
Danes bo izbran nov direktor
BREŽICE - Na razpis za direktorja Splošne bolnišnice Breži-
ce, ki jo po letu dni vodenja zapušča mag. Nataša Avšič Bo-
govič, so se prijavili štirje kandidati: Janez Bauer, zaposlen v 
podjetju Medic sistemi iz Novega mesta, sicer pa nekdanji po-
močnik direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mes-
to; Anica Hribar, vodja oddelka za investicije, občinsko pre-
moženje in javna naročila na Občini Brežice; Drago Lopert, 
zaposlen na Finančnem uradu Novo mesto, nekdanji direktor 
Davčne uprave Brežice; in Srečko Vovko, nekdanji direktor 
Agencije za šport Novo mesto. Vsi štirje so danes, 8. junija po-
poldne, povabljeni na predstavitev svetu zavoda, ki mu pred-
seduje Danica Božič, sicer direktorica CSD Sevnica in sevniška 
občinska svetnica iz vrst SMC. Predstavitvi naj bi sledila izbi-
ra oz. imenovanje novega direktorja, svet zavoda pa nato poš-
lje vlogo za soglasje k imenovanju na Ministrstvo za zdravje. 
Končno soglasje k izbranemu kandidatu bo podala Vlada RS.
 P. P.

 

Mitja Režman, 
ravnatelj Glasbene šole Krško:

Krško je res 
glasbeno mesto

 str. 4

FESTIVAL V KRŠKEM str. 32

DAN REKE SAVE  str. 12

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA  str. 2

ZAPOSLOVANJE MLADIH    str. 6

PRIZNANJA INOVATORJEM   str. 5

PRAZNIK KS TRŽIŠČE  str. 8

PRAZNIK KS LESKOVEC str. 9

Pomemben tudi način življenja

Prvi koraki Zavezništva za mlade

Inovacije za napredek družbe

Veseli velikih sprememb v kraju

Z roko v roki močni in uspešni

Družinsko razvajanje (in pivo) 

Reka Sava - priložnost za razvoj

Nova organizacija 
socialne službe
Posavski centri za socialno delo se bodo v 
skladu z reorganizacijo povezali v območni 
center za socialno delo s sedežem v Krškem. 
Cilj reorganizacije je predvsem razbremenitev 
socialnih delavcev upravnih birokratskih 
postopkov, da se bodo lahko bolj posvetili 
strokovnemu delu in individualni obravnavi 
strank.

 Stran 3

Posavska podjetja 
rastejo in zaposlujejo
Kljub nekoliko nižjim prihodkom in manjšemu 
padcu prodaje na tujih trgih kot leto prej je 
posavsko gospodarstvo v lanskem letu izboljšalo 
večino ekonomskih kazalnikov, ugotavljata tako 
AJPES kot območna gospodarska zbornica. 
Rast gospodarstva beležijo tudi v sevniškem 
gospodarstvu.

 Strani 3, 6

DESETIČ KOSILI PO STAREM - V obilici prireditev, ki so v minulih dveh tednih popestrile praznični čas v 
občini Krško, je bila tudi jubilejna deseta ročna košnja župnijske parcele na Cavsarju, hribu pod raškim 
župniščem, v organizaciji TD Lovrenc Raka. Zbralo se je približno 30 koscev, grabljic in klepačev, travnik 
pa je prvič »načela« ženska, domačinka Majda Novak, ki je dokazala, da košnja še zdaleč ni le moška 
domena. Kar na travniku so si privoščili »fruštek«, kjer ob toplem kruhu, ocvirkih in jajcih seveda 
ni manjkala znamenita raška čebula, po končanem delu pa je sledil skupni »likof«. Kot je povedal 
predsednik društva Alojz Kerin, ima prireditev po eni strani povsem praktičen namen, saj je ta travnik 
težko pokositi strojno, po drugi strani pa s tem ohranjajo običaj ročne košnje in spravila sena. Več o 
prireditvi pa na PosavskiObzornik.si. Foto: Peter Pavlovič
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AKTUALNO

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Vabljeni na 
poletno teraso

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško
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KRŠKO - Na povabilo načelnice Upravne enote Krško mag. Lidije 
Božič se je v Krškem sestal koordinacijski sosvet načelnice, ki je 
ustanovljen z namenom sodelovanja med upravno enoto, občin-
skimi upravami ter območnimi enotami, izpostavami in drugimi 
dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v nji-
hovi sestavi ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je drža-
va in ki pretežno opravljajo upravne naloge za območje upravne 
enote (UE). Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z 
organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na 
območju upravne enote z namenom zagotoviti čim bolj usklaje-
no delovanje javne uprave na tem območju in usklajeno reševa-
nje organizacijskih, prostorskih in materialnih vprašanj, vprašanj 
splošnega poslovanja ipd. Tokratne seje sta se udeležila župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko in podžupan občine Kostanjevica 
na Krki Aleš Kegljevič, odzvali pa so se tudi predstavniki veči-
ne državnih organov, ki izvajajo naloge na območju, ki ga pokriva 
UE Krško. V uvodu seje je načelnica UE Krško predstavila pogla-
vitne naloge, ki jih je upravna enota izvajala v letu 2016, in dose-
žene rezultate ter strnjeno problematiko po delovnih področjih. 
Poslovanje UE Krško je ocenila kot zelo dobro, kar med drugim 
dokazujejo tudi izidi anket o zadovoljstvu strank in zadovoljstvu 
uslužbencev. Uporabniki so svoje zadovoljstvo z upravnimi sto-
ritvami UE Krško ocenili s povprečno oceno 4,97 (na lestvici od 
1 do 5), ki je tudi najvišja ocena med vsemi 58 upravnimi eno-
tami (povprečje vseh UE je 4,8), uslužbenci UE Krško pa so svo-
je zadovoljstvo ovrednotili z oceno 4,5 (povprečje vseh upravnih 
enot je bilo 4,1). Razprava je potekala o aktualnih vsebinah s pod-
ročij posameznih organov na lokalnem nivoju, med drugim tudi 
o problematiki s področja graditve objektov in dovoljenjih za or-
ganizacijo javnih prireditev. Skupna ocena navzočih predstavni-
kov koordinacijskega sosveta je bila, da organi med seboj dobro 
sodelujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z možnost-
mi in pričakovanji. Vir: UE Krško

Sestal se je koordinacijski sosvet 
načelnice UE Krško

Popravek
V prejšnji številki časopisa sem v prispevku »Občina za kon-
cesije, svetniki ne« napačno navedel naziv in ime direktorice 
Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice. Pravil-
no je, da so svetniki nov mandat podelili Matejki Gerjevič, 
mag. posl. ved., direktorici ZPTM Brežice.  Rok Retelj

Po besedah župana Ivana Mo-
lana tako celostnega doku-
menta o prometu, ki ga sofi-
nancirata Republika Slovenija 
in EU iz Kohezijskega sklada, v 
občini še ni bilo. Pod pogojem, 
da bo država tovrstne strategi-
je sofinancirala tudi v prihod-
nje, bo CPS nedvomno veliko 
lažje izvedljiva, je prepričan 
župan, saj bodo z dodatnimi 
sredstvi lahko uredili tisto, kar 
si želijo in kar je tudi glavni 
namen strategije – postaviti v 
ospredje trajnostno mobilnost 
(hoja, kolesarjenje, uporaba 
javnega potniškega prome-
ta in drugih trajnostnih oblik 
mobilnosti). Dodal je, da obči-
na del CPS že izvaja, in sicer z 
izgradnjo kolesarskih stez, pri 
čemer je že zaključen del kole-
sarske steze na Čatežu ob Savi, 
odprt je tudi že razpis za ure-
ditev kolesarske steze ob Do-
bovski cesti, z rekonstrukcijo 
urejajo nevarna križišča, pos-
tavljajo dodatne avtobusne 
postaje, nadaljevali bodo tudi 
s postavitvijo kolesarnic ter 
tako po njegovem prispevali k 
bolj zdravemu, varnemu in so-
dobnemu načinu življenja. Teja 
Leben z Občine Brežice je po-
udarila, da je CPS strateški do-
kument za vzpostavitev trajno-
stnega načrtovanja prometa na 
območju občine. Poudarja re-
ševanje prometne problemati-
ke v smislu zmanjšanja nega-
tivnih vplivov tako v samem 
prometu kot tudi na okolje. Po 
njenih besedah je občina k iz-
delavi CPS pristopila iz dveh 
razlogov, in sicer zaradi spoz-
nanja, da se v občini pojavljajo 
določene težave s prometom, 

Pomemben tudi način življenja
BREŽICE - Potem ko je Občinski svet občine Brežice na zadnji seji sprejel Celostno prometno strategijo 
(CPS) občine Brežice, so le-to 30. maja predstavili tudi še na tiskovni konferenci v brežiški Mestni hiši. So-
delovali so brežiški župan Ivan Molan, vodja projekta Teja Leben ter Dušan Blatnik in Nuša Vanič iz krške 
družbe Savaprojekt d.d.

in zato, ker ministrstva že ves 
čas poudarjajo, da bo za evrop-
ska sredstva možno kandidi-
rati samo, če bo izdelana CPS. 
Priprava strategije, katere ge-
slo je »Potujmo pametneje!«, 
je potekala eno leto in je zaje-
mala številne ankete z zainte-
resirano javnostjo, delavnice 
na OŠ, sodelovanje na priredi-
tvah, razstave in druge promo-
cije trajnostne mobilnosti. Prav 
tako je bila oblikovana široka 
deležniška skupina, v kateri 
so bili predstavniki vseh po-
membnejših področij v občini. 
V dokumentu so orisani vizija 
in cilji celostno urejenega pro-
meta v brežiški občini ter ukre-
pi za prehod na trajnostni na-
čin mobilnosti. Na podlagi tega 
je bil izoblikovan akcijski načrt 
za obdobje petih let od spreje-
ma strategije. Kot je navedla, 
bodo vsako leto v naslednjem 
petletnem obdobju preuči-
li, ali dosegajo zastavljene ci-
lje pri izvajanju strategije, pri 
čemer bo po njenem veliko od-
visno tudi od tega, kako bodo 
uspešni na evropskih razpisih 

in koliko denarja bo prispeva-
la država.

POMANJKLJIVOSTI 
PROMETA V BREŽICAH

Kot je izpostavil Dušan Blat-
nik, tudi vodja strokovne sku-
pine pri izdelavi CPS s strani 
krškega Savaprojekta, ne gre 
prezreti dejstva, da se kar 80 % 
prebivalcev v mesto vozi z av-
tomobilom, in še to ponavadi 
en sam, samo 10 % pa gre peš. 
Navedel je nekaj ključnih ugo-
tovitev, ki so jih opazili in do-
bili od zainteresirane javnosti: 
za Brežice velja slaba uporaba 
javnega potniškega prometa s 
strani občanov, nizka stopnja 
hoje in pešačenja pri šolarjih, 
uporaba osebnih vozil tudi na 
kratke razdalje, slaba poveza-
nost mesta s turističnimi kraji, 
malo ali nič označenih kolesar-
skih in pešpoti, slaba povezava 
med železniško postajo in mes-
tom, neurejena in neprivlačna 
infrastruktura za pešce in ko-
lesarje, prezasedenost prosto-
ra v mestu s parkirnimi mesti, 

slaba povezava zaledja z mes-
tom z javnim potniškim pro-
metom, slabša prometna var-
nost pešcev in kolesarjev. Med 
ključnimi ukrepi, ki so predvi-
deni v okviru CPS občine Bre-
žice, so: gradnja oz. dograditev 
kolesarske in peš infrastruk-
ture (povezava koncev kole-
sarskih poti) tako v mestu kot 
v ožjem zaledju, načrtovanje 
mirnih con v mestu Brežice, 
preučitev optimalnih avtobu-
snih povezav po celotni obči-
ni in vzpostavitev mestne li-
nije, posodobitev avtobusnih 
postajališč, izboljšanje pro-
metne varnosti vseh občanov 
(posebej šolarjev in senzorič-
no oviranih oseb), celostna 
obravnava parkirne politike v 
mestu (zmanjševanje parkir-
nih mest), spremljanje poto-
valnih navad občanov, izvedba 
promocijskih, izobraževalnih 
in ozaveščevalnih akcij ipd. 

»Težnja je, da s to strategijo pri-
demo do razmerja 30 % peš 
promet, 30 % kolesarjenje in 
30 % javni potniški promet,« 
je poudaril Blatnik. Povedal je 
še, da so kljub temu, da je bil 
delež vključene javnosti glede 
na velikost občine majhen, za-
dovoljni z odzivom. Lebnova 
pa je dodala, da bo treba v pri-
hodnosti delati tudi na ozave-
ščanju, da bodo občani začuti-
li, da so jim na razpolago druge 
možnosti, prijazne njim in oko-
lju. »Občani bodo morali spre-
meniti tudi način življenja, da 
bo lahko prišlo do izpolnitve 
zastavljenih ukrepov in ciljev,« 
je sklenila. 
 Rok Retelj

Lebnova, župan Molan in Blatnik na tiskovni konferenci

Med večjimi projekti leta 2016 
je gotovo nadaljevanje gradnje 
krške obvoznice oz. v lanskem 
oktobru podpisana pogodba 
za izgradnjo tretjega krškega 
mostu s krožiščem in naveza-
vo do Megadoma v vrednosti 
4,7 milijona evrov, kjer so dela 
že v polnem teku. »To je nekaj, 
kar se zgodi vsakih 50 let,« je 
župan Stanko ocenil po nje-
govem zgodovinski projekt. 
Med večjimi je izpostavil še 
energetske sanacije in obno-
ve osnovnih šol v Krškem in 
Koprivnici ter rekonstrukci-
je in obnove številnih cestnih 
odsekov in kolesarskih poti, 
pa tudi preboj pri gradnji knji-
žnice z nakupom samostana in 
okoliških zemljišč. Dolgo pri-
čakovano naložbo naj bi izved-
li v naslednjih dveh letih. Tudi 
leto 2017 je po njegovih bese-
dah investicijsko naravnano, 
večji delež odhodkov pa pred-
stavljajo naložbe in programi 

Nadaljujejo z večjimi naložbami
KRŠKO - Vodstvo Občine Krško je ob občinskem prazniku predstavilo rezultate dela v preteklem letu in 
zastavljene načrte. Župan mag. Miran Stanko preteklo leto ocenjuje kot uspešno, saj so stekle aktivnosti za 
kar nekaj večjih projektov oz. naložb, katerih gradnja bo v glavnini potekala v tem in naslednjih letih. 

na področju družbenih dejav-
nosti, torej izobraževanja, šol-
stva, kulture, športa in sociale, 
ter na področju gospodarske 
infrastrukture, s poudarkom 
na vzdrževanju in obnovi ce-
stnega omrežja. Med projek-
ti, ki ostajajo »dolg občine«, je 
izpostavil obnovo ceste proti 
Zdolam in obnovo ceste Bre-
stanica – Podsreda, ki se pos-
topoma že obnavlja.

Po besedah podžupanje Ane 
Somrak je na področju druž-
benih dejavnosti v vrsti ener-
getskih sanacij osnovnih šol v 
času letošnjih šolskih počitnic 
na vrsti prva faza energetske 
sanacije osnovne šole v Pod-
bočju, druga faza pa sledi nas-
lednje poletje. Prav tako se bo 
po koncu šolskega leta začela 
tudi nadomestna gradnja vrt-
ca pri OŠ Adama Bohoriča v 
Brestanici, med letošnje na-
ložbe na področju šolstva pa 

so uvrstili tudi obnovo kuhi-
nje, kurilnice in knjižnice na 
osnovni šoli v Koprivnici. Na 
področju obnov šol in vrtcev 
tako v občini Krško ostane-
jo še obnova OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško, vrtec Seno-
vo in vrtec v Velikem Podlogu. 
Poleg že omenjene obnove in 
dograditve Valvasorjeve knji-
žnice v Krškem ostaja na po-
dročju športne infrastrukture 
še obnova nogometnega igri-
šča na stadionu Matije Gubca.

Kot je pojasnila direktorica 
občinske uprave Melita Čo-
par, so načrti na področju go-
spodarstva usmerjeni pred-
vsem v naložbe v kmetijska 
gospodarstva (agromelioraci-
ja Gorica in komasacija v Veli-
kem Podlogu), obnove objek-

tov (nadomestna gradnja na 
CKŽ 19 - bivša Železnina), za-
ključena je obnova in nad-
gradnja tržnice. Na področju 
gospodarske infrastruktu-
re sledi modernizacija števil-
nih cest in ulic, ureditev novih 
kolesarskih povezav in siste-
ma izposoje koles v Krškem, 
novi pločniki in mostovi ter 
nadhod čez železniško progo 
na Vidmu, nadaljevanje izgra-
dnje krožišča Dorc v Brestani-
ci, sanacija plazov, nadgradnja 
širokopasovnih povezav in ka-
nalizacijskega sistema, komu-
nalna infrastruktura v poslov-
nih conah ter v vaseh KS Veliki 
Podlog, nove mrliške vežice v 
Krškem in na Raki ter pripra-
va projektne dokumentacije 
za pokopališče Stranje.
 Peter Pavlovič

Pridobitve ob občinskem prazniku
V okviru občinskega praznika so ali bodo v teh dneh slovesno 
odprli nekaj zaključenih projektov oz. naložb: rekonstrukcijo 
mostu v Anžah in rekonstrukcijo Bračičeve ulice na Senovem, 
zaključek obnove in nadgradnje tržnice, nov poslovilni objekt 
na pokopališču v Brestanici, zaključek energetske sanacije vrt-
ca Pika Nogavička v Leskovcu pri Krškem in danes še novo kro-
žišče na cesti Drnovo – Križaj v Velikem Podlogu. Več o otvo-
ritvah na str. 18.

www.PosavskiObzornik.si

POVZETEK IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE OBČINE BREŽICE (CPS)

Javnost je lahko pri izdelavi CPS sodelovala preko:
4 javnih razprav, 9 delavnic na osnovnih šolah, 4 delavnic s 

ključno zainteresirano javnostjo, anket in intervjujev ter preko 
podajanja pripomb in predlogov po pošti.

Obveščanje javnosti o napredovanju projekta je potekalo 
preko različnih medijev ter preko prireditve na prostem, 

razstave, zloženk in spletne strani Občine Brežice. Ob 
zaključku projekta bo izdana publikacija z rezultati projekta in 

nadaljnjimi ukrepi za prehod na trajnostno mobilnost.

Tekom izvajanja projekta je nastalo več dokumentov. 
Ključni med njimi so: Analiza stanja prostora z vidika 

prometa, Scenariji razvoja prometa, Vizija razvoja trajnostne 
mobilnosti, cilji in kazalci, Nabor ukrepov, Študija stroškovne 
učinkovitosti predlaganih ukrepov, Akcijski načrt ter Celostna 

prometna strategija.

Več o poteku projekta si lahko preberete na spletni strani 
Občine Brežice: www.brezice.si/cps/
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Območna enota CSD v Posav-
ju bo ena izmed skupno 16 ob-
močnih centrov CSD na obmo-
čju Slovenije, kar je sicer več 
od števila statističnih regij, 
večje število območnih enot pa 
se zaradi večjega števila pre-
bivalstva nanaša na formira-
nje več centrov v osrednjeslo-
venski regiji, to je na območju 
Ljubljane z zaledjem, Maribora 
in Celja. Na območnih enotah 
bodo na enem mestu izvaja-
li vodenje in upravljanje stro-
kovnega dela ter poslovanja že 
obstoječih centrov za socialno 
delo, v Posavju so to CSD Bre-
žice, CSD Krško, ki pokriva tudi 
območje občine Kostanjevica 
na Krki, ter CSD Sevnica, pod 
pristojnost katerega sodi poleg 
območja občine še del obmo-
čja občine Škocjan, konkretne-
je območje KS Bučka, medtem 
ko bo preostali del škocjan-
ske občine pokrivala Območ-
na enota CSD Novo mesto. Ra-
zen uvedbe 16 območnih enot 
CSD po regijah bo število enot 
CSD po Sloveniji ostalo nespre-
menjeno, to je 62.

SPREMEMBE USKLAJENE Z 
DELEŽNIKI

Kot je dejala ministrica dr. 
Anja Kopač Mrak, je pri obli-
kovanju nove organizacijske 
sheme sodelovala stroka: »Vsi 
predstavniki, ki so ključni na 
področju socialnega varstva, 

Območna enota CSD Posavje bo v Krškem
KRŠKO - 16. maja je v Kulturnem domu Krško potekal posvet o reorganizaciji mreže centrov za socialno delo oziroma združitev več centrov za socialno delo v ob-
močni center za socialno delo, ki je na območju Posavja predviden v Krškem. Načrtovano reorganizacijo sta na posvetu predstavili ministrica za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak in generalna direktorica Direktorata za socialne zadeve Tanja Amon.

torej Skupnost centrov za so-
cialno delo, Socialna zbor-
nica, Inštitut RS za socialno 
varstvo, Društvo za socialno 
delo, skratka, vsi, ki se ukvar-
jajo s tem področjem. Po dru-
gi strani smo v pripravo vse od 
začetka vključevali direktor-
je centrov, imamo še regijske 

posvete, na katere vabimo lo-
kalne skupnosti, nevladne or-
ganizacije in vse druge, ki se 
jih tiče reorganizacija, po dru-
gi strani pa poteka tudi inten-
zivno obveščanje zaposlenih, 

saj se zavedamo, da bolje kot 
si informiran, lažje sprejmeš 
spremembe. Menim, da so 
spremembe usklajene z vse-
mi deležniki, seveda bi se ver-
jetno našlo tudi nekoga, ki bi 
si želel nekoliko drugačno re-
organizacijo, a mislim, da je 
bil narejen konsenz med vse-

mi akterji in da imamo pri tem 
veliko mero podpore.« 

Generalna direktorica Tanja 
Amon je poudarila, da je cilj 
reorganizacije poenotenje dela 

centrov za socialno delo, okre-
pitev njihovega strokovnega 
dela, ohranitev povezanosti lo-
kalnega okolja z uporabniki in 
odmik administracije od stro-
kovnega dela v posebno enoto, 
kjer bo poslej potekalo odloča-
nje o letnih pravicah iz javnih 
sredstev, pri katerih gre veči-
noma samo za administrativne 
postopke. Nekaj dodatnih za-
poslitev je sicer predvidenih, 
vendar bodo najprej izkoristili 
notranje resurse oziroma pre-
razporeditve. Direktorica CSD 
Krško Marina Novak Rabzelj 
pa je povedala, da se zaposleni 
s pripravljajočo reorganizaci-
jo seznanjajo že nekaj let: »Če 
bo izvedena tako, kot je pred-
stavljena, in če bodo strokov-
ni delavci, ki delajo na social-
nih transferjih, z informativno 
odločbo razbremenjeni izde-
lave odločb in bodo razpore-
jeni na strokovna dela, se vse-
kakor veselimo reorganizacije, 
saj v zadnjih letih opažamo, da 
imamo znanje in smo predani 
delu, vendar pa nam v vsak-
danjem dnevu in delovnem 
času primanjkuje časa za delo 
z ljudmi v okolju, kjer živijo.«

RAZBREMENJENI 
BIROKRACIJE

Če na kratko povzamemo: vo-
denje in upravljanje CSD-jev 
bo v bodoče potekalo z enega 
mesta. Za organizacijo in vo-

denje strokovnega dela in po-
slovanja centrov na območni 
enoti bo odgovoren direktor, 
posamezne CSD pa bodo vodili 
vodje. V območni enoti bo de-
lovala splošna služba, v sklopu 
te pa računovodstvo, pravna 
in kadrovska služba ter admi-
nistrativne zadeve. Na obmo-
čni enoti bodo odločali o pra-
vicah iz javnih sredstev, to je 
otroškem dodatku, znižanju 
plačila za programe vrtcev, 
dodatni subvenciji malice za 
učence in dijake ter kosila za 
učence, državni štipendiji, za 
kar so bili do sedaj zadolženi 
socialni delavci poleg svojega 
rednega dela. Pri tem bo no-
vost uvedba informativnih iz-
računov za letne pravice, kot 
poteka za dohodnino Finanč-
ne uprave RS. Upravičenci naj 
bi po novem oddali samo prvo 
vlogo (otroški dodatek, sub-
vencija vrtca, državna štipen-
dija, malice in kosila), nakar 
naj bi avtomatično periodično 
dobili izračun, na katerega se 
bodo lahko tako kot na izračun 
dohodnine pritožili, vendar pa 
prosilcem ne bo več treba od-
dajati vlog za vsako posame-
zno leto. 

