu
(Župnija svetega Ruperta 
Krško - Videm ob Savi)

ob 10.00
turnir trojk 
Balinišče pri Stadionu 
Matija Gubca
(Balinarski klub Krško)

ob 15.00
tradicionalne kasaške 
dirke - Šampionat Slovenije
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje 
Krško)

PONEDELJEK, 5. junij 2017
ob 18.00
Otvoritev poslovilnega 
objekta na Pokopališču 
Brestanica
Pokopališče Brestanica 
(Občina Krško)

tOREK, 6. junij 2017
ob 14.00
Podelitev priznanj 
najboljšim inovatorjem v 
posavski regiji za leto 2017 
Kulturni dom Krško
(Gospodarska zbornica Slo-
venije, Območna zbornica 
Posavje, Krško)

ob 15.00
Dan odprtih vrat Društva 
upokojencev Senovo
Prostori Društva 
upokojencev Senovo
(Društvo upokojencev 
Senovo)

ob 16.00 
Otvoritev energetsko 
saniranega vrtca Pika 
Nogavička
Vrtec Pika Nogavička 
Leskovec pri Krškem
(Občina Krško)

SREDA, 7. junij 2017
Osrednji prireditvi ob 
prazniku Občine Krško:

ob 17.00
Slavnostna akademija 
v počastitev praznika 
Občine Krško
Kulturni dom Krško
(Občina Krško)

ob 19.00
Kulturno-zabavno druženje 
občank in občanov 
Ploščad pred Kulturnim do-
mom Krško
(Občina Krško)

ČEtRtEK, 8. junij 2017
ob 17.00
Otvoritev krožnega križišča 
Veliki Podlog 
Asfaltno igrišče pri OŠ Veli-
ki Podlog
(Občina Krško)

PEtEK, 9. junij 2017
ob 18.00
»Za dušo in srce« - razstava 
ročnih del
Avla Doma XIV. divizije 
Senovo
(Društvo upokojencev 
Senovo)

SOBOtA, 10. junij 2017
od 8.00 do 19.00
Posavska protestantska pot 
- strokovna ekskurzija v 
sklopu 500-letnice 
protestantizma
(Krško-Loka pri Zidanem 
mostu-Sevnica-Brestanica-
-Spominski park Jurija 
Dalmatina-Mostec-Krško)
Zbiranje pri Mencingerjevi 
hiši v Krškem
(Občina Krško s 
soorganizatorji)

od 16.00 do 22.00
ulični festival Prostor 
za vse - urbano dogajanje 
z dobrodelno noto
Staro mestno jedro - zaprt od-
sek CKŽ - območje peš cone
(Kulturno društvo Prostor 
vmes in humanitarno društvo 
Streha za vse)

ob 18.00
Romi za praznik občine 
Krško
Kerinov Grm, športno igrišče
(RŠK društvo Roma džam an-
gle Krško)

SREDA, 7. junij 2017

Osrednji prireditvi ob prazniku 
Občine Krško:

ob 17.00
Slavnostna akademija v počastitev 

praznika Občine Krško
Kulturni dom Krško (Občina Krško)

ob 19.00
Kulturno-zabavno druženje občank 

in občanov 
Ploščad pred Kulturnim domom Krško

(Občina Krško)

Nominiranci in zmagovalci z županom mag. Miranom Stankom in  
predsednikom komisije Mitjo Valentincem

Naj prostovoljki Renata Hojski in Mojca 
Rostohar, naj prostovoljska organizacija 
PGD Stranje
Naj prostovoljska organizacija v občini Krško v letu 2016 je po mnenju občank in občanov Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Stranje, naj prostovoljka v kategoriji nad 30 let Renata Hojski, v kategoriji do 30 let pa Mojca Rostohar. Nagrade 
in priznanja so prostovoljci prejeli 17. maja na zaključnem dogodku v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva v Dvo-
rani v parku v Krškem, kjer sta se vsem nominiranim prostovoljcem in zmagovalcem zahvalila ter jim čestitala župan 
občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik komisije Mitja Valentinc.

Občina Krško je že v aprilu ob-
javila javni natečaj, po katerem 
so bili za naj prostovoljce in naj 
prostovoljsko organizacijo pre-
dlagani PGD Stranje in Zveza 
prijateljev mladine Krško, v kate-
goriji nad 30 let Renata Hojski, 
Jožica Arnšek, Anica Ivnik in Da-
nica Žnideršič, v kategoriji do 30 
let pa Mojca Rostohar in Said 
Jusufović.

Največ glasov so prejeli: Pro-
stovoljno gasilsko društvo St-
ranje, v imenu katerega je pri-
znanje prejel predsednik Anton 
Remih. Društvo je bilo ustanov-
ljeno v letu 1982 in je gonilna 
sila, povezovalni člen in središ-
če dogajanja v Stranjah, kjer so 
zgradili gasilski dom, kasneje še 
poligon, ki je istočasno tudi va-
ško igrišče. Vedno se odzove-
jo klicu NA POMOČ! Ob trage-
diji družine v vasi pred leti pa 
so bili ravno člani PGD zaslužni, 
da se je družina lahko preseli-
la v novo hišo. V kategoriji nad 
30 let je največ glasov prejela 

Renata Hojski, ki je bila v letu 
2016 vključena v prostovoljno 
delo v Domu starejših občanov 
Krško, ki je temeljilo predvsem 
na družabništvu, pogovorih, 
spremljanju na sprehode, le-

tni rehabilitaciji ter razne pri-
reditve in programe. Individu-
alno je obiskovala stanovalko 
in s svojim delom pomembno 
vplivala na izboljšanje kakovo-
sti njenega življenja, vključeva-

nja v skupnost in njeno osebno 
rast. Mojca Rostohar pa je naj-
več glasov prejela med kandi-
datoma v kategoriji do 30 let. 
Z ZPM Krško sodeluje že dva-
najsto leto, in sicer predvsem v 
programu letovanja v Nerezinah 
in drugih  programih – letova-
nja za nadarjene učence, zimo-
vanja, teden otroka … Sodeluje 
pri organizaciji, pripravi in izved-
bi programov Pustovanje, Teden 
otroka in Veseli december. Od 
leta 2010 je predsednica DPM 
Krško – levi breg, kjer se njeno 
prostovoljno delo odraža pred-
vsem v organizaciji, pripravi in 
izvedbi programov Pustovanje, 
Teden otroka in Veseli decem-
ber. Od leta 2014 kot predsedni-
ca vodi klub prostovoljcev, ko-
ordinira delo društev ter vodi 
odbor za Veseli december.

Dogodek, ki ga je povezoval 
Sandi Lekše, sicer tudi sam pro-
stovoljec, so s pesmijo popestri-
li člani skupine Lila.

Krško prostovoljstvu prijazno mesto
Slovenska filantropija – združenje za promocijo prostovoljstva je 
18. maja v Gornji Radgoni na gradu Negova v okviru nacionalne-
ga tedna prostovoljstva podelilo naziv »Prostovoljstvu prijazno 
mesto« slovenskim občinam, ki prepoznavajo pomen prostovolj-
skega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njiho-
vo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del 

občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Med-
nje se je letos že četrto leto zapored vpisala Občina Krško, pri-
znanje, ki potrjuje, da je na področju sodelovanja s prostovolj-
skimi organizacijami in promocije prostovoljstva na pravi poti, 
pa je prevzela podžupanja občine Krško Ana Somrak. Na podro-
čju občine Krško deluje okvirno 210 nevladnih organizacij, kate-
rih člani večino svojega dela opravljajo prostovoljno. Gre za izje-
mno pomembno delo, ki ga opravljajo prostovoljci na različnih 
področjih, od mladinskega sektorja, kulture, tehnične kulture, 
športa, turizma, sociale in zdravstva, civilne zaščite, varstva oko-
lja, kmetijstva in drugih. 

Raziskava učinkovitejše rabe vode in hranil v 
rastlinski pridelavi za varovanje in izboljšanje 
virov pitne vode v občini Krško
Občina Krško je aktivno sodelovala s partnerji in nosilcem naloge 
Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto uspešna na javnem raz-
pisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2017, ki ga je 
razpisala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracij 
lastniških psov in mačk zaključen
Občina Krško obvešča, da so bila sredstva za sofinanciranje ste-
rilizacij in kastracij lastniških psov in mačk v okviru razpisa, ob-
javljenega v začetku leta, že porabljena. 

Na razpis je bil prijavljen projekt 
»Učinkovitejša raba vode in hra-
nil v rastlinski pridelavi za varo-
vanje in izboljšanje virov pitne 
vode v občini Krško« ali kratko 
URAVIVO. Projekt bo trajal tri 

leta, njegova vrednost pa znaša 
400.000 evrov, od katere je bilo 
na razpisu odobrenih 300.000 
evrov, preostali del pa v skupni 
vrednosti 100.000 evrov zagota-
vljajo partnerji v projektu:  Ob-
čina Krško, Kostak d.d, Eltratech 
d.o.o., Unichem d.o.o. in HESS, 
d.o.o.  
Projektni predlog je bil obliko-
van v zadnjih nekaj letih, in sicer 
na podlagi spoznanj o ranljivosti 
našega najbolj pomembnega 

vira pitne vode - podtalnice Kr-
škega polja in zavesti o ohranja-
nju kakovostne pitne vode za 
prihodnje rodove.
Krško polje je bogato s pod-
zemno vodo, hkrati pa je tudi 

območje intenzivne kmetijske 
pridelave, ki lahko vpliva na ka-
kovost le-te. Projekt zato razi-
skuje ukrepe, ki bodo omogočali 
sinergijo tako kmetijske pridela-
ve kot tudi učinkovito varovanje 
podtalnice pred vnosom nitra-
tov. Zasleduje dva glavna cilja, in 
sicer izboljšati kakovost podze-
mne vode Krškega polja kot vira 
pitne vode ter pridobiti izkušnje, 
ki bodo uporabne za varovanje 
tudi na drugih vodnih telesih. 

Ana Somrak, podžupanja občine Krško, in Tereza Novak, izvr-
šna direktorica Slovenske filantropije 

Povzetki pobud, vprašanj in predlogov 
svetnic in svetnikov Občinskega sveta 
občine Krško, 22. seja, 11. maj 2017

Aljoša Preskar je pozdravil spremembe ureditve oziroma re-
žima oddajanja odpadkov na Zbirnem centru v Spodnjem 
Starem Gradu. Pri tem je opozoril na pomanjkljivost prekrat-
kega delovnega časa med vikendom in predlagal, da se de-
lovni čas v soboto podaljša v popoldanski čas.

Jože Olovec je predlagal, da Občina Krško v sodelovanju z la-
stnikom gradu Šrajbarski turn – torej Republiko Slovenijo – 
pristopi k izdelavi projektne dokumentacije za obnovo tega 
objekta. Poleg tega je želel izvedeti, kolikšen delež od sku-
pnega zneska za plačilo vrtca v občini Krško plačajo starši ot-
rok na letni osnovi in kolikšen je delež občine kot nadome-
stilo za razliko v ceni. 
Predlagal je še, da se preveri možnost odkupa celotne par-
cele v k.o. Leskovec za ureditev t. i. »ovinka Vakselj«, kjer bi 
po njegovem mnenju lahko zgradili avtobusno postajališče 
izven vozišča, obnovili pešpot, parkirišča in pridobili prostor 
za ureditev nevarnega ovinka.

Vlada Grahovca je zanimalo, kdo je tajnikom svetov krajev-
nih skupnosti dostavil plakate za modno revijo v Qlandiji v 
Krškem, ki naj bi jih razobesili po posameznih krajevnih sku-
pnostih.

Dušan Dornik je predlagal, da se v občinskem proračunu naj-
dejo sredstva, s katerimi bi na lokalni televiziji lahko v živo 
predvajali seje Občinskega sveta občine Krško, ter vprašal, ali 
bi lahko ob večnamenski poti na desnem bregu reke Save od 
HE do Vidma luči ugasnili v poletnem času okoli polnoči ali 
1. zjutraj, v zimskem času pa ob 22. ali 23. uri.
Vprašal je tudi o dostopnosti aplikacije Pobude občanov.

Tamara Vonta je podala pobudo, da preverijo in razmislijo o 
možnosti, da bi otrokom, ki jim slovenščina ni materni jezik, 
ampak dejansko prvi tuji jezik, omogočili dodatno izobraže-
vanje v slovenščini.

Olivera Mirkovič je podala pobudo, da se prihodnje leto na 
Senovem kot rudarskem kraju, v katerih so se po Sloveniji 
pravzaprav začela praznovanja mednarodnega praznika dela, 
organizira kresovanje v soorganizaciji krajevne skupnosti, tu-
rističnega društva in občine.

Moran Jurkovič je vprašal, kdaj se bo ponovno sestal Svet za 
sobivanje občine Krško.

Anton Petrovič je vprašal, kako je z zamenjavo fotografije 
gradu Rajhenburg na turističnih tablah ob avtocesti, ter po-
dal pobudo, da se na kolesarski poti med Brestanico in Blan-
co namesti ustrezna prometna signalizacija, ki opozarja na 
nevarnost »neravnega vozišča zaradi vboklin«.

Pobude, vprašanja in predlogi so bili posredovani občinski 
upravi, v celoti bodo objavljeni na spletni strani Občine Kr-
ško, kjer bodo podani tudi odgovori.
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Voščila ob prazniku občine Krško
Z jutrišnjim dnem se v Krškem uradno pričenja praznova-
nje občinskega praznika. Že 61. leto zapored, saj je bil prvi 
praznik, tedaj še občine Videm-Krško, izveden 12. avgusta 
1956, prav tako v spomin na vrnitev izgnanega prebivalstva 
na domove po koncu druge svetovne vojne ter zajetih devet 
mladih fantov iz Krškega in dekleta iz Griž pri Celju. Ti so 
kot prva borbena skupina in prve žrtve vojne na Slovenskem 
padli pod streli okupatorja 30. julija 1941 v gozdu Dobrava.

V sklopu občinskega praznika se bo do 10. junija zvrstilo dob-
rih 50 družabnih, kulturnih in športnih prireditev, pa tudi 
otvoritev in novih pridobitev, med katerimi letos izstopajo 

zaključeni sanaciji Bračičeve ulice na Senovem, tržnice na 
Vidmu ter otvoritvi krožnega križišča pri Velikem Podlogu 
in poslovilnega objekta na brestaniškem pokopališču. Osre-
dnja prireditev, slavnostna akademija s podelitvijo najvišjih 
občinskih priznanj, kateri bo sledilo zadnja leta uveljavljeno 
druženje občank in občanov, bo potekala prav na praznični 
dan - 7. junij, ki je bil leta 1971 z listino razglašen za spomin-
ski dan slovenskih izgnancev in ga je tedaj za osrednji dan 
občinskega praznika povzela tudi občina Krško. 

V mesecu rožniku, katerega slovensko poimenovanje izvi-
ra po tisočerih razcvetelih rožah v tem času, bodo krajevni 

praznik obeležili tudi v osmih krajevnih skupnostih občine: 
v mestu Krško, Leskovcu pri Krškem, Brestanici, Senušah, 
Krškem polju, Velikem Trnu, Velikem Podlogu in Podbočju. 