Torej bodo na območnih eno-
tah odločali o vlogah za pri-
dobitev sredstev, ki so biro-
kratske narave, teh naj bi bilo 
namreč več kot 80 odstotkov, 
medtem ko bodo o reševanju 

vlog o denarni socialni pomo-
či in izrednih primerih social-
ne pomoči še vedno odločali na 
enotah CSD, saj te zahtevajo in-
dividualno obravnavo vsake-
ga prosilca oz. vlagatelja. Tako 
bodo na CSD še vedno odloča-
li o posebnih oblikah izredne 
denarne socialne pomoči, kot 
je denimo ob smrti družinske-
ga člana, o pravici plačila pri-
spevka za obvezno zdravstve-
no zavarovanje, varstvenem 
dodatku, subvenciji najemni-
ne, kritju razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih stori-
tev, oprostitvi plačil socialno 
varstvenih storitev idr. 

Glede na to, da naj bi bili po-
temtakem socialni in drugi 
strokovni delavci CSD v bo-
doče razbremenjeni pretež-
nega dela vodenja upravnih 
postopkov, naj bi se po zas-
tavljeni shemi delovanja v bo-
doče v večji meri posvečali 
strokovnemu delu in temelji-
ti individualni obravnavi upo-
rabnikov. CSD-ji bodo ostali 
v dosedanjih prostorih, v Kr-
škem pa bodo dobili v upora-
bo etažo tudi v načrtovani no-
vogradnji nekdanje Železnine. 
V kolikor bo DZ prižgal zele-
no luč novemu zakonu, naj bi 
centri za socialno delo po novi 
shemi okvirno začeli delovati 
v drugi polovici leta 2018. 

 Bojana Mavsar

Direktorice vseh treh CSD v Posavju: Marina Novak Rabzelj 
(Krško), Danica Božič (Sevnica) in Marjetka Kostevc (Brežice)

Vlada sprejela reorganizacijo
Vlada je 1. junija sprejela predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki vključuje reor-
ganizacijo centrov za socialno delo, in ga poslala v obravnavo 
Državnemu zboru po rednem zakonodajnem postopku. 

BREŽICE - 12. junija se bodo brežiški svetniki sestali na 19. seji, 
na kateri bodo še enkrat obravnavali točko s prejšnje seje, in si-
cer Program podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstve-
ne dejavnosti v občini Brežice, ki jo je župan Ivan Molan zaradi 
nestrinjanja svetnikov - ti so povečini javno izrazili, da takšne-
ga sklepa ne bodo podprli - prekinil. Točka v ospredje postavlja 
predvsem kadrovske probleme Zdravstvenega doma Brežice, 
kjer primanjkuje zdravnikov. Omenjeni javni zavod bo predmet 
razprave tudi pri kadrovskih zadevah, saj bodo svetniki glaso-
vali o imenovanju direktorja ZD Brežice. Dosedanjemu Mirosla-
vu Laktiću se izteče mandat, kandidat za njegovega naslednika 
pa je samo eden, in sicer nekdanji direktor Splošne bolnišnice 
Brežice Dražen Levojević. Občinski svetniki se bodo poleg tega 
seznanili s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih 
(so)ustanoviteljica je Občina Brežice, ter razpravljali tudi o stra-
tegiji turizma občine Brežice v naslednjem petletnem obdobju.
  R. R.

Namesto Laktića Levojević?

KRŠKO - Za 15. junij je župan mag. Miran Stanko sklical 23. re-
dno sejo krškega občinskega sveta, za obravnavo pa je predvide-
nih 14 točk dnevnega reda. Izpostavljamo seznanitev svetnikov s 
predlogom Zakona o Skladu za razgradnjo NEK ter seznanitev z 
izsledki porevizijskega poročila Računskega sodišča RS. Občina 
Krško je na navedeni predlog sicer podala vrsto pripomb, a jih 
je ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec upoštevalo le 
nekaj, na predlog novega zakona sta podali med drugim pripom-
be tudi družbi GEN energija in NEK, pa tudi Sklad za razgradnjo 
NEK. Občinski svet bo predvidoma potrdil tudi investicijsko do-
kumentacijo za energetsko sanacijo OŠ Podbočje in novelacijo in-
vesticijskega programa na novogradnjo oz. nadomestno gradnjo 
vrtca pri brestaniški šoli, izdal soglasja k ceni socialnovarstvene 
storitve Pomoč na domu in podal soglasja k sistemizaciji delov-
nih mest v vrtcih po občini Krško. Ob slednji točki bodo med dru-
gim obravnavali tudi predlog povišanja cen programov v vrtcih 
s 1. septembrom, in sicer za otroke prvega starostnega obdobja 
za 4,42 %, za otroke v kombiniranih oddelkih je predvideno po-
višanje za 4,88 %, za otroke v oddelkih 3-6 let za 4,22 % ter za 
otroke v oddelkih 3-4 let za 2,01 %.  B. M. 

Na seji o Zakonu o Skladu NEK 

Kot je povedala vodja krške iz-
postave AJPES Marijana Ma-
lus, so gospodarske družbe v 
Posavju v letu 2016 sicer ne-
koliko znižale prihodke (3,2 
milijarde evrov) v primerjavi 
z letom prej, za 2 %, vendar to 
ne pomeni, da so tudi drugi re-
zultati slabši, saj so za 3 % po-
večale dodano vrednost (452 
milijonov evrov), neto čisti do-
biček (74 milijonov evrov) pa 
kar za 45 %. »Ta rast je nekoli-
ko nižja kot za vse dužbe v Slo-
veniji, kjer je bila neto doda-
na vrednost višja za 7 %, neto 
čisti dobiček pa kar za 70 %,« 
je še dodala. Med prihodki so 

Tudi neenergetiki gre bolje
KRŠKO - Posavsko gospodarstvo je v letu 2016 v večini kazalnikov izboljšalo rezultate v primerjavi s pred-
hodnim letom, spodbudni pa so tudi sveži podatki, lahko povzamemo pregled lanskega poslovanja, ki sta 
ga 5. junija skupaj predstavila GZS Območna zbornica Posavje, Krško in AJPES Izpostava Krško.

bili nižji le prihodki, doseženi 
na tujem trgu (skoraj za 170 
milijonov evrov oziroma za 
9 %), medtem ko so družbe s 
prodajo na domačem trgu do-
segle 100 milijonov evrov oz. 
8 % več prihodkov. Malusova 
to pripisuje vplivu dejavnosti 
oskrbe z električno energijo, v 
kateri so se znižali tovrstni pri-
hodki, medtem ko so neener-
getske družbe prihodke v tu-
jini povečale za 9 %. Posavska 
regija v večini ekonomskih ka-
tegorij zaseda osmo do deseto 
mesto med 12 slovenskimi re-
gijami, nekoliko pa kljub ome-
njenemu padcu izstopa po pri-

hodkih na tujem trgu, kjer je 
na sedmem mestu.

Izhodišče analize Gospodar-
ske zbornice Slovenije so prav 
tako podatki AJPES, ki jih ob-
delajo po nekoliko drugačnih 
kriterijih. Direktor posavske 
zbornice Darko Gorišek oce-
njuje, da je bilo leto 2016 kljub 
znižanju prihodkov za posa-
vsko gospodarstvo zelo dob-
ro, saj so vsi ostali indikator-
ji višji, rasti pa zavidljive, tudi 
dvomestne. »Mislim, da je za 
nami zelo uspešno leto, še 
zlasti s stališča, da so gospo-
darske družbe ustvarile skoraj 
420 novih delovnih mest,« je 
poudaril. Ker je posavsko go-
spodarstvo v zadnjih treh le-
tih zaposlilo skupaj okoli tisoč 
novih delavcev (lani jih je bilo 
skupno že 10.333), to pred-
stavlja nov izziv, saj delodajal-
ci v našem okolju že zdaj tež-
ko dobijo usposobljen kader: 
»Vemo, da prihajajo nove ge-
neracije, ki so manj številčne, 
na drugi strani pa se bodo upo-
kojevale najštevilčnejše gene-
racije. S tega stališča bo treba 
nekaj narediti na področju ka-
drov ne le lokalno, ampak tudi 

na nivoju države.« Posavske 
družbe kar 63 % čistih pri-
hodkov od prodaje ustvarijo 
na tujih trgih, zlasti po zaslugi 
družbe GEN-I, ključna partne-
rica je tako na izvozni (31 %) 
kot na uvozni strani (24 %) še 
vedno Hrvaška, ključni artikel 
pa električna energija. Podatki 
za prva dva meseca letošnjega 
leta kažejo na zavidljivo (sko-
raj 15 %) rast izvoza in manjši 
padec (2 %) uvoza ter na splo-
šni optimizem v vseh panogah. 
»Prepričan sem, da se bo to od-
razilo v dobrih rezultatih v letu 
2017,« pravi Gorišek.

Poslovanje so izboljšali tudi 
samostojni podjetniki, ki so v 
letu 2016 ustvarili 216 milijo-
nov evrov prihodkov, kar je za 
9 % več kot leta 2015, izkazali 
pa so nekaj več kot 14 milijo-
nov evrov neto podjetnikovega 
dohodka oz. 11 % več kot leto 
prej. Manj uspešne so bile za-
druge, ki so prihodke znižale 
za 3 % in tudi sicer niso poslo-
vale uspešno, saj so zabeleži-
le le 27 tisoč evrov neto čiste-
ga dobička, kar je skoraj 90 % 
manj kot leta 2015.
 Peter Pavlovič

So mladi v Posavju podjetni? Kaj odlikuje 
in kaj pesti naša mlajša podjetja? Odgovori 

v Podjetnem Posavju, že čez 14 dni. 

Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.
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NE MINE DAN BREZ NESREČ - V noči na 29. 5. se je na lokalni 
cesti v Brezini poškodoval 46-letni kolesar, ki je zaradi vožnje 
preblizu desnemu robu vozišča trčil v brežino, izgubil oblast 
nad kolesom in padel. V isti noči je na avtocestnem postaja-
lišču Starine 24-letni voznik iz Krškega pri vzvratni vožnji trčil 
v steber črpalke in odpeljal s kraja, a so ga prestregli policisti, 
ki so opazili dogajanje. Kršitelj je imel v litru izdihanega zra-
ka 0,89 mg alkohola. Naložili so mu 16 kazenskih točk in prek 
2.500 € globe. Dan pred tem so policisti obravnavali nesreči 
motoristov. Prva se je pripetila med Roviščem in Studencem, 
kjer je 59-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil 
oblast nad motorjem in padel, druga pa v naselju Slinovce, kjer 
se je prav tako pri padcu poškodoval motorist.  

2. 6. zjutraj je v nesreči na odseku med Koprivnico in Vojskim 
utrpela hude telesne poškodbe 61-letna voznica iz občine Sev-
nica. Slednja je iz neznanega vzroka zapeljala na drug vozni 
pas in čelno trčila v tovorno vozilo, s katerim se je tedaj pravil-
no pripeljal 40-letni voznik. V noči na 5. 6. se je zgodila prome-
tna nesreča na avtocestnem odseku med Drnovim in Zalokami. 
Nesrečo je povzročil 38-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene 
hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je 
vozil 42-letni voznik. Povzročitelj je napihal 0,32 mg alkoho-
la, lažje poškodovanega, kakor tudi njegovega 48-letnega so-
potnika, so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

ZA PREK 10.000 € TATVIN - V okolici Sevnice je 30. 5. po-
poldan neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Iz nje je odne-
sel neznano vsoto denarja in nakita. Vlomilec je bil v sevniški 
občini na delu tudi 1. 6., ko je po vlomu v stanovanjsko hišo 
lastnika oškodoval za okoli 6.500 €. Poleg denarja je ukradel 
tudi pištolo. V kraju Dobe je dan kasneje nepridiprav skozi 
vrata vlomil v hišo ter odtujil zlat nakit in denar v vrednos-
ti 3.000 €. Na parkirnem prostoru pokopališča v Krškem je 
3. 6. neznanec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke ter 
ji iz vozila odtujil torbico z denarjem in dokumenti. Brežiški 
policisti so istega dne zjutraj po obvestilu, da je bilo pono-
či vlomljeno v prodajni kiosk na železniški postaji in iz njega 
ukradeni tobačni izdelki, na podlagi zbranih obvestil prijeli 
30-letnega osumljenca, pri katerem so našli in zasegli več kot 
120 zavojev cigaret, ob tem pa tudi 19 prepovedanih tablet.  

  Zbrala: B. M.

Simon Petančič, Globoko: Šport ima kar veliko 
vlogo v mojem življenju, saj sem se z njim res-
no ukvarjal že v letih šolanja, ko sem igral no-
gomet za Brežice, zdaj pa tudi še priložnostno 
odigram kakšno tekmo. Sicer pa obiskujem no-
gometne tekme, še pogosteje pa hodim na ro-
kometne, letos sem spodbujal slovenske roko-

metaše v Franciji, pred leti sem držal pesti zanje tudi v Srbiji.

Tilen Tomše, Raka: Športa ne spremljam pre-
več podrobno, razen morda nekaterih panog. 
Včasih sem se rekreativno ukvarjal s kolesar-
stvom, z bratom sva hodila na daljše ture, a sem 
cestno kolo prodal in imam le še treking kolo za 
vožnjo okoli doma, na prvem mestu pa sta šola 
in delo. Mislim, da ljudje dajejo kar veliko pou-

darka športu, saj jih je veliko na igriščih, na kolesih ipd.

Martina Trauner, Krško: Šport je zelo po-
memben del mojega življenja, čeprav načeloma 
ne obiskujem športnih prireditev. Vsak prosti 
čas namreč izkoristim za gibanje in rekreaci-
jo. Predvsem rada tečem, telovadim in hodim 
v hribe. Če mi čas dopušča, se trudim vsak dan 
opraviti tek ali pohod na bližnji hrib, zagotovo 

pa vsaj vsak drugi dan, vsekakor pa doma vsak dan telovadim.

Darja Žonta Kozinc, Sevnica: Šport mi veliko 
pomeni, čeprav se z njim ukvarjam le rekrea-
tivno. V toplejših dnevih si vzamem čas za tek, 
kolesarjenje, pozimi zelo rada smučam. Z giba-
njem se tako malo sprostim in napolnim z ener-
gijo. Športne prireditve navadno spremljam 
prek TV ekrana, še največkrat so to alpsko smu-

čanje in smučarski skoki ter zimske in poletne olimpijske igre.

31. maja smo obeležili svetovni dan športa, zato smo spra-
ševali, kakšno vlogo ima ta dejavnost v vašem življenju, ali 
se (rekreativno) ukvarjate s kakšno športno dejavnostjo, 
ste ljubitelj športa in obiskovalec športnih prireditev ter 
kako ocenjujete pomen športa v družbi.

anketa

Šport v vašem življenju

Kam se po velikosti in obse-
gu delovanja uvršča Glasbe-
na šola Krško v lokalnem in 
širšem slovenskem merilu?
Mislim, da smo v lokalnem, 
občinskem okolju druga naj-
večja osnovna šola, le OŠ Les-
kovec pri Krškem je večja od 
nas. Seveda imamo učence iz 
vseh osnovnih šol v občinah 
Krško in Kostanjevica na Krki, 
ki sta naš šolski okoliš. Kar pa 
se tiče velikosti med glasbeni-
mi šolami: mislim, da je v Slo-
veniji 56 javnih glasbenih šol, 
mi pa smo z več kot 500 učen-
ci in 40 zaposlenimi med sred-
nje velikimi do velikimi glasbe-
nimi šolami oz. nekje na dveh 
tretjinah med vsemi. Nekate-
re mestne šole so še bistveno 
večje od naše, številne pa so 
manjše.

Koliko glasbil poučujete na 
šoli in katerih morda ne? 
Pogoj za obstoj javne glasbe-
ne šole je to, da oblikuje or-
kestre. Pri nas imamo obliko-
vane vse orkestrske oblike in 
posledično vpisujemo učence 
predvsem na orkestrske inš-
trumente. To je zelo pomemb-
no za njihovo nadaljnje glas-
beno angažiranje, da imajo, ko 
pri 15 letih zapustijo šolo, na 
voljo druge glasbene oblike, v 
katere se lahko s tem znanjem 
združujejo in še naprej muzici-
rajo. Ni namreč veliko otrok, ki 
nadaljuje izobraževanje v pro-
fesionalno smer, pomembno 
pa je, da vsak med njimi skozi 
teh šest do osem let glasbene-
ga izobraževanja dobi uporab-
no popotnico za življenje ter 
za vključevanje bodisi v ama-
terske glasbene skupine in or-
kestre bodisi za konkretnejšo 
profesionalno glasbeno pot, 
zlasti pa, da kulturno dozori-
jo in postanejo člani civilizira-
nega okolja, obiskujejo prire-
ditve in po tej plati dvigujejo 
kvaliteto sobivanja. Vse je za 
nas enako pomembno.
Pri nas poučujemo vse inštru-
mente, ki se poučujejo na glas-
benih šolah, letos prvič tudi 
harfo. Poleg tega poučujemo 
še petje in sodobni ples, ima-
mo razrede predšolske glas-
bene vzgoje in pripravnice 
ter pestro zasedbo orkestrov 
vsake skupine glasbil. Imamo 
tudi velik simfonični orkester, 
ki sicer še vedno deluje v ok-
viru glasbene šole, a je prera-
sel njen okvir in je splošnega 
mestnega pomena za Krško. 

Kakšni pa so trendi glede za-
nimanja za vpis na določena 
glasbila?
Znotraj glasbenega šolstva 
poskušamo delovati netren-
dovsko, saj nismo šola tečajne 
narave, ki bi se odzivala na po-
trebe trga po sintesajzerju, ele-
ktrični kitari ali čem drugem, 
ampak poskušamo vplivati na 
glasbeno izobrazbo. Zgodovi-
na glasbe je res širok in celo-
vit pojem, to je sistem, ki ima 

svojo vztrajnost in večstoletno 
tradicijo in bo imela svoj zagon 
in namen tudi naprej, ne glede 
na to, kakšni so trenutni tren-
di v popularni glasbi. Otrokom 
skušamo čim prej povedati, da 
pri nas ne izobražujemo pop 
zvezd, ampak poučujemo res-
no glasbo s poudarkom na kva-
liteti.
Pri vpisu smo odvisni od pros-
tih vpisnih mest, s katerimi 
skrbimo, da imamo pri vsaki 
skupini glasbil dovolj učencev, 
da lahko funkcionirajo vsi or-

kestri, saj tako ohranjamo sta-
tus javne veljavnosti, po drugi 
strani pa lahko vpišemo na-
tančno toliko kandidatov, kot 
jih v določenem šolskem letu 
preneha z izobraževanjem. Na 
določene inštrumente tako le-
tos sploh nismo vpisovali, ker 
ni izpisa in so mesta zasede-
na, na drugih inštrumentih 
pa smo imeli zelo velik inte-
res in bomo zapolnili vsa vpis-
na mesta, ne da bi veliko otrok 
ostalo zunaj. 
Izbira katerega koli inštru-
menta je samo vstop skozi 
druga vrata v isti prostor - 
prostor glasbe. Včasih star-
ši morda celo pretirano želi-
jo izobraževanje na solističnih 
inštrumentih, recimo klavir-
ju in kitari, ne razmišljajo pa, 
kaj bo z otrokom, ko bo star 
15 let, in kam se bo umestil - 
ali bo glasbilo obstalo nekje v 
kotu in bodo vsa ta leta poza-
bljena ali pa se bo otrok imel 
možnost vključiti v neko sku-
pino ali orkester. Mnogi, ki so 
se vpisali na te inštrumente, 
so se namreč kasneje prepisali 
na orkestrske inštrumente, da 

so lahko del teh ekip. Oni ne le 
muzicirajo, ampak tudi prija-
teljujejo, to je način življenja. 
To je bogastvo tega okolja, res 
zdrava vključenost v neke ob-
like preživljanja prostega časa, 
ki niso vezane na ulico in ne-
umnosti, po domače povedano.

Torej je glasbena šola 'ba-
zen', ki napaja številne ljubi-
teljske glasbene zasedbe, od 
orkestrov do zabavnih sku-
pin in ansamblov - je Posav-
je glasbena pokrajina?

Zagotovo je. V Krškem zgodo-
vina in velikost orkestrov, v 
mislih imam simfonični orkes-
ter, pihalno godbo in big band, 
puščata neko sled in Krško je s 
tega vidika resnično glasbeno 
mesto. Tu ni nikogar, ki ne bi 
bil vsaj posredno vpet v glas-
beno življenje, v te zasedbe je 
vpetih okrog 250 ljudi in to za-
gotovo vpliva na kulturno do-
gajanje in interes za glasbo, 
kar se prenaša na mladino. 

Omenili ste že, da sicer 
manj ši del, a nekateri ven-
darle nadaljujejo glasbeno 
šolanje in študij. Kam odha-
jajo?
Letos gredo vsi trije naši učen-
ci, ki nadaljujejo šolanje, na 
Konservatorij za glasbo v Lju-
bljani. Pri teh letih že iščeš 
konkreten kontakt s profesor-
jem, ki mu zaupata skupaj z 
učiteljem, in to vpliva na izbiro 
šole. Poleg na omenjeno šolo 
v Ljubljani gredo največkrat 
še na Konservatorij za glasbo 
in balet Maribor ter na sredn-
jo glasbeno šolo Celje, ki je del 
splošne gimnazije. Temeljna 

ustanova za študij glasbe pri 
nas je Akademija za glasbo v 
Ljubljani, v Mariboru je na pe-
dagoški akademiji smer glas-
ba, ki izobražuje učitelje teo-
retičnih primerov, mnogi so 
študirali v Zagrebu in nekate-
ri drugje v tujini. Pot glasbeni-
ka je vedno razvejana in mal-
ce ciganska.

Če se vrneva malo nazaj: 
kako krmarite med željami 
po pouku bolj tradicional-
nih, ljudskih glasbil in uva-
janjem bolj sodobnih glasbil 
in zvrsti? Na javnih nastopih 
pogosto opazimo, da najgla-
snejši aplavz dobijo učenci, 
ki igrajo diatonično harmo-
niko, manj pa tisti, ki igrajo 
bolj 'klasična' glasbila. 
Dvomim, da je to odraz tega, 
ker bi jim bilo eno toliko bolj 
všeč kot drugo. Mogoče re-
sen pristop h glasbi producira 
neko zadržanost s strani pos-
lušalstva v smislu, da višja, kot 
je kultura in umetnost v izrazu, 
previdnejši je odziv nanjo. Do-
ločene oblike ljudske in naro-
dnozabavne glasbe se dogaja-
jo tam, kjer je veliko ljudi in ni 
izraženega toliko glasbenega 
pričakovanja ali interesa, od-
ziv ljudi pa je odraz splošne-
ga stanja sproščenosti in ve-
selja v tistem trenutku. Ko pa 
se gre na koncert, ki zahteva iz-
ražen glasbeni interes in okre-
pljen okus, te evforije ni toliko. 
To pa ne pomeni, da občutek, 
ki so ga poslušalci intimno do-
živeli, ni enak ali duhovno še 
mnogo globlji.
Sicer pa nikakor ne bi želel, 
da bi izpadlo, da tukaj gojimo 
samo resno glasbo, saj sva po-
zabila izpostaviti, da poučuje-
mo vse ljudske inštrumente - 
citre, tamburico in diatonično 
harmoniko, ter smo bili med 
prvimi, ki smo jih vključeva-
li, ko na sistemski ravni to še 
ni bilo omogočeno. Tako so 
sklepni deli naših prireditev 
tudi bolj zabavni in evforični 
in nam je ta večplastnost zelo 
pomembna.

V zadnjem času dajete ve-
liko poudarka glasbenemu 
izobraževanju otrok s po-
sebnimi potrebami, na tem 
področju menda kar predn-
jačite v Sloveniji. 
Temu ne dajemo ravno pre-
tiranega poudarka, gre za to, 
da so otroci s posebnimi po-
trebami povsem naraven ses-
tavni del našega ustroja zno-
traj šole. Izobraževanje teh 
otrok na sistemski ravni v 
naši državi ni razrešeno. Pre-
cej zadržkov je bilo ravno med 
glasbenimi šolami glede njiho-
vega sprejemanja, saj je glas-
bena šola, če gledamo povsem 
birokratsko, namenjena samo 
nadarjenim otrokom. Zno-
traj tega je nastalo drugačno 
razumevanje med našo šolo, 
ki ima s tem neko izkušnjo in 
tradicijo, in vsemi ostalimi šo-

Mitja Režman, ravnatelj Glasbene šole Krško:

KRŠKO - Glasbene šole so pomembni soustvarjalci kulturnega življenja v lokalni skupnosti, kar se izraža 
na številnih prireditvah skozi leto, tudi ob občinskih praznikih, kot je trenutno krški. O tem in drugih vidi-
kih njenega delovanja smo se pogovarjali z ravnateljem Glasbene šole Krško Mitjo Režmanom. 