Zato vsem, bralkam in bralcem, Občini Krško, navedenim 
Krajevnim skupnostim, posameznikom, organizacijam 
in podjetjem, ki soustvarjate utrip naše lokalne skupnos-
ti, namenjamo voščilo tudi v uredništvu časopisa Posavski 
obzornik. Z željo, da bi bili praznični dnevi prijetni in ob spo-
minu na polpreteklo zgodovino zazrti v lepši, skupni jutri. 

 Uredništvo

Spoštovane občanke in občani občine Krško!

Ob občinskem prazniku vam želim, da bi bili vaši 
praznični dnevi polni zadovoljstva

in medsebojnega razumevanja ter priložnost 
za prijetna druženja.

Naj bo praznik občine priložnost za izmenjavo 
dobrih misli, mnenj, idej in želja.

Čestitam vam za dosežke v preteklem letu in se veselim 
dobrega medsebojnega sodelovanja tudi v bodoče,

da bomo skupaj ustvarjali 
boljšo prihodnost v regiji Posavje.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom občine Krško!

Uspešno izpeljani projekti in pridobitve v vaši občini so rezultat 
dobrega dela in sodelovanja občine ter vas, občanov. 

Za vami so že številni uresničeni cilji, verjamem, 
da boste tudi v prihodnje skrbeli za razvoj in spodbudno okolje. 

V času, ki pred vse nas postavlja nove izzive, vam želim, 
da si ob občinskem prazniku vzamete čas za druženje s prijatelji, 

sokrajani in družino, saj v naglici vsakdanjika pogosto pozabljamo, 
kako so vezi, ki nas povezujejo, 

pomembne za kakovostno in polno življenje.

Prepričan sem, da bomo še naprej z dobrim sodelovanjem in 
krepitvijo medsebojnih odnosov skupaj ustvarjali boljšo prihodnost 

tako v naših občinah kot tudi v regiji Posavje.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Cenjene občanke, spoštovani občani občine Krško!

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine 
vam iskreno čestitamo ter vam želimo 

obilo uspeha v snovanju uspešnega 
gospodarskega, družabnega 

in kulturnega življenja tudi v prihodnje.
Obenem se vam zahvaljujemo za dosedanje 

skupne poti ter se veselimo 
nadaljnjega sodelovanja v dobro vseh nas.

Prijetno praznovanje in druženje v bogatem 
prazničnem programu vam želi

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

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

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega praznika se vam 
iskreno zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje v prepričanju, 

da bomo v okviru posavske regije za lepši jutri vseh nas 
plodno soustvarjali tudi naprej. 

V svojem imenu in v imenu naših občanov vam ob prazniku vaše 
občine iz Radeč izrekamo iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Krško.

Lep je običaj, da si ob občinskem prazniku medsebojno vselej zaželimo 
še naprej dobrega sodelovanja, razumevanja in zaupanja, 

s tem pa odgovorno uresničevanje razvoja 
našega skupnega posavskega prostora.

Iskrene čestitke vsem občankam in občanom ob vašem občinskem 
prazniku, še posebej pa tudi prejemnikom priznanj, ki z delom in 

ustvarjalnostjo oblikujete bogastvo bivanja v domačih krajih.

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

ki uspešno delujete v krški občini, tudi v bodoče želimo uspešno delo.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci
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Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Ob prazniku občine Krško 
in prazniku Krajevne skupnosti Brestanica 

- dnevu izgnancev 
vam iskreno čestitamo 

in vas vabimo na praznične prireditve, 
ki bodo potekale v okviru našega praznika.

KRAJEVNA SKUPNOST GORA
Gora 31, 8270 Krško

Ob prihajajočem prazniku
vam izrekamo čestitke z željo,

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

Predsednik Alojz Kerin in Svet KS Gora

Predsednica Sonja Bračun

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

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

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
 

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

 
mag. Nataša Šerbec, predsednica, 

in Svet KS mesta Krško

Ob prazniku občine Krško 
in prihajajočem prazniku Krajevne skupnosti 
čestitamo vsem občankam in občanom 
ter vam želimo prijetno druženje na prireditvah, 
ki bodo potekale v počastitev praznika.

Svet KS Veliki Trn,
Franc Lekše, predsednik sveta 

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Ob prazniku občine Krško čestitamo 

ter vam želimo prijetno druženje na prireditvah,

ki bodo potekale v počastitev praznika.

Predsednik Jože Slivšek in Svet KS Zdole

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
ter delovnih uspehov.

Ob prazniku občine Krško vam iskreno čestitamo,
praznični dnevi pa naj bodo bogati 
z medsebojnim razumevanjem 
in prijetnim druženjem.

Svet KS Rožno - Presladol, predsednik Anton Bohorč

Spoštovane občanke, občani!

Krajevna skupnost Senuše

Ob prazniku KS Senuše čestitamo
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Svet KS Veliki Podlog, Karolina Cizerle, predsednica Sveta

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

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

organizira v počas�tev praznika. Ob tej priložnos� se zahvaljujemo 
tudi vsem posameznikom, ki s svojim delom in udejstvovanji na 

različnih področjih prispevajo k družbenemu razvoju.

Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

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

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

Iskrene čestitke vsem ob prazniku 
KS Podobočje in občinskem prazniku,

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnem razvoju.

Predsednik Janez Barbič
in Svet KS Podbočje

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

Poj mi pesem o odličnosti,
naj priložnost spet dobi.

Poj mi pesem o povprečnosti
in kako se je znebi.

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

Predsednik Jože Olovec in Svet KS Leskovec pri Krškem

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert in Svet KS Krško polje

Spoštovane krajanke in krajani!

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

ob krajevnem prazniku, 
hkrati pa se pridružujemo tudi čestitkam 

ob občinskem prazniku.

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku 
in želimo veliko

osebnega zadovoljstva 
in delovnih uspehov!

 
Predsednik Silvo Krošelj 

in Svet KS Raka www.raka.si

www.PosavskiObzornik.si
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SVETUJEMO IN IZVAJAMO 
GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, 
 dvorišč in okolice
-  zemeljska dela 
 (izkopi, nasipi, utrjevanje)

30 let

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku in 

se zahvaljujemo za zaupanje.

Titova cesta 75
SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960
Fax: 07 48 81 967
GSM: 041 739 485

Občankam in občanom čestitamo ob občinskem prazniku.

NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občinski odbor SDS Krško,
predsednik Jože Olovec

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam 

ob občinskem prazniku 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Bratje! Naša pomlad gre iz tal, 
bistra ko burja, močna ko val. 

(R. Maister)

Spoštovane občanke in občani, 

iskrene čestitke 

ob prazniku 

občine Krško.

Lokalni

odbor

Krško

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Ob praznovanju občinskega praznika

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

Občinski odbor Krško

CENJENE OBČANKE IN OBČANI.

Pa naj si bodo to osebni ali pač tisti, ki smo si jih »izmislili«, da bi ob obletnici 
praznovali nekaj lepega, nekaj, kar je vredno spomina in praznovanja.

Tudi praznik občine Krško, ki je v osnovi posvečen zgodovinskim dogodkom, 
je praznik, katerega je vredno spoštovati in praznovati.

Toliko bolj tudi zaradi mnogih novih pridobitev, doseženih v občini v obdobju 
med dvema praznikoma. In ne nazadnje tudi zaradi množice pozitivnih dogodkov, 

ki ob bok prazniku še dodatno povežejo občanke in občane, 
pa tudi mnoge prijatelje naše uspešne občine.

Iskreno čestitamo ob občinskem prazniku!

V imenu vodstva stranke ROK: predsednik občinskega odbora Krško David Imperl, podpredsednica 
občinskega odbora  Mateja Zupan ter občinska svetnika Julijan Kerin in Tadej Radkovič;
predsednik stranke in občinskega odbora Brežice ter občinski svetnik Marijan Žibert, 
podpredsednica občinskega odbora Martina Baškovič ter občinski svetnik Ivan Urek. 

Stranka ROK kot odprta, široka, neideološka stranka vabi vse podobno misleče, da se nam pridružite in skupaj z nami sooblikujete 
program za kvaliteto življenja v naših občinah. Vse vaše misli, ideje in pripombe nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti 

info@stranka-rok.si.

Prazniki so vedno nekaj lepega, so nekaj,
 kar ljudje preprosto rabimo.

V imenu vodstva stranke ROK: predsednik stranke in občinskega odbora Brežice ter občinski 
svetnik Marijan Žibert, podpredsednica občinskega odbora Martina Baškovič ter občinski svetnik 
Ivan Urek; predsednik občinskega odbora Krško David Imperl, podpredsednica občinskega odbora  

Mateja Zupan ter občinska svetnika Julijan Kerin in Tadej Radkovič.

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

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

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

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje.
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Iskrene čestitke ob našem 
skupnem prazniku 

občine Krško!
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Ob prazniku 
čestitamo vsem 
občankam
in občanom 
ter želimo 
prijetno praznovanje!

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

e-pošta: info@cvetlicarna-lilija.si

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

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

čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 

občankam in občanom
ter želimo veliko osebnih 

in poslovnih uspehov.

Čestitamo
ob prazniku!

�Cistilnica PACEK d.o.o.
Tovarniška ulica 1, Krško

(izvoz za VIPAP)

v

Obveščamo vas, da smo začeli z redno 
prodajo artiklov iz lastne pridelave

 in predelave na domu:
- sadike zelenjave vseh vrst
- sezonska zelenjava iz integrirane pridelave
- poljedelski pridelki
- olja iz doma pridelanih oljnic
- moka iz doma pridelanih žit
- semena bučnic, lana, maka, rička
- kislo zelje in repa
- vložena in sušena zelenjava
- zelišča, čaji, tinkture, mazila

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE
IN ZNANJE ŽELIMO DELITI Z VAMI.

Čestitamo ob prazniku!

KMETIJA JUREČIČ, 
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO ZAČELI Z REDNO 
PRODAJO ARTIKOV IZ LASTNE PRIDELAVE 

IN PREDELAVE NA DOMU:

Zahvaljujemo se za zaupanje 
in vam čes�tamo ob prazniku naše občine!

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR
s Senovega (1997-2017)

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

pa želimo veliko prijetnih doživetij.

Z željo, da še naprej ostanemo vaš partner 

za zagotavljanje in kontrolo kakovosti,

vam voščimo najlepše želje 

ob prazniku občine Krško.

www.qtechna.si  

ČESTITAMO OB PRAZNIKU!

1977 
Pregled nekdanjih praznovanj občinskega praznika tokrat za
čenjamo pred štiridesetimi leti. Leto 1977 je bilo za občino Kr
ško in še posebej za mesto Krško, ki je takrat obeležilo 500-le
tnico mestnih pravic, posebno v vseh pogledih. Zato bi težko 
govorili samo o praznovanju ob občinskem prazniku, 7. juniju, 
ampak se je praznovalo skozi celo leto z različnimi dogodki, in
frastrukturnimi pridobitvami in drugimi aktivnostmi, ki so se 
zlile v slavnostno praznovanje pred novim kulturnim domom 
15. oktobra 1977. Gotovo pa lahko govorimo o letu intenziv
nega sodelovanja in povezovanja med različnimi institucijami, 
organizacijami, društvi in posamezniki v lokalnem okolju, ki 
so s skupnim delovanjem prispevali k razvoju mesta in občine.

Slavnostna seja Občinske skupščine je bila v veliki dvorani no
vozgrajenega Delavskega doma, ki ga je s samoprispevkom de
lovnih organizacij in občanov v nekaj mesecih zgradilo grad
beno podjetje Pionir. Na prireditvi, ki se jo je udeležilo več kot 
500 ljudi, so podelili občinska častna priznanja z medaljo Ja
neza Vajkarda Valvasorja. Te so prejeli Specializirano podjetje 
za industrijsko opremo SOP Krško, Rudnik Senovo, Kartuzija 
Pleterje, direktor Tovarne celuloze in papirja Janez Rošker, di
rektor razvojnega centra v Celulozi Vinko Šušterič in direktor 
TOZD Imperial Krško Franc Kovačič. 

Ob občinskem prazniku je tedanji predsednik Skupščine občine 
Krško Silvo Gorenc čestital občanom in med drugim dejal: »Do
segli smo pomembne uspehe, prav tako pa se srečujemo tudi 

s težavami in problemi. Pri tem pa je pomembno, da si vztraj
no utirajo pot novi socialistični odnosi, materialni napredek in 
boljši življenjski pogoji naših delovnih ljudi.«

V okviru praznovanja so se zvrstile različne kulturne in špor
tne prireditve, ki so bile večinoma posvečene tudi praznovanju 
500-letnice mestnih pravic. Tako so v začetku junija v krški ga
leriji odprli razstavo risb, slik in grafik pedagoškega delavca, 
ustanovitelja in prvega ravnatelja Posavskega muzeja v Breži
cah Franja Stiplovška. Na peti posavski pevski reviji v OŠ Milke 
Kerin v Leskovcu se je predstavilo 16 pevskih zborov in okoli 
400 pevcev. V Kostanjevici na Krki so odprli razstavo »Pleter
ska slikarska zbirka starih mojstrov«. V Krškem je prvič izšla 
tudi revija za kulturo Posavska srečanja, ki jo je izdal Klub po
savskih študentov.

Krško je tedaj gostilo evropski polfinale v speedwayu za mla
dince do 21. leta, ki si ga je ogledalo preko 15.000 obiskoval
cev. Plavalni klub Celulozar je pomembnemu jubileju posvetil 
otvoritveni miting, ki se ga je udeležilo okoli 600 plavalcev. V 
Krškem so ob občinskem prazniku pripravili tudi kegljaški in 
rokometni turnir, v Leskovcu pa je bil karate turnir. 

Že leta 1976 je bil imenovan Odbor za pripravo praznovanja 
500-letnice Krškega, ki ga je kot predsednik vodil Silvo Gorenc 
in v katerem je bilo 67 članov iz družbeno-političnega življe
nja občine. Poleg tega je bila še vrsta odborov in komisij za po
samezna področja, ki so si zastavili programe, s katerimi naj 
bi obeležili visoki jubilej mesta. Veliko tega je bilo uresničeno, 
marsikaj je moralo počakati na kasnejši čas. 

Največ pozornosti je bilo takrat posvečene levemu bregu Save. 
Tako so na Vidmu zgradili stanovanjske bloke, prvi dom sta
rejših občanov, kompleks današnjega kulturnega doma, hote
la, pošte, zavarovalnice in banke ob takrat urejenem Trgu Mati
je Gubca, na katerem je bil postavljen spomenik, ki ga je izdelal 
kipar Tone Kralj. 

To je bil tudi sicer čas, ko sta bila Krško in njegova okolica vi
deti kot gradbišče. Omenimo le, da so na desnem bregu Save 
gradili obvoznico, na Vidmu novo naselje za strokovnjake NEK, 
urejali so tudi cesto skozi Staro vas. Med Brestanico in Seno

Trg Matije Gubca, ki je dobil končno podobo v letu 1977.

Kako s(m)o praznovali ...

nadaljevanje na str. 24
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Ob prazniku občine Krško vam čestitamo
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

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

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Ob prazniku občine vam čestitamo in vam želimo veselo praznovanje.

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ  - STREŠNA OKNA
- VSE VRSTE KRITIN  - ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

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

 STROKOVNA IZVEDBA 
MANSARD V NIZKOENERGIJSKEM STANDARDU

g: +386 31 652 437
t: +386 3 7491 030
f: +386 3 7491 032
e:  asfalt.kovac@siol.net

ASFALT KOVAČ d.o.o., Planina pri Sevnici 47 A, Planina pri Sevnici

CESTITAMO OB 

PRAZNIKU!

v

rival-varovanje.si

Čestitamo 
ob prazniku.

Za vašo varnost!

I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, SI-8270 Krško
Telefon:  +386 7 49 14 100
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.systems
Web: www.ihs.systems
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Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 
občankam in občanom 
ter vam želimo prijetno 
druženje ob praznovanju.

1+1
Krško, 
Dalmatinova 1

tel: 07 49 22 812
Sevnica, 
trg svobode 14a

tel: 07 81 62 620

Cestitamo 
ob prazniku!
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NOVI MODELI 
RAY BAN!

v

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

Spoštovane občanke 
in občani.

Ob prazniku 
občine Krško 

iskreno čestitamo 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

 

vim je zrasla tovarna embalaže TES, nove prostore sta dobili 
podjetji Labod in SOP Storitve. V Vrbini je na gradbišče jedr
ske elektrarne iz pristanišča na Reki prispel tako imenovani 
tovor stoletja, kar je pomenilo reaktorsko posodo in dva upar
jalnika za elektrarno.

Veliko delo je bilo opravljenega pri izdaji obsežnega zborni
ka Krško skozi čas, ki ga je uredil Lado Smrekar. Ob pripravi 
zbornika, ki ostaja eden temeljnih virov za raziskovanje lokal
ne zgodovine, so združili moči številni slovenski strokovnjaki 
in ustvarjalni domačini. Priložnostno so takrat med drugim iz
dali tudi koledar, spominsko razglednico in kuverto s poštnim 
žigom.

Posebno slovesno je bilo v Krškem 15. oktobra 1977, ko se je 
na trgu pred današnjim kulturnim domom zbralo več tisoč obi
skovalcev. V kulturnem programu so poleg ostalih sodelovali 
mešani pevski zbor Viktor Parma iz Krškega, mešana pevska 
zbora z Zdol in Senovega ter moški pevski zbor iz Brestani
ce, generacijsko pa so obarvali prireditev tudi osnovnošolski 
zbori iz Krškega, Leskovca, Senovega in Kostanjevice na Krki. 
Slavnostni govornik je bil tedanji sekretar izvršnega komiteja 
predsedstva CK ZKJ Stane Dolanc, ki je v letu 1976 položil te
meljni kamen za gradnjo kulturnega doma in je dom tudi odprl.

1987
Vse slabše razmere in vse bolj zapleten politični položaj v teda
nji državi Jugoslaviji so se odražale tudi v kvaliteti praznovanja 
občinskega praznika v letu 1987. Medtem ko ni manjkalo pri
reditev in proslav, pa je praznični čas minil brez novih pridobi
tev v občinski infrastrukturi ali gospodarstvu. Hiter razvoj ob
čine, ki ga je narekovala predvsem industrija, ki je ustvarjala 
kar štiri petine družbenega proizvoda občine, je začel posto
poma pešati. To se je začelo odražati tudi na splošnem stanju 
v občini, saj je bilo vse manj sredstev za vzdrževanje javne in
frastrukture. Ob skrbi za zagotovitev pitne vode, ki so jo takrat 
dobivali samo iz enega vira na Krškem polju, so se začela po
javljati vprašanja o pomenu zdravega okolja. Pionirji so v Kr
škem v času praznovanja pripravili prvo ekološko konferenco.

Na slovesnosti, ki je bila 6. junija 1987 v tedanjem Delavskem 
domu, je predsednik Skupščine občine Krško Zoran Šoln med 
drugim dejal, da so gospodarske in družbene razmere sicer 
zapletene, vendar je ocenil, da je krška občina na dobri poti in 
da lahko z optimizmom zre v prihodnost. Na razmere v družbi 
kaže tudi dejstvo, da je na Komisijo za odlikovanja in prizna
nja pred občinskim praznikom prišlo zelo malo predlogov, tako 
da so dobitnike občinskih priznanj lahko hitro izbrali. Velikega 
znaka sploh niso podelili, znak občine Krško sta prejela Vinko 
Bah in Martin Frankovič. Bah je dobil znak za pomemben pri
spevek k razvoju občine. Iz tovarne celuloze in papirja je prišel 
na občino za predsednika izvršnega sveta, dva mandata pa je 
bil tudi član občinskega komiteja ZKS. Frankovič je dobil znak 
za svoj prispevek k razvoju KS Podbočje, kjer je bil dva man
data predsednik, bil pa je tudi delegat občinske skupščine. Pri
znanja so tokrat prejeli Srednja šola Krško, Lovska družina Kr
ško in Obrtno združenje Krško.

Po prireditvi so delegati občinske skupščine in drugi udeleženci 
odšli na ploščad pred Delavskim domom, kjer so pričakali pri
hod borcev V. prekomorske brigade, ki so se udeležili srečanja 
v Krškem. Tudi njih je nagovoril predsednik Šoln in jim ob tej 
priložnosti podelil srebrno plaketo občine Krško.

Kot smo že omenili, je bilo praznovanje leta 1987 v znamenju 
proslav. Slovenijo je v tistem času že petindvajsetič zapored 

Kako s(m)o praznovali ...

Urejanje Trga Matije Gubca v letu 1977

nadaljevanje na str. 26
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MDB 16, 8273, Leskovec , email: parketarstvo.pirc@siol.net

- parketi
- itisoni

    - vinil
    - tekači

           - topli podi

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob občinskem prazniku.

           - laminati

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Drage občanke, krajanke, spoštovani občani, krajani!
Praznični dnevi naj vam prinesejo veliko veselja 

in prijetnih priložnosti za druženje.
Kolektiv podjetja Kim d.o.o.

www.kim.si

Čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

Vsem občankam in občanom 
želimo prijetno in veselo 
praznovanje občinskega praznika.

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

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Akcija 
balkonskega 

cvetja

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

čestitamo ob občinskem prazniku.
112

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Kolektiv Primo telefonija
s poslovalnicama v Krškem in Sevnici.

Spletna trgovina: www.primo.si
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ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

www.sc-krsko.si

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

pa želimo veliko uspehov ob zaključku šolskega leta. 

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.
Občini Krško ob praznovanju izrekamo iskrene 

čestitke ter se našemu ustanovitelju in obiskovalcem 
knjižnice zahvaljujemo za dobro sodelovanje. 

Vsem občankam in občanom 
želimo veliko dobrega branja. 

  Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Metalna Senovo d.o.o. | Titova 52 | 8281 Senovo |www.metalna-senovo.si

Drage občanke in občani občine Krško,

čestitamo vam ob prazniku 

in vam želimo prijetne praznične dni. 

www.zarnkrsko.si

Iskrene čestitke ob 
prazniku občine Krško!
Naj se uspešen jutri 
začne že danes.

Čestitamo ob 

občinskem prazniku 

in se zahvaljujemo 

za zaupanje!

www.gpi.si

obiskal t. i. Vlak bratstva in enotnosti, v katerem je bilo 1700 
udeležencev iz 36 občin, pretežno iz tedanje Republike Srbije. 
Prvi postanek je imel vlak že dan prej, torej 5. junija, prav v Kr
škem, kjer je po odhodu vlaka ostala na obisku delegacija iz s 
Krškim pobratene občine Bajina Bašta. Ob tej priložnosti so Kr
čani poskrbeli za bogat kulturni program, v katerem so sodelo
vali Pihalni orkester Tovarne celuloze in papirja, pevska zbora 
Viktor Parma in Moški pevski zbor Svoboda Brestanica, ki sta 
izvedla veličastno Gobčevo kantato Od puntov do Tita, in člani 
Literarnega kluba Krško.

Med ostalimi prireditvami velja omeniti še slavnostni koncert 
Pihalnega orkestra Tovarne celuloze in papirja Djuro Salaj ob 
njihovi 30-letnici. Praznovanje leta 1987 so v Krškem zaključi
li 13. junija s proslavo ob 30-letnici Srednje šole Krško, na ka
terem je med drugim nastopil Ljubljanski oktet, podelili pa so 
tudi priznanja dolgoletnim sodelavcem.

1997
Praznovanje občinskega praznika v letu 1997 je bilo eno skro
mnejših dotlej. Ne le, da ni bilo otvoritev večjih komunalnih ali 
drugih pridobitev, pač pa so organizatorji komaj zmogli razgla
siti dobitnike občinskih priznanj, ki jih zaradi zamude pri izbiri 
kandidatov na svečani seji niso podelili. Tudi priprave na občin
ski praznik so bile namreč v znamenju takratnih medstrankar
skih nesoglasij in nenehnega obtoževanja med t. im. strankami 
levice in desnice. Dodatna težava je bila grožnja z razcepitvijo 
občine na več manjših občin. Tako so slavnostno sejo Občinske
ga sveta, ki je potekala na Senovem, že proglašali za zadnjo, saj 
se je ta krajevna skupnost odločila "iti na svoje". Pred sejo je te
danji župan Danilo Siter odprl obnovljeni del regionalne ceste 
skozi Senovo in ob tem napovedal, da bo kmalu sledila obnova 
ceste do Brestanice in naprej proti Koprivnici. Na seji so predsta
vili tudi turistični znak občine Krško (tako imenovani "metulj"), 
ki ga je izdelal oblikovalec Roman Stopar.

Veliki znak za leto 1997 so namenili Slavku Šribarju za njego
vo življenjsko delo na področju gasilstva, pri ohranjanju na
ravne in kulturne dediščine ter na drugih področjih. Drugi ve
liki znak naj bi prejel Pihalni orkester Videm ob 40-letnici za 
izjemne uspehe na tekmovanjih in za širitev glasbene kulture. 
Znake Občine Krško so namenili trem šolnikom - Hildi Božič, 

Olgi Košir in Alojzu Štihu, dvema lovskima družinama - Lovski 
družini Senovo in Lovski družini Krško ter gospodarski druž
bi Savaprojekt Krško. Za dobitnike priznanj so razglasili: Ru
dija Dimca, Marjana Molana, Nogometni klub Krško, Gasilsko 
društvo Senuše, Društvo gluhih in naglušnih Posavja, Društvo 
kmetic Krško in Kulturni dom Krško.

Nagrajence so še obvestili, da bodo priznanja dobili na eni iz
med drugih slovesnih priložnosti. In res se je to potem zgodi
lo v Kulturnem domu Krško, kjer je bila 26. junija proslava ob 
dnevu državnosti. Kot je v vabilu zapisal župan Siter, so prire
ditev posvetili 5. obletnici samostojne države Slovenije in spo
minu na vse Slovence, ki so "kadar koli in kjer koli sanjali o svoji 
državi in svoji domovini". V kulturnem programu so sodelovali 
Mešani pevski zbor Svit iz Krškega, pesnik Tone Kuntner, obi
skovalci pa so si lahko ogledali tudi dokumentarni film o doga
janjih v Sloveniji med letoma 1988 in 1991. 

V okviru praznovanja občinskega praznika je potekalo v Kr
škem veliko kulturnih in zabavnih prireditev. Tako so na stadi
onu pripravili kar tridnevni glasbeni program, ki so ga poime
novali Krška noč in je ponudil različne glasbene zvrsti (rock, 
plesna glasba), v soboto tudi t. i. narodno veselje z ansamblom 
Tonija Sotoška. Članice Društva kmetic so v počastitev praznika 
pripravile prikaz kmečkih del s kulinariko, Avto moto društvo 
Krško je organiziralo tradicionalno tekmovanje za zlati znak 
in pokal Franca Babiča. Dirka, na kateri je nastopilo nekaj zna
nih tujih tekmovalcev, zmagal pa je Avstralec Todd Witshire, je 
obveljala za najmočnejšo do tedaj, hkrati pa je napovedovala 
odmevne prireditve, ki so v Krškem sledile v naslednjih letih. 

Iz tistega časa, to je junija 1997, lahko kot zanimivost omeni
mo, da je ekipa mlajših dečkov NK Krško v konkurenci 19 klu
bov celjske regije osvojila prvo mesto in se uvrstila med osem 
najboljših ekip v Sloveniji. V tedanji ekipi so med drugim igrali 
Urbanč, Drnovšek, Pilipovič in Barkovič, ki so se kasneje uve
ljavili v tem športu in jih navijači krškega kluba dobro poznajo.

V juniju tega leta je po dolgih letih prenehalo izhajati nekdanje 
delegatsko glasilo občine Krško in kasnejši posavski tednik Naš 
glas. Pol leta kasneje, v decembru 1997, je začel izhajati časo
pis, ki ga pravkar berete - Posavski obzornik. 
 Pripravila: P. Brenčič in S. Mavsar

Kako s(m)o praznovali ...

20 le
t

Pridružujemo se lepim željam vseh, ki soustvarjajo utrip praznujoče lokalne 
skupnosti. Konec leta bosta minili že dve desetletji, odkar se je, na majhnem 
uredništvu v Krškem, začela tudi zgodba Posavskega obzornika. Od takrat 
povezujemo tudi naše najmanjše kraje z velikimi in se z vami veselimo vsakega 

razvojnega uspeha. Naj jih bo obilo tudi do naslednjega praznika.
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www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
od 92.825 € 

do 144. 702 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu

Čestitamo ob prazniku!

SL-inženiring

 Občankam in občanom 
čestitamo za praznik 

in želimo veliko 
dobrega sodelovanja 

tudi v prihodnje.

Nuklearna elektrarna Krško

ZEL-EN
Ob prazniku občine Krško 

iskreno čestitamo in želimo 
veliko osebnega zadovoljstva,

uresničenih ciljev in zelenih idej, 
v dobro vseh.

www.zel-en.si

Ob prazniku občine Krško

čestitamo vsem občankam in občanom

za uspešen trajnosten razvoj skupnosti,

ki se odraža tudi v kakovosti življenja.

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

Tips za prihodnost
elektro!

www.tips.si

Kolektiv podjetja TIPS d.o.o. vam ob občinskem prazniku 
želi prijetno praznovanje ter veliko osebnih in poklicnih dosežkov.
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- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

 
PRVI PREGLEDI!

BREZPLAČNI

- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTATI

ORTODONTIJA

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

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

Občankam in občanom ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Krško.
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Četrtek, 25. 5.

• ob 15.00 v MT Senovo: igre 
na prostem

• ob 17.00 v športni dvora
ni OŠ Jurija Dalmatina Kr
ško: dobrodelna prireditev 
»Mladi plešemo in pojemo«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni
ca: koncert instrumentalno
-vokalne skupine Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica 
»Modra minuta«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: otvoritev likovne raz
stave »Tudi tukaj živimo« 
udeležencev Ex-tempora Kr
ško 2017

• ob 19.00 v kulturni dvora
ni v Tržišču: osrednja prire
ditev ob prazniku KS Tržišče

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: večer z Marcelom 
Štefančičem st.