Krško je res glasbeno mesto

Mitja Režman, letnik 1967, je po rodu Mariborčan, po izo-
brazbi pa diplomirani pravnik in akademski glasbenik - kita-
rist. Kot pravnik je opravil pripravništvo na Višjem sodišču v 
Mariboru, nato pa poučeval na glasbenih šolah v Ajdovščini, 
Radovljici in Trebnjem, dokler ga ni pred 15 leti osebna zgo-
dba pripeljala v Posavje in Glasbeno šolo Krško. Na ravnatelj-
skem mestu je septembra 2013 nasledil dolgoletnega ravna-
telja Draga Gradiška. Živi v Selah pri Dobovi.
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lami, ki izhajajo izključno iz te 
zakonske zasnove. Naše sta-
lišče je bilo od nekdaj, da šola 
ne izobražuje samo programa 
glasba, ampak tudi predšols-
ko glasbeno vzgojo, pripravni-
co, kar je skupinski pouk, ki ni 
vpet v prehajanje iz razreda v 
razred in v sistem ocenjevan-
ja, torej bi lahko znotraj glas-
benega šolstva našli podobno 
strukturo tudi za otroke s po-
sebnimi potrebami. Moramo 
se seveda zavedati, da oni niso 
sposobni slediti programu, ki 
ga zahteva program glasba po 
kriterijih nadarjenosti, moto-
ričnosti, po drugi strani pa mo-
ramo vedeti, da jim glasbena 
šola pomeni izjemno vsebino 
v njihovem življenju, izjemno 
možnost izražanja, koriščenja 
prostega časa, neko rdečo nit 
in jedro, ki ga imajo v življen-
ju, tako glede organizacije in 
obiskovanja pouka kot tistega, 
s čimer se doma koncentrirano 
ukvarjaš. To je glavna kvaliteta, 
ki jo ti otroci, pa tudi mladost-
niki in starejši, dobijo z vklju-
čevanjem v naše programe.

Kako je prišlo do tega in 
kako pomembno je to za 
naše okolje? 
Potrebna sta bila dva ključna 
momenta. Prvič: pripravlje-
nost učiteljev, še posebej je tre-
ba izpostaviti Branko Žičkar, 
ki je sprejela vsaj 40 kandi-
datov, med katerimi so se le 
redki sposobni prestaviti na 
konkretno glasbilo in nadalje-
vati izobraževanje, v glavnem 
pa ostajajo znotraj osnovnih 
elementov glasbe, glasbene 

igre in ritma, Orffovega intru-
mentarija, piščali itd., kar jim 
okrepi samozavest in jim nare-
di življenje lepše. In drugič: ve-
lika vloga prejšnjega ravnatelja 
Draga Gradiška, da z nobenim 
ukrepom temu ni nasprotoval, 
prav nasprotno, s svojo voljo in 
vnemo je znal motivirati učite-
lje, da so te otroke vzeli med-
se. Zdaj je od tega že 13, 14 let 
in nekateri med njimi, ki so se 
vključili v začetku, so še danes 
pri nas. V tem kontekstu vidim 
tudi pomen predsednikovega 
priznanja, ki ga je dobil g. Gra-
dišek (Jabolko navdiha, op. a.), 
se pravi, da je pogumno oral le-
dino in se ni zaprl znotraj bi-
rokratskih okvirjev, pa tudi kot 
nagrado vsem učiteljem, ki so 
te otroke nesebično sprejeli in 
jih z veliko mero dobre volje, 
srca, znanja in potrpežljivosti 
podpirali.

Glede tega, kaj to pomeni 
tem otrokom, veste tudi iz 
osebne izkušnje …
Tudi, moj sin je avtist in je 
vklju čen v glasbeno šolo. Ni 
pa glasbena šola edina, ki ima 
na tem području pozitiven od-
nos do ljudi s posebnimi po-
trebami, marsikaj se tu dogaja 
dosti bolj kvalitetno kot kjer-
koli drugje. Recimo na področ-
ju športa invalidov s Športnim 
društvom Plavalček, pa Val-
vasorjeva knjižnica z bralno 
značko Petra Klepca, pa Kul-
turni dom, ki jih vključuje v 
biljeterska dela … 
Zdi se mi, da je Krško v tem 
trenutku sposobno pionirs-
kega projekta. Na sistemski 

ravni je za otroke s posebni-
mi potrebami zelo dobro pos-
krbljeno, kar se tiče integracije 
in posebnih oblik izobraževan-
ja, ampak piramida možnosti 
se močno zoži v odrasli dobi. 
Moramo omogočiti način nji-
hovega funkcioniranja v druž-
bi do pozne starosti. Ravno 
skozi zrelost in naklonjenost 
trenutni situaciji v mestu in 
skozi javne službe, ki sva jih 
prej omenila, smo sposobni te 
ljudi integrirati tudi v odrasli 
dobi. Morali bi narediti sistem 
javnih del in jih razpršiti po ne-
kaj v vsaki ustanovi ali zavo-
du, kjer bi pod mentorstvom 
delali kot neke vrste pomoč-
niki. Tako bi lahko zelo kvali-
tetno poskrbeli za njihovo dol-
goročno integracijo. Seveda pa 
je treba v to iti enako pogum-
no, kot smo šli mi z njihovim 
sprejemanjem v glasbeno šolo.

Kako ocenjujete vaše sode-
lovanje z okoljem, predvsem 
z ostalimi (kulturnimi) usta-
novami, tako v občini kot 
širše v regiji?
Pozicija glasbene šole, ki delu-
je v manjšem lokalnem okolju, 
je drugačna kot pozicija glas-
bene šole, ki deluje v velikem 
središču,npr. v Ljubljani in Ma-
riboru, kjer imajo tako razvite 
kulturne ustanove, da glasbeni 
šoli ni treba v toliki meri krei-
rati kulturnega življenja v okol-
ju. Mi se zelo dobro zavedamo, 
da nismo samo vzgojno-izo-
braževalna ustanova, ampak 
tudi soustvarjalci kulturnega 
življenja v kraju in se odziva-
mo na vse potrebe. Podpiramo 

vse javne ustanove, ki svoje 
prireditve vsaj deloma bazira-
jo tudi na našem programu, od 
osnovnih šol in vrtcev, galerij in 
muzejev, knjižnice, ljudske uni-
verze, centra za socialno delo 
do raznih društev in tudi pod-
jetij, sodelujemo tudi pri vseh 
dobrodelnih prireditvah. To 
pomeni čez 200 prireditev na 
leto izven našega šolskega pro-
grama. Si lahko zamislite, kakš-
na produkcija je to?  

Vemo, da ste glasbeno aktiv-
ni tudi izven službe, kot član 
zasedbe Mascara, kako po-
membno je to za vas?
V življenju glasbenika se te 
stvari seveda zelo prepletajo, 
tako da to pravzaprav ni nič 
posebnega, po drugi strani pa 
je to srčika, bit glasbenika, da 
je aktiven v nekem glasbenem 
okolju. Pred kratkim smo pos-
neli ploščo, LP na vinilu, ukvar-
jamo pa se s tangom nuevom, 
se pravi neplesno tango glas-
bo, in fadom nuevom, sodobno 
portugalsko glasbo, 'cepljeno' 
na izkušnje, ki jih imamo čla-
ni zasedbe.

Kateri so sicer vaši najljubši 
skladatelji?
Meni osebno recimo Arvo Pärt 
(estonski skladatelj, op. a.), 
Alfred Šnitke (ruski sklada-
telj, op. a.) in Henryk Górecki 
(poljski skladatelj, op. a.), gre 
za sodobne skladatelje resne 
glasbe, to mi je intimno naj-
bližje In seveda še cela pale-
ta drugih, glasba je le dobra in 
slaba, ločena po zvrsteh.
 Peter Pavlovič

LJUBLJANA, KRŠKO- Predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor je 25. maja podelil priznanje »Jabolko navdiha« štirim po-
sameznikom, ki svoje delo opravljajo kot poslanstvo in potrjuje-
jo, da je skupnost več kot seštevek, med njimi tudi nekdanjemu 
ravnatelju Glasbene šole Krško Dragu Gradišku. Poleg njega so 

ga dobili še mag. Alen-
ka Krapež, dr. Inga 
Breznik in mag. Mar-
ko Slavič. Gradišek si 
je predsednikovo priz-
nanje prislužil zaradi 
zaslug pri vključevan-
ju otrok s posebnimi 
potrebami v glasbe-
no vzgojo in izobraže-
vanje na Glasbeni šoli 
Krško, ki je danes edi-
na glasbena šola v Slo-
veniji, ki neguje skrb 
za glasbeno izobraže-
vanje otrok s posebni-
mi potrebami, kot piše 

v obrazložitvi priznanja. Šola je na željo staršev otrok s poseb-
nimi potrebami pred desetletjem oblikovala posebno skupino 
učiteljev, ki se ob rednem delu ukvarjajo tudi s temi otroki. »S 
svojim zagnanim delom in ljubeznijo do glasbe se je Drago Gra-
dišek tako zapisal v slovensko glasbeno zgodovino tudi na po-
dročju dela z otroki s posebnimi potrebami. Ob spoštovanju, ki 
ga uživa med številnimi rodovi glasbenikov, strokovnjaki in glas-
benimi navdušenci, ima tudi zanj nedvomno prav poseben po-
men radost otrok, ko ob svetovnem dnevu Downovega sindro-
ma vsako leto zaigrajo na koncertu z naslovom Pisan kot metulj. 
Njegovo pripravljenost dejavno sprejemati različnost in jo vkl-
jučevati v življenje širše skupnosti visoko cenijo mnogi in za vse 
bo dr. Drago Gradišek trajen vzor in navdih,« je zapisal predsed-
nik v obrazložitvi.  
 P. P. ,
 foto: Tamino Petelinšek/STA  
 (spletna stran predsednika RS)

Dragu Gradišku 'Jabolko navdiha'

KRŠKO, LJUBLJANA - Krški župan mag. Miran Stanko je na 
novinarski konferenci ob občinskem prazniku izpostavil te-
žnje s strani države po znižanju nadomestila za omejeno rabo 
prostora (NORP) na območju jedrskega objekta. Te se sko-
zi težave pri izplačilu nadomestila kažejo že nekaj let, v zad-
njem času pa tudi v predlaganih spremembah nekaterih za-
konov, zlasti zakona o Skladu za razgradnjo NEK, s katerimi 
se bo krški občinski svet seznanil na naslednji seji 15. juni-
ja. Po trenutni uredbi NORP za občino Krško znaša 8,3 mili-
jona evrov letno, zavezanci za izplačilo pa so NEK, Sklad za 
razgradnjo NEK in ARAO. 

Stankove besede so se potrdile že čez nekaj dni, saj je Vlada 
RS sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju Medresorske 
delovne skupine za preučitev ureditve izplačevanja NORP za 
odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Usta-
novitev skupine so utemeljili z ugotovitvami Računskega so-
dišča, ki v revizijskem poročilu z 21. 12. 2016 »Zagotavljanje 
sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in za od-
laganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Kr-
ško« navaja, da obstaja tveganje, da zaradi višine NORP Sklad 
NEK ne bo zbral dovolj sredstev za razgradnjo NEK in za odla-
ganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, s čimer ne bo dosežen 
osnovni namen ustanovitve in delovanja sklada. Naloge med-
resorske delovne skupine so preučitev dosedanje ureditve 
na področju izplačevanja nadomestil na območju odlagališča 
NSRAO, podati predlog možnih rešitev izplačevanja glede na 
njihovo vsebino ter glede na zavezanca za plačilo, upoštevajoč 
kriterije, kdo je lastnik odlagališča NSRAO, njegov upravlja-
vec, uporabnik in imetnik dovoljenja za njegovo obratovanje, 
vključno s prednostmi in slabostmi teh možnih rešitev. Vodja 
skupine je mag. Matjaž Ferjančič, predstavnik Ministrstva za 
okolje in prostor, člani pa Andrej Stritar, predstavnik Uprave 
RS za jedrsko varnost, dr. Tomaž Šutej, predstavnik Uprave 
RS za varstvo pred sevanji (Ministrstvo za zdravje), mag. Mi-
lena Černilogar Radež ter Maša Vrhovnik, obe predstavni-
ci Ministrstva za infrastrukturo.

Župan Stanko meni, da sestava skupine kaže na namero zni-
žanja nadomestila. »Pogovarjajo se o lokalnem prebivalstvu 
brez vednosti lokalnega prebivalstva, kar je čudno,« je dejal za 
naš časopis. V okviru obravnave v uvodu omenjenega zakona 
bodo tako med drugim zahtevali, naj Vlada RS v skupino vklju-
či tudi predstavnike lokalnih skupnosti in energetskih podje-
tij ter da nadomestilo za občino Krško ostane v višini, kot je 
bila določena ob sprejemanju prostorskega akta za umešča-
nje odlagališča NSRAO v Vrbini.
 P. Pavlovič

Država reže jedrsko rento?

Osemčlanska komisija za oce-
njevanje inovacij, ki ji je pred-
sedovala mag. Justina Šepe-
tavc, Vipap Videm Krško d.d., 
poleg nje so jo sestavljali še Da-
mjan Mežič, Savaprojekt d.d., 
Darko Gorišek, GZS OZP, dr. 
Gregor Škorc, NEK d.o.o., Jože 
Vuk, Metalna Senovo d.o.o., Si-
mona Rataj, GZS, dr. Tomaž 
Žagar, ARAO, ter Vinko Knez, 
Inkos d.o.o. Krmelj, je določila, 
da so letošnji prejemniki zlatih 
priznanj: Cerjak d.o.o. za ino-
vacijo »Strižna sklopka kar-
danske gredi z vnaprej nasta-
vljivimi vrednostmi nazivnega 
navora« inovatorjev Matja-
ža Cerjaka in Stanislava Ko-
nečnika; INO Brežice d.o.o. za 
inovacijo »Aktivni nadzor vi-
bracij na profesionalnih kme-
tijsko-komunalnih strojih« ino-
vatorjev Branka Kosa in mag. 
Aleksandra Cvetanovskega 
ter Radeče Papir Nova d.o.o. 
z inovacijo »NIR fluorescen-
tna zaščita v papirju z zaščita-
mi« inovatork Barbare Sušin 
in Kristine Bašnec. Zlato na-
grajeni so se s tem uvrstili tudi 
na nacionalni nivo ocenjevanja. 
Srebrna priznanja so si zasluži-
li: Komunala Brežice d.o.o. za 
inovacijo »Inovativni sistem 
spodbujanja inovacijske orga-
nizacijske kulture v Komunali 
Brežice« inovatorjev Jasmine 

Inovacije za napredek družbe
KRŠKO - GZS Območna zbornica Posavje, Krško je 6. junija pripravila podelitev priznanj najboljšim inova-
cijam regije Posavje za leto 2017. V tem letu je že štirinajstič objavila razpis za najboljše inovacije, na kate-
rega so prijavili deset inovacij, ki so jim podelili tri zlata, pet srebrnih in dve bronasti priznanji.

Butara, Petre Grajžl, Afrodite 
Horvatič, Mojce Kerin, Lidije 
Vučajnk Škrobot in Aleksan-
dra Zupančiča; Q Techna d.o.o. 
PE Krško za inovacijo »Vozilo 
za daljinski vizualni pregled 
površine reaktorske glave v je-
drskih elektrarnah« inovator-
jev Petra Zalokarja, Jerneja 
Jermana, dr. Andreja Lešnja-
ka, Iztoka Palčiča in Andreja 
Sikoška; Stilles d.o.o. za inova-
cijo »Prototip konvergenčnega 
sistema upravljanja procesov 
v hotelskih sobah« inovator-
jev Roberta Prešerna, To-
maža Jegliča, Mirana Dani-
čiča in Marka Vouka; TPV 
d.o.o. PE Brežice za inovacijo 
»Avtomatizirani elektro-upo-
rovni varilni stroj s servo-po-
zicioniranjem in rotacijsko de-
lilno mizo« inovatorjev Alena 

Černelča, Miroslava Kuhari-
ča, Borisa Antoloviča, Jožeta 
Gramca, Ivana Živiča, Matja-
ža Sotlerja, Boštjana Piletiča, 
Marka Malnariča in Marka 
Lozarja ter TPV d.o.o. PE Bre-
žice za inovacijo »Pametni stroj 
za sestavo zabojev« inovator-
jev Alena Černelča, Borisa An-
toloviča, Jožeta Gramca, Petra 
Pšeničnika, Veljka Goleša, 
Miša Pereška in Blaža Stare-
ta. Bronasti priznanji sta preje-
la: KNOF – razviti posel, d.o.o., 
so.p. za inovacijo »KiSS dnevni 
trajni vložki za ženske« inova-
torke Ksenije Lovrin Maćešić 
ter Muflon d.o.o. za inovacijo 
»Kontrola navijanja 0,14 mm 
INOX žice na 10 mm debelo 
INOX šibko s štetjem ovojev na 
celotni dolžini« inovatorja Be-
njamina Kampuša.

Na podelitvi sta uvodna nago-
vora pripadla predsedniku GZS 
Območne zbornice Posavje, Kr-
ško Martinu Novšaku in pred-
sedniku GZS Boštjanu Gor-
jupu, ki sta tudi podeljevala 
priznanja. Novšak je čestital 
nagrajenim inovatorjem, ki po 
njegovih besedah prinašajo 
dodane vrednosti, spodbujajo 
konkurenčnost gospodarstva 
na mednarodnih trgih in dvigu-
jejo standard življenja. »Inova-
tivnost v slovenskem prostoru 
vedno zahteva novo motivaci-
jo in da poskušamo mlade ljudi 
nagovoriti, da dajo svoj prispe-
vek v organizacijah,« je dejal 
Novšak in dodal, da so veseli, 
da imajo letos deset zelo dob-
rih inovacij z različnih področij 
ter da inovatorji želijo pokazati 
svoje dosežke in se promovira-
ti. In ravno to je tisto, kar v GZS 
Območni zbornici Posavje, Kr-
ško podpirajo in verjamejo, da 
lahko naša družba napreduje 
ravno s takimi inovacijami, je 
še povedal. Rezultate ocenjeva-
nja inovacij je predstavila pred-
sednica komisije Šepetavčeva. 
Podelitev je povezovala Petra 
Rep Bunetič, ki je tudi prebi-
rala opise vseh nagrajenih ino-
vacij. Za glasbene premore sta 
poskrbela Robert Petan in 
Maja Weiss.
 Rok Retelj

Nagrajeni inovatorji za leto 2017 s predsednikom GZS

Gradišek in Pahor ob podelitvi prizna-
nja "Jabolko navdiha"
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S projektom, ki so ga javno 
prvič predstavili decembra 
2016, v njem pa sodelujejo 
Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Krško, Občina Kr-
ško, Šolski center Krško-Sev-
nica, GZS Območna zbornica 
Posavje, Krško in Aktiv ravna-
teljev OŠ Posavja, želijo mla-
dim po končanem izobraževa-
nju omogočiti lažji prehod na 
trg dela. Pomanjkanje ustre-
zno usposobljenega kadra na-
mreč postaja globalni problem 
sodobnega gospodarstva, zato 
so k reševanju te problematike 
pristopili postopoma in siste-
matično, torej najprej z aktiv-
nostmi pri osnovnošolcih ter 
nato v srednjih šolah in na fa-
kultetah. V Posavju ta projekt 
uvajajo po vzoru evropskega 
projekta Alliance for Youth, na-
stalega v letu 2014 v iniciativi 
družbe Nestle in v sodelovanju 
s številno mrežo mednarodnih 
podjetij, ki na ravni EU na po-
dročju dualnega izobraževa-
nja dosega odlične rezultate 
in katerega je na okrogli mizi 
predstavila tudi predstavnica 
družbe Nestle Gabriele Stau-
bmann. 

PRENESTI DOBRE PRAKSE 
IZ TUJINE

»Zadnjega pol leta bijemo bit-
ko, da bi dobre prakse iz Av-
strije, Nemčije in Švice pre-
nesli tudi v slovenski prostor. 
Uspelo nam je povezati vse 

ključne deležnike, od osnov-
nih šol, kjer se pridružijo tudi 
starši, srednjih šol in fakultet 
do lokalnih skupnosti in go-
spodarstva na čelu z gospo-
darsko in obrtno zbornico,« je 
povedal Franc Bogovič. »Nuj-
no je zavedanje, da smo za ra-
zvoj kadrov odgovorni vsi. Ena 
ključnih ugotovitev je, kako v 
šolski sistem pripeljati več 
prakse, hkrati pa najti odgo-
vore za gospodarstvo v regi-
ji in slovenskem prostoru ter 
na trg delovne sile pripeljati 
čim bolj opremljene mlade,« 
je povzel aktivnosti v projek-
tu. Ključna težava je namreč 
trgu delovne sile neprilagojen 
šolski sistem, ki ima slab, ne-
zadosten in pomanjkljiv du-
alni sistem izobraževanja, saj 
smo ga, pravi Bogovič,'uspeš-
no' zatrli v 90. letih, dober vzor 
pa imamo v prej omenjenih dr-
žavah, kjer gre 35-40 % mla-
dih (15-16 let) v srednje šole, 
v katerih je do 80 % časa pra-
kse, ostalo pa teoretični del iz-
obraževanja. Tako pripravi-
jo kader, ki je zelo učinkovit 
na trgu delovne sile, brezpo-
selnost mladih pa je zelo niz-
ka (okoli 8 %), medtem ko v 
mediteranskih državah znaša 
do 50 %. »Od nas je odvisno, 
kako to prenesti v slovenski 
prostor in razmere,« poudarja 
Bogovič. Meni, da je že v obsto-
ječem šolskem sistemu veliko 
rezerv in da bi delež praktične-
ga izobraževanja s sedanjih 20 

tednov v treh letih lahko prib-
ližali 52 tednom: »Da se ne bo 
dogajalo, kar ves čas ponavlja-
jo podjetja in obrtniki: da mla-
di pridejo po zaključku šolanja 
k njim, potem pa jih še leto ali 
dve učijo osnov, ki jih ti pokli-
ci rabijo.« 

POPISALI POTREBE IN 
UČNA MESTA

Direktorica Območne obr-
tno–podjetniške zbornice Kr-
ško Janja Starc je predstavi-
la številne izvedene aktivnosti 
zavezništva v slabega pol leta, 
med katerimi so bila sreča-
nja s predstavniki gospodar-
stva, predvsem panog, ki jih 
pokriva lokalni ŠC Krško-Sev-
nica, ter srečanje z ravnatelji 
in socialnimi pedagogi osnov-
nih šol v Posavju, del aktivno-
sti je bil prijavljen tudi na raz-
pis za sredstva CLLD. V okviru 

projekta je že pripravljen po-
pis opremljenosti osnovnih 
šol za izvajanje pouka in inte-
resnih dejavnosti na področju 
tehnike, ugotovljen interes OŠ 
za izvajanje aktivnosti promo-
cije poklicev in narejen popis 
dosedanjih aktivnosti posa-
vskih javnih zavodov v smeri 
kariernih priložnosti mladih 
in promocije poklicev. Zavez-
ništvo za mlade je pripravi-
lo tudi kadrovski potencial do 
leta 2020 (temeljita analiza 
nabora potencialnih zaposlo-
valcev jih čaka še v prihodnje), 
nabor učnih mest v podjetjih, 
ki so pripravljena sodelovati v 
procesu dualnega sistema iz-
obraževanja. V projektu želijo 
dualni sistem izobraževanja 
vpeljati tudi na srednješolsko 
raven izobraževanja, saj do-
sedanja 14-dnevna praksa (v 
vseh štirih letih) ne omogo-
ča zadostne seznanitve z de-

Prvi koraki posavskega Zavezništva za mlade
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 26. maja potekala okrogla miza v okviru projekta Zavezništvo za mlade, v katerem so na pobudo in v sodelovanju z evrop-
skim poslancem Francem Bogovičem združili moči posavsko šolstvo, gospodarstvo in lokalna skupnost. Ugotovili so, da je projekt na pravi poti.