• ob 19.30 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje likovne raz
stave »Pod črto« avtorice 
Branke Pirc

Petek, 26. 5.
• ob 17.00 v MT Senovo: izde

lovanje zapestnice iz slamic
• ob 17.00 v MT Raka: zdra

va prehrana - naredimo sa
dno solato

• ob 17.00 v MT Veliki Ka
men: športne igre

• ob 18.00 v dvorani KS Glo
boko: koncert »S prijatelji za 
prijatelje«, nastopajo pev
ske skupine KD Globoko ter 
MePZ Camerata Slovenica 
KD Ivan Cankar iz Sarajeva 

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 20 let otroške 
folklore v Artičah, sodelujejo 
OFS KUD Oton Župančič Ar
tiče, OŠ Artiče, vrtca Ringa
raja pri OŠ Artiče, Vesele še
fle (OŠ Pišece) ter Sonček in 
Kosci (OŠ dr. Jožeta Toporiši
ča in PŠ Kapele)

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu Dolenja vas: območ
no srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž 
»Smo pevci vsi veseli«

• ob 19.00 v TVD Partizan Bo
štanj: 15. srečanje ljudskih 
pevcev na koncertu »Tako 
se je pelo nekoč«

• od 19.00 do 21.00 v pro
storih društva Magičnost gi
banja (Hočevarjev trg 1, Kr
ško): tematska delavnica 
Delfinski gibi

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: politična satira »De
mokracija!«, za zeleni in 
modri abonma ter izven

• ob 21.00 na dvorišču gra
du Brežice: »3 kralji« - Kle
men Klemen, Dalaj Eegol (ex 
Ali En) in Zlatko; ob 22.00 v 
klubu MC Brežice: 3 kralji - 
DJ after party

Sobota, 27. 5.
• ob 9.00 v MT Senovo: vrtič

kanje
• ob 9.00 v MT Raka: pojdimo 

na sprehod
• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: sobotni živ žav
• od 9.00 do 11.00 v tovarni 

Tanin Sevnica: dan odprtih 
vrat; ob 9.00 in 10.00: vo
den ogled

• ob 9.00 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij
ski pešpoti

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
skriti zaklad

• ob 12.00 v Bubka baru v 
Dečnem selu: Bubkina »Od
prta kuhja in odprte kleti«

• ob 13.00 na teniških igriščih 
v Krškem: rekreativno-vete
ranski turnir dvojic

• ob 14.00 na gradu Bizeljsko: 
12. moto srečanje DLM Vra
geci Bizeljsko

• ob 17.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: »Zeliščni spo
min« - delavnica za otroke ob 
razstavi »Učilnica v naravi: 
šolski vrt včeraj, danes, jutri«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: plesno-gledališka 
predstava »Pot v New York« 
- letna produkcija Oddelka za 
sodobni ples Glasbene šole 
Krško v sodelovanju s KD 
Leskovec pri Krškem

• ob 19.00 v gasilskem domu 
Kapele: prireditev »Ljudska 
pesem živi« ob 10. obletni
ci delovanja ljudskih pevcev 
Kapelski pubje 

Nedelja, 28. 5.
• ob 8.00 izpred Kocke rudar

jenja na Senovem: pohod po 
knapovski poti

• po sveti maši ob 8.00 pred 
župnijsko cerkvijo v Tržišču: 
drugi pohod po poti blažene
ga Alojzija Grozdeta od Trži
šča do Studenca

• od 9.30 dalje v Termah Ča
tež: dobrodelni tek »Tečem, 
da pomagam« (teki na 1, 3 
in 10 km ter tek z zavezani
mi očmi in otrok do 6 let na 
200 m)

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: Sevniški ko
lesarski maraton

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

• ob 16.00 na Domačiji Ko
bile 3: odprtje razstave del, 
nastalih na 7. likovni koloniji 
»Ne pozabimo« in predstavi
tev sadne preše družine Pirc

Torek, 30. 5.
• od 17.00 do 20.00 na Ljud

ski univerzi Krško: delav
nica »Izdelajmo si naravno 
kozmetiko« (obvezna prija
va na 07 48 81 160)

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: svečanost ob pra
zniku KS Leskovec in sa
mostojni dobrodelni koncert 
skupine Ritem vodovodarji z 
gosti »Z roko v roki« 

Sreda, 31. 5.
• ob 19.00 v poročni dvorani 

Posavskega muzeja Brežice: 
predavanje mag. Tanje Plev
nik »V iskanju esence Foto
grafije« 

Četrtek, 1. 6.

• ob 7.30 pred športno dvo
rano Brežice: jutranja vad
ba in slovesnost ob obletni
ci Društva Šola zdravja

• ob 19.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: odprtje raz

kam v posavju
stave »O vodi v umetnosti 
iz umetnostno-zgodovinske 
zbirke Posavskega muzeja 
Brežice«, razstava ob razsta
vi »Štirje elementi: 1 – Voda«

Petek, 2. 6.
• od 10.00 do 18.00 na streli

šču SD Leskovec pri Krškem: 
dan odprtih vrat

• ob 16.00 v športni dvorani 
v Dobovi: mednarodno  sre
čanje upokojencev »Sotla - 
Sutla«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: psihološka drama 
»Hedda Gabler«, za modri in 
zeleni abonma ter za izven

• ob 21.00 v MC Krško: srbski 
večer + Jugo rock party

• ob 21.00 v parku MC Bre
žice: koncert skupine Ma
grateja

Sobota, 3. 6.
• ob 8.00 izpred TRC Savus 

v Radečah: pohod po učni 
poti Savus

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 14.00 v Veliki vasi: nogo
metni turnir za pokal KS Le
skovec pri Krškem

• ob 15.00 na  igrišču pri špor
tni dvorani Gimnazije Breži
ce: košarkarski turnir trojk - 
projekt: Zicer 3x3 (prijave do 
2. 6. do 14.00)

• ob 16.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
srečanje pesnikov na temo 
»Meja - brezmejnost«

• ob 18.00 v Ločah pri Dobo
vi: prireditev Godbe na vasi, 
nastopajo godbe iz Italije, 
Hrvaške in Slovenije ter Ma
žoretke Dobova

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki: 
4. letni koncert MePZ Cerklje 

ob Krki, gostje: Vokalna sku
pina Sovice

• ob 20.00 na gradu Brežice: 
slovensko-dalmatinski večer 
- Tanja Zajc Zupan in Klapa 
Semikantá

• ob 20.45 v klubu MC Breži
ce: prenos finala Lige prva
kov na velikem platnu

Nedelja, 4. 6.
• ob 9.00 izpred Kulturnega 

doma Lukovec: pohod po 
Marinkini poti

• ob 9.00 v župnijski cerkvi v 
Leskovcu pri Krškem: tretji 
župnijski dan; ob 15.00: re
vija odraslih pevskih zborov 
Dekanije Leskovec

• od 10.00 do 16.00 v Voja
šnici Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki: dan odprtih vrat

Ponedeljek, 5. 6.

• od 17.00 do 19.00 na Ljud
ski univerzi Krško: delavnica 
»Izdelovanje nakita iz perlic 
in lesa (obvezna prijava na 
07 48 81 170)

• ob 19.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: Posavski pogo
vori: dr. Milan Jazbec

• ob 19.00 v kavarni na gradu 
Sevnica: Grajska tlaka - po
govor z Oskarjem Zoranom 
Zeličem o zadnji sevniški 
grofici

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: Linhartovo srečanje 
- gledališka predstava Feniks

Sreda, 7. 6.

od 10.00 do 14.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: dan 
odprtih vrat v največjem zbir
nem taborišču za izgon Sloven
cev v grajskih hlevih in konju
šnicah v Brestanici 

*Prireditve ob prazniku občine 
Krško so objavljene na str. 19.

SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER
Tanja Zajc Zupan in Klapa Semikantá

Drama SNG Maribor: Hedda Gabler
psihološka drama

za MODRI in ZELENI abonma ter izven
petek, 2.6., ob 19.30 uri

Sara
koncert v sklopu festivala Godibodi

petek, 9.6., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja Krško (Klub KDK v primeru dežja)

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

Sobota, 3. junij 2017, 
ob 20. uri

Grad Brežice

V tokratni nagradni igri lahko s pravilnim odgovorom na 
nagradno vprašanje in kančkom sreče uživate v prijetnem 
ambientu brežiškega gradu na »slovensko-dalmatinskem 
večeru«. V soboto, 3. junija, vas bodo v dalmatinski melos, 
slovenske zimzelene in čarovnijo milozvočnih citer odeli 
citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Semikantá, pevka Teja 
Saksida in kitarist Sten Vrbek. 

Tokratno nagradno vprašanje se glasi:
S katerim glasbilom, priljubljenim tudi v Posavju, nas že skoraj 
četrt stoletja razvaja Tanja Zajc Zupan?

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje 
obveščanje tudi telefonsko številko)

nam do srede, 31. maja, pošljite na:
Posavski obzornik

»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

ali na e-naslov: nagradna.igra@posavje.info.

Tri nagrajence, ki bodo dobili po dve vstopnici, bomo o prejeti 
nagradi obvestili na posredovane kontakte.
Sodelujte in si pričarajte lep junijski večer.

S Posavskim obzornikom 
do čarobnih melodij!

20 le
t

Časopis za pokrajino Posavje 1997-2017

Prodaja vstopnic: 
Petrol, Eventim, Posavski muzej Brežice,TIC Brežice

V Mestnem muzeju Krško smo začeli z 
zbiranjem predmetov in dokumentiranjem 
načina življenja v mestu in občini Krško 
med leti 1980 in 1991. Zato vabljeni vsi, 
ki še hranite predmete iz tega časa, da 

jih posodite ali podarite za razstavo.

07 492 10 99
anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si
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POSAVJE - Na Linhartovo srečanje - regijsko srečanje gledali
ških skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja sta bili izbrani 
predstavi »Amerikanski dolarji« avtorja Avgusta Fabjančiča v iz
vedbi gledališke skupine DKD Svoboda Senovo in v režiji Bože 
Ojsteršek ter »Feniks« avtorja in režiserja Roka Sande v izved
bi Društva Mali petelin Senovo. Prva je bila prikazana 19. maja 
v Kulturnem domu Krško, druga pa bo 5. junija v Domu kulture 
Brežice. Za izbor na regijsko srečanje so se iz Posavja potegova
le še predstave »Dama iz Maxima« v izvedbi gledališke skupine 
KD Svoboda Brestanica, »Pri zdravniku« in »Žalujoči ostali« v iz
vedbi gledališke skupine KD Leskovec pri Krškem ter »V čakalni
ci« v izvedbi sekcije Jagodni izbor Društva upokojencev Brežice. 
Po izboru regijskega strokovnega spremljevalca Gašperja Jarni-
ja je priznanje za glavno moško vlogo prejel Zvonko Marinič za 
vlogo Hlapca v »Amerikanskih dolarjih«, priznanje za stransko 
žensko vlogo Klavdija Mirt za vlogo Sare v »Žalujočih ostalih« 
in vlogo zdravnice Barbare Kos Kovač v predstavi »Pri zdravni
ku«, posebno nagrado selektorja pa je dobil Rok Sanda za dram
sko delo in režijo »Feniksa«. P. P.

BRESTANICA - V sklopu Tedna ljubiteljske kulture je bila na gra
du Rajhenburg 12. maja odprta razstava likovnih del Ex-tempore 
Rajhenburg 2017. Razstavljena dela so na letošnji likovni delav
nici, ki so jo konec aprila organizirali v Kulturnem društvu Svo
boda Brestanica, ustvarili: Antonija Žener, Jelka Zidarič, Miha-
ela Prevejšek, Alenka Venišnik, Jožica Petrišič, Jožica Pavlin 
in Stane Fabjančič pod mentorstvom akademskega slikarja Raj-
ka Čubra. Razstavljenih je 12 zanimivih vedut Rajhenburga, ki 
kot kraj ponuja izurjenemu likovnemu očesu mnogo zanimivosti. 
Četudi so si motivi njegove upodobitve podobni, so hkrati unika
tni kot svojevrsten zapis notranje svetlobe ljubiteljskih slikarjev 
in likovni zapis podobe kraja in časa, v katerem so nastali, je ob 
otvoritvi razstave dejala predsednica kulturnega društva Mar-
gareta Marjetič. Z izvedenim glasbenim nastopom sta otvoritev 
razstave obogatila tenorist Marko Železnik in Janko Avsenak, 
ki ga je spremljal na klavirju.  B. M., foto: Matjaž Marjetič

BREŽICE – V Galeriji Posavskega muzeja Brežice so 10. maja 
odprli razstavo »Od freske do abstrakcije« v okviru projek-
ta »Znanje in veščine iz depoja Posavskega muzeja Brežice«, 
na kateri so se predstavili učenci 8. razreda OŠ Brežice z li-
kovnimi deli v fresko tehniki.

V pozdravnih besedah je v. d. direktorice muzeja Alenka Čer-
nelič Krošelj seznanila, da so v muzeju v tekočem letu uved
li pomembno programsko novost, ki so jo zasnovali sodelavci 
konservatorsko-restavratorske delavnice: odločili so se, da sko
zi različne aktivnosti predstavljajo svoje delo, znanje in veščine 
prenašajo na obiskovalce muzeja vseh generacij. Pomemben del 
projekta je bilo večmesečno sodelovanje z Osnovno šolo Brežice. 
Učenci so freske izdelovali pri izbirnem predmetu Likovno sno
vanje 2 pod mentorstvom prof. Mojce Barbič in akademskega 
restavratorja Aleša Veneta. Hkrati so do 25. septembra na ogled 
tudi dela, ki so nastala v okviru delavnic – izdelajmo intarzijo, 
fresko in mozaik.
Na delavnicah je sodelovalo 25 udeležencev, na razstavi »Od fre
ske do abstrakcije« pa naslednji učenci, ki so prejeli zahvale: Ana 
Bucalo, Deja Gabron, Gašper Kerin, Rok Količ, Luka Volk, 
Jana Vujanović, Denis Vukovič, Nika Žičkar, Nia Gregel, Ai-
ken Malneršič, Tjaša Starc, Nika Tomše, Nasiha Žilić, Nika 
Blažič, Hana Kert in Živa Volčanšek. Za pomoč pri realizaci
ji se je Aleš Vene zahvalil: Alenki Černelič Krošelj, Mojci Barbič, 
Jožetu Lorberju, Franciju Kocjanu, Asimu Durmiću, Slavku 
Dvoršaku, Andreji Matijevc, Petri Štaleker Devčič in Tade-
ji Planinc. Dogodek sta lepo popestrili Nia Gregl z igranjem na 
klavirju in Aida Perko Praner s petjem.
 N. Jenko Sunčič, foto: PMB

Koncerti že 44. revije Pesem 
Posavja, ki je postala tradici
onalen pevski praznik, so po
tekali v sakralnih in grajskih 
prostorih (župnijska cerkev 
v Boštanju, dvakrat grad Raj
henburg in cerkev sv. Roka 
v Brežicah), v katerih pesem 
bogato zazveni, izvajalcem 
in poslušalcem pa ponuja ce
lostni glasbeni užitek. 

Zapelo je 31 zborovskih in 
malih vokalnih zasedb iz treh 
posavskih občin in izjemoma 
dve gostujoči iz Trebnjega. Za
nimiva je zastopanost zasedb 
po posameznih občinah. Naj
bolj množično je organizirano 
petje v brežiški občini, od ko
der prihaja 16 zasedb, iz krške 
občine pet zasedb in iz sevniš
ke občine osem zasedb. Med 
njimi je enajst mešanih, štirje 
ženski in osem moških zborov 
ter po štiri moške in ženske 

SEVNICA - V najbolj cvetočem mesecu se v oknu Radogost in 
v Stari galeriji na sevniškem gradu s svojimi izjemnimi foto-
grafskimi utrinki, s katerimi so trenutek sedanjosti zapisa-
li večnosti, predstavljajo člani in članica Fotokluba Brežice. 

Fotoklub Brežice, ki uradno deluje od začetka letošnjega leta, 
vodi pa ga Davor Lipej, šteje 15 članov različnih starostnih sku
pin in fotografskega znanja ter izkušenj. Povezuje jih želja po 
prikazovanju fotografije kot ene izmed vej umetnosti, hkrati pa 
skušajo tudi izobraževati in spodbujati mladino k ustvarjalne
mu pogledu na fotografsko in multimedijsko dejavnost. »Smo 
mlado društvo, čeprav naši obrazi morda delujejo drugače; smo 
polni različnih in inovativnih zamisli, ki jih že in jih še bomo ko
rak po koraku uresničevali,« je dejal Lipej, gostitelj vsakomeseč
ne kulturne prireditve Radogost Rudi Stopar pa je dodal, da je 
v fotografiji večnost podarjena tudi tistemu, ki jo je ustvaril. Ob 
tem je v svoji zloženki, ki je del razlage razstave, uporabil še mi
sel japonskega misleca Okakure Kakuzo: »V fotografiji je seda
njost večnost.« Otvoritev zanimive fotografske razstave je obo
gatil kantavtor Peter Dirnbek iz Brežic, ki je nekaj svojih skladb 
zaigral v Grajski kapeli.  S. R., foto: L. M.

Posavski pevski praznik 2017
POSAVJE – V organizaciji Območnih izpostav JSKD Brežice, Krško in Sevnica so v okviru Tedna ljubiteljske 
kulture (12.–21. maj) potekali štirje koncerti pevskih zborov in zasedb pod imenom Pesem Posavja 2017, 
na katerih je nastopilo 31 pevskih zasedb oz. 530 pevk in pevcev. 

vokalne skupine, ki jih vodi 25 
zborovodij in vodij. Zasedbe 
so sestavljene iz največ 40 in 
najmanj petih članov, skupno 
je nastopilo 530 pevk in pev
cev. Na reviji sta dva zbora in 
dve zborovodji nastopili prvič. 
Od preteklega leta je usahnil 

Mešani pevski zbor KD An
ton Aškerc Koprivnica, deluje 
pa še nekaj zasedb, ki se na re
vijo niso prijavile oziroma so 
udeležbo odpovedale zadnji 
trenutek. Revijo je strokovno 
spremljal zborovodja in orga
nist Gregor Klančič.

Vsak koncert se je zaključil s 
skupno pesmijo Slovenska de-
žela Benjamina Ipavca (ugl. 
Jakob Razlag) in razglasitvijo 
najzanimivejše zasedbe po iz
boru poslušalcev, ki je preje
la prehodni pokal. Prejeli so 
jih Mešani pevski zbor sv. Ja
neza Krstnika Razbor, Vokal
na skupina Aria, Mešani pev
ski zbor Viva Brežice in Moški 
pevski zbor Kapele. »Ponos
ni smo, da se z našim pevskim 
praznikom pridružujemo pra
znovanju ob Tednu ljubiteljske 
kulture, ki po vzoru evropskih 
držav v Sloveniji poteka četrto 
leto in opozarja na pomen, ka
kovost in množičnost ljubitelj
skega kulturnega udejstvova
nja v sodobni družbi,« pravijo 
na posavskih JSKD.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Vladimir Bogovčič, 
 JSKD Brežice

Na zadnjem, četrtem koncertu, ki je potekal 13. maja v cerkvi 
sv. Roka v Brežicah, je prehodni pokal kot najzanimivejša za-
sedba po izboru poslušalcev prejel Moški pevski zbor Kapele 
z zborovodkinjo Mihaelo Komočar Gorše. 

Od freske do abstrakcije

Avtorji razstavljenih del z mentorjema

Ex-tempore Rajhenburg 2017

Brestaniške vedute so slikali (z leve): Alenka Venišnik, Jožica 
Petrišič, Mihaela Prevejšek, Antonija Žener, Jelka Zidarič, Jo-
žica Pavlin, Rajko Čuber (mentor) in Stane Fabjančič.

V fotografiji je sedanjost večna

Brežiškim fotografom, obiskovalkam in obiskovalcem ter go-
stitelju večera je zabrenkal brežiški kantavtor Peter Dirnbek.

Linhartovo srečanje

KAPELE - V Kapelah je postalo ohranjanje kulturne dediščine 
osrednja dejavnost mnogih društev in krajanov, ki vsako leto 
znova presenetijo z raznovrstnimi oblikami obnavljanja običa
jev iz kmečkega in vaškega življenja, nekatere so ovekovečili tudi 
na filmskem traku. Povezovalna nit slehernega dogajanja je ljud
ska pesem, vedno predstavljena v izvirni obliki. Še vedno jo ob 
vsakem dogajanju prepevajo vse generacije, čeprav za nosilce 
ljudskega petja štejejo skupino Kapelski pubje, ki to pod men
torstvom Mihe Halerja organizirano počne šele deset let. Da v 
Kapelah še živi ljudska pesem, bodo na jubilejnem koncertu v 
soboto, 27. maja, dokazovali stari in mladi »pubje«, z njimi pa še 
otroci šolske folklorne skupine ter gostujoči muzikanti in pevci, 
Kranjski furmani in Katice. Jubilanti bodo predstavili tudi novo 
zgoščenko ljudskih pesmi z naslovom Ljubezen na vasi, ki je nas
tala z zbiranjem manj znanih pesmi med starejšimi domačini in 
v širšem okolju Posavja.  M. Haler/R. R.

Jubilej Kapelskih pubov

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Sreda, 31. maj, 19.00 
V ISKANJU ESENCE FOTOGRAFIJE, 
predavanje mag. Tanje Plevnik iz cikla 
Premisli� fotografijo
Kotizacija.

 Četrtek, 1. junij, 19.00
O VODI V UMETNOSTI / 
Iz umetnostnozgodovinske zbirke 
odprtje razstave ob razstavi Š�rje elemen�: 
1 – VODA

Ponedeljek, 5. junij, 19.00
POSAVSKI POGOVORI: dr. Milan Jazbec

 Torek, 27. junij–sobota, 1. julij, 9.00–13.00
 POLETNA GRAJSKA DOGODIVŠČINA

KARLOVAC, ŠENTJANŽ - Vokalna skupina »Septet Fortuna« iz 
Šentjanža je na mednarodnem zborovskem tekmovanju Auro
ra Cantat 2017, ki je 20. maja potekalo v hrvaškem Karlovcu, v 
konkurenci 39 pevskih zborov in vokalnih skupin v štirih kate
gorijah osvojila zlato priznanje v folklorni kategoriji. Dekleta iz 
septeta z umetniško vodjo Margareto Megi Sotlar so se predsta
vila s programom slovenskih ljudskih v različnih priredbah: Daj-
te, dajte, Igraj kolce, Jaz bi rad cigajnar bil ter Nocoj pa, oh, nocoj. 

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

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Program za junij
Petek, 2. 6. 2017, ob 21.00
SRBSKI VEČER + JUGO ROCK PARTY
Vstop je prost!

Sobota, 3. 6. 2017, ob 16.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Prijave: rudolf.strajnarmc@gmail.com

Torek, 6. 6. 2017, od 17.00 do 20.00
ZNANJE ZA RAVNANJE (izobraževalni dan za posavske 
prostovoljce in prostovoljske organizacije) 
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si
Organizatorja: MC Krško in CSD Krško

Četrtek, 8. 6. 2017, ob 17.30
PREDAVANJE: "KAKO VSTOPITI V LASTNO PODZAVEST?"
Predavatelj: Kristijan Kolega
Organizator: Društvo za dušo

Petek, 9. 6. 2017, ob 20.00
PREMIERA DOKUMENTARNEGA FILMA KRŠKO 90'S VS 00'S

Ponedeljek, 12. 6. 2017, ob 18.30
PREDAVANJE: ŽENSKE SO Z VENERE, MOŠKI SO Z MARSA
Predavatelj: Andrej Pešec
Organizator: MC Krško

VSAK ČETRTEK V JUNIJU, od 16.00 do 18.00
IDE(J)ALNI ČETRTKI ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE 
(ustvarjanje, vrtnarjenje, športne igre)

VSAK ČETRTEK V JUNIJU, ob 19.00
DOKUMENTARNI ČETRTEK - ogled dokumentarnih filmov
Prijave: vanlovfamily@gmail.com

Podpirajo nas: Občina Krško, URSM, Zavod Movit in JSKD, Zavod RS za zaposlovanje
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POSAVJE - Downhill gorsko kolesarjenje je vse bolj popular-
no pri mladih športnikih, tudi v Posavju. Čeprav gre za zelo 
zahteven in tudi drag šport, to ni ovira za tiste, ki se s tem 
športom radi ukvarjajo.

V Leskovcu pri Krškem je tako 
nastala ekipa KD Team Bajk 
Doktor. Fantje so zelo zagreti in 
se radi pozabavajo na progah, se 
velikokrat udeležijo kakšne pri
reditve, kjer se po vzponu spus
tijo v dolino, in tudi kaj posna
mejo.
Za downhill kolesarjenje je pot
rebna posebna oprema: t. i. ful
lface čelada, očala, kolenčni
ki, komolčniki, želva (zaščita za 
hrbet), rokavice, hlače, dres in 

obutev. Pravila so preprosta: tekmovalci morajo priti od začetka 
do cilja čim hitreje in pri tem ostati v označenem območju. Pred 
tekmovanjem imajo kvalifikacije, kjer mora vsak tekmovalec v 
določenem času prispeti do cilja, da lahko naslednji dan tekmuje.
Z downhillom se lahko ukvarjate tudi za zabavo, potrebujete pa 
primerno kolo, opremo in del gozda, kjer lahko pripravite pro
go. Seveda pa previdnost in upoštevanje svojih sposobnosti ne 
bosta odveč. Aljaž Vrhovšek

SEVNICA, PETROVČE - 10. 
maja je bila mlada sevniška 
atletinja Karin Gošek ena iz-
med tistih mladih športnic in 
športnikov, ki so se ob obi-
sku Vlade RS v savinjski re-
giji udeležili slavnostnega 
kosila s premierjem dr. Mi-
rom Cerarjem.

Karin Gošek, ki je začela treni
rati atletiko leta 2009 v Atlet
skem klubu Sevnica, je pred 
dvema letoma prestopila v celj
ski klub AD Kladivar. Doslej je 
osvojila že 26 naslovov držav
ne prvakinje v različnih disci

BREŽICE - V prvem tednu v maju je Teniški klub Brežice obiskal 
ameriški strokovnjak na področju tenisa Tim Mattek, oče no
silke olimpijskega zlata in prvouvrščene v dvojicah na svetovni 

ženski rang lestvici WTA Betha-
nie Mattek-Sands ter ustanovi
telj in direktor Complete Perfor
mance (CP) by MATTEK (CP), 
svetovno znanega in uspešne
ga podjetja za razvoj igralcev. V 
Slovenijo je prišel, da bi pode
lil nagrado mladi, sedemletni te
nisačici Veritsi Yanevi, ki je us
pešno zaključila prvo od petih 
ravni teniškega razvojnega pro
grama CP v šestih mesecih, kar 
je rekord v hitrostnem razvoju. 

Povprečno otroci ta nivo dosežejo v obdobju dveh let pri staros
ti 11–12 let. »Ponosni smo, da naša najmlajša varovanka Veritsa 
Yaneva sodeluje s svetovno znanim strokovnjakom Timom Ma
ttekom. Čestitamo ji za uspeh ter želimo še naprej uspešno nap
redovanje in sodelovanje s CP by Mattek,« je sporočil njen tre
ner Robert Jankovič.
 Vir: TK Brežice

Downhill tudi v Posavju

Goškova na kosilu s premierjem
Tim Mattek obiskal TK Brežice

Trener Robert Jankovič, Veri-
tsa Yaneva, Tim Mattek

KRŠKO - V organizaciji ŠD Krka Novo mesto in pod okriljem Šaho
vske zveze Slovenije je od 12. do 14. maja 2017 potekalo 20. eki
pno državno prvenstvo za fante in dekleta do 16 let za leto 2017. 
Na tekmovanju sta sodelovali tudi fantovska in dekliška ekipa iz 
ŠK Triglav Krško. Najbolje so se odrezala dekleta v postavi Ana 
Urbanč, Larisa Kuhar in Tina Urbanč z rezervami Piko Radej, 
Žano Kodrič in Špelo Baškovec, ki so osvojila odlično 2. mesto 
med 12 ekipami. Fantje v postavi Aleksander Bajc, Magdalena 
Muha in Jan Kraševec z rezervami Filipom Radejem, Kristja-
nom Kodričem Plevnikom in Brunom Glasom so osvojili 14. 
mesto med 20 ekipami.
V maju pa se je z zaključnim petim turnirjem v OŠ Leskovec pri 
Krškem končala Dolenjska liga v šahu, ki je standardna kalilni
ca mladih šahistov in šahistk v pospešenem šahu. V končni raz
vrstitvi so bila naboljša dekleta v kategoriji U-18: prva tri mes
ta so osvojile Larisa Kuhar, Ana Urbanč in Pia Marie Ružič, 5. 
mesto pa Tina Urbanč. Med dekleti U-10 je bila na koncu Pika 
Radej tretja in Žana Kodrič četrta, med fanti U-10 pa je bil Kri
stjan Kodrič Plevnik drugi.
 Vir: ŠK Triglav Krško

Krške kadetinje druge v državi

Zmagovalci Dolenjske šahovske lige, med njimi Larisa Ku-
har (druga z leve)

21. maja so igralci Krškega 
pred 800 gledalci odigrali zad
njo domačo tekmo v svoji dru
gi prvoligaški sezoni. Dvoboj 
proti Kopru se je končal z deli
tvijo točk (1:1, strelca Martin 
Kramarič in Marko Krajcer 
- avtogol), kar pomeni, da bo 
o končni uvrstitvi krških no
gometašev odločal zadnji, 36. 
krog sezone, ki bo odigran v 
soboto (ob 16.55). Krčani, ki 
imajo na 8. mestu 39 točk oz. 
eno manj od sedmega Rudar
ja in eno več od devetega Alu
minija, bodo zadnjo tekmo se
zone odigrali v Ljudskem vrtu 
proti novim državnim prva
kom iz Maribora, pomemben 
pa bo tudi razplet tekem Alu
minija in Rudarja. Krški nogo
metaši so pred zadnjo doma
čo tekmo med tednom gostili 
še Kalcer Radomlje in zmaga
li z 2:0. Zadela sta Filip Dan-
gubić (13 golov v sezoni) in 

Krčani na trnih vse do konca 
KRŠKO, BREŽICE - Tako krške kot brežiške nogometaše do konca sezone čaka samo še ena tekma. Medtem 
ko so si Brežičani že zagotovili končno 4. mesto v drugi ligi, uvrstitev Krčanov še visi v zraku, saj bodo lahko v 
najboljšem primeru 7., v najslabšem pa 9., pri čemer bi morali odigrati še dve tekmi za obstanek v 1. SNL.

Tonći Mujan. To je bila sploh 
prva domača zmaga po sep
tembru 2016. 