Z leve: Janja Starc, Franc Bogovič in Gabriele Staubmann

Gostitelj dogodka, župan 
Srečko Ocvirk, je orisal po-
membnejše kazalce poslo-
vanja gospodarskih družb in 
podjetnikov ter se osredoto-
čil na vzvode, s katerimi lokal-
na skupnost v trajnem dialogu 
spodbuja kakovostno podpor-
no okolje za razvoj gospodar-
stva. Med njimi so proračun-
ske spodbude, štipendiranje, 
komunalno opremljanje po-
slovnih con in učinkovito spre-
jemanje prostorskih aktov, saj 
potreba po večjih poslovnih 
površinah konstantno raste. 
Omenil je tudi vlogo t. i. dne-
vov odprtih vrat gospodarskih 
družb. »Ugotavljamo, da pre-
bivalci zelo slabo poznajo not-
ranjost delovanja podjetij, ne 
prepoznavajo sodobnih tehno-
logij in izzivov sodobnih delov-
nih mest, ki se odpirajo zato, da 
bi se domači strokovnjaki žele-
li v takšni sredini zaposlovati. 
Zato so dnevi odprtih vrat dob-
ro sprejeti z več zornih kotov, 
eno je spremljanje tehnologije,  
kaj se dogaja v podjetjih, drugo 
pa spremljanje okoljske spre-
jemljivosti, ki je zelo pomem-
ben dejavnik zaupanja lokalne 
skupnosti,« je pojasnjeval.

lovnim procesom, v ta namen 
bodo na ŠC Krško-Sevnica v 
smislu odprtega kurikuluma 
poskusno pričeli z dodatnim 
izobraževanjem v podjetjih oz. 
z vključenostjo podjetij v okvi-
ru projektnih nalog. »Pred-
vsem gre za promocijo pokli-
cev po osnovnih šolah, da se 
mladi seznanijo s poklici, ki so 
zaposljivi v domačem okolju. 
Največ potreb je v tehničnih 

poklicih v kovinarski, strojni, 
elektro in lesni branži,« je po-
udarila Starčeva. Za posavske 
osnovnošolce načrtujejo ogled 
Mednarodnega obrtnega sej-
ma v Celju, kjer bodo pripravi-
li tudi okroglo mizo, na kate-
ri bodo s projektom poskusili 
seznaniti tudi gospodarskega 
ministra in šolsko ministrico. 
»Mislim, da se nam bodo kma-
lu pridružili tudi v ostalih regi-
jah po Sloveniji, saj bodo spoz-
nali, da je to dober projekt,« je 
prepričana.

Tudi tokrat so na okroglo 
mizo povabili predstavnike 
šolskega ter gospodarskega 
ministrstva. V. d. generalne-
ga direktorja Direktorata za 
internacionalizacijo, podje-
tništvo in tehnologijo na Mi-
nistrstvu za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo RS Jernej 
Tovšak je izrazil podporo Za-
vezništvu za mlade v Posav-
ju in Sloveniji ter opozoril, da 

je ključno ustvarjati delovna 
mesta in spodbujati investici-
je, treba pa se je zavedati tudi 
problema strukture delovne 
sile ter tudi staranja prebival-
stva tako v EU kot v Sloveniji. 
Vidik izobraževalne politike in 
trenutnih aktivnosti države na 
področju vajeništva in dualne-
ga izobraževanja je udeležen-
cem predstavil direktor Centra 
RS za poklicno izobraževanje 
Elido Bandelj.

 Peter Pavlovič

Zbrani na okrogli mizi

(Sevniško) gospodarstvo okreva
SEVNICA - 29. maja je na sevniškem gradu potekalo tradicionalno srečanje gospodarstvenikov, ki deluje-
jo na območju občine Sevnica in s tem sooblikujejo gospodarsko podobo kraja in občine, posavske regije in 
širše skupnosti. 

Podatke krške izpostave AJPES 
o poslovanju gospodarskih 
družb, zadrug in samostojnih 
podjetnikov v sevniški obči-
ni za leto 2016 je podal pred-
sednik upravnega odbora Go-
spodarske zbornice Slovenije, 
Območne zbornice Posavje, 
Krško in generalni direktor 
GEN energije Martin Nov-
šak. V občini Sevnica prevla-
duje predelovalna dejavnost 
in z njo se je v lanskem letu 
ukvarjalo 56 družb in vse so 
poslovale pozitivno - neto čis-
ti dobiček je znašal 9.494 tisoč 
evrov in je bil 42,1 % višji kot 

leta 2015. V sevniški občini je 
v letu 2016 delovalo tudi 553 
podjetnikov s 508 zaposle-
nimi, ki so dosegli 58.919 ti-
soč evrov prihodkov. »Števi-
lo zaposlenih v gospodarstvu 
se povečuje. Slovenija doživlja 
renesanso, a želeli bi si še več-
jo gospodarsko rast v Sloveni-
ji in celem svetu,« je še dejal.

Dobre novice prihajajo tudi 
z Zavoda za zaposlovanje, saj 
je predstavnica sevniške eno-
te Saša Mohorko dejala, da so 
potrebe po delavcih v porastu. 
Konec aprila je bilo v sevniški 

občini 732 iskalk in iskalcev 
zaposlitve in med njimi je 40 % 
starih 50 let ali več, kar pa lah-
ko predstavlja problem, ker so 
starejši težje zaposljivi. »Zapo-
slovalci dajejo prednost mlajši 
populaciji, a počasi bo potreb-
no odpirati vrata tudi starej-
šim,« je menila in predstavila 
še nekatere programe subven-
cioniranja zaposlitve.

Ravnatelj edine sevniške sre-
dnje šole Matjaž Prestor je 
predstavil zgodovino šole, ki 
sega v leto 1909, in v nadalje-
vanju izrazil zadovoljstvo z le-
tošnjim vpisom v oba poklicna 
izobraževalna programa, mizar 
in frizer. Šola si želi še tesnej-
šega sodelovanje z gospodar-
stveniki in podjetniki, pri kate-
rih dijakinje in dijaki opravljajo 
obvezno delovno prakso. Izvr-
šna direktorica Ameriške go-
spodarske zbornice Sloveni-
je (AmCham) Ajša Vodnik je 
navzočim predstavila delova-
nje zbornice, možnosti sode-
lovanja tudi sevniških pod-
jetij z zbornico in preko tega 
vzpostavljanja stikov z ameri-
škim gospodarskim okoljem.
 Smilja Radi

Martin Novšak in Srečko Ocvirk (foto: Občina Sevnica)

SEVNICA - Na sevniškem gradu se je 24. maja na 23. redni 
seji sestal Občinski svet občine Sevnica, ki je obravnaval tudi 
predlog pravilnika o subvencioniranju komunalnega pri-
spevka mladim družinam za gradnjo individualnih stano-
vanjskih hiš v sevniški občini. 

V razpravi, ki je sledila predstavitvi predloga pravilnika, je To-
maž Lisec med drugim izpostavil: »Razmislimo, kaj naj z mla-
dimi pari, ki ne morejo imeti otrok, in kaj storiti z mladimi, ki 
še nimajo otrok, želeli pa bi imeti svoj vrtiček.« Podobno mne-
nje je izrazil tudi Gregor Korene: »Mladi so najpogostejši inve-
stitor, ko še nimajo otrok.« Franc Pipan bi v omenjenem pravil-
niku dvignil starostno mejo. Po zaključeni razpravi, v katero se 
je poleg župana Srečka Ocvirka vključila tudi vodja oddelka za 
splošne zadeve na Občini Sevnica Alenka Mirt ter podala nekaj 
pojasnil, so sprejeli sklep, da se kot mlada družina šteje družina 
z vsaj enim otrokom in v kateri vsaj eden od staršev ni star več 
kot 35 let, ne glede na starost otrok, in življenjska skupnost ene-
ga ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri 
čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o 
komunalnem prispevku. Do spremembe in dopolnitve pravilni-
ka je prišlo, ker zakon o prostorskem načrtovanju v delu komu-
nalnega prispevka ne pozna posebnih olajšav za mlade družine, 
zato je to področje Občina Sevnica uredila že leta 2014 s poseb-
nim občinskim pravilnikom. 
Svetnice in svetniki so sprejeli tudi predlog sklepa o soglasju 
k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na 
domu in o določitvi subvencioniranja storitve za leto 2017. Za 
uporabnike storitve cena ostaja enaka, in sicer 4,80 €/uro za sto-
ritev v času delovnih dni; 6,24 €/uro za nedeljsko delo in 6,72 
€/uro na dan državnega praznika in dela prostega dne (subven-
cija občine je okoli 70 %  do polne cene storitve).
V nadaljevanju seje so sprejeli še Odlok o rebalansu A proraču-
na Občine Sevnica za leto 2017 zaradi v zaključnem računu pre-
teklega leta ugotovljenega presežka in spremenjene dinamike 
pridobivanja v tekočem proračunu načrtovanih investicijskih vi-
rov. Občinski svet je bil seznanjen še z razpisom Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za pripravo projekta umestitve 
atletske steze s tribunami na območju načrtovanega sevniškega 
stadiona v višini 448.000 evrov. 
 S. Radi

Subvencije za mlade družine
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SLOVENSKA VAS - 20. maja je Gasilska zveza Brežice na par-
kiriščih pred skladiščem podjetja Slovenijales v Slovenski 
vasi organizirala občinsko gasilsko tekmovanje za memori-
al Matevža Haceta 2017. Tekmovalo je več kot 250 gasilcev 
v kategorijah pionirjev, mladincev, starejših gasilcev ter čla-
nic in članov A in B ekip.

S tekmovanjem je najprej pričela mladina. Pri pionirjih, ki so se 
pomerili v treh preizkušnjah (vaja z vedrovko, štafeta s preno-
som vode in vaja razvrščanja), so se najbolje odrezali mladi gasil-
ci PGD Cerina, drugo mesto so dosegli pionirji PGD Veliki Obrež 
1, tretji so bili mladi člani PGD Bizeljsko. Tekmovali so še pio-
nirji iz PGD Mihalovec, Rakovec, Pišece, Bukošek, Brežice okoli-
ca in Veliki Obrež. Pri mladincih, ki so se preizkusili v mokri vaji 
s hidrantom, vaji razvrščanja in teoretičnem testu, je prvo mes-
to osvojila ekipa PGD Bukošek pred PGD Rakovec in PGD Ceri-
na, nastopili sta še ekipi PGD Pišece in PGD Brežice okolica. Sta-
rejši gasilci so tekmovali v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. 
Med štirimi sodelujočimi društvi so bili najboljši veterani PGD 
Bukošek pred PGD Sromlje, Kapele in Veliki Obrež. 
Na koncu so prišli na vrsto še članice in člani A in B, ki so imeli 
enake vaje. Pri članicah A sta tekmovali dve ekipi, in sicer so tak-
tično mokro vajo, vajo razvrščanja in teoretični test najbolje op-
ravile članice PGD Spodnja Pohanca, ki so za sabo pustile člani-
ce PGD Križe 1999. Pri članih A je prav tako zmagala ekipa PGD 
Spodnja Pohanca, za njo pa so se razvrstili člani PGD Bukošek, 
Veliki Obrež, Krška vas, Križe 1999 in Sromlje. Pri članicah B je 
tekmovala samo ena ekipa, in sicer PGD Spodnja Pohanca, ki je 
imelo zastopstvo tudi pri članih B, slednji pa so premagali PGD 
Bukošek. Pred začetkom tekmovanja v vsaki kategoriji sta tek-
movalce pozdravila poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec, ki je 
bil tudi vodja tekmovanja, in predsednik GZ Brežice Mihael Bo-
ranič, ki je bil tudi predsednik tekmovalnega odbora. Predse-
dnik ocenjevalne komisije je bil Vilko Vogrinc.
 R. Retelj

BREŽICE - 13. maja je ob stoletnici rušilnega potresa v Bre-
žicah med Zdravstvenim domom Brežice, Splošno bolnišni-
co Brežice, Športno dvorano Brežice in stanovanjskim blo-
kom v Maistrovi ulici 2 ter tudi na Borštu potekala velika 
mednarodna vaja Civilne zaščite občine Brežice ter drugih 
organizacij v sistemu zaščite, reševanja in pomoči »Potres 
Brežice 2017«.

Predpostavka vaje, ki se je je udeležilo več kot sto pripadnikov 
Kinološkega društva Brežice, Kinološkega društva IZAR, Jamar-
ske reševalne službe reševalnega centra Novo mesto, Policijske 
postaje Brežice, Slovenske vojske, Hrvaške gorske službe reševal-
ne postaje Samobor, Civilne zaščite mesta Samobor, Urgentnega 
centra Brežice, Zdravstvenega doma Brežice, Splošne bolnišnice 
Brežice, Poklicne gasilske enote Krško, Regijskega centra za ob-
veščanje Brežice, prostovoljnih gasilskih društev Brežice, Breži-
ce okolica in Bukošek ter CZ občine Brežice, je bil potres rušilne 
moči, ki je poškodoval številne stavbe v občini Brežice. Cilj vaje 
je bil preveriti možnost dostave ekipe CZ občine Brežice za is-
kanje zasutih v ruševinah z geofonom ter ekipe za iskanje s psi 
na območje potresa s helikopterjem, delovanje enot CZ občine 
Brežice v sodelovanju z drugimi organizacijami iz občinskega in 
mednarodnega sistema zaščite, reševanja in pomoči. Večina do-
godkov in dejanj se je vrstila hkrati oz. vzporedno, zaradi česar 
je prišla do izraza dobra usposobljenost poveljnika in Štaba CZ 
občine Brežice za krizno delovanje oz. upravljanje v stresnih raz-
merah, ko dogodki prehitevajo dogodke ter so potrebne hitre in 
tehtne odločitve. CZ občine Brežice je skupaj z ostalimi organi-
zacijami iz občinskega, državnega in tudi mednarodnega okolja 
dokazala, da se je v primeru naravne ali druge nesreče sposob-
na odzvati ter da lahko tako prebivalci občine Brežice kot tudi 
drugi vedno računajo nanjo. 
 R. Zakšek/R. R.

Z vajo dokazali usposobljenost Spodnja Pohanca do štirih zmag

Na vaji so sodelovali tudi brežiški reševalci in gasilci (foto: 
Boris Kovačič).

PGD Spodnja Pohanca - članice A (foto: PGD Sp. Pohanca)

BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je s Civilno po-
budo v spomin dr. Jožetu Toporišiču 22. maja v čast praznika 
KS Brežice v Posavskem muzeju Brežice organiziralo okrog-
lo mizo z naslovom »Javni spomeniki – ali lahko tudi v Bre-
žicah sooblikujejo istovetnost mesta in občine?«

Predloge in morebitne rešitve so na okrogli mizi sooblikovali dr. 
Ivanka Počkar, arhitekt Dušan Blatnik ter gosta, mag. Gojko 
Zupan z Ministrstva za kulturo RS in umetnostna zgodovinarka 
Jerneja Batič z Mestne občine Ljubljana.
Kot je povedala predsednica Društva za oživitev mesta Breži-
ce Alenka Černelič Krošelj, društvo obeležuje 15-letnico de-
lovanja, mesto Brežice pa 664 let mestnih pravic, zato je bil do-
godek tudi del praznika Krajevne skupnosti Brežice. Spomeniki 
poudarjajo pomen mest in območij skozi stoletja. Brežice ima-
jo le tri javne spomenike: »Kose« Stojana Batiča in njegovo »Su-
zano« pred Gimnazijo Brežice ter spomenik izgnancem, ki ga je 
zasnoval Franc Filipčič. V občini in mestu se že nekaj časa obli-
kujejo pobude, da bi tudi v Brežicah zasnovali park pomembnih 
občank in občanov, ki so s svojimi dosežki obeležili kraj in občino. 
Dr. Ivanka Počkar je izbrala blizu 50 pomembnih oseb, ki so ob-
likovali tako mesto kot občino. Poleg spomenikov osebnostim 
iz kulturnega, društvenega in gospodarskega življenja bi bilo, 
kot je dejala, primerno postaviti pomnike dejavnostim, ki daje-
jo potrditev naše preteklosti tako mestu kot občini ter izposta-
vila mestno perico, odkupovalke in prodajalke jajc, ki so jih no-
sile na tržnico v Zagreb, kolnarje in trgovce premoga z reke Save. 
Dušan Blatnik je dejal, da imamo v Brežicah ljudi, ki so živeli za 
ljudi in si zaslužijo obeležitev. V ta namen je preučil in izposta-
vil kar nekaj lokacij, od železniške postaje, štadiona, mesta pri 
cerkvi sv. Roka, parka pri občini, Ekonomske in trgovske šole do 
ostanka parka, kjer neustrezno parkirajo avtomobili, ter objek-
tov, ki bi lahko služili namenu.
Gojko Zupan je izpostavil, da je treba raziskati, kateri dogodki ali 
osebe so pomembni in kam bi lahko umestili javne spomenike. 
Javni spomeniki sporočajo zgodovinske in/ali politične informa-
cije. Z njimi včasih pretiravamo, saj se z njimi utrjuje oblast, ko 
postavlja spomenike ljudem, ki so ji blizu. Med kulturne spome-
nike štejemo sakralne stavbe, stavbe, zasnovane kot objekt za bi-
vanje ali drugo dejavnost, spominske hiše, arheološka najdbišča, 
kulturno in zgodovinsko krajino in drugo. V občini Brežice je 55 
spominskih enot dediščine.
Po besedah Jerneje Batič si je treba vzeti dovolj časa za premi-
slek, kam postaviti spomenik določeni pomembni osebi. Treba 
je preučiti, ali postaviti spominsko obeležje ali res spomenik, pri 
tem je pomembno povabiti sorodnike, če se s predlogi strinjajo. 
Za obeležje npr. dr. Jožetu Toporišiču so prejeli 30 pobud in re-
šitev, v ožji izbor pa jih je bilo izbranih pet. Pri tem je treba upo-
števati veliko vidikov, od finančnih sredstev do uporabe materia-
lov; kar nastane, pa mora biti kvalitetno, saj bo ostalo zgodovini.
Župan Ivan Molan je društvu čestital ob 15. obletnici in spomnil 
na ureditev mestne ulice in parkirnih prostorov pod obzidjem, 
predsednik sveta KS Brežice Uroš Škof podpira pobudo in so-
delovanje pri postavitvah spomenikov, predsednik sveta KS Ka-
pele Ivan Urek pa je povedal, da si želijo šolo v Kapelah poime-
novati po vinarskem strokovnjaku Andreju Žmavcu.
 N. Jenko Sunčič 

Spominsko obeležje ali spomenik?

Začeli so ob 7.30, tako kot vsa-
ko jutro. Najprej je poteka-
la polurna vadba, ki so jo vo-
dile Ana Kupina, tudi vodja 
brežiške skupine Šole zdravja, 
Tilka Binkovski, Jožica Ze-
neli in Ivica Kolar, za razlago 
vsake vaje pa je poskrbel Er-
nest Sečen - vsi so usposoblje-
ni vaditelji prostovoljci. Nato 
je sledila krajša slovesnost ob 
prvi obletnici, na kateri je vod-
ja skupine med drugim ome-
nila, da je bila pobudnica za 
pričetek vadbe 1000 gibov 
po metodi Nikolaya Grishi-
na, dr. med., tedanja direkto-
rica Zavoda za šport Brežice 
Simona Zupančič, veliko tru-
da v sam začetek vadbe in pri-
vabljanje udeležencev pa sta 
vložili Darja Krošelj in Este-
ra Gramc Žičkar. Vaje so jim 
pred letom dni prišle pokazat 
članice skupin Šole zdravja iz 
Šmarjeških Toplic in Novega 
mesta. Seznam vadečih tre-
nutno šteje 62 oseb, povpreč-
no pa jih dnevno vadi 35. Nji-
hova povprečna starost je 68 
let, najstarejši član je spomla-

Že eno leto dan začnejo z vadbo
BREŽICE - 1. junija je minilo natanko eno leto, odkar je na ploščadi pred brežiško športno dvorano prvič 
potekala jutranja skupinska vadba. Kmalu se je izoblikovala stalna skupina vadečih, med katerimi se jih je 
38 vključilo tudi v vseslovensko društvo Šola zdravja. 

di dopolnil 87 let. V skupini te-
lovadi tudi osem moških, kar 
je nad slovenskim povprečjem. 
Ana Kupina je še povedala, da 
v 30 minutah razgibajo vse 
dele telesa, začnejo pri dlaneh 
in končajo pri podplatih. S tem 
dosežejo večjo gibljivost telesa 
in zmanjšajo bolečine, pa tudi 
počutijo se veliko bolje. Njihov 
zaščitni znak so oranžne maji-

ce, kar jih dela prepoznavne po 
celih Brežicah. Vsak torek po-
poldne prakticirajo hojo, vsak 
mesec pa se odpravijo na dalj-
ši pohod. Ogledali so si tudi po-
tek gradnje HE Brežice, NEK in 
Kostanjeviško jamo. 

»Želimo, da bi se lahko ljudje 
vključili v jutranjo vadbo v vsa-
kem večjem kraju v Posavju. 

Vadba je primerna za vsakogar 
- od najmlajših, ki bi lahko vad-
bo opravili pred šolo, staršev, 
ki bi se lahko razgibali pred 
službo, do upokojencev,« je 
pojasnila in še navedla, da ima 
gibanje Šola zdravja v Slove-
niji več kot 2500 članov v 120 
skupinah ter da je vadba dos-
topna vsem, saj je brezplačna, 
poteka na javnih površinah, 
pretežno zunaj, z usposoblje-
nimi vaditelji prostovoljci. Po-
leg brežiške se na noge počasi 
postavlja tudi že sevniška sku-
pina, v krški občini pa je trenu-
tno še zatišje. Da je bila prva 
obletnica vadbe v Brežicah še 
nekoliko slovesnejša, so pos-
krbele nekatere članice skupi-
ne z recitacijami, Katja Dor-
nik na kitari in Urška Pečnik 
s petjem, ob koncu vadbe pa so 
člani zapeli tudi svojo himno, 
priredbo pesmi Ko si srečen, 
njena avtorica je članica sku-
pine Vera Kerin. V imenu Za-
voda za šport je vaditelje poz-
dravil v. d. direktorja Ferdo 
Pinterič.
 R. Retelj

Med vajami za vrat
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KRMELJ - 27. maja je v organizaciji PGD Krmelj na območju pod-
jetja Armat potekalo pokalno veteransko tekmovanje Gasilske 
zveze Sevnica 2017 (na fotografiji). V tekmovanju s hidrantom 
se je pomerilo 13 ekip iz občine Sevnica, in sicer v dveh katego-
rijah: starejše gasilke in starejši gasilci. Prvo mesto pri gasilkah 
so osvojile članice PGD Blanca, drugo mesto so zasedle članice 
PGD Breg, tretje pa članice PGD Sevnica. Prvo mesto pri starej-
ših gasilcih so osvojili člani PGD Boštanj, drugo PGD Breg in tret-
je PGD Šentjanž.  S. R., foto: N. F.

KRMELJ - 23. maja se je okoli 200 posavskih upokojenk in upo-
kojencev iz štirih občin (Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica 
na Krki) pod okriljem Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Posavje odpravilo na tradicionalni majski pohod. Tokrat je orga-
nizacijo prevzelo Društvo upokojencev Krmelj. Zbrane so pred 
začetkom pohoda pred gasilskim domom v Krmelju nagovorili 
predsednik krmeljskih upokojencev Ciril Krištof, predsednica 
krajevne skupnosti Slavica Mirt in predsednik posavske zveze 
upokojencev Jožef Žnidarič. Nato so se udeleženke in udeleženci 
podali na pot do krmeljskega ribnika, kjer jih je domačin Milan 
Levstek seznanil z zgodovino tamkajšnjega rudnika in kraja, ki 
je rasel in se razvijal ob njem in kjer je med vojno tekla okupa-
cijska črta med Italijo in Nemčijo. Nato so se odpravili v Hinjce, 
kjer so si si ogledali tamkajšnjo kapelico in spominsko obeležje. 
O prelomnih dogodkih v drugi svetovni vojni, ko so ljudi izselili, 
v kraju pa ubili trinajst vaških stražarjev, je spregovoril domačin 
Branko Bregar. Od tam so pohodnice in pohodniki pot nadalje-
vali v vinorodno Kamenško, kjer stoji zidanica zakoncev Bregar. 
Tam so se okrepčali in jo z avtobusi ali peš mahnili nazaj v doli-
no, kjer je bilo v gostišču Prehrana Marjana zaključek zanimive-
ga in prijetnega pohoda.  Vir: DU Sevnica 

SEVNICA - 17. maja je potekala v sevniški kulturni dvorani 
predstavitev osemletnega delovanja študijskega krožka »Spo-
znavanje naravnih vrednot«, ki deluje v okviru Univerze za tret-
je življenjsko obdobje Sevnica (U3). V tem času so članice in čla-
ni krožka prehodili in videli veliko naravnih danosti v sevniški 
občini in v sosednjih ter srečali na svojih poteh mnogo zanimivih 
ljudi, ki so jim razkrili marsikatero skrivnost iz življenja v nara-
vi. Pot je udeleženke in udeležence vodila po znanih in neznanih 
poteh, na njih pa so občudovali »mater Naravo«, ki je v vsakem 
letnem času vztrajno slikala nepozabne podobe. Med drugim so 
se povzpeli na Bohor, Lisco, Lovrenc, Veliko Kozje, Čelovnik itd. 
Odkrivali so lepote Ajdovske jame, Krakovskega gozda, gozdna-
tega območja Jatne ... Občudovali so rastišče rumenega sleča in 
bohorske slapove, staro kmečko arhitekturo … V teh osmih le-
tih se je nabralo tudi veliko slikovnega gradiva in nekaj ga je bilo 
predstavljenega ob letošnjem zaključku študijskega krožka, ki 
ga je vodil mentor Vinko Šeško, spomine na prehojene poti je 
vestno zapisovala animatorka Nevenka Vahtar, marsikateri po-
snetek je naredil tudi sevniški kronist Ljubo Motore. »V naravi 
imamo veliko lepih stvari, samo naučiti se jih moramo opazova-
ti in spoštovati,« je poudaril Šeško.  S. R.