Omeniti velja tudi, da je med 
obema polčasoma tekme proti 
Kopru potekala podelitev čla
nom ekipe NŠ NK Krško U14, 
ki je postala prvak lige za sta

rejše dečke pod okriljem MNZ 
Celje. Mladim krškim nogo
metašem sta medalje in pokal 
podelila predsednik NK Krško 
Boštjan Blažinčič ter sloven
ski nogometni reprezentant in 
nekdanji igralec Krškega Ro-
bert Berić.

BREŽIČANI NA KONCU 
ČETRTI

Brežiški nogometaši bodo zad
njo tekmo v svoji prvi drugoli
gaški sezoni prav tako odigra
li v soboto v Kranju proti Zarici 
(17.00). Ne glede na razplet so 
si že zagotovili 4. mesto na le
stvici, kar je za njihov prvi na
stop v drugi ligi lep uspeh. Na 
24 tekmah so osvojili 33 točk 
(po devet zmag in porazov ter 
šest remijev). Potem ko so 14. 
maja pričakovano izgubili v 
gosteh proti novemu prvoli
gašu Triglavu iz Kranja (0:4), 
so čez šest dni na zadnji tekmi 
pred svojimi navijači s 4:1 pre
magali Farmtech Veržej. Za NK 
Brežice - Terme Čatež je dvak
rat zadel Marko Kuntarič, 
enkrat Nedo Turković, gostje 
pa so si zabili tudi avtogol.

 R. Retelj

Kapetan NŠ NK Krško U14 Maj Valentinc s podeljevalcema Bo-
štjanom Blažinčičem (levo) in Robertom Berićem

plinah. Pred dobrimi desetimi 
dnevi je na Atletskem poka
lu Slovenije za mlajše mladin
ke in mladince v Celju v teku 
na 2000 m z zaprekami osvo
jila 1. mesto in s tem potrdila 
normo za svetovno prvenstvo 
mlajših mladink in mladincev, 
ki bo julija v Keniji. Z rezulta
tom 6:48.79 je za 4 sekunde iz
boljšala 15 let star državni re
kord. O slavnostnem kosilu je 
dejala, da si šteje v čast, da je 
spoznala predsednika vlade ter 
da mu je predstavila svoje do
sežke in načrte za prihodnost.
  S. R., foto: AD Kladivar

Mlada in obetavna sevniška atletinja Karin Gošek (desno) se 
je skupaj z izbranimi športnicami in športniki udeležila slav-
nostnega kosila s predsednikom slovenske vlade.
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Nušo Derendo ganila poročna slavja. Kateri fant bo os-
vojil srce lepe pevke Metke? Tokrat preberite:

Maj je mesec porok, na poroki pa seveda ne sme manjkati 
romantična glasba. Med zidovi Žičke kartuzije sta si tako 
večno zvestobo obljubila zmagovalca akcije TV-poroka Ka-
rin Lazar in Urban Žertek. Poročila ju je nekdanja televi

zijka Saša Einsiedler, ki je bila po
sebej za to priložnost pooblaščena 
za enkratno sklenitev zakonske 
zveze. Mladoporočenca so na po
ročnem obredu z glasbenimi nas
topi presenetile Helena Blagne, 
Raiven in posavska glasbena diva 
Nuša Derenda (na fotografiji), ki 
je svežima mladoporočencema za
pela takoj po usodnem da. Obredu 
je sledilo poročno slavje, ki je tra

jalo do zgodnjih jutranjih ur in je bilo polno presenečenj. 
To pa še ni bilo vse. Tadeja Ornik in Boris Grubar sta pos
tala zmagovalca prvega poročnega šova v organizaciji na
kupovalnega središča v Sloveniji in si v sredini maja prav 
tako obljubila večno ljubezen. Medtem ko so vsi svatje in 
obiskovalci nestrpno čakali na obred, je čustveni naboj in 
pričakovanja pred poroko s svojim čudovitim glasom in 
romantičnimi stihi stopnjevala Nuša ob spremljavi klavi
aturista. »Poroke so vedno čudovite, kajne? Vedno znova 
sem vesela in počaščena, da lahko s pesmijo pospremim 
par v zakon. Tadeja in Boris, želim vama srečen, miren in 
harmonije poln zakon!« je ganjena zapisala po obredu na 
svoji uradni facebook strani.

Ansambel Azalea (na fotografiji), katerega član je tudi po
savski glasbenik Gregor Sotošek, se predstavlja z novim 
videospotom. V sodelovanju z videoprodukcijo Narodnjak 
je nastala polka z naslovom Dekle s planin, ki so jo fantje in 

dekle našli v zakladnici domače glasbe. Gre namreč za av
torsko delo Miška Hočevarja in Alberta Paplerja, ki ga 
v originalu izvaja Boris Frank s svojimi Kranjci. No, an
samblu je bila skladba očitno tako všeč, da so se odločili, 
da jo potegnejo iz naftalina in jo na novo priredijo. Skladba 
je sicer odpeta v gorenjskem narečju, a to članom Azalee, 
ki prihajajo pretežno z Dolenjske, ni predstavljalo preve
likih težav. V hudomušnem videospotu ne manjka smeha 
in komičnih vložkov, izvedeli pa boste tudi, ali je fantom 
uspelo osvojiti srce lepe pevke Mete Smolič.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po
delil nagrado (CD ploščo)  Janezu Karunu, Slovenska ces-
ta 32, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Čestitamo. Lestvica je 

na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na in
ternetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI in TJAŠA HROVAT - 
   Če bi bil danes
  2. (8.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas
  3. (7.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Ko boš prišla v moje sanje
  4. (1.) Ans. MIRO KLINC - Testament
  5. (3.) FANTJE IZPOD LISCE - Ob štirih po štirih
  6. (4.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Pogrešam
  7. (5.) Skupina GADI - Ne grem domov
  8. (10.) Ans. JAVOR - Prijateljstvo nekaj velja
  9. (6.) Ans. AKORDI - Nekje na pol poti
 10. (-.) Ans. NARCIS - Vez življenja

Predlog tega tedna za glasovanje:
Igor in zlati zvoki - Ena tu, ena tam

 Kupon št. 364
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, 27. 5. 2017, ob 17. uri

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 6. maja je pri Vinski kleti Krško po-
tekala že četrta leskovška salamiada, ki jo je pripravilo Dru-
štvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem. 

Letos so v ocenjevanje prejeli 68 vzorcev salam, ki jih je oceni
la strokovna komisija v sestavi: Dušan Lipej, Karli Kozole, Gal 
Motore, Damjan Matko, Milan Vrščaj in Drago Košak, 28 vzor
cev slanin, 21 vzorcev špehovk in 19 vzorcev suhih klobas, ki 
jih je ocenila komisija v sestavi: Jože Zupančič, Boštjan Sintič, 
Denis Krošelj, Stane Zupančič, Jože Menič in Martin Žibert. 
Na salamiadi je predsednik društva Jože Petkovšek na krat
ko predstavil delovanje društva v preteklem letu. Nekaj vzpod
budnih besed so navzočim, predvsem članom in članicam 
društva, namenili tudi predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Jože Olovec, podžupanja občine Krško Ana Somrak in direktor 
Kmečke zadruge Krško Janez Živič.
V nadaljevanju so sodelujočim podelili priznanja za sodelova
nje ter plakete in diplome za najbolje ocenjene suhomesnate 
izdelke. Najboljšo oceno med salamami je letos prejela salama 
Gašperja Gorenca iz Šmarjeških Toplic, med slaninami je prvo 
mesto zasedla slanina Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot 
iz Leskovca pri Krškem, v kategoriji špehovk je zmaga pripadla 
že omenjenemu Gašperju Gorencu, najboljšo suho klobaso pa je 
v ocenjevanje prinesel Janez Dušak iz Cerkelj ob Krki.
Na glasbeno obarvani prireditvi, za kar sta poskrbela Kvintet 
Dori in glasbena skupina M.J.A.V., so pridne roke članic Aktiva 
kmečkih žena Krško polje pripravile tudi razstavo in pokušino 
različnih vrst kruha. Med celovečerno prireditvijo je potekala 
tudi licitacija svinjskih krač, najbolj natančen pri ugotavljanju 
teže pa je bil Branko Mlakar iz Gorenje vasi pri Leskovcu. Vsak 
obiskovalec prireditve je brezplačno prejel tudi skrbno priprav
ljen krožnik suhomesnatih dobrot z domačim kruhom Aktiva 
kmečkih žena Krško polje.
 Darinka Kerin Kiler

Letošnja bizeljska vinska kra
ljica Marija Krivec je namreč 
povabila vinske kraljice z dru
gih vinorodnih področij in jim 
predstavila zanimivosti doma
čega kraja. Vinske kraljice so 
si najprej ogledale klet penin 
Istenič, kjer so jim predstavili 
proizvodnjo penine po klasič
ni metodi, ki jo tukaj pridelu
jejo že skoraj 50 let. Med bi
zeljske zanimivosti vsekakor 
sodijo repnice in letos so si 

Praznik z vinskimi kraljicami
BIZELJSKO - Društvo vinogradnikov Bizeljsko je na prvo majsko soboto z zaključno prireditvijo in podelit-
vijo priznanj zaokrožilo prireditev Praznik vina na Bizeljskem 2017 in hkrati obeležilo 25-letnico delova-
nja. Prisotne so bile tudi vinske kraljice z različnih vinorodnih področij.

gostje ogledale repnico Tka-
lec, kjer jim je lastnik Toni 
predstavil svojo umetelno ob
delano repnico in repnice na
sploh. Kraljice so pot nadalje
vale do domačije Kelher, kjer 
jim je mladi vinar Rok med 
drugim postregel s penino, za 
katero pridelajo grozdje med 
številnimi dišečimi vrtnicami, 
ki tej penini določajo tudi ime. 
Nato so se napotile na ogled 
zbirke majolik k Babičevim. 

Mladi vinar 
Izidor jim 
je predstavil 
svoja vina, ki 
so jih z zani
manjem oku
šale ob mlin
čevki, jedi, ki 
je že skoraj 
izginila z na
ših jedilni
kov. Od tu jih 
je pot vodi
la v Orešje k 
predsedniku 
Društva vino
gradnikov Bi
zeljsko v klet 
pesmi in vina 

Sagmeister. V njihovem vi
nogradu so posadile letošnji 
kraljičin trs ter ob pokušanju 
njihovih vin in prigrizku pris
luhnile ubranemu petju dru
žine Zagmajster. V nadalje
vanju so se pridružile gostom 
na kulinaričnem večeru Ak
tiva kmetic Bizeljsko. Rde
ča nit menija je bila ajda pod 
motom: »Iz ajde pripravljamo 
številne jedi, včasih skromne, 
včasih razkošne, a vedno oku
sne«.

Praznik vina se je nadalje
val v zadružnem domu, kjer 
so obeležili 25-letnico DV Bi
zeljsko. Ustanovnim članom 
so podelili spominske plake
te in spomnili, da je bilo dru
štvo ustanovljeno v času vin
ske krize, ko vinogradniki niso 
mogli prodati vina ter so za
čutili potrebo po združevanju 
in enotnosti ter željo po izo
braževanju in skupnem na
stopanju na trgu. Pred tem so 

bizeljski vinogradniki delova
li pod okriljem turističnega 
društva ter v sedemdesetih le
tih skupaj s čateškim in kosta
njeviškim društvom prirejali 
odmevne praznike posavskih 
vin. Letošnje ocenjevanje vin 
je povzel predsednik ene od 
dveh ocenjevalnih komisij Ja-
nez Šekoranja, ki je čestital 
vsem vinogradnikom za do
sežene vrhunske rezultate in 
pohvalil tudi enajst visokih 
predikatov ter ob predsedni
ku društva Blažu Zagmajstru 
in 3. vinski kraljici Bizeljskega 
Mariji Krivec podelil priznanja 
vinogradnikom. Za glasbeni 
program so poskrbeli harmo
nikarji Boštjana Povšeta in 
Ljudski pevci Bizeljsko, dru
žina Mihelin in Boštjan Pov
še s prijatelji pa tudi za glasbo 
v nadaljevanju večera. Prire
ditev je povezovala 1. vinska 
kraljica Bizeljskega Doroteja 
Šekoranja.
 Lea Babič/R. R.

Dobitnik štirih prvakov sort Miha Balon (klet 
Nujec) v družbi Janeza Šekoranje, Blaža Za-
gmajstra, Marije Krivec in Doroteje Šekoranja 
(foto: L. Babič)

Četrta leskovška salamiada

Najboljši trije izdelovalci salam (z leve: Rado Črtalič, Gašper 
Gorenc in Milan Janežič), vmes podžupanja Ana Somrak

LOČE pri Dobovi
3. JUNIJ 2017 ob 18. uri
Zabava z ansamblom POTEP

SODELUJEJO:

Mažoretke Dobova,
Godbe iz Italije,
Hrvaške in Slovenije

Družina Zagmajster in bizeljska vinska kraljica ob kraljiči-
nem trsu (foto: I. Babič)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Jožica Cirnski Zofič, Cirnik 
– deklico,

• Anita Grubar, Zaboršt – 
dečka,

• Petra Gorenc, Raka – 
deklico,

• Mateja Blatnik, Sevnica – 
deklico,

• Sanja Kodrič, Skrovnik – 
dečka,

• Monika Juh, Senovo – 
dečka,

• Petra Žibert, Brezovo – 
deklico,

• Mojca Kuhar, Veliko 
Mraševo – deklico,

• Karmen Bizjak, Videm 
(Raka) – deklico,

• Samantha Ferlež, Lutrje – 
dečka,

• Tina Lazić, Cundrovec – 
deklico,

• Kosovare Berisha, Brege - 
deklico.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Marko Kvartuh iz Poštene 
vasi in Mateja Cirnski s 
Cerine,

• Boris Zorko s Pristave ob 
Krki in Klavdija Božič z 
Nemške Gore,

• Matjaž Božič z Nemške 
Gore in Sanja Tomše z 
Male Doline,

• Davor Štefanič z Dolnjega 
Brezovega in Eva Vide iz 
Dobravice,

• Bojan Kostevc iz Pavlove 
vasi in Blaža Ajdonik z 
Malega Kamna,

• Andrej Blaževič iz Hudega 
Brezja in Andreja Opalk 
s Cirja,

• Peter Stipič s Planine v 
Podbočju in Suzana Divjak 
iz Dolenjega Leskovca,

• Grega Šturbej in 
Aleksandra Mucak, oba iz 
Brestanice,

• Peter Gramc z Velikih 
Malenc in Tamara Račič iz 
Krškega,

• Gregor Mihelin in Ksenija 
Krajnc, oba iz Stare vasi - 
Bizeljsko.

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Urška Šušterič iz Brezja pri Dovškem in Damjan Kerin s 
Senuš, 6. maj 2017, Brezje pri Dovškem (Foto: M. Ulčnik )  

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Motoristična skupina Sunny Riders 
je 13. maja pripravila že deseti blagoslov motorjev in moto-
ristov s panoramsko vožnjo po okolici. Potem ko je lanski bla-
goslov izvedel leskovški župnik Ludvik Žagar, je letos motor-
je in seveda hkrati tudi motoriste in motoristke blagoslovil 
kaplan Roman Ivanetič, ki jim je zaželel še veliko srečnih ki-
lometrov. Motoristi so ob tem obiskali tudi svojega člana An-
tona Hruševarja (na fotografiji spredaj), ki je praznoval okro-
gel življenjski jubilej.

BREŽICE - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
je aprila in maja v Mestni hiši Brežice organiziral 30- urni te-
čaj »sommelier začetnik«, na katerem so se tečajniki spoznali 
z osnovami vinogradništva in vinarstva, vinske zakonodaje, 
postrežbo vina in vinsko senzoriko. Tečaj, ki ga je zaključilo 
12 oseb, so izvajali Majda Debevc, vrhunska strokovnjakinja 
s področja žganih pijač in sommelierka 3. stopnje, Edvard 
Kužner, dolgoletni profesor na celjski gostinski šoli, vinski 
vitez in sommelier 3. stopnje, ter Aleksander Bohinc, nosilec 
sedmih zlatih medalj iz sommelierstva in dobitnik več na-
grad s področja gostinstva in strežbe, sommelier 3. stopnje. 
Vir: ZPTM Brežice

Pridružite se!

Druženje ob pravljicah, 
pogovorih, ustvarjalnicah 

in glasbi

za vse generacije
Petek, 26. maj, ob 9.30
rozalkin dan v  G l a s b e n i  š o l i  K r š ko
s pravljičarkami iz knjižnice, z otroki iz Vrtca Krško 
(enota Kekec), Vrtca Leskovec pri Krškem (enota Pika 
Nogavička) in učenci Glasbene šole Krško

Petek, 26. maj, od 16. ure
o s r e d n j a  e n o t a  Va l va s o r j e ve  k n j i ž n i c e
i n  m e s t n i  p a r k

1 6 . 0 0
slovesni začetek 
špelca in bradač
A N TO N I JA  A M O N

1 6 . 3 0
delavnice
knjigozalka 
U R Š K A  Š O Š TA R ,  E TA  G R I Č A R ,  K A T JA  K R I Ž A J

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

sapraples
I Z A JA

vodeni ogledi in predstavitve 
K A P U C I N S K A  K N J I Ž N I C A
Z B I R K A  S P E E DWAY  V  S L OV E N I J I
ORIGINALNI IZVOD DALMATINOVE BIBLIJE
F I L M  O  R E S TAV R I R A N J U  B I B L I J E
B I B L O S

janez vajkard valvasor se druži z nami

1 8 . 0 0
rdeča kapica
L U T KOV NA  S K U P I NA  BU K V I C A

1 9 . 0 0
nagovor predstavnice občine krško
NA TA L I JA  G E R Š A K

zapečkarica z obronka
M A R I JA  H RVA T I N
N I NA  P I RC  i n  M I H A  KO R E T I Č  /glasba/

Prireditev je podprla Občina Krško. 

več na www.knjiznica-krsko.si

OB PRAZNIKU OB^INE KR[KO

SLOVENSKI KASA[KI [AMPIONAT

Vabljeni v nedeljo, 4. junija 2017 ob 15. uri

NA HIPODROMU BREGE PRI KR[KEM

93 LET KK POSAVJE KONJSKE
STAVE

93 LET

VSTOPNINE NI!

BUDIMPEŠTA, BREŽICE - Po osvojitvi naslova zmagovalca na pre
stižnem IBFF tekmovanju Mr. Atlantic na Tenerifih in naslovu dr
žavnega prvaka v Štorah je Mitja Petan svojo odlično fitnes formo 
zapečatil še z zmago na IBFF evropskem prvenstvu v Budimpešti. 
V kategoriji "Mr. Phisique tall" 
je kot član slovenske reprezen
tance tudi tokrat prepričljivo 

dokazal, da 
je najbolj
ši in Slove
niji pribo
ril naslov 
evropske
ga prvaka. 
Evropske
ga prven
stva se je 
sicer udele
žilo več kot 
200 tek
movalcev 

iz vse Evrope, Mitji pa je v nje
govi kategoriji na poti do zma
ge nasproti stalo še 12 tekmo
valcev. Njegova pozornost je že 
usmerjena v nastop na svetov
nem prvenstvu, ki bo 17. juni
ja v Cartageni v Španiji.  S. P.

Mitja Petan evropski prvak

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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SPOROČILO BRALCEM

Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2017/2018, ki bo v soboto, 27. maja 2017,  
ob 9. uri v dvorani Glasbene šole Krško.

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

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

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

PROIZVODNJA – APRIL 2017

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 KOEL 12 - 111 400 4 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 74 300 1 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 IN PB5
514.784 16 13

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Pretresle so me fotografije mrtve srnice in njeno srce na dlani neke 
gospodične-lovke, objavljene v Slovenskih novicah 11. maja. Lovka 
naj bi bila iz naših krajev, vse je že bilo na facebooku in forumih ter 
časopisih. Tukaj gre za kruto izživljanje nad živalico. Ne vem, kaj 
je mlado žensko pripeljalo na to početje - ni lepo. Vsi vemo, kako se 
divjačina lovi in ubija, večina lovcev to počne "spodobno". Čeprav za 
nas ljubitelje živali in zagovornike pravic živali ubijanje nikakor ni 
"spodobno". To se tako dela in mi ne moremo tukaj nič spremeniti. 
Domače živali tudi "služijo" za to, da jih bodo pojedli. 
Spomnim se, mogoče 50 let nazaj, ko je bila vojna v Vietnamu in 
Kambodži. Bila sem deklica in domači so brali časopis, kjer so bile 
fotografije krutega izživljanja ameriških vojakov nad lokalnim 
ljudstvom, kjer se lepo vidi, kako vojak iz živega civilista z nožem 
izrezuje srce in jetra ter jé. To nas je tako šokiralo, da sem precej 
let potem sovražila vse Američane. Kot otrok sem šokirana to tako 
doživela. Zadnjih nekaj let beremo in gledamo na TV o krutih umo-
rih in obglavljanju. Menim, da se tako začne že v mladosti: otrok 
najprej muči in secira žabe, mačke in podobno. Z leti se ta "strast" 
nadaljuje na večjih bitjih in potem konča na človeku. In če odrasli 
niso pozorni na taka početja otrok, se kasneje tako konča. Da se se-
cira in reže in tak "uspeh" konča na facebooku. 
In še nekaj. Enkrat je stara, na smrt bolna ženica domačim okrog 
sebe povedala: "Toliko živali sem v svojem življenju zaklala, da se-
daj ne morem mirno umreti." To so bile njene domače živali in to jo 
je resnično preganjalo. In sam Bog ve, kako se takšen človek v teh 
trenutkih res počuti? Pri nas v Sloveniji je zakonsko določen način 
pobijanja domačih in divjih živali. Vsako kruto izživljanje in muče-
nje je kaznivo dejanje. Toliko bi vsi morali vedeti o tem. Smo ljud-
je na tem našem svetu, ki nam je mar za vsa živa bitja. Nikogar ne 
obsojam in ne učim, samo svoje mnenje povem. Mogoče bi se ljudje 
morali med seboj več pogovarjati in tudi otroke učiti že od majhne-
ga, potem o takšnih dejanjih ne bi pisali časopisi itd. 
 Mira Božičnik, Blanca

Osebno in kot predsednik Lovske družine Radeče se 
opravičujem Branetu Gajiću in Dušanu Podlesniku, da 
sem ju po krivem obdolžil, da naj bi bila onadva prijavi-
telja prekrška v zvezi z nelegalnim krmiščem in da sta 
prijavo posredovala inšpekciji izključno zaradi notranjih 
sporov v Lovski družini Radeče, pri čemer sem zapisal, 
da sta v absolutni manjšini in poznana kot nestabilni, 
problematični, labilni in neverodostojni osebi. Prav tako 
sem ju po krivem obtožil, da naj bi s tem ravnanjem šlo 
za njun skrajno resen poskus podtikanja prekrškov in 
kršitev ZDLov-1 s strani LD Radeče oziroma njenih 
članov ter poskus rušenja legalnega vodstva LD Radeče 
in da so ozadja še veliko globlja in hujša ter da gre v 
ozadju v drugi fazi za najresnejše poskuse razbitja in 
razformiranja LD Radeče in privatizacije lova in lovske 
koncesije na teritoriju LD Radeče. Ludvik Klavs, Radeče

Opravičilo

Mučenje živali je kaznivo dejanje

BODI PRIPRAVLJEN POMAGATI KOT DAROVALEC 
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

Slovensko združenje bolnikov z limfonom in levkemijo 
v sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijsko medicino

vabi mlade darovalce (stare od 18 do 40 let) za vpis v register 
potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic.

Odvzem vzorcev bo potekal v sredo, 7. junija, 
v Hotelu City v Krškem, od 12. do 19. ure.

Odvzem vzorcev je s slino, darovanje pa poteka z 
ambulantnim odvzemom krvi.
Več na: www.dajsenaseznam.si

www.PosavskiObzornik.si

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info



Posavski obzornik - leto XXI, številka 11, četrtek, 25. 5. 2017 37OBVESTILA

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
• 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

BERTI POŽUN

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate svečke.

Bil je čas sreče
in tudi čas krute resnice,

da smo ostali sami,
da te ni več med nami.

1. junija bo minilo pet let,
odkar nas je zapustila naša draga žena, 

mama, babi in svakinja

Vsi njeni

s Senovega.

STANKO LEKŠE

SPOMIN

Hvala vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj,
mu prižigate sveče in prinašate cvetje.

Ljubezen, delo in trpljenje
bilo tvoje je življenje,

nam ostaja zdaj praznina
in velika bolečina.

Minilo je 10 let, odkar nisi več z nami,
a spomini nam ostajajo, dragi mož

Vsi njegovi

vinogradnik in gostinec z Velikega Trna.

MIHAELA HERVOLA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 
deda, pradeda, tasta in strica

iz Bukoška

Žalujoči: vsi njegovi

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo,

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.

(T. Pavček)

se toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, 
maše ter preostalo pomoč. 
Hvala vsem, ki ste nam pomagali in bili v oporo v času njegove 
bolezni, predvsem patronažni sestri Zdenki, osebnemu zdravniku 
dr. Iljažu, dr. Skočiliću, osebju internega in negovalnega oddelka 
Splošne bolnišnice Brežice, ge. Jožici in ge. Mileni. Hvala pogrebni 
službi Marka Žičkarja in Javnega podjetja Komunala Brežice za 
organizacijo pogreba, g. župniku za lepo opravljen obred, g. Borisu 
Počku za izgovorjene besede slovesa, pevcem za zapete pesmi, 
izvajalcu melodij in Restavraciji Štefanič za pripravljeno sedmino.
V trenutkih žalosti in bolečine ne najdemo pravih besed, vendar 
iskrena hvala vsem, ki ste se mu v tako velikem številu poklonili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE KOSEM

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom za darovane sveče, 
cvetje, svete maše in denarno pomoč. Posebno zahvalo namenjamo 
družini Radanovič. Hvala Klavdiji, Angeliki, Niki in Damirju. Hvala 
sodelavcem Splošne bolnišnice Brežice in Klubu upokojencev 
Term Čatež. Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za vso skrb 
pri organizaciji pogreba. Hvala gospodu župniku Mateju za lepo 
opravljen obred slovesa in Pevcem zvoka za zapete žalostinke. 
Hvala sosedom, vaščanom, nekdanjim sodelavcem, sošolcem in 
prijateljem, ki ste nam podarili sveče, izrekli sožalja in pokojno 
pospremili k večnemu počitku.

Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
kakor koli pomagali. Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

z Mosteca

Ob nepričakovani in boleči izgubi naše drage 
žene, mame, nečakinje, sestrične in svakinje

RAJKA ŠULERJA

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi nenadomestljivega moža, očeta, 
dedka, brata, tasta, strica, svaka, botra in dobrega prijatelja

Žalujoči: vsi njegovi

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše 
in denarno pomoč. Še posebej hvala Ivanki Zupančič in Ivanu Ureku 
za ganljive besede slovesa ter gospodu župniku za lepo opravljen 
obred. Za poslednje melodije pa se zahvaljujemo Pihalnemu 
orkestru Kapele, Pevcem zvoka, Jožku Staniču in Rajkovemu 
ansamblu Dobri prijatelji.
Hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem in društvu Harmonija 
Globoko za neizmerno pomoč.

(17. 3. 1948 - 28. 4. 2017) iz Župelevca

Kdo zdaj pel bo o dekletu,
rožah, rožmarinu za spomin?

Kdo nazdravljal bo življenju
v dnevih polnih bolečin?

Zvenela v nas bo pesem tvoja mila,
za vedno v srcih nate bo spomin.

ANICE SINTIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, stiske rok, objeme, tolažilne besede, 
podarjene sveče in denarno pomoč. Hvala gospodu župniku 
Novaku, pevcem iz Brežic, pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
pogreba in Turistični kmetiji Hribar. 
Posebna zahvala družinama Kodrič z Gradca in Brezovice ter 
sodelavcem Evrosada za nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste bili z 
nami ob njenem slovesu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in za veselje,

in ena sama za vse življenje.

iz Brezovice v Podbočju 2

Ob boleči izgubi drage mame,
stare mame in prababice

BENJAMIN JALOVEC - BENI

SPOMIN

Hvala vsem, ki ga z nami ohranjate v lepem spominu.
Hvala Beni za lepe trenutke, ki smo jih preživeli s teboj.

Odšel si od nas, dragi Beni,
prezgodaj in premlad,

a spet je tu pomlad.

Minilo je žalostno leto,
odkar je za vedno odšel naš ljubljeni

Vsi, ki smo ga imeli radi

iz Sobenje vasi 3 b.

JOŽEF JUDEŽ

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustil dragi mož, oče, 
dedek, brat, stric in boter

 iz Kostanjevice na Krki.

Žalujoči: vsi njegovi 

Veter šepeče čez trte zaman,
v tišini zdaj stoji tvoj ljubi hram.

Odšel si preko nevidnih poljan
– nepričakovano, sam …

Za tabo ostala je velika praznina.

Ob boleči, nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in dobrim sosedom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, darovane svete maše in darove ter besede tolažbe. 
Zahvaljujemo se g. župniku Miklavčiču za besede slovesa. Iskrena 
hvala g. Janiju Kuharju in pevcem za mile zvoke. 
Posebna zahvala velja govornikoma ge. Lei-Mariji Colarič-Jakše za 
čuten oris Jožetovega življenja in g. Branetu Čuku za ganljiv govor 
ob odprtem grobu. 
Zahvaljujemo se Društvu vinogradnikov, Klubu jamarjev in Društvu 
upokojencev Kostanjevica na Krki, sodelavcem OŠ in Vrtca pri OŠ 
Bizeljsko ter sodelavcem podjetja VIIG. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

MANFRED SURMANN

ZAHVALA

Žalujoči: žena Silvija, hčerka Helga s partnerjem Andrejem
in vnuk Luka

V 77. letu starosti nas je po težki in hudi bolezni zapustil
naš dragi mož, ate, dedi in tast

Iskreno se zahvaljujemo prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, 
podarjene sveče ter vsestransko pomoč. 
Posebna zahvala podjetju JP Komunala Radeče, g. župniku in 
trobentaču.

iz Radeč.

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcu še živi

in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli,
ko te med nami več ni ...

kajti tvoje dobro srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a spomin nate, predragi Ate,
bo vedno ostal!

JOŽETA JORDANA st.