Pohod posavskih upokojencev

Spoznavanje naravnih vrednot

Veteransko gasilsko tekmovanje

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

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

Obvestilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode 
iz javnih vodovodov na območju občine Radeče 

za leto 2016
V okviru javnih vodovodov,  ki so v upravljanju JP Komunala Radeče 
d.o.o., vas obveščamo o rezultatih preiskav pitne vode v okviru no
tranjega nadzora in državnega monitoringa.

NOTRANJI NADZOR HACCP

 Mikrobiološke analize Kemijske analize

VODOVOD
Št. 

vzor
cev

skladni nes
kladni

Št. 
vzor
cev

skladni nes
kladni

Radeče 39 29 10 5 5 0
Brunk 9 9 0 5 5 0
Svibno 6 6 0 2 2 0
Čimerno 4 4 0 2 2 0
Prnovše 6 4 2 1 1 0

SKUPAJ 64 52 12 15 15 0

V okviru notranjega nadzora javnih vodovodov, ki ga je izvajal NL
ZOH Celje, je bilo v letu 2016 opravljenih 64 mikrobioloških analiz, 
od tega 52 skladnih in 12 neskladnih. Fizikalno kemijskih analiz je 
bilo opravljenih 15, vsi vzorci so bili skladni.  

V neskladnih vzorcih pitne vode, odvzetih v oskrbovalnem sistemu 
Radeče v letu 2016, je bilo v desetih vzorcih prisotno manjše šte
vilo koliformnih bakterij (KB), ki pa se uvrščajo med indikatorske 
parametre. Mejne vrednosti indikatorskih parametrov niso dolo
čene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje ljudi in ne pred
stavljajo večjega tveganja. Izvedeni so bili vsi postopki za odpravo 
neskladnosti. 

Vodovodni sistem Prnovše je imel v enem vzorcu prisotnost koli
formnih bakterij, v drugem pa prisotnost bakterije E-coli. Izvedeni 
so bili postopki po sistemu HACCP in odpravljene vse neskladnosti.

Obvestila o omejitvah oziroma prepovedi uporabe vode bodo ob
javljena na spletnih straneh Komunale Radeče, Občine Radeče, po 
potrebi tudi preko lokalnega radia (Aktual Kum Trbovlje), Centra za 
obveščanje in pisno po pošti. 

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, prido
bljenih tako v okviru notranjega nadzora kot državnega monitorin
ga, so javni in na vpogled pri upravljavcu. 

Razširjeno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani upravljavca 
na naslovu: www.komunala-radece.si

DRŽAVNI MONITORING PITNIH VOD

JAVNI 
VODOVOD

št.upo
rabni

kov

št.
rednih
presku

sov

neskladni 
redni

št. občas-
nih

presku
sov

neskladni
občasni

Radeče 2800 5 1 1 0
Brunk 270 2 0 0 0

Brunška 
gora 53 2 0 0 0

Svibno 125 2 0 0 0

www.radece.si

»Praznovanje je pomembno 
tako za posameznika kot za 
krajevno skupnost,« je dejal v 
uvodu svojega nagovora pred-
sednik KS Tržišče Janez Vi-
rant in v nadaljevanju pohva-
lil delovanje 15 društev, ki jim 
je krajevna skupnost za letoš-
nje leto preko javnega razpi-
sa namenila skupno 12.800 
evrov. Izpostavil je tudi nekaj 
uspešno zaključenih projek-
tov od lanskega do letošnjega 
praznika ter nanizal nekate-
re nove: »V lanskem letu se je 
zaključil v naši krajevni skup-
nosti največji občinski projekt, 
gradnja Osnovne šole Tržišče. 
Temelj kulturnega in družbe-
nega življenja v kraju je prav 
gotovo šola in na te nove pro-
store smo zelo ponosni. V sklo-
pu te gradnje pa je krajevna 
skupnost pristopila k obnovi 
ceste od osnovne šole do Ko-
vača  in odseka proti gasilske-
mu domu in kulturni dvorani. 
V naslednjem mesecu je pred-
videna asfaltacija odseka ces-
te na Krasinjem Vrhu v dolžini 
400 metrov in v nadaljevanju 
leta še izvedba odvodnjava-

Veseli velikih sprememb v kraju
TRŽIŠČE - 25. maja, na god sv. Urbana, zaščitnika vinogradnikov in vinarjev, je svoj praznik v domači kul-
turni dvorani obeležila Krajevna skupnost Tržišče. Na prireditvi so podelili tudi krajevna priznanja ter 
pripravili pregledno razstavo ob 15-letnici delovanja tamkajšnjega turističnega društva.

nja in delna asfaltacija ceste 
do Vrhka. Sodelujemo tudi pri 
operativnih pripravah gradnje 
novega vodovodnega omrežja 
za območje Spodnjih in Zgor-
njih Mladetič ter Pijavic, kar 
je predvideno v letošnjem in v 
naslednjem letu.« V načrtu je 
tudi prenova kulturne dvora-
ne, v kateri so že zamenjali vra-
ta in nekaj oken ter kupili kera-
miko za hodnik in stopnišče. Iz 
prostora, ki je bil vrsto let na-
menjen tudi športni vzgoji, so 

odstanili športne rekvizite s 
sten in zidano balkonsko og-
rajo, v prihodnjih mesecih pa 
bodo nadaljevali s prenovo ele-
ktrične napeljave, centralnega 
ogrevanja in odra. »V Tržišču se 
je spremenilo zelo veliko in vsi 
smo veseli te spremembe,« je 
nagovoril navzoče sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk ter v nada-
ljevanju predstavil še nekatere 
nove projekte. Eden izmed njih 
je dokončna ureditev dostopa 
do nove šole, kjer bo potrebno 
en objekt, ki ne služi več name-
nu, porušiti. Govornika sta nato 
podelila še priznanja posame-
znim prizadevnim krajankam 
in krajanom za dolgoletno 
ter predano delo na podro-
čju družabnega udejstvovanja, 
društvenih dejavnosti, prosto-
voljstva in prepoznavnosti do-
mačega kraja, in sicer Štefki 
Lenič, Olgi Majcen, Toniju Ja-
nežiču in Marjanu Dirnbeku.

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali: otroški in 
mladinski pevski zbor OŠ Tr-

žišče pod vodstvom Mate-
je Repovž Lisec in ob klavir-
ski spremljavi Dejana Jakšiča, 
šolska plesna skupina, citrar-
ka Nuša Štih s svojo učiteljico 
Jasmino Levičar, čelistka Ajda 
Jamšek ob klavirski spremljavi 
Teje Vlašič, pevci Društva vi-
nogradnikov Malkovec, Ljud-
ske pevke s Telč in Mlade žu-
rerke. 

Po prireditvi, ki jo je povezo-
vala Magda Flajs, so si obisko-
valci in obiskovalke v večna-
menskem prostoru sosednjega 
gasilskega doma ogledali še 
pregledno razstavo ob letoš-
nji 15-letnici delovanja Turi-
stičnega društva Tržišče, ki sta 
jo postavili Alenka Knez in 
Nevenka Flajs. Ob tej prilož-
nosti je kratek dokumentarni 
film posnel Stanko Markovič, 
predsednica društva Milena 
Knez pa je za našo medijsko 
hišo povedala: »Za osrednjo 
prireditev, s katero želimo obe-
ležiti svojih 15 let, smo v goste 
povabili muzikal Cvetje v jese-
ni. Tovrstne prireditve, ki bo iz-
vedena na prostem, v kraju sa-
mem in bližnji okolici še ni bilo, 
zato bo to res enkraten in čudo-
vit dogodek, ki je organizacij-
sko zelo zahteven. Na priredi-
tev 24. junija ste vabljeni v čim 
večjem številu, saj boste z va-
šim obiskom izkazali podporo 
članom društva, ki trdo dela-
jo, in jim poklonili najlepše da-
rilo za njihov 15. rojstni dan. 
V oktobru bomo pripravili še 
razstavo na sevniškem gradu, 
kjer bo predstavljena Krajevna 
skupnost Tržišče v vsej svoji le-
poti.« 
 Smilja Radi

Nagrajenci ob prazniku KS Tržišče - Toni Janežič, Štefka Lenič 
in Olga Majcen (manjka Marjan Dirnbek) - s predsednikom 
sveta KS Janezom Virantom in županom Srečkom Ocvirkom
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Ob tej priložnosti je premier-
no koncertirala v kraju prilju-
bljena in širše poznana glasbe-
na zasedba Ritem vodovodarji, 
ki je bila sicer ustanovljena v 
sklopu osnovne šole, ker pa so 
vsi člani zasedbe že zapustili 
osnovnošolske klopi, od kon-
ca minulega leta deluje v sklo-
pu kulturnega društva. V dvou-
rnem kulturnem programu so 
nastopili še otroški zbor šole, 
v katerem pojejo pod mentor-
stvom Klavdije Mirt in Ta-
mare Vardič učenci od 1. do 
3. razreda, Mladi ritem vodo-
vodarji, ki jih tako kot starej-
šo zasedbo vodi Robert Fuks, 
otroški zbor Podružnične šole 
Veliki Podlog pod taktirko zbo-
rovodje Mirjane Marinčič, 
tolkalci Glasbene šole Krško, 
sicer učenci leskovške šole: na 
ksilofonu Lanej Simončič in 
Maša Planinc ter na kompletu 
bobnov Brin Lipovž, ter pod 
taktirko Roberta Fuksa še mla-
dinski in učiteljski šolski zbor. 

Med bogatim glasbenim pro-
gramom, ki sta ga povezovali 
učenki Koni Kerin in Alja Kr-
hin ter učenec Žiga Kozole, je 
predsednik sveta KS Leskovec 
pri Krškem Jože Olovec pode-
lil tudi krajevna priznanja. Bro-
nasto priznanje s plaketo so za 
večletno ustvarjanje na kultur-
nem področju prejeli Mirjana 
Marinčič, Kristina Lovšin Sal-

Z roko v roki močni in uspešni
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Krajevna skupnost, Kulturno društvo in Osnovna šola Leskovec pri Krškem so 
ob letošnjem krajevnem prazniku, posvečenem spominu na vrnitev izseljenih krajanov po 2. sv. vojni, 30. 
maja družno pripravili dobrodelno prireditev Z roko v roki, katere izkupiček so namenili v šolski sklad.

mič in Lovski pevski zbor Lo-
vske družine Krško, srebrno 
priznanje s plaketo kot najvišje 
krajevno priznanje pa Strelsko 
društvo Leskovec pri Krškem. 
Prvi zapisi o delovanju strelcev 
v kraju segajo že v leto 1950, 
natančnejši podatki pa so zna-
ni od leta 1957, ko je društvo 
delovalo pod okriljem tedaj 
v kraju ustanovljenega Telo-
vadnega društva Partizan. Pod 
imenom Strelska družina Le-
skovec je bilo samostojno dru-
štvo ustanovljeno leta 1987, 
v njem pa trenirajo in barve 
društva na tekmovanjih zasto-
pajo ekipe cicibani, ml. pionir-
ji, pionirji, kadeti, mladinci in 
člani. Rezultati sistematičnega 

dela so visoke uvrstitve tako na 
domačih kot tujih tekmovanjih, 
kot eden redkih klubov pa se 
lahko pohvalijo tudi z medaljo 
s svetovnega prvenstva, saj je 
član društva tudi paraolimpi-
jec in dobitnik medalje na sve-
tovnem prvenstvu za invalide 
Damjan Pavlin.

Kot je dejal Olovec za Posavski 
obzornik, so bile v obdobju od 
lanskega do letošnjega prazni-
ka modernizirane tri ceste na 
območju krajevne skupnos-
ti, in sicer v Venišah, Selcah in 
Leskovcu, obnovili so igrišče 
v Žadovinku, še v tem mese-
cu pa bo dokončana tudi pre-
nova igrišča v Kobilah. Uredili 

so tudi odvodnjavanje v Selcah 
in Veliki vasi: »Med opravljeni-
mi deli je treba upoštevati tudi 
tista, ki se jih ne da opraviti z 
lopato in krampom, temveč te-
meljijo na  dogovarjanjih, po-
gajanjih in usklajevanjih. Kot 
denimo to, da nam je Občina 
Krško stopila korak naproti in 
da bomo najverjetneje še v tem 
letu prišli do obnovljenih pro-
storov za delo KS in društev ter 
do majhne dvorane za okvirno 
50 ljudi. Tudi v prihodnjem ob-
dobju in mesecih so načrti po-
vezani z infrastrukturnimi in 
komunalnimi posegi, sicer pa 
smo si v svetu KS zadali cilj, da 
do izteka našega mandata (v 
letu 2018,  op. a.) preplastimo 
še vse makadamske odseke, se-
veda se to nanaša na ceste, ki 
so v pristojnosti urejanja KS.«

Obiskovalce, ki so tudi to pot 
povsem zapolnili prireditve-
ni prostor, so ob predsedniku 
KS ob tej priložnosti nagovorili 
še župan mag. Miran Stanko, 
predsednik KD Leskovec pri 
Krškem Janez Kerin ter po-
močnica ravnateljice Bojana 
Abram, po uradnem delu pa je 
sledilo še družabno srečanje s 
pogostitvijo, ki so jo pripravile 
članice in člani Aktiva kmečkih 
žena Krško polje ter Društva 
ljubiteljev suhomesnatih dob-
rot iz Leskovca.
 Bojana Mavsar 

Letošnji nagrajenci KS Leskovec (z leve): Mirjana Marinčič, 
Kristina Lovšin Salmič, Lovski pevski zbor LD Krško (zanj 
Zvonko Arh), Strelsko društvo Leskovec (zanj Slavica Golja) 
in predsednik Jože Olovec

KRŠKO - 27. in 28. maja je Gasilska zveza Krško izvedla gasil-
sko tekmovanje prostovoljnih gasilskih društev iz občin Krško in 
Kostanjevica na Krki, ki se ga je udeležilo skupno 589 prostovolj-
nih gasilk in gasilcev v vseh kategorijah. Prvi dan tekmovanja se 
je na nekdanjem parkirišču podjetja Transport pomerilo sedem 
ekip v kat. starejših gasilk in gasilcev (vaja s hidrantom, vaja raz-
noterosti), 21 ekip v kat. pionirjev in pionirk (vaja z vedrovko, 
štafeta s prenosom vode, razvrščanje) ter 12 ekip v kat. mladin-
cev in mladink (mokra vaja s hidrantom, teoretični testi, razvršča-
nje), v nedeljskem tekmovalnem dnevu pa je tekmovalo 21 ekip v 
kat. članic in članov A ter šest ekip v kat. članov in članic B (tak-
tična vaja, teoretični testi, razvrščanje). Med pionirji je 1. mesto 
osvojila ekipa PGD Rožno, med pionirkami PGD Raka, med mla-
dinci PGD Leskovec pri Krškem in med mladinkami PGD Velika 
vas. Med člani in članicami A sta bili prvi ekipi PGD Kostanjevica 
na Krki, med članicami in člani B ekipi PGD Veliki Podlog, med st. 
gasilci PGD Leskovec pri Krškem, med st. gasilkami pa PGD Mali 
Kamen. B. M., foto: Sv. M.

Tekmovanje GZ Krško

Podmladek med vajo z vedrovko

BREŽICE - V Posavskem muze-
ju Brežice je 5. junija kot prvi 
gost serije Posavski pogovo-
ri gostoval domačin s Spodnje 
Pohance dr. Milan Jazbec, pro-
fesor diplomacije in doktor fi-
lozofije, trenutno slovenski 
veleposlanik v Makedoniji, si-
cer pa tudi kandidat za petega 
predsednika Republike Slove-
nije. Z Jazbecem, ki se pogos-
to in rad vrača v domače kra-
je, se je pred kar številčnim 
občinstvom pogovarjala v. 
d. direktorice muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj. Dotak-

nila sta se njegovega otroštva 
in odraščanja, začetka poklic-
ne poti kot tovarniški novinar 
v krški papirnici Djuro Salaj 

(tam se je, kot je de-
jal, naučil strateške-
ga menedžmenta), 
odhoda v diplomaci-
jo, v kateri bo letos 
zabeležil že 30 let, pi-
sanja (kot avtor, soav-
tor ali urednik je izdal 
39 knjig, ki so preve-
dene v sedem jezi-
kov), predsedovanja 
Toporišičevim amba-

sadorjem v Ljubljani, s čimer 
se nadaljuje projekt Toporiši-
čevo leto, in seveda tudi pred-
sedniške kandidature, v kate-

ro se je, kot je poudaril, podal 
z resnim namenom, da na voli-
tvah zmaga. Kot predsednik bi 
bil veliko med ljudmi, njihova 
pričakovanja pa skozi dva le-
tna nastopa v Državnem zboru 
prenašal politiki. V imenu do-
mačinov mu je podporo in sre-
čo na volitvah zaželela Ernes-
tina Rožman.
Več o njegovi kandidaturi in 
stališčih do nekaterih aktual-
nih vprašanj pa v pogovoru, ki 
ga bomo objavili v naslednji 
številki Posavskega obzornika.
 P. P. 

Posavski pogovor z Milanom Jazbecem

Milan Jazbec in Alenka Černelič Krošelj

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Ob krajevnem prazniku smo v KD Le-
skovec pri Krškem 25. maja na tradicionalni prireditvi, na kateri 
predstavljamo znamenite Leskovčane, gostili Marcela Štefanči-
ča st., letošnjega srebrnega nagrajenca JSKD in nekdanjega uči-
telja v Leskovcu pri Krškem, ki sicer že vrsto let živi v Logatcu. 
Kot je povedala moderatorka Mirjana Marinčič, je Štefančič s 
svojim ustvarjanjem v našem kraju ustvaril sledi, po katerih sto-

pamo še danes. Ob poslušanju utemeljitve za srebrno plaketo za 
življenjsko delo smo se zavedli, kako plodno je (bilo) Štefančiče-
vo delo na različnih področjih ustvarjanja. V pogovoru, ki ga je 
z njim vodila Mojca Pacek, je Marcel Štefančič predstavil svojo 
življenjsko pot. V Leskovcu je nekaj let poučeval slovenščino, a 
pustil močne sledi tudi kot vodja šolskega pevskega zbora in re-
žiser številnih gledaliških iger. Z velikim veseljem se spominja, 
kot pravi, svojega Leskovca, saj so ga tu ljudje sprejeli z odprtim 
srcem. K čustveno nabitemu večeru so pripomogli še Mladinski 
pevski zbor in mlajši Ritem vodovodarji OŠ Leskovec ter flavtist-
ka Lina Županc ob spremljavi Estere Cetin. Pogostitev je prip-
ravila KS Leskovec.  Mojca Pacek, foto: A. Hruševar

Gostili Marcela Štefančiča st.

Marcel Štefančič st. s svojimi nekdanjimi učenci
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MODERNO BIVANJE V CENTRU VIDMA

V maju 2017 je podjetje SL-inženiring Boršt d.o.o. 
zak ljučilo gradnjo stanovanjsko trgovskega objekta 
na Vidmu, začelo s prodajo in že predalo prvo stano-
vanje kupcu.

OD IDEJNIH NAČRTOV DO IZGRADNJE 

Podjetje SL-inženiring Boršt d.o.o. se z gradnjami uk-
varja že 25 let, zadnjih 15 let intenzivneje tudi z grad-
njo večstanovanjskih objektov za trg. Nastopalo je kot 
izvajalec, pri večih projektih pa tudi kot investitor grad-
nje. Uspešno zaključeni projekti so v Novem mestu, 
Sevnici, Krmelju in Brežicah.

Ideja o novih stanovanjih v Krškem se je porajala že 
dolgo časa. Novogradenj na območju mesta Krško je 
bilo zelo malo.

Umestitev trgovine za urbana območja je bila tudi žel-
ja poslovnega partnerja Spar Slovenija in tako je nas-
tal stanovanjsko–poslovni objekt s trgovino v pritličju 
in stanovanji v nadstropjih.

Poleg izgradnje objekta je bilo veliko pozornosti us-

merjeno tudi v ureditev dovoznih poti in celotne infras-
trukture v centru Vidma.

STANOVANJA Z MESTNIM PRIDIHOM

Ekipa podjetja je v zadnjih letih zgradila in prodala pre-
ko 200 stanovanj v posavskem območju, zato je bila 
projektu na Vidmu v celotnem procesu načrtovanja in 
vodenja posvečena prednostna obravnava potreb kup-
ca in ugodju bivanja.

Vhodi v stanovanja so urejeni popolnoma ločeno od 
trgovinskega dela iz Cankarjeve ulice. Kletna garaža 
je namenjena izključno lastnikom stanovanj, katerim 
pripada eno ali dve parkirišči, glede na velikost sta-
novanja. Dostop do stanovanja je možen z dvigalom 
ali po stopnišču. V prvem nadstropju nad trgovino so 
dvo- in trosobna stanovanja s terasami, na katerih so 
urejena betonska cvetlična korita z vodovodno pipo za 
zalivanje. Hodniki in kopalnice so urejeni s keramično 
talno oblogo. V dnevih prostorih in spalnicah je parket. 
Okna so troslojna z zunanjimi žaluzijami, opečni zido-
vi so debeline 30 cm, izbrana debelina fasade je 14 
cm. V višjih etažah so dvo- in trosobna stanovanja z 
balkoni. Vsa vhodna vrata so varnostna, s 6 varnostni-
mi zatiči. Ogrevanje je urejeno preko skupne kotlovni-

ce s plinskimi pečmi in toplotno črpalko za dogrevanje 
v prehodnem času. Vsako stanovanje ima pripravljene 
priključke za klima napravo, pripravljeni so že podsta-
vki za zunanje komponente na strehi objekta

VSE NA ENEM MESTU

V podjetju se uredi celotni postopek prodaje, od ogle-
dov do primopredaje stanovanja. Prodajne pogodbe 
se sklenejo v obliki notarskega zapisa. Nepremičnine 
so proste vseh bremen.

Nova stanovanja v Krškem 
že vseljiva

Nežni odtenki parketa in keramike naredijo stanovanje svetlo in prijetno za bivanje.
Kletna garaža je namenjena izključno lastnikom 

stanovanj.

Stanovanja v prvem nadstropju imajo urejene 
prostorne terase s cvetličnimi betonskimi koriti.

SL-inženiring Boršt, d.o.o.  
www.sl-inzeniring.si 

t.: 07 490 22 60 | info@sl-inzeniring.si

Na voljo so dvosobna stanovanja površine okoli 72 m2, cene so od 92.825 € do 101.883 €, in trosobna stanovanja površine od 79 m2 do 111 m2 s cenami 
od 106.232 € do 153.535 €. Dvosobna stanovanja imajo poleg hodnika, kopalnice in dnevne sobe še eno spalnico. Trosobna stanovanja imajo hodnik, 
kopalnico, kuhinjo z dnevno sobo in 2 spalnici. Vsako stanovanje ima balkon, v prvem nadstropju so namesto balkonov terase.

SL-inženiring Boršt d.o.o.
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URŠKA KLENOVŠEK, 
vodja oddelka za prostor na Občini Brežice

Reke so bile že od nekdaj gene
rator razvoja naselij. Brežice so 
se razvile ob strugi reke Save, ki 
je včasih tekla tik ob zahodnem 
obzidju naselja, o tem pa priča 
še obstoječa struga ob obzidju, z 
zaselki na nasprotnem bregu so 
bile povezane prvotno z mestnim  
brodom, kasneje je bil leta 1906 
zgrajen železni most. 

Z ureditvami ob HE Brežice se ure
ja protipoplavna zaščita naselij Gornji Lenart in Šentlenart ter za
gotavlja poplavna varnost naselij Krška vas in Velike Malence. Kot 
pa vedno poudarjamo, bo dokončna poplavna varnost slednjih za
gotovljena šele z ureditvami iz državnega prostorskega načrta za 
HE Mokrice kot tudi nujna zaščita vseh naselij ob Čateškem in Do
bovskem polju, ki morajo nujno slediti. 

S HE Brežice je Sava ponovno dobila novo podobo, nastala je 
ogromna akumulacija, katere vodna gladina obsega 317 ha, od 
tega znotraj območja naše občine 198 ha, kar znaša malo manj 
kot dve tretjini celotne akumulacije. Pritoka reke Save Močnik in 
Struga sta sonaravno urejena, po prej suhi Strugi pa ponovno teče 
voda. Nove vodne površine za občino odpirajo nove možnosti raz
voja dejavnosti športa in rekreacije ter razvoja turizma. Na nasi
pih bodo urejeni dostopi do vode za namakanje in zajem požarne 
vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo. Širše območje v Vrbi
ni je namenjeno razlivanju vode ob visokih vodah. 

Zavedamo se, da tako velike vodne površine predstavljajo možnost 
razvoja raznolikih športnih, rekreativnih in turističnih dejavnos
ti. Na občini smo pričeli z aktivnostmi urejanja plovbnega režima 
ter navezali stik z lokalnimi prebivalci in društvi, katerih dejavnost 
je vezana na vodo. Vodne površine bodo lahko izkoristili kajakaši, 
veslači in jadralci za rekreativne, športne in tudi tekmovalne na
mene. Levi breg Save je z razgibano brežino urejen za ribiče. V po
daljšku levega nasipa v bližini jezovne zgradbe je predvidena loka
cija vodnega centra. Za to območje pripravljamo dokumentacijo 
za umetno kajakaško progo na divjih vodah, ki se bo napajala pre
ko posebnega vtoka iz akumulacijskega jeza. Verjamemo, da gre 
za atraktiven objekt, ki ga slovenski prostor ne pozna in lahko pri
pelje nove uporabnike iz širšega okolja. Na drugi strani razpolaga
mo z možnostjo postavitve veslaške proge v dolžini do dveh kilo
metrov, kar je časovno veliko bliže in za katero se že dogovarjamo 
o možnosti izvedbe tekmovanj.

Poleg vodnih dejavnosti nameravamo v Vrbini urediti ureditve, ki 
bodo pešce in kolesarje preko določenih prehodov preko zahodne
ga obzidja ter mimo gradu ali s severa območja popeljale v Vrbino 
po urejenih kolesarskih poteh. Poti bodo urejene sonaravno. Gle
de na naravovarstvena območja bodo preko informativnih tabel 

označene tematske poti, ki bodo vzpodbujale opažanje in doživl
janje narave. Ob strugah Močnika in Struge naj bi se v sodelovanju 
z naravovarstveniki izvedla prezentacijska območja Nature 2000.

Ob koncu izgradnje hidroelektrarne Brežice bo občina z družbama 
HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. pristopila k obnovi cestne infrastruktu
re, ki je bila ob gradnji najbolj obremenjena. Velik zalogaj preds
tavlja še obnova železnega mostu, ki je v izredno slabem stanju in 
nevaren, zato je trenutno tudi zaprt za uporabo. 

Vse izvedene ureditve ob Savi in v Vrbini ta prostor odpirajo upo
rabnikom. Z urejenimi nadomestnimi naravnimi habitati, struga
mi pritokov Save, mostički, novimi zasaditvami bodo kolesarjem, 
pešcem in izletnikom nudile možnost aktivnega počitka v naravi, 
preko dostopov do vode pa tudi razne vodne aktivnosti. 

MITJA KOŽAR, 
vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja 

na Občini Krško

Območje občine Krško in mesto 
Krško je bilo od nekdaj povezano 
z vodo in reko Savo. Zgodovinsko 
gledano se je naselje tu oblikova
lo predvsem zaradi reke Save z na
menom varovanja vstopa v savsko 
sotesko, razvijalo pa se je pred
vsem zaradi prometa po reki Savi, 
ki se je tu odvijal vse do začetka 
20. stoletja.

V današnjem času pa območje 
občine Krško in reko Savo zaznamujeta predvsem dve hidroelek
trarni. Ravno pri mestu Krško se stikata območji HE Brežice in HE 
Krško. Gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi je večnamenski pro
jekt, ki združuje več interesov in ciljev države ter lokalnih skup
nosti. Ideja o postavitvi hidroelektrarn na spodnji Savi je že stara, 
uresničevati pa se je začela konec 20. in v začetku 21. stoletja. Hi
droelektrarne so velika priložnost za slovensko energetiko, zeleno 
energijo ipd. in izziv za slovensko gospodarstvo. Po drugi strani pa 
s svojimi ureditvami predstavljajo velike spremembe v prostoru.

Ker je Posavje poplavna regija, ki je iskala ustrezne rešitve pred po
plavami, se je kombinacija izgradnje hidroelektrarn in zaščite pred 
poplavami pokazala kot ekonomsko najbolj smiselna. Izgradnja ele
ktrarn rešuje poplavno varnost mesta Krško in nekaterih drugih na
selij, ki je ob izgradnji hidroelektrarne bistveno večja.

Gradnja HE Krško se je začela v letu 2007, končala pa leta 2013. S 
hidroelektrarno je Krško pridobilo novo obvoznico, nov most, re
kreacijsko pot, izgradnjo komunalne infrastrukture, z gospodars
kega vidika pa predvsem vključevanje posavskega gospodarstva v 
izgradnjo in trajno koncesijsko dajatev, ki je določena v koncesijs
ki pogodbi. Občina Krško je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi 
ob sprejemanju državnega lokacijskega načrta (DLN) največ pozor

nosti namenila prav ureditvi prometne in komunalne infrastruk
ture od Pijavškega do Krškega na desni strani reke Save in od Rož
nega do Vidma na levi strani reke Save. 

Hidroelektrarna Brežice se je v prostor umeščala nekoliko kasneje. 
Z nazivno močjo 45 MW je najmočnejša v verigi petih hidroelek
trarn od Boštanja do Mokric, zaradi česar je njen obseg primerno 
večji. Zaradi svoje velikosti je objekt močno posegel v prostor in 
za vedno spremenil krajino. Zato je v procesu načrtovanja Občina 
Krško namenila veliko truda tudi prizadevanjem, da je umestitev 
hidroelektrarne čim bolj naravna in v sozvočju s potrebami občine. 

Glede na velikost objekta in poplavnih površin je gradnja za občino 
pomembna tako z vidika protipoplavne varnosti kot z vidika razvo
ja. S HE Brežice se ureja protipoplavna varnost naselij Žadovinek, 
Stara vas, Brege, Mrtvice in Spodnji Stari Grad, ureditve omogoča
jo namakanje obdelovalnih površin, gradi se lokalna in državna in
frastruktura ter športno-rekreacijska območja, ki so pomembna 
za razvoj turizma. Glede na obseg je bilo veliko napora vloženega 
tudi v vzpostavljanje nadomestnih habitatov, ki bodo nadomesti
li ob izgradnji odvzete, spremenjene ekosisteme. Mnoge ureditve 
omogočajo tudi neposreden stik z vodo in izrabo vode tudi za dru
ge aktivnosti – čolnarjenje, ribolov.

Zaradi svojega obsega je državni prostorski načrt (DPN) za HE Breži
ce zajel mnogo ureditev, ki jih je na območju DPN načrtovala Obči
na Krško. Nekatere bodo realizirane istočasno z izgradnjo, neka
tere pa imajo vsaj osnovo, da jih realiziramo kasneje. Z ureditvijo 
državne, lokalne in vodne infrastrukture hidroelektrarne zagotav-
ljajo večjo regionalno razvitost ter odpirajo nove možnosti in nove 
priložnosti za širši prostor.

ROMAN PERČIČ, 
vodja oddelka za okolje in prostor 

na Občini Sevnica

Sava je naravni in družbeni pove
zovalec Posavja. Ob njeni strugi je 
bila pred več kot 150 leti zgraje
na železnica, ki je postavila temelje 
sevniški industriji, s tem pa razvo
ju celotnega družbenega življenja. 

Spodnjeposavsko dolino je v zad
njem desetletju najbolj zaznamo
vala gradnja verige hidroelektrarn. 
Poleg energetskega pomena obje
ktov je za območja ob reki in nje

nih pritokih izjemnega pomena protipoplavna varnost, ki jo zago
tavlja urejena in odgovorna regulacija rečnega pretoka. S sočasno 
izgradnjo čistilnih naprav je voda danes bistveno bolj kakovostna 
in čistejša, okolje pa celovito urejeno in privlačno, tudi zaradi nove 
infrastrukture, od cest do mostov.

Gradnja je precej posegla v naravno okolje, renaturacija še teče. 
Hkrati pa je Savi in krajem ob njej podarjena nova vsebina. Odpr
le so se možnosti večnamenske rabe reke in površin ob njej, od 
kmetijske rabe z zgrajenimi namakalnimi sistemi do turistično-re
kreacijske rabe. 

Večnamenska raba vodnega in obvodnega prostora ob reki Savi 
je bila predvidena že ob načrtovanju hidroelektrarn. Z upoštevan
jem te razvojne usmeritve in v zadnjih letih izvedenimi ureditva
mi občani s pridom uporabljajo večnamenske steze za sprehajanje, 
tek in kolesarjenje, v sevniškem parku ob reki je urejeno območ
je drevoreda s trim stezo, baliniščem in fitnesom na prostem, na 
zelo visokem nivoju so urejene ribiške tekmovalne steze ob Savi. 
Gre za preplet medgeneracijskih možnosti uporabe površin za naj-
različnejše okuse in želje. 

Preplet vsega naštetega nam daje obvezo, da vseskozi aktivno so
delujemo z vsemi deležniki prostora. Ena od takšnih usklajenih de
javnosti je plovba na reki Savi, tudi motorna, organizirana na način, 
da ne ogroža naravnega okolja in spoštuje naravni habitat, kar je 
vsekakor vodilo pri vseh posegih v okolje.

Reka Sava - priložnost za razvoj
Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija, skozi 
katere teče 944 km dolga reka Sava, od leta 2007 1. juni-
ja obeležujejo dan reke Save, s katerim opozorijo na po-
men reke za razvoj gospodarskih aktivnosti in regional-
nega povezovanja med narodi.

Sava je z 220 km na slovenskih tleh naša najdaljša reka. 
Sava Dolinka izvira v Tamarju, ponikne in pride na dan pri 

Ratečah, Sava Bohinjka izvira iz Bohinjskega jezera, pri 
Radovljici pa se združita v reko Savo. Njeni glavni pritoki 
v Sloveniji so Ljubljanica, Savinja, Mirna in Krka. Reka na-
daljuje pot po Savskem bazenu in se v Beogradu kot del 
največjega porečja na svetu izlije v reko Donavo.

Gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi, ki jo vodi druž-
ba HESS, omogoča proizvodnjo električne energije, ki je 

gonilo svetovnega gospodarstva, poleg tega pa ob izgra-
dnji novih hidroelektrarn skupaj z družbo Infra zagota-
vljajo lokalnemu prebivalstvu prepotrebno zaščito pred 
poplavami, dvig podtalnice in s tem ohranjanje zalog pi-
tne vode ter možnost namakanja kmetijskih površin. O 
tem vidiku pomena reke Save in njenega urejanja so spre-
govorili vodje okoljsko- prostorskih oddelkov v občinskih 
upravah občin Sevnica, Krško in Brežice.
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Jurečičevi, ki so se že deset let pred tem postopoma preob-
likovali iz klasične mešane kmetije v zelenjadarsko, obdelu-
jejo okoli 50 hektarjev površin (polovica zelenjave in polo-
vica poljšine), zaradi dvakratnega obrata na delu površin pa 
dejansko obdelajo 75 hektarjev letno. Nabor zelenjave, ki je 
pridelajo 800 do 1000 ton letno, so z leti razširili kar na 30 
vrst, tako da bi kar težko našli zelenjavo, ki je pri njih nimajo. 

Prevladujejo solata, paprika, kumare, bučke, paradižnik, me-
lone in lubenice, zgodnji krompir, zelje in čebula, dobite pa 
lahko tudi cvetačo, brokoli, česen, por, korenje, peteršilj, ze-
leno, kolerabo, repo, fižol, šparglje … 

Ker je, kot pravi lastnik in gonilna sila kmetije Marjan Jure-
čič, le z nekaj kulturami težko preživeti, tako ali tako pa mo-
rajo kolobariti, so nabor razširili še na oljnice (lan, konoplja, 
riček, mak, oljna repica, soja, sončnice), iz katerih prideluje-
jo hladno stiskana olja, iz buč pa klasično olje, ter na žitarice 
(pšenica, ječmen, koruza, rž, pira, oves, pražito, ajda …), iz ka-
terih sami meljejo moko, ki jo pridelajo denimo tudi iz kono-
plje in buč. Obseg te pridelave, torej oljnic in žitaric, je prib-
ližno 50 ton letno.

V lično urejenem objektu za prodajo domačih izdelkov, ki 
je zaživel v maju, boste poleg zelenjave, moke in olj našli še 
vrsto izključno domačih pridelkov in izdelkov, denimo se-
mena bučnic, lana, maka in rička, vloženo in sušeno zelenja-
vo, številna zelišča, začimbe, tinkture, mazila, čaje in kise, ne 
gre pozabiti niti na doma vzgojene sadike številnih vrst zele-
njave. »Poudarek je na zdravi prehrani, ki je v zadnjem času 
dobila večjo veljavo, tu je vse domače in vsak ve, kaj dobi,« 

poudarja Jurečič, ki ima za delo na kmetiji pet zaposlenih in 
po potrebi okoli deset sezonskih delavcev, pomagajo pa mu 
tudi žena Marta, sin Tevž in hčerka Eva, oba sicer študenta. 
Seveda je treba poudariti, da so tako v pridelavo kot prede-
lavo vložene dolgoletne izkušnje in znanje, kar je zagotovilo 
za kakovost njihove ponudbe. 

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

Domači izdelki in pridelki, v katerih 
so dolgoletne izkušnje in znanje
Na Kmetiji Jurečič v Velikem Mraševem se že 25 let ukvarjajo s pridelavo zelenjave in sodijo med večje zelenjadarske kmetije v Slovenije. V zadnjem času so še 
razširili nabor kultur, zlasti z žitaricami in oljnicami, ponudbo pa obogatili s prodajo na domu v okviru dopolnilne dejavnosti.

V delo na kmetiji je vpeta cela družina, z leve:  
Marta, Marjan in Tevž Jurečič (manjka hči Eva). Objekt na dvorišču, ki služi prodaji na domu
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Uspešnih prvih deset let Fakultete za energeko
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju, v 
letošnjem letu obeležuje deseto obletnico ustanovitve. Dne 22. junija 2007 je namreč Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, s čimer je bila 
formalno ustanovljena nova članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za energetiko.

Fakulteta je v obdobju od ustanovitve skrbela za kakovostno 
izvajanje ter razvoj pedagoškega in raziskovalnega dela, k čemur so 
prispevali tudi primerni infrastrukturni pogoji za delovanje, ki sta jih 
ob ustanovitvi zagotovili Občina Krško in Mestna občina Velenje, 
dodatno pa je podporo fakulteti zagotavljalo tudi lokalno 
gospodarstvo. Še posebej pomembna za uspešen razvoj fakultete je 
bila izgradnja in opremljanje Inštituta za energetiko, ki je bil v prvi 
fazi uresničen v letu 2014 ter dokončno zaključen ob koncu leta 2015 
z izvedbo druge faze projekta, ki je zajemala izgradnjo prizidka ter 
dobavo vrhunske raziskovalne opreme. Omenjena infrastruktura 
tako predstavlja primerne temelje za nadaljnji razvoj fakultete ter 
ustvarjanje primernih pogojev za izobraževanje vrhunskih 
strokovnjakov s področja energetike.

Inštitut za energetiko zagotavlja študentom vrhunske pogoje za 
raziskovalno delo

Kvalitetno delo fakultete v obdobju od ustanovitve je bilo potrjeno z 
uspešno izvedenim postopkom reakreditacije študijskih programov 
I. in II. stopnje, ki je sledil pozitivnemu evalvacijskemu poročilu 
strokovnjakov Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu v 
letu 2014. V poročilu strokovnjakov je bila poudarjena uspešnost 
fakultete na področju individualnega pristopa do študentov, 
zaposljivosti diplomantov, projektnega dela ter raziskovalne 
uspešnosti.

Eden izmed najpomembnejših mejnikov na dosedanji razvojni poti 
fakultete je tudi uspešna akreditacija doktorskega študijskega 
programa Energetika, ki ga je Svet Nacionalne agencije RS za 
kakovost v visokem šolstvu potrdil v februarju leta 2012 in v 
katerega fakulteta študente vpisuje vse od študijskega leta 
2012/2013. Prvi doktorski študent Fakultete za energetiko je študij 
zaključil v februarju 2016 in bil promoviran 23. junija 2016.

23. junija 2016 je bil promoviran prvi doktorand Fakultete za 
energetiko

Fakulteta za energetiko je v prvem desetletju delovanja izkazala tudi 
izjemno uspešnost pri izvajanju raziskovalnih in razvojnih 
projektov. V obdobju od ustanovitve je tako Fakulteta za energetiko 
uspešno izvedla 96 projektov, od tega 11 mednarodnih projektov s 
partnerji s celotne Evrope, 68 projektov za naročnike z gospodarstva 
ter 17 ostalih raziskovalnih in razvojnih projektov.
Od ustanovitve Fakultete za energetiko so študij na fakulteti uspešno 
zaključili 303 študenti oz. študentke, od tega 127 na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Energetika, 78 študentov na 
univerzitetnem študijskem programu Energetika, 97 na magistrskem 
študijskem programu Energetika in kot že omenjeno, 1 študent na 
doktorskem študijskem programu Energetika. Ob tem ne gre 
zanemariti, da je zaposljivost diplomantov fakultete več kot 90%, 
kar je izjemno dober podatek. 

Slovesnost ob 
10. obletnici ustanovitve 
Fakultete za energetiko 

Univerze v Mariboru.

četrtek, 22. junija 2017, ob 16. uri, 
Velika dvorana

Kulturnega doma Krško.

Vljudno vabljeni.

Informativni dan za podiplomske
študijske programe:

sreda, 14. junij 2017, ob 16.00 
Inštitut za energetiko, Vrbina 18, Krško

www.fe.um.si
Priključi se tudi ti!
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KRŠKO - Oddelek za sodobni ples Glasbene šole Krško je 27. maja 
v Kulturnem domu Krško pripravil letno produkcijo oz. plesno 
predstavo, naslovljeno Pot v New York. Mlade plesalke in plesal-
ci so skozi 17 točk občinstvo popeljali z letalom v New York, tam 
pod vodstvom »turističnih vodičev« Alenke in Petra (Staša Kerin 
in Matija Gorenc iz KD Leskovec pri Krškem) spoznali mestne 
znamenitosti in način življenja ter jih nato odpeljali nazaj v Kr-
ško. Scenarij in režija plesne predstave sta delo Vesne Šinko, 
vodja predstave je bil Boštjan Arh (oba iz KD Leskovec pri Kr-
škem), pod koreografije so se podpisali Rosana Horvat, Nastja 
Bremec in Michal Rynia. Ob koncu predstave se je Horvatova, 
učiteljica plesa na krški glasbeni šoli, poslovila od sedmih ple-
salk in plesalca 6. razreda, ki zaključujejo izobraževanje, vodja 
krške izpostave JSKD Sonja Levičar pa jim je podelila bronaste 
značke Mete Vidmar za več kot pet let plesnega udejstvovanja.
 P. P.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Klub sinhronega plavanja Krško je 27. 
maja na bazenu OŠ Leskovec pri Krškem organiziral zadnjo tek-
mo letošnje sezone pod naslovom Sinhronija. Domači klub je os-
vojil kar nekaj medalj: v kategoriji sinhronka 8 so prva tri mesta 
osvojile Julija Možgan, Laura Rostohar in Manca Mežič, v ka-
tegoriji sinhronka 9 je zmagala Kristina Medvešek, v kategoriji 
sinhronka 10 sta bili Špela Škoda in Neja Vidmar druga in tre-
tja, v kategoriji sinhronka 11 pa je bila najboljša Pavlina Urek. 
»Čestitamo vsem tekmovalkam za lepe uvrstitve in pridobiva-
nje novih izkušenj. Za uspešno izpeljano tekmovanje se zahva-
ljujem predvsem sodnicam, staršem, donatorjem, Občini Krško 
in OŠ Leskovec pri Krškem,« je zapisala predsednica kluba Da-
rina Svozilova. P. P.

Odplesali v New York in nazaj

Učenci zaključnega 6. razreda za sodobni ples z učiteljico Ro-
sano Horvat

Sinhronija 2017

Domače tekmovalke v ospredju

7. likovna kolonija »Ne po-
zabimo« je motivno zajela 
predvsem dediščino vinogra-
dništva in sadjarstva in se pri-
družila letošnjim prazničnim 
dogodkom Občine Krško in 
Krajevne skupnosti Leskovec 
pri Krškem, zato je za začetek 
slikarje pozdravil župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko 
s soprogo Faniko. Na koloni-
ji je sodelovalo 15 slikarjev, 
ki delujejo v likovnem krožku 
Lipa Domžale (Angelca Dovž-
an, Dorena Garc, Vlasta Jan-
žekovič, Mira Jarc, Dušan 
Klopčič, Majda Korbar Bo-
žič, Brigitta Leskovar, Nuša 
Lojen, Marjeta Ložar, Irena 
Osolnik, Iva Petek, Veronika 
Strašek, Dragica Šetina, Ana 
Volgemut in Tatjana Žmavc) 
ter dve slikarki iz Centra ak-
tivnosti Trzin (Antonija Ton-
ka Pacek in Cvetka Lippai) z 
mentorico Marijo Mojco Vi-
lar, pridružil pa se je še Rafa-
el Andlovic iz Leskovca pri Kr-
škem, član Društva likovnikov 
Krško OKO, ki likovne kolonije 
v Kobilah soustvarja od začet-
ka (2006).
 
Pozno popoldne so na stoja-
la v vrtu domačije postavili 
ta dan nastale slike, se okrep-

Praznični konec tedna v Kobilah
KOBILE - 27. in 28. maja so Kobile, deloma pa tudi Vinogradniško kmetijo Kerin na Straži pri Krškem, za-
sedli slikarji, ki so sodelovali na 7. likovni koloniji »Ne pozabimo« in Etnološki zbirki Kobile, ki sta jo leta 
2003 na spomeniško zaščiteni Domačiji Kobile 3 uredila lastnika Alojz-Vladimir in Ljudmila Šribar, doda-
li 20 novih slik. 

čali ob polnem kotlu, ki ga je 
»zamešal« Andrej Štoviček, 
delo in druženje pa nadaljeva-
li medgeneracijsko tudi s svo-
jim glasbenim ustvarjanjem. S 
pravo lirično podobo glasu in 
kitarsko izvedbo je prisotne 
navdušila slikarka Mira Jarc, iz 
Posavja pa mladi harmonikar-
ki, sestri Eva in Lea Lisec z Lu-
kovca, učenki Tonija Sotoška, 
in z Dolenjske znana pevovod-
ja Jožica Čelesnik iz Škocjana 
s harmoniko. Doroteja Jazbec 

je spretno vpletla še predsta-
vitev ocenjevalne komisije: li-
kovnika in pesnika Rudija Sto-
parja ter dveh ljubiteljskih 
likovnic, Željke Vidmar in Jo-
žice Čelesnik. Slikarji, ki so si 
v nedeljo ogledali Hišo franki-
nje Kerin in Mestni muzej Kr-
ško, so popoldne svoja dela 
postavili na ogled obiskoval-
cem. Predstavil jih je Rudi Sto-
par, prav tako izbor komisije, 
ki je imela težko delo, saj so 
bile slike kvalitetno zelo ize-

načene. Za »delo kolonije« je 
razglasil sliko Dragice Šetina 
»Hiša spominov«, posebno po-
hvalo pa namenil še trem sli-
karkam: Veroniki Strašek, Ivi 
Petek in Tatjani Žmavc ter čes-
tital mentorici Vilarjevi za zna-
nje, ki ga domžalski in trzinski 
ljubiteljski slikarji pod njenim 
vodstvom dosegajo.  