ZAHVALA

Ob nepričakovani in boleči izgubi našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sosedom Kadunčevim za prvo in nesebično 
pomoč, dežurni službi NMP ZD Krško in dežurni ekipi Urgentnega 
centra SB Brežice.

Hvala vsem za tople besede sožalja, podporo, s katero ste nam 
blažili bolečino v težkih trenutkih njegovega slovesa, podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše ter vsem, ki ste mu v tolikšnem številu 
izkazali spoštovanje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

z Dolnje Prekope pri Kostanjevici na Krki

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,

za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta.

Le srce in duša ve,
kako boli,

ko več te ni ...

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v 
starem mestnem jedru, na 
CPB 20a, 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. 

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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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 njivo v izmeri 32 arov 
na lepi legi v Župelevcu (Ma
rof). Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 480 994

Oddam v najem opremljen go
stinski lokal (cca. 80 m2 + po
krita terasa) v centru Leskovca 
pri Krškem. Tel.: 031 653 113

Oddam poslovni prostor. 
Stara cvetličarna Lilija, 350 
m2, v centru Leskovca. Mož
nost najema tudi manjše 
kvadrature. Energetsko var
čen objekt. Tel.: 031 643 653

Izkušenemu maserju oddam 
poslovni prostor v centru Bre
žic na dobri lokaciji. Samo 
resni kandidati, prosim v do
poldanskem času. 
Tel.: 041 928 777

Oddamo več apartmajev ob 
morju, Povljana, otok Pag (kli
ma, TV, internet, gril, parking). 
Tel.: +385 (0)91 65 27 804 ali 
e-pošta: cakar.nena@gmail.com

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman: klima, TV SAT, 
gril, Wi-fi, nadkrita terasa, par
kirišče 200 m od morja. Tel.: 
041 983 525

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Seat Cordobo 1.4, le
tnik 1995, prevoženih 200.000 
km, rdeče barve, v odličnem 
stanju, registrirano. 
Tel.: 031 452 800

Prodam Golf Plus TDI Com
fort, kupljen v Sloveniji, letnik 
2012, prevoženih 91.000 km, 
temno siv, metalik, servisiran. 
Cena ugodna. 
Tel.: 041 427 277

Prodam avto Audi A4, limuzi
na, bordo rdeča, prvi lastnik, 
redno servisiran, in aparat za 
točeno pivo. Tel.: 041 550 999

KMETIJSTVO

Prodam rotacijsko kosilnico 
135. Tel.: 031 383 631 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam rabljeno tovorno pri
kolico nosilnosti do 300 kg 
in štiri rabljene zimske gume 
215/70-R16 s platišči. 
Tel.: 041 635 025

Prodam ličkalnik za koruzo 
in ječmen po zelo ugodni ceni. 
Tel.: 031 768 569

Prodam samonakladalko SIP 
19, cena 500 €, in dvobrazdni 
plug Olt (10 col), cena 60 €. 
Tel.: 051 301 876

Prodam kosilnico BCS 630 WS 
s 155 cm grebenom Euro in že
leznimi kolesi ter cirkular na 
traktorski pogon. Cena po do
govoru. Tel.: 031 324 362

Prodam zgrabljalnik (3,40 m) 
in greben BCS 115 cm. 
Tel.: 030 998 658

Prodam pajka SIP 230, gibljiva 
kolesa. Tel.: 030 694 956

Prodam traktorsko kosilni
co SIP na štiri krožnike, širina 
165. Tel.: 041 552 831

Prodam novo kosilnico na nit
ko (5,2 KM) in 2 rabljeni gumi 
za traktor T. V. 7.50 x 16 col ter 
distančnike za T. V. Cena ugo
dna. Tel.: 031 566 399

Prodam naravno sušeno ko
ruzo, hrastova vhodna vrata 
in cviček, možna menjava za 
drva. Tel.: 031 730 830 

Prodam naravno sušeno ko
ruzo v zrnju. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam koruzo v zrnju, na
ravno sušeno, 0,18 €/kg. Oko
lica Kapel. Tel.: 031 451 669

Prodam koruzo v zrnju, na
ravno sušeno. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju in kva
litetno vino cviček. 
Tel.: 031 558 356

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

Prodam suha hrastova drva, 
žagana na 33 cm. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam mešana kalana 
drva (hrast, cer, gaber, bu
kev), razrezana na dolžino 
30 cm. Možen razrez in de
belina kalanja po želji kupca. 
Cena 50 €/m3. Možna dosta
va v Krško, Sevnico in Seno
vo z okolico. 
Tel.: 041 914 304

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

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

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.
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ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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070 660 660

OKULISTIČNI PREGLEDI

070 660 660070 660 660

NOVA
KOLEKCIJA
2017

Prodam 3-sobno stanovanje 
na Vidmu, opremljeno, takoj 
vseljivo, EI: da. Okvirna cena 
65.000 €. Tel.: 040 261 848

Urejeni osebi, paru oddam 
garsonjero, novo, 25 m2, ter 
poslovni prostor (70 m2), Le
skovec center. 
Tel.: 031 643 653

V najem oddam delno opre
mljeno pritlično hišo na lepi 
lokaciji v okolici Brežic. EI: da. 
Tel.: 041 630 491

Oddamo enosobno stanova
nje v Krškem. EI izdelana. 
Tel.: 031 392 165 

NEPREMIČNINE
Izdelava energetskih izkaznic 
in pregled objektov s termovi
zijsko kamero. Biro Malinger, 
Tina Malinger s.p., Trg izgnan
cev 4, Brežice. 
Tel.: 040 302 301

Prodam opremljeno stano
vanjsko hišo po ugodni ceni v 
okolici Cerkelj ob Krki. EI za
gotovljena. Tel.: 041 552 831

V Brestanici, na lepi lokaci
ji, oddam v najem delavni
co, primerno za kovinsko de
javnost, komplet z orodjem 
in stroji. Velikost 100 m2 + 
sanitarije in pisarna. 
Tel.: 041 448 640

Prodam vikend in vinograd. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam manjše posestvo s 
starejšo hišo na lepi sončni lo
kaciji - Presladol. Voda in ele
ktrika na parceli. 
Tel.: 041 842 926

Prodamo prenovljeno stano
vanjsko hišo z garažami in vr
tom v okolici Krškega. EI v iz
delavi. Tel.: 031 324 992

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

M
at

ej
a 

N
ov

ak
 s.

p.
, S

ta
ra

 c.
 1

2,
 S

tr
až

a

Leskovec pri Krškem
Stanovanjska hiša 307 m2  

z zemljiščem 74.103 m2  
in dvema gosp. poslopjema.

Cena 390.000 EUR.

040 391 301  Klavdija
www.nnrn.si

EI: razred D

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Prodam drva (mešana in bu
kev), možna dostava, ter trak
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček, 2.500 l, 
cena 1 €/l, večjo količino po 
dogovoru, in mešano belo po 
1,30 €/l. Tel.: 041 809 209

Prodam vino muškat in silva
nec. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 638 868

Prodam vino bizeljsko belo, 
bizeljsko rdeče, modri pinot, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam 2 inox cisterni (50 l in 
30 l). Tel.: 031 452 800

Prodam dve 300-litrski nerja
veči cisterni za vino, električ
no škropilnico s cevjo 80 m 
in 700-litrsko plastično kad. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 943 369

ŽIVALI

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

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

Prodam prašiče, težke od 100 
do 150 kg. Možen tudi zakol. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 242 263 

Prodam krave po izbiri ter 
vino žametne črnine in franki
nje. Tel.: 051 870 909

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev. Mokronog, 
Dolenjska. Tel.: 068 677 693 

Prodam telico, staro 1 leto. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 297 025

Prodam 9 tednov stari telič
ki, SL in LIM, ter garažna vra
ta. Tel.: 031 302 355

Kupim moška teleta, stara 15-
20 dni. Tel.: 041 222 351

Bikca sivca prodam, teža 230 
kg. Tel.: 031 852 438

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

Prodam osla in oslico enemu 
kupcu. Oslica je vajena ovc. 
Cena 650 €. Tel.: 041 398 567

Prodam prašiče, težke od 70 
do 100 kg, hranjene z domačo 
hrano. Tel.: 031 411 714

Prodam pitano svinjo, težko 
280 kg, staro dve leti in pol, 
ter bikca limuzin, težkega 135 
kg. Tel.: 07 49 77 095

Prodam pujske, težke 25-30 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 390 068

Prodam prašiče, težke okoli 
110 kg, možen zakol, ter vino 
cviček. Tel.: 041 682 865

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg, in štiri prašiče, tež
ke od 100 do 150 kg. 
Tel.: 051 895 099

Prodam kozla, starega 1 leto. 
Ugodna cena. 
Tel.: 031 670 862

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)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej

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, Rok 
Retelj 

Sodelavke in sodelavci: Smilja Radi, 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana

Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (12/2017) bo izšla v 
četrtek, 8. junija 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 1. junij 2017.

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Starejši osebi ali paru brez na
slednikov nudim vsestransko 
pomoč. Sem mlajši upokoje
nec. Tel.: 070 782 714

Iščem moškega, ki zna dela
ti z motorno žago. Lahko pri
de sam ali z ženo, zagotovljeno 
prenočišče. Tel.: 064 260 061

Za zbirko kupim stare voja
ške stvari (čelade, dokumen
te, uniforme, bajonete, sablje 
in ostalo opremo). 
Tel.: 040 422 023

Brezplačno oddam večje ko
ličine zemlje za nasipavanje, v 
okolici Krškega. 
Tel.: 051 833 524

Prodam zaključni sloj za fa
sado (Rofix) in maso za cokelj. 
Ugodno! Tel.: 041 542 258

Prodam žago (železno ogrod
je, trofazno, z distančnikom, 
cena 300 €) in štedilnik Gore
nje (45 cm, 2 x plin, 2 x elektri
ka). Tel.: 041 328 168

Sem starejša gospa iz okolice 
Senovega, z mano živi tudi moj 
prijatelj. Oba sva prejemnika 
pokojnine. Imam svoj dom in 
manjšo posestev. Oba sva že 
starejša in bi rabila pomoč 
v gospodinjstvu in na manj
ši kmetiji. V zameno ponujam 
svoje imetje. Tel.: 07 49 70 226

Metrsko blago, šiviljska po
pravila, unikatni izdelki iz 
blaga za dom in darila. Tr
govina Atom Krško, d.o.o., 
Papirniška 22, Krško. 
Tel.: 07 49 05 005, 
www.atomkrsko.com

Prodam enojni grob z nag
robnikom na pokopališču pri 
cerkvi Marije Magdalene na Je
senicah na Dolenjskem. 
Tel.: 041 274 390

STIKI

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

Vdovec iščem žensko od 55 
let naprej, da pride k meni na 
malo kmetijo na ravnini ali 
grem jaz k njej. Kličite samo 
resne. Tel.: 051 421 029

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 031 602 245

Kupim psa, dobrega čuvaja. 
Starost ni pomembna. 
Tel.: 051 769 352

OPREMA IN 
POHIŠTVO

Prodam posteljo, d: 217 cm, š: 
156 cm, v: 30 cm. 
Tel.: 07 47 78 069

RAZNO

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

Izdelovanje in popravilo 
nagrobnih spomenikov, kle
sanje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Prodam LP gramofonske ploš
če in gramofon. 
Tel.: 070 412 404

Prodam klavirsko harmoniko 
Hohner Atlantic IV in frajtona
rico Lubas. Tel.: 031 373 516

Lobot d.o.o
Krška vas 12, Krška vas
tel.: 051 329 099
info@lobot-genos.si
www.lobot -genos.si

►DNA-test strjevanja krvi
►DNA-test hormonske kontracepcije
►DNA-test ACE genetskega tveganja
 za srčni infarkt
►DNA-test za laktozno intoleranco
►DNA-test potrjevanja starševstva

DNA-ANALIZE

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 
6. junija ugodna prodaja 

belih težkih kokoši 
(2,90€/kom) ter

mladih težkih petelinov za 
meso (4,90€/kom), 

vsak torek in petek rjavih in 
grahas�h jarkic pred 

nesnostjo, vsak četrtek pa 
enodnevnih belih piščancev.

Naročila sprejemamo na 
031 676 724 

ali 07 49 73 190.

Za naročilo pokličite na  tel.št.07 49 
73 190 in 031 676 724

Naročila sprejemamo na tel.št.
    07 49 73 190,031 676 724

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Bele piščance za rejo ali 
zakol dobite vsak delavnik 

med 18. in 20. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani,

vsak delavnik med 
15. in 17. uro si lahko 

priskrbite mlade rjave jarkice 
pred nesnostjo ter bele 

piščance za nadaljnjo rejo.
Razprodaja 

enoletnih kokoši nesnic bo 
16. junija od 16. ure dalje.

BREŽICE - Ognjič, meta, meli
sa, blitva, špinača, feferoni, siv
ka, okrasne rože za skalnjake in 
še bi lahko naštevali. Vse te raz
nolike sadike zelenjave in ok
rasnih rastlin, semena ter dru
ge vrtne pridelke so na tržnici 
v Brežicah brezplačno ponu
dili vsem obiskovalcem na 
peti vseslovenski Zelemenja
vi. Na tržnici so se obiskoval
cem predstavili tudi nekateri 
ponudniki domače obrti, pos
krbeli pa so tudi za najmlajše 
obiskovalce, ki so v posebnem 
otroškem kotičku skupaj s knji
žničarko prebirali pravljice. 
 Vir: Komunala Brežice

Zelemenjava na 
brežiški tržnici

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!



Posavski obzornik - leto XXI, številka 11, četrtek, 25. 5. 201740 ZADNJA

Na paradi slavili moč in radost učenja
KRŠKO - Na ploščadi pred Kulturnim domom Krško oz. na 
Trgu Matije Gubca je bilo 17. maja živahno in glasno - pote-
kala je namreč Parada učenja - dan učečih se skupnosti v 
organizaciji Ljudske univerze Krško, osrednja prireditev v 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja. 

Koordinatorica omenjenega sklopa prireditev za Posavje je že 22. 
leto zapored Ljudska univerza Krško, v sodelovanju z 29 orga
nizacijami pa se bo od 12. maja do 30. junija zvrstilo 92 dogod
kov. Na Paradi učenja, ki je potekala še v 14 mestih po Sloveniji, 
je sodelovalo 23 organizacij, ki so se predstavljale tako na stoj
nicah kot na odru. »Vse skupaj je seveda namenjeno motivaci
ji in promociji vseživljenjskega učenja, s ciljem, da bi se vse ge
neracije čim bolj vključevale v učenje v celotnem življenjskem 
obdobju,« je povedala direktorica LU Krško Nataša Kršak. Na 
odprtju prireditve, ki so jo skozi dan popestrili številni glasbe
ni, pevski, plesni in gledališki nastopi, sta zbrane poleg Kršako
ve nagovorili še krška podžupanja Ana Somrak in predstavni
ca Andragoškega centra Slovenije Zvonka Pangerc Pahernik. 
Podelili so tudi nagrade udeležencem prvega natečaja »Učenje 
razgiba življenje«. Organizatorji ocenjujejo, da je Parado učenja 
2017 čez dan obiskalo 800 obiskovalcev in da je prireditev v ce
loti uspela. Financirala sta jo Ministrstvo za izobraževanje, zna
nost in šport ter Občina Krško. 
 P. P.