Odprtje razstave je moderira-
la Doroteja Jazbec, pevca Tam-
buraške skupine Klasje Marija 
Jerele in Stevo Marković, tudi 
sam slikar, pa sta  ob sprem-
ljavi harmonike Janija Lipič-
nika izvedla nekaj pesmi Žum-
berškega pogorja in Dolenjske. 
Ustvarjalce in obiskovalce, 
med njimi naravovarstveni-
ka Antona Komata, je poz-
dravila podžupanja Ana So-
mrak, za udeležbo na koloniji 
pa se je Alojz-Vladimir Šri-
bar zahvalil slikarjem z darili, 
ki so jih prispevala podjetja in 
posamezniki iz občine Krško. 
Sponzorji so poskrbeli tudi za 
pogostitev slikarjev in obisko-
valcev in vsem se organizator-
ja kolonije Šribarjeva najlepše 
zahvaljujeta. 

 Ljudmila Šribar, 
 foto: Anton Hruševar

Spredaj: Marija Mojca Vilar; čepijo (od leve): Marjeta Ložar, 
Cvetka Lippai, Dragica Šetina, Mira Jarc, Alojz-Vladimir in 
Ljudmila Šribar; stojijo (od leve): Angelca Dovžan, Irena Osol-
nik, Iva Petek, Miran Stanko, Tonka Pacek, Fanika Stanko, 
Dušan Klopčič, Dorena Garc (zadaj), Nuša Lojen, Tatjana 
Žmavc (zadaj), Rafael Andlovic (zadaj), Vlasta Janžekovič, 
Veronika Strašek (zadaj), Ana Volgemut, voznik Vlado

Dan Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško so v sodelovanju z otroki 
iz Vrtca Krško, enote Kekec, 
Vrtca Leskovec pri Krškem, 
enote Pika Nogavička in učen-

ci Glasbene šole Krško pričeli 
s pravljično ter glasbeno pri-
reditvijo v glasbeni šoli, ki so 
jo poimenovali Rozalkin dan. 
V popoldanskem času so do-
gajanje prestavili v prostore 
osrednje knjižnice in v park 
pred njo. Začeli so s pravljico 
Špelca in bradač, ki jo je pri-
povedovala Antonija Amon. 
V delavnice Knjigozalka, kjer 
so izdelovali knjižne kazal-
ke, so povabile Urška Šoštar, 
Eta Gričar in Katja Križaj, v 
Pravljico, ne jezi se pa Klav-

Dan knjižnice za vse generacije
KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica Krško je 26. maja drugo leto zapored pripravila posebno prireditev, Dan 
Valvasorjeve knjižnice Krško, in s pestrim programom počastila praznik krške občine. Povabili so na dru-
ženje ob pravljicah, pogovorih, ustvarjalnicah in glasbi za vse generacije.

dija Šiško Možgan in Mojca 
Kožuh. Otroci so se zabavali 
tudi na plesni delavnici Sap-
raples, popoldansko rajanje 
pa je nadgradila domača knji-

žnična lutkovna skupina Bu-
kvica s predstavo Rdeča kapi-
ca. Z otroki in njihovimi starši 
se je v idiliki lepo okrašene-
ga mestnega parka, za kar so 
prav tako poskrbele nadvse 
ustvarjalne knjižničarke, dru-
žil eminenten gospod iz pre-
teklosti Janez Vajkard Valva-
sor, ki ga je upodobil Zdenko 
Perec. Obiskovalci so lahko 
izbirali še vodene oglede ka-
pucinske knjižnice ter zbirko 
Speedway v Sloveniji, skozi 
film predstavljen projekt re-

stavriranja Dalmatinove Bi-
blije ter predstavitve Biblosa 
in elektronskih baz. 

Večer so zaključili z literarno–
glasbenim dogodkom, ki so ga 
namenili odraslim obiskoval-
cem, na katerem so gostili do-
mačo pesnico Marijo Hrvatin 
s pesniško zbirko Zapečkarica 
z obronka. Z njo se je pogovar-
jal bibliotekar Vilko Planinc, 
pesmi pa sta prebirali Branka 
Jenžur in Smilja Radi. Za ču-
tno glasbeno spremljavo sta 
poskrbela violinistka Nina 
Pirc in kitarist Miha Kore-
tič. Družabni del se je odvijal 
v knjižničnem atriju, kjer so se 
obiskovalci lahko pomenkova-

li ob okusnih dobrotah, ki so 
jih pripravile članice Aktiva 
kmečkih žena Sremič.  

Zbrane je zjutraj v imenu Ob-
čine Krško nagovorila direkto-
rica občinske uprave Melita 
Čopar, zvečer pa vodja služ-
be za pravne in splošne za-
deve Natalija Geršak. Direk-
torica Valvasorjeve knjižnice 
Urška Lobnikar Paunović 
je ob spletu dogodkov izrazila 
zadovoljstvo tako nad prijet-
nim programom kot nad ude-
ležbo obiskovalcev.

 Marija Hrvatin, 
 foto: Sv. Mavsar

Popoldansko dogajanje pred knjižnico

Z Rozalkinega dne v glasbeni šoli

KRŠKO - Občinskemu praznovanju se je s tradicionalnim koncer-
tom orkestrov v Kulturnem domu Krško pridružila tudi Glasbe-
na šola Krško. Občankam in občanom so se predstavili godalni 
orkester pod mentorstvom Kristiana Ilića, harmonikarski or-
kester z mentorico Matejo Pirc, kitarski orkester pod vodstvom 
Mihe Koretiča, ansambel tolkal mentorja Mitje Kuslja, komor-
na skupina diatoničnih harmonik, ki jo vodi Stane Cetin, in pi-
halni orkester z mentorjem Dejanom Učakarjem. Vmes so po-
delili tudi priznanja učencem, ki so v tem šolskem letu sodelovali 
na različnih glasbenih tekmovanjih.
 P. P., foto: Sv. M.

Praznični koncert orkestrov

Kitarski orkester z Miho Koretičem
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Ob prazniku občine Krško 
in prazniku Krajevne skupnosti Brestanica - dnevu izgnancev 

vam iskreno čestitamo 
in vas vabimo na praznične prireditve, 

ki bodo potekale v okviru našega praznika.
Predsednik Vlado Bezjak in Svet KS BrestanicaPredsednik Niko Marn ml. 

je povedal, da posavska ze-
lena bratovščina šteje trenu-
tno 1157 članov, ki delujejo v 
25 lovskih družinah, te pa up-
ravljajo s 25 lovišči na skupni 
površini 82.844 ha na obmo-
čju porečja reke Save od Zi-
danega Mosta, Bohorja in Or-
lice, Krško-brežiške kotline, 
Posavskega hribovja do  Gor-
jancev in meje s Hrvaško. Vsa 
društva so zelo aktivna, saj 
so vpeta v življenje na pode-
želju in območja vseh krajev-
nih skupnosti, pri čemer zelo 
dobro sodelujejo s kmeti, gasil-
ci in ribiči. Marn ml. je izposta-
vil, da se lovci prvenstveno 
posvečajo uravnavanju žival-
ske populacije v naravi, skrbi 
za naravo, divjad in prostoži-
veče živali, kot stransko dejav-
nost pa izvajajo tudi lov: »Smo 
naravovarstveniki, ki v loviščih 
preprečujemo vznemirjanje ži-
vali, za kar smo v zadnjih de-
setih letih izvedli v povprečju 
25.000 ur prostovoljnega dela, 
v kar pa niso všteti obhodi lo-
višč in čuvajska služba. V Po-
savju se nahajajo vse prosto-
živeče živali, razen gamsa, risa 
in volka. Imamo povečano šte-
vilo jelenjadi, ki pa na našem 
območju še ni problematič-
na, pa tudi divjega prašiča, a 
je populacija slednjega trenu-
tno v upadu.« Na območju Po-

70 let zelene bratovščine
BRESTANICA - 3. junija je na gradu Rajhenburg Zveza lovskih družin Posavja obeležila častitljivih 70 let de-
lovanja. Skozi to obdobje so zvezo vodili Franc Žnideršič, Branko Medved, Alojz Colarič, Vlado Jenko, Miloš 
Medved, Jurij Pesjak, Anton Podgoršek, Miha Molan in aktualni predsednik Niko Marn ml.  

savja v zadnjem času beležijo 
tudi vse več zlatih šakalov, ki 
pa še nima lovne dobe, kar po-
meni, da so zaščiteni, saj z na-
menom, da se ugotovi njihova 
številčnost, Lovska zveza Slo-
venije še vedno izvaja monito-
ring. Sicer je v Posavju, kot je 
še povedal predsednik, zara-
di intenzivnega kmetijstva in 
izsekavanja grmičevja najbolj 
ogrožena mala poljska div-
jad, ki izgublja kritje, v zad-
njem obdobju še posebej izra-
zito fazan, poljska jerebica pa 
je domala že povsem izginila z 
našega območja.

Niko Marn ml. je v nagovo-
ru zbranim na jubilejni slove-
snosti izpostavil, da so lovske 
družine - družine ne le v prav-

no formalnem pomenu, temveč 
v prenesenem pomenu druži-
ne, katerih člani se spoštujejo. 
Predsednik Lovske zveze Slo-
venije mag. Niko Bradač je v 
govoru izpostavil, da je v sed-
mih desetletjih prišlo do veli-
kih sprememb ne le v družbi, 
temveč tudi v naravi in lovstvu, 
kar je pogojeno tudi z drugač-
nim razmišljanjem, obnaša-
njem in načinom življenja: 
»Spremembam se moramo pri-
lagoditi, tako narava kot mi vsi. 
Predvsem pa moramo biti kot 
družbeno odgovorna naravo-
varstvena organizacija kritič-
ni do vseh nepravilnostih in se 
na drugi strani zahvaliti vsem, 
ki naredijo kaj dobrega za div-
jad, oziroma je ne vidijo le kot 
potencialnega škodljivca, tem-

več se zavedajo, da je sestavni 
del našega ekosistema.«

Ob kulturnem programu in 
pozdravu gostov, med njimi 
krškega župana mag. Mirana 
Stanka, ki je zbranim ob ju-
bileju voščil v imenu vseh žu-
panov občin, na območju ka-
terih deluje posavska lovska 
zveza, ter predstavnika Hrva-
ške lovske zveze, s katero zve-
za in družine tesno sodelujejo, 
je predsednik Marn ml. podelil 
jubilejna plakete ZLD Posavja. 
Prejeli so jih: Andrej Bobek, 
Niko Marn st. in Franc Zorko 
(LD Brestanica), Janez Černo-
ga (LD Videm ob Savi), Marko 
Fuks (LD Artiče), Aleš Ilc (LD 
Bizeljsko), Franc Kene, Du-
šan Lepšina, Martin Lepšina 
in Marjan Maričič (LD Globo-
ko), Vladislav Klavs (LD Stu-
denec-Veliki Trn),  Jani Krivec 
(LD Loka pri Zidanem Mostu), 
Rudko Mlinarič, Jurij Pesjak 
in Slavko Zakšek (LD Bo-
štanj), Miha Molan in Stani-
slav Preskar (LD Pišece), Te-
odor Oršanić st., Anton Šuler 
in Branko Tucović (LD Breži-
ce), Anton Podgoršek in Jože 
Žabkar (LD Krško), Ivan Še-
pec (LD Kapele) ter Vinko 
Volčanjk (LD Veliki Podlog).  
 Bojana Mavsar

Prejemniki plaket s predsednikom zveze Nikom Marnom ml. (levo)

BREGE - Konjeniški klub 
Posavje Krško je na prvo ju-
nijsko nedeljo na hipodro-
mu Brege ob letošnjem 
prazniku občine Krško orga-
niziral tradicionalno dirko 
za Slovenski kasaški šampi-
onat. Obiskovalci so pospre-
mili deset dirk, med kateri-
mi sta bili dve za šampionat.

Potem ko je na najhitrejši stezi 
v Sloveniji lani padel rekord, je 
letos ta podvig skorajda uspel 
tudi končnemu zmagovalcu 
Šampionata 2017, šestletne-
mu rjavcu Tarsu Starsu iz KK 
Ljutomer, ki ga je vozil Janko 
Sagaj, trenira pa ga Igor Poz-
derec.  Tars Stars, ki slovi kot 
fantastičen štarter, je v drugem 
teku postavil čas 1:13,5, kar je 
le desetinko slabši kilometrski 
čas od rekorda dirke in rekor-
da slovenskih hipodromov iz 
lanskega leta. Poleg obeh dirk 
za šampionat je potekalo tudi 
osem drugih točk sporeda, 
med drugim tudi memorialna 
dirka staroste vinogradništva 
in kasaškega športa Franca 
Kerina, ki so mu jo posvetili 
ob njegovi 20. obletnici smrti. 
Zmagovalcu Francu Cimer-
manu s konjem Rossom iz KK 
Ljutomer sta pokal podelila 
Anton Jarkovič st. in Nik Jar-
kovič, saj je družina Jarkovič 
realizirala in nadgradila takra-
tno Kerinovo vizijo, da Gado-
va peč postane vzor vinogra-

Tars Stars desetinko od rekorda

dništva v tej regiji. KK Posavje 
Krško sta na tej dirki zastopa-
la konja Iztok BE (voznik Ma-
tej Osolnik, trener Uroš Ber-
nardič) in Wise Man (Martin 
in Gregor Mars). Za krški klub 
so nastopili še Janko Šepetavc 
s kasačem Vanjo, Milan Žan z 
Olivabe, Matej Osolnik z Bear 
Glide in Martin Mars s Silvia-
baby Lux. Za konec sta sledili 
še dirki kmečkih dvovpreg po-
savskih in večpasemskih konj. 
Na stezi se je pojavilo več kot 
sto konj.

Obiskovalce so pozdravi-
li predsednik KK Posavje Kr-
ško Uroš Bernardič, predse-
dnik Kasaške zveze Slovenije 
dr. Iztok Purič in Janko Avsec 
z Občine Krško, med podelje-
valci pokalov je bila tudi pred-

sednica sveta KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec. Bernar-
dič je poudaril, da zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev 
nimajo največjih nagrad za 
zmagovalce, ki pa vseeno zelo 
radi pridejo na Brege, na naj-
hitrejšo stezo v Sloveniji. V KK 
Posavje Krško je 20 kasačev, 
od tega polovica dirkalnih. V 
spremljevalnem programu so 
nastopile mažoretke Mažoret-
nega kluba Baton Krško, Pihal-
ni orkester Krško, plesna za-
sedba Koral Country, družina 
Vašcer iz Loč pri Dobovi pa je 
predstavila najbolj priljublje-
no in razširjeno pasmo - ame-
riški quarter konj. Za obisko-
valce so bile na voljo tudi stave, 
za najmlajše pa napihljiva igra-
la in rodeo bik. 
 R. Retelj

Zmagovalcu memorialne dirke so čestitali predstavnika dru-
žine Jarkovič in predsednik KK Posavje Krško Uroš Bernardič.

BRESTANICA - 3. junija se je na bazenu Brestanica odvijal že 4. 
mednarodni Plavalčkov miting v plavanju za invalide, ki ga vsa-
ko leto organizira Športno društvo Plavalček. Sodelovalo je osem 
klubov iz Slovenije in Hrvaške, skupno 75 plavalcev invalidov, od 
tega kar 12 članov domačega kluba: Maj Režman, Ivan Lesnika, 
Miha Pavlič, Amadej Imperl, Mitja Cizel, Rok Slapšak, Andrej 
Bibič, Jan Šlogar, Cvetka Šterk, Larisa Žibert, Mischele Klinc 
in Amadeja Urbanč Vlahov. Po končanem mitingu je na baze-
nu potekal še Plavalčkov festival, kjer so nastopili otroci s poseb-
nimi potrebami, ki obiskujejo prilagojen program Glasbene šole 
Krško: Maša Dornik z recitalom, Ajda Brilej s petjem, na melo-
diki pa je nastopil Rok Slapšak. Po njihovem nastopu sta za pri-
jetno rock vzdušje skrbela Duo Vagabunda. 
 Vir: ŠD Plavalček, foto: Sv. Mavsar

Plavalčkov miting in festival 

KRŠKO - V organizaci-
ji Športne zveze Krško 
je 3. junija v mali telo-
vadnici OŠ Jurija Dal-
matina Krško pote-
kal rekreativni turnir 
v badmintonu, ki je 
združil ljubitelje špor-
ta, gibanja in dobrega 
počutja. »Bilo je vroče, 
napeto in priča smo bili neverjetni igri posameznic oziroma po-
sameznikov, ki se je zaključila športno v Štiblc Baru, kjer so nas 
pričakali z osvežilnim 'welcome drinkom'. Hvala vsem, ki ste bili 
z nami, in seveda pokroviteljem, ki so poskrbeli za super prese-
nečenja in bogate nagrade,« so sporočili iz Športne zveze Krško. 
 Foto: Sv. Mavsar

Praznični badminton turnir
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Gym

Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da ustanovite fitnes samo za žen-
ske? Takšna oblika fitnesa je namreč prva v Posavju.

Klemen: Čeprav so nam nekateri, ki so 
že več let v fitnes “industriji”, odsvetovali 
usmeritev le na žensko populacijo, saj bi 
se s tem že na samem začetku »odpovedali 
polovici strank«, se je ideja pokazala za iz
jemno učinkovito in dobro sprejeto. Pred 
tem sem več let obiskoval sevniški fitnes 
v Športnem domu Sevnica in opazoval, 
kako malo je ženskih športnic. Tako se mi 
je tudi porodila ideja, da želja po telovadbi 
verjetno obstaja, vendar v okolju, kjer se 
bodo počutile bolj sproščeno, bile deležne 
strokovne pomoči in imele svojo zaseb
nost. 

Janja: V Sevnici, kot tudi v drugih okoliš
kih krajih, posamezniki ponujajo različ
ne rekreacije in skupinske vadbe, vendar 
je bilo včasih, vsaj zame, težko najti infor
macijo, kje se kaj dogaja. Zato sva tudi pri 
ustanavljanju Studia Vitaja mislila na to, 
da čim več ponudimo pod isto streho in 

da ponudimo kvalitetne storitve.

Orati ledino je verjetno najtežje. Kako se je porodila ideja o 
24-urnem fitnesu, ki je tudi v Sloveniji bolj redka organizacija 
fitnesa, in kako ga je okolje sprejelo? 

Klemen: Na začetku delovanja sva imela v glavi številko 100 čla
nic. Po uspešni prvi sezoni smo številko trikrat presegli. Misliva, da 
smo jih pritegnili predvsem z raznoliko ponudbo skupinskih vadb. 
Še najbolj popularne so tiste, ki so plod najinih lastnih kreacij in 
znanja. Oba sva se namreč usposabljala na Fitnes zvezi Slovenije, 
Janja pred tem še na Športni uniji Slovenije, prav tako so tudi os
tali člani naše ekipe vaditeljev strokovno izjemno podkovani, vsak 
na svojem področju.
V letu 2016 smo se prijavili na 
razpis za upravljanje fitnes studia 
v Športnem domu Sevnica in bili 
uspešni. Vedel sem, kaj mu manj
ka in kako bi ga preuredil, da bi 
bil bolj zanimiv. Sedaj smo dobi
li priložnost to tudi pokazati. Fit
nes je dobil svoj “karakter” in novo 
ime: King’s Gym. Predvsem pa 
smo ponosni, da smo kot tretji fit
nes v Sloveniji uvedli sistem 24urnega dostopa. Gre za elektron
ski sistem beleženja vstopa/izstopa v fitnes, brez potrebe po dodat
nem kadru. Sistem je precej tehnološko dovršen tudi z varnostnega 
vidika in nam v realnem času omogoča spremljanje več parametrov 
delovanja fitnesa. Leta prej sem poslušal negodovanja uporabnikov 
fitnesa, da jim ni všeč deljeni delovni čas. Rekel sem si, da je verjet
no ravno to največja priložnost za razvoj fitnesa in hkrati uspešnost 
poslovanja. Seveda je ponovno šlo za precej tvegano potezo. Čeprav 
je elektronski sistem z njegovimi zmogljivostmi izjemno dovršen, je 
potrebno v prvi fazi predvsem zaupati ljudem. Sistem je vedno do
volj dober le toliko, kolikor so dobri in pošteni uporabniki do njega.
Ravno te dni bo minilo prvo leto delovanja fitnesa King’s Gym in 
z obiskom smo izjemno zadovoljni, saj smo v tem času zbrali okoli 
500 članov in članic. Vsak dan fitnes obišče med 70 in 120 članov 
(odvisno od sezone oz. vremena), kar je okoli 300 % povečanje 
obiska v primerjavi s prej. 

Kakšna je struktura vaših članov glede na fizično pripravljenost, 
kraj bivanja in seveda ali imate tudi ponudbo za okoliška pod-
jetja, ki jim je mar za zdravje svojih zaposlenih? 

Klemen: Tukaj moram Sevničane malo dodatno spodbuditi … 
(smeh). V prvem letu delovanja so naš fitnes obiskovali predvsem 
ljudje iz okolice Sevnice  precej jih je iz Radeč, Loke, tudi Zida
nega Mosta, nekaj iz Brestanice, Senovega in sevniških okoliških 
zaselkov. Sevničanke in Sevničani so se opogumili malce kasneje. 

Janja: V fitnes “industriji” je največkrat glavna težava v motivaci
ji in organizaciji ljudi. Vsakodnevno slišimo koga, ki pravi: “Ni
mam časa, nimam prevoza, nimam primernih športnih oblačil …”, 

zato ogromno delamo na promociji, oglaševanju ter spodbujanju 
po elektronskih poteh in družabnih omrežjih. Nekateri se še niko
li niso srečali s tovrstno rekreacijo, zato smo mi tukaj, da zadevo 
predstavimo in vodimo posameznika korak za korakom, glede na 
njegove zmožnosti in cilje. Želimo, da od nas ljudje odidejo z dob
rimi vtisi in zgodbami o uspehu. Dobro sva si zapomnila zgodbo 
gospe (sicer nas že od samega začetka redno obiskuje, PRIDNA!), 
ki pravi, da je vedno njen mož poskrbel za prekopavanje vrta, saj 
sama takšnega opravila ni zmogla ali pa je delo opravila v več dneh, 
ker se je prehitro utrudila. Sedaj vrt prekoplje sama, brez pomoči, v 
enem dnevu, pa še utrujena ni. To je ravno tisto, kar želimo pove
dati ljudem. Okrepite svoje telo, bolje boste funkcionirali pri vsa
kodnevnih opravkih. Tukaj ima pomembno vlogo rekreacija v fitne
su in/ali skupinskih vadbah, kjer v nadzorovanem okolju izboljšamo 
stopnjo zdravja, povečujemo moč, kondicijo in hkrati poskrbimo 
tudi za to, da izboljšamo zunanji izgled telesa. Poudariti želiva, da 
naj ljudem dnevna rekreacija pride v navado, kot npr. umivanje zob.

Klemen: Pomena rekreacije se danes zavedajo tudi podjetja. V Stu
diu Vitaja ponujamo prenosne karte za podjetja, skoraj vedno pa se 
s podjetji individualno dogovorimo glede na njihove potrebe in že
lje zaposlenih. Zanimivo, da so vsa podjetja, katerih zaposleni obis
kujejo naše fitnese in vadbe, iz okoliških krajev, predvsem iz Krške
ga. Kje so sevniška podjetja?

Gibanje je pogoj za zdravje. Nudite tudi prehransko svetovanje? 

Klemen: Ljudje se začnemo zavedati svojega zdravja šele, ko res
no zbolimo, ko nekomu diagnosticirajo sladkorno bolezen, srčno 
popuščanje/kap, razne (ne)nevarne in nevarne tumorje … Takrat 
ugotoviš, da je tvoje življenje ogroženo in sam pri sebi veš, da za 
preventivo nisi nič naredil in si jezen sam nase in na vse okoli sebe. 
Potem bi si želel narediti vse, kar 30, 40, 50 let prej nisi, samo da 
ne bi prišlo do tega. Potrebno je misliti vnaprej, potrebno je mis
liti preventivno. 

Janja: V korak z rekreacijo gre seveda zavedanje o pomenu zdra
vega prehranjevanja. Obstaja nepregledna množica raznih diet in 
preparatov, ki se jih ljudje napačno poslužujejo v želji po hitrem na
predku, vendar kaj kmalu ugotovijo, da brez spremembe življenjske
ga sloga nič ne naredijo na dolgi rok. Le kdo bi si želel na tri mese
ce vedno znova začeti. Našim strankam pomagamo in jih pri tem 
usmerjamo, hkrati pa se poskušamo čim bolj približati njihovim 
ciljem in željam. 

Športno-rekreativna ponudba v Posavju je precej raznolika, v 
čem mislite, da ste drugačni od drugih?

Klemen: V okolje smo zagotovo prinesli nekaj svežega, inovativne
ga, predvsem pa celovito ponudbo in kakovostne storitve. V mar
sikaterem pogledu smo zaorali ledino, vendar je to potrebno, če 
želi človek narediti korak naprej od obstoječega v okolju. Vem, da 
nekaterim posameznikom takšne izboljšave oz. tehnološki napre
dek ni všeč, saj se preveč oklepajo poznanih vzorcev. To je tako, kot 
če bi rekli, da je konjska vprega še vedno boljša od avtomobila … 
Vendar te izboljšave omogočajo višjo kakovost storitev, kar pa naj 
bi navsezadnje bil skupni cilj vseh nas, ki smo zaposleni v športno
rekreativni panogi.

Kakšni so pogoji v Posavju za takšno dejavnost, mogoče kaj pog-
rešate?

Janja: Posavje je ruralno območje, kjer, kot sva že omenila, velja mi
selnost, da je le fizično delo tisto, ki šteje, fitnes pa si predstavljajo 
kot izgubo časa. Izzivamo tiste, ki tako mislijo: Ali zvečer, ko se ule

žete v posteljo, čutite kakšne bolečine v križu, rami, kolenu …? Če 
je odgovor pritrdilen, potem je čas, da nas obiščete. Ali vas skrbi, 
kaj bo rekel sosed na to, da namesto dela in ogleda vseh nadalje
vank obiskujete fitnes v mestu? Če je odgovor ponovno pritrdilen, 
imate dve možnosti. Nesite svoje bolečine sosedu, če je sposoben 
vzeti to breme z vas. Ali pa se vseeno odločite za fitnes, poskrbite 
za svoje zdravje in obdelujte svoj vrt do 80. leta starosti, medtem ko 
bo sosed potreboval pomoč pri vsakodnevnih opravilih že pri svo
jih 60ih. Svetujemo vam, da poskrbite zase. Če je človek zdrav in 
pri močeh, lahko pomaga ne le sebi, ampak tudi drugim v okolju.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Klemen: Načrti seveda so. Od majhnih do večjih projektov, ide
je kar švigajo po najinih glavah. Nisva vraževerna, da ne bi žele
la govoriti o konkretnih zadevah, saj se zavedava, da je vse odvis
no le od naju in pripravljena sva vložiti veliko truda, energije in 
časa, vendar je vseeno težko govoriti kaj, kdaj in kje. Odprtih je 
več projektov, o katerih razmišljava ... (smeh). Kar se tiče Studia 
Vitaja in King’s Gyma je najin pogled vedno usmerjen v prihodnost. 
Nenehno razmišljava o izboljšavah in novostih za prihajajočo se
zono. Naša celotna ekipa je vseskozi usmerjena v spodbujanje in 
ozaveščanje ljudi o pomenu rekreacije, v učenje pravilnih gibalnih 
vzorcev ter izboljševanje življenjskega sloga naših strank. Veseli 
naju, da naše stranke med seboj gradijo dobre medsebojne odno
se, da so se prav v naših prostorih stkala prava prijateljstva in po
časi rastemo v pravo skupnost. 

Bolečine v križu? Čas je, da 
obiščete Studio Vitaja v Sevnici.
Studio Vitaja, ki se nahaja v centru Sevnice, je bil ustanovljen leta 2015 kot prvi fitnes v Posavju, ki je namenjen izključno ženskam. O razlogih, zakaj ravno in samo ženskam, ter o 
pomenu rekreacije in fitnesa v vsakdanjem življenju smo se pogovarjali z ustanoviteljema Janjo Požun in Klemnom Becem, ki je tudi direktor podjetja.

Več o nas si lahko preberete na: www.studio-vitaja.si, predvsem pa vas vabimo, da nas obiščete na Trgu svobode 2 (v stavbi Bowling DeLuxe,) ali pokličite na 031 296 439.

Klemen Bec

Raznolika ponudba skupinskih vadb s strokovno usposobljenimi vaditelji

Estetsko opremljen fitnes, namenjen samo ženskim obiskovalkam

Rekreacija za starejše je še toliko bolj pomembna z 
zdravstvenega in socialnega vidika.

Janja Požun
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Dom je namenjen starejšim 
ljudem, ki imajo določene 
zdravstvene težave ali pa so se 
iz različnih drugih vzrokov od-
ločili za prihod v dom. Bivanje 
v domu stanovalcem nadomeš-
ča in dopolnjuje funkcijo doma 
in lastne družine. 

Trenutno živi pri nas 200 sta-
novalcev, prihajajo iz 12 slo-
venskih občin, 78 % jih je iz 
domače občine. Povprečna sta-
rost je 83 let. V lanskem letu 
smo imeli 57 novih sprejemov, 
najpogostejši razlog za prihod 
v dom pa je bolezen.

V domu je 110 zaposlenih in čeprav se zdi številka visoka, ne sme-
mo pozabiti, da delamo vse dni v letu 24 ur na dan. Zaposleni si 
želimo, da bi nas bilo več. Trenutni kadrovski normativ za zapos-
lene je star skoraj 40 let; vemo, da so bile takrat druge navade in 
drugačne oblike varstva starejših. Danes so pričakovanja stano-
valcev in njihovih svojcev popolnoma drugačna in tudi zaposle-
ni si želimo stanovalcem dati več, vendar smo vezani na obstoje-
čo zakonodajo in le upamo lahko, da se bo tudi v skrbi za starejše 
kaj spremenilo.

S stanovalci smo nenehno v stiku, nimamo uradnih dni ali uradnih 
ur. Stanovalce in njihove svojce jemljemo kot partnerje uspešne-
ga sobivanja, saj se zavedamo, da je treba poslušati, slišati in nare-
diti: poslušati, ko spregovorijo o svojih potrebah; slišati, ko nam 
povedo, kako želijo živeti v naši hiši; in narediti, kar je dobro in 
prav, po njihovem okusu z našim znanjem. 

DOM SKOZI ČAS

V Krškem je institucionalno varstvo starejših organizirano že od 
leta 1977. Sprva je dom deloval kot enota doma Impoljca; Ob-
čine Sevnica, Krško in Brežice so takrat z združenimi sredstvi iz 
sklada Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
so bila namenjena za gradnjo domskih zmogljivosti, sofinancira-
le gradnjo Doma upokojencev Krško, ki  so ga odprli leta 1977 z 
zmogljivostjo 85 postelj. 

Tudi če je bil takratni dom opisan v presežkih, se je s časom po-
kazalo, da ne zadostuje več potrebam sodobne zdravstvene nege 
in oskrbe, zato se je začel graditi nov dom, ki je bil kljub težavam 
zgrajen in naseljen konec  devetdesetih, leta 1998, ko so se sta-
novalci in zaposleni z lokacije na Vidmu selili na sedanjo lokaci-
jo na Kovinarski ulici. 

Stanovalci danes živijo v desetih gospodinjskih skupinah, v vsa-
ki je do 22 stanovalcev. Sobe so razporejene okrog velike bivalne 
kuhinje. Vanjo je po čim krajši in lažji poti možen dostop vsakega 
stanovalca. V njej se zadržuje vsakdo, kolikor želi. Priprava hrane 
s prijetnimi vonjavami in ostala gospodinjska opravila so dejav-
nosti, ki so stanovalcem domače. Opravila, ki so jih opravljali vse 
življenje, vrstni red dogodkov, asociacija vonjev ter zvoki in šumi 
jih spominjajo na dotedanje življenje in jim omogočajo ohran-
janje stika z običajnim življenjem. Na ta način se trenutek odvis-
nosti od tretje osebe pomika v čas, ko je le-ta neizbežna, izključ-
no zaradi psihične ali fizične onemoglosti, ni pa posledica apatije 
in vdanosti v usodo starosti. 

V vseh skupinah so stalne skupi-
ne zaposlenih, ki stanovalce po-
znajo po željah in potrebah. Od 
tistih potreb, ki zahtevajo najvišje 
strokovno znanje, pa vse do pre-
prostih vsakdanjih potreb. Od 
potreb zdravstvene nege ali re-
habilitacije, pa vse do tega, kdo 
ima raje maslo ali pašteto.

Stanovalci se lahko vključujejo v 
različne aktivnosti, od jutranjih 
sprehodov do vsakodnevne telo-
vadbe,  v aktivnost delovne tera-
pije, bralne urice,  imamo knjiž-
nico, hodimo na izlete, na razne 
prireditve, vsako leto imamo no-

voletni ples, mesečno praznujemo rojstne dneve … V avli imamo 
tudi računalnike za tiste stanovalce, ki uporabljajo internet.

RAZVOJNA NARAVNANOST

Cilj našega dela je, da ni pomembno le doživeti, ampak tudi žive-
ti! Zaposleni si nenehno  prizadevamo, da jim nudimo vedno tisto 
storitev, ki jo potrebujejo. Naša želja je, da stanovalcem omogoči-
mo uresničevanje njihovih osebnih ciljev z upoštevanjem njihovih 
individualnih potreb, želja in funkcionalnih sposobnosti.

Poleg rednih nalog izvajanja dejavnosti si nenehno zastavljamo 
vprašanja, kako razvijati nove oblike skrbi za starejše. V domu smo 
z veliko izobraževanja začeli spreminjati razmišljanje zaposlenih 
v smislu, da se v vsem mi prilagajamo stanovalcem in ne oni nam. 
Začeli smo s projektom ODNOSNA NEGA, kjer sta združe-
ni kultura, naravnana na osebo, in kongruentna zdravstvena nega. 

S tem inovativnim pristopom smo dejansko naredili razliko med 
zdravstveno ustanovo in domom starejših. Vedno poudarjamo, da 
v bolnišnici pacient pride in gre, v domu starejših pa imajo vsi sta-
novalci začasno ali celo stalno prebivališče. Za dobro počutje vsa-
kega stanovalca je potreben prostor, ki izžareva domačnost; osebje, 
ki ima poleg strokovnih znanj tudi empatičen odnos ter fleksibilno 
organizacijo, ki ob vsakem trenutku zagotavlja, da ima vsak stano-
valec maksimalno zadovoljene trenutne potrebe. Te potrebe niso 
več determinirane s povprečjem potreb vseh stanovalcev v domu, 
ampak gre za individualne potrebe vsakega stanovalca.

S takšnim pristopom se stanovalci ne čutijo več obiskovalci, am-
pak se počutijo tukaj doma. Domačnost je način dela, s strokov-
nimi znanji pa poskrbimo, da so stanovalci deležni vse potrebne 
nege in oskrbe, ki jo potrebujejo. Naša primarna naloga ni zdra-
viti, ampak s strokovnim delom zdravstvene nege, fizioterapije in 
delovne terapije ohranjati preostalo zdravje in sposobnosti z na-
menom, da ostajajo ljudje čim dlje samostojni.

SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Ves čas se trudimo biti vpeti v okolje, v katerem živimo. Sodelu-
jemo z društvi, vrtci in šolami. Za občane nudimo pripravo kosil, 
pečemo pecivo in podobno. Naša jedilnica in bife sta odprta za zu-
nanje uporabnike, ki so pri nas vedno dobrodošli.  Za tiste občane, 
ki so lahko še doma, nudimo tudi dnevno varstvo. V delo v domu 
se vključujejo tudi prostovoljci, redno izvajamo terapijo s pomoč-
jo psa. Prav tako smo učna baza za poklice, ki jih kasneje zaposlu-
jemo, zato na naših hodnikih redno srečujemo dijake in študente.

Spoštovani!

Dom starejših občanov Krško letos praznuje 40 let 
uspešnega delovanja. V teh letih nam je skupaj uspelo iz 
velike stavbe narediti dom mnogim stanovalcem.
Od samega začetka dalje smo se razvijali in sledili svojim 
ciljem. Zaposleni so imeli in imamo še vedno jasno vizijo 
za prihodnost, ki ji bomo še naprej sledili, da bomo našim 
stanovalkam in stanovalcem lahko tudi v bodoče nudili 
kakovostne storitve, s katerimi bomo ustvarjali okolje, kjer 
se bo vsakdo čutil dobrodošlega, sprejetega in varnega. 
Dragi stanovalci, spoštovani svojci in vsi, ki sodelujete z 
nami: iskrena hvala, da z nami soustvarjate topel dom. 
Posebna zahvala tudi vsem sedanjim in bivšim zaposlenim 
za strokovno, uspešno in požrtvovalno delo ter srčen 
odnos.
 Nuša Masnik,
 direktorica

Trudijo se za dobro počutje 
vsakega stanovalca

Dom starejših občanov Krško se nahaja na začetku Krškega v neposredni bližini trgovin, banke, zdravstvenega doma 
in lekarne. Na severni strani so pred vhodom klopice, kjer naši stanovalci posedajo in opazujejo dogajanje na vhodu v 
hišo, na južni strani pa je lep vrt s paviljoni, drevesi in rožami, kjer lahko vsakdo poišče malo zasebnosti.

DOM STAREJŠIH OBČANOV 
KRŠKO

Kovinarska 13, 8270 KRŠKO
Telefon: 07 / 488 18 50

www.dsokrsko.si
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objavlja od 9. 6. 2017 do 10. 7. 2017 
R A Z P I S   ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM

I.  PREDMET RAZPISA

Nepremičninski sklad oddaja v najem 12 oskrbovanih stanovanj v objektu Prešernova cesta 17b, 
Brežice. Oskrbovana stanovanja so arhitekturno prilagojena potrebam starejših oseb. V oskrbovanih 
stanovanjih so najemnikom (proti plačilu) zagotovljeni možnost uporabe klica v sili, osnovna in 
socialna oskrba ter zdravstveno varstvo in zdravstvena nega po predpisih o zdravstvenem varstvu.

V najem se oddaja 12 oskrbovanih stanovanj:

Število in velikost stanovanj Lega stanovanj Mesečna najemnina

6x 47,28 – 48,97 m2 2 v pritličju, 2 v 1. nadstropju in 2 
v mansardi 274,22 – 284,03 EUR

6x 57,22 – 60,84 m2 2 v pritličju, 2 v 1. nadstropju in 2 
v mansardi 320,40 – 340,72 EUR

Stanovanja bodo imela opremljeno kuhinjo in kopalnico (arhitekturno prilagojena z držali). Bivalne 
prostore si najemniki opremijo sami. Vsakemu stanovanju pripada shramba. V pritličju je opremljen 
skupni prostor za druženje najemnikov. Za stanovalce bo na voljo 14 parkirnih mest, od tega 3 za 
invalide.

Stanovanja bodo oddana v najem za nedoločen čas, mesečna najemnina bo znašala med 5,60 in 
5,80 EUR/m2 površine stanovanja. V najemnino niso zajeti stroški, ki jih bodo zaračunali dobavitelji 
in izvajalci za porabljeno energijo ter vodo, CaTV in RTV-prispevek, skupni obratovalni stroški hiše, 
stroški klica v sili, stroški storitev osnovne ter socialne oskrbe in morebitni drugi stroški v zvezi z 
uporabo stanovanja. Najemnika bremeni nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. davek/
dajatev, ki ga nadomesti. Za objekt je izdelana energetska izkaznica, iz katere je razvidno, da objekt 
spada v energetski razred B2 (26kWh/m2a). 

Oskrbovana stanovanja bodo vseljiva predvidoma v mesecu septembru 2017. 
Oskrbovana stanovanja na navedeni lokaciji se bodo oddala v najem skladno s Pravili za oddajanje 
oskrbovanih stanovanj v najem (čistopis z dne 03. 02. 2016). Pravila Nepremičninskega sklada PIZ, 
d.o.o. so objavljena na spletni strani: www.ns-piz.si. 
 
Nepremičninski sklad bo izvedel informativna dneva z ogledi stanovanj dne 28. in 29. junija 2017. 
Za ogled je potrebna predhodna prijava. Prijave se sprejemajo do 26. junija 2017 med 9. in 12. uro 
na telefon 01 300 88 11.

 II.  POGOJI IN KRITERIJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)  Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem lahko sodelujejo osebe oziroma prosilci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. bodo v letu 2017 dopolnili starost 65 let (v primeru, da ni dovolj prosilcev, ki bodo v letu 
2017 dopolnili starost 65 let, lahko tudi prosilci, ki bodo v letu 2017 dopolnili starost 60 let in 
izpolnjujejo druge pogoje), 

2. jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno in organizirano pomočjo drugega 
ter z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo samostojnost v bivalnem okolju, tako da 
ne potrebujejo popolnega institucionalnega varstva v zavodu oz. domu starejših,

3. so glede na svoje  ekonomsko  stanje  sposobni  plačevati najemnino in druge stroške, ki so 
vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju (dohodkovni cenzus) in niso  v  osebnem 
stečaju,

4. so državljani Republike Slovenije ali držav EU, če so državljani drugih držav pa so upravičeni 
do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti,

5. ni bila njemu ali uporabniku, ki bo z njim bival v stanovanju, odpovedana najemna pogodba za 
neprofitno stanovanje oz. za namensko najemno stanovanje za upokojence in druge starejše 
ali  za oskrbovano stanovanje iz razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu, in tudi ni v teku 
postopek za odpoved takšne pogodbe in izpraznitev stanovanja,

6. ima prosilec in /ali uporabnik v primeru, da je oz. je bil najemnik stanovanja v lasti 
Nepremičninskega sklada PIZ, d.o.o., poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in drugih 
stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.

Poleg najemnika lahko stanovanje uporablja tudi zakonec ali zunaj zakonski/-a partner/-ica 
najemnika/-ce ali oseba s statusom upokojenca/-ke, starejša od 60 let (v nadaljevanju besedila 
souporabnik).

V tabeli so navedeni najnižji zneski dohodkov na gospodinjstvo, ki najemniku omogočajo poleg 
zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb tudi plačevanje najemnine in ostalih stroškov, ki so 
vezani na bivanje v oskrbovanem stanovanju. Najmanjši skupni mesečni prihodek na gospodinjstvo, 
ki je pogoj za najem:

Velikost stanovanja 1- člansko gospodinjstvo 2- člansko gospodinjstvo

do 55 m2 Najmanj 778 EUR Najmanj 897 EUR

nad 55 m2 Najmanj 839 EUR Najmanj 960 EUR

b)  Merila za izbiro najemnikov
Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo kriterije po naslednjem 
vrstnem redu: 

1. osebe, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, potrebujejo občasno pomoč druge 
osebe v obsegu, kot je to določeno v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih 
storitev (UL RS št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015),

2. osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitekturnih ovir, neustreznosti stanovanjskih 
prostorov in bivalnega okolja ali oddaljenosti od urbanih središč ni primerno ali pa je manj 
primerno za bivanje starejših,

3. starejše osebe, pri čemer se šteje zgolj leto rojstva,
4. najemniki stanovanj v lasti Nepremičninskega sklada PIZ., d.o.o. 

Če nihče od prosilcev ne izpolnjuje kriterija iz 4. točke, ima prednost starejši prosilec (po datumu 
rojstva).

Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o. si pridržuje pravico preverjati resničnost navedenih podatkov in 
zahtevati dodatno dokumentacijo.

III. AKONTACIJA ZA UREDITEV STANOVANJA OB IZSELITVI

Najemnik je dolžan pred podpisom najemne pogodbe vplačati akontacijo za ureditev stanovanja ob 
izselitvi, ki znaša 25,56 EUR/m2. Vplačana sredstva akontacije se uporabijo za financiranje ureditve 
stanovanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in vrnitvi stanovanja lastniku stanovanja ne uredi 
v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj ter za poravnavo drugih neporavnanih 
obveznosti najemnika. Sredstva akontacije skupaj s pripadajočimi obrestmi se vrnejo najemniku 
skladno z določili Akontacijske pogodbe. Akontacijo je mogoče vplačati enkratno ali obročno.

IV.  SKLENITEV DOGOVORA ZA POMOČ NA DOMU

Najemnik ob podpisu najemne pogodbe sklene pisni dogovor za klic v sili s ponudnikom storitve. 
Najemnik lahko v času bivanja v oskrbovanem stanovanju proti plačilu uporabi osnovno in socialno 
oskrbo. Za vrsto in obseg posameznih storitev se najemnik individualno dogovori s ponudnikom 
storitev.

V. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pridobite pri Nepremičninskem skladu na telefonski 
številki 01 300 88 11.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, lahko prejmejo obrazce za vlogo: 
• po pošti,
• na spletni strani www.ns-piz.si.

Upoštevane bodo samo popolne vloge, ki jih bodo prosilci oddali priporočeno po pošti na naslov: 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, 
do vključno 10. julija 2017, pri čemer se šteje datum oddaje pošiljke na pošto.

VI. VSEBINA PRIJAVE

Prijavi na razpis je treba priložiti:
1. Izpolnjen obrazec za prijavo (priloženo).
2. Dokazila o zmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki so vezani na najem, in sicer 

obvestilo ZPIZ-a o nakazilu zadnje pokojnine ter druga dokazila o stalnih prihodkih, če bo 
stanovanje uporabljala tudi druga oseba (souporabnik), tudi dokazilo o stalnih prihodkih za 
to osebo.

3. Mnenje osebnega zdravnika za prosilca ob upoštevanju določb 9. člena Pravilnika o standardih 
in normativih socialno varstvenih storitev. To mnenje mora nedvoumno izkazovati, da je 
oseba sposobna samostojnega bivanja ali sposobna bivanja v stanovanju z občasno pomočjo 
druge osebe. Mnenje ne sme biti starejše od enega meseca (obrazec je priložen razpisni 
dokumentaciji). 

4. Če bo stanovanje uporabljal tudi souporabnik, tudi dokazilo o zakonski oziroma zunajzakonski 
zvezi oziroma dokazilo o statusu upokojenca osebe.

5. Potrdilo o stalnem prebivališču za prosilca. 
6. Potrdilo o državljanstvu za prosilca ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna 

izkaznica oz. potni list).

VII. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA

Pravočasne in popolne prijave bo ocenila komisija za oddajo oskrbovanih stanovanj. Prosilci, ki 
bodo izpolnjevali pogoje za najem in bodo glede na uvrstitev na prednostno listo pridobili pravico 
do dodelitve oskrbovanega stanovanja, bodo povabljeni na razgovor. 

Prosilci bodo o odločitvi komisije pisno obveščeni najkasneje do 31. avgusta 2017.

Prosilci, ki ne bodo zadovoljni z odločitvijo, bodo lahko poslali pisni ugovor na Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, v roku 15 dni od oddaje 
obvestila o odločitvi Nepremičninskega sklada na pošto kot priporočeno pošiljko.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana,
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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. 

Psička PIPPA (17097B) je krasna, 
nadvse prijazna in predana člo
veku. Je umirjena, lepo vodljiva 
na povodcu in združljiva z drugi
mi psi. Je psička nižje rasti, ver
jetno mešanka jazbečarja in te
rierja, stara približno 2 leti. Išče 
ljubeč in odgovoren notranji 
dom, kjer bo enakopravna dru
žinska članica. 

MIA (17109KK) je odrasla psič
ka, stara 1 do 2 leti, nižje ras
ti, umirjena, prijazna, nežna in 
še malce previdna. Trenutno še 
skrbi za svojo mladičko, s katero 
bosta čez dober mesec iskali nov 
dom (lahko vsaka svojega, lahko 
pa skupnega). Mia je na voljo za 
rezervacijo, išče pa dom, kjer bo 
enakovredna družinska članica.

Kuža DODO (17102-B) išče dom! 
Dodo je odrasel, približno 2 leti 
star samček nižje rasti z daljšo 
dlako. Je prijazen, nežen in umir
jen pes. Privaja se na povodec, 
navajen je družbe drugih psov. 
Išče dober in odgovoren dom, 
kjer bo enakopraven družinski 
član. 

BREŽICE, DOBŘANY, PLZEN – V 
počastitev 15. obletnice sodelo
vanja in prijateljstva med glas
benima šolama, osnovnima šo
lama in občinama Dobřany in 
Brežice je v Plznu potekal slav
nostni koncert v izvedbi Glasbe
ne šole Brežice in orkestra Ume
tniške šole J. S. Bacha Dobřany, 

OBVESTILO
Občina Brežice najavlja 

JAVNI RAZPIS O DODELITVI POMOČI 
OB NEPREDVIDENIH DOGODKIH V LETU 2017.

Predmet javnega razpisa so: 
• nepredvideni dogodki, ki so povzročili škodo na bivalnem ali 

gospodarskem objektu;
• smrt družinskega člana v družini z otroki, ki posledično moč

no poslabša življenjski standard družine; 
• višji stroški zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zagotavlja pla
čila teh storitev oz. zdravljenja, stroški socialnih programov 
za osebe s posebnimi potrebami.

Rok za oddajo prijav: v koledarskem letu, v katerem se je ne
sreča pripetila oz. so zaznane posledice nastale škode.

Prijave se oddajo v sprejemni pisarni Občine Brežice v času po
slovnih ur ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 825 Brežice.

Kontaktna oseba: Jasmina Molan
Telefon: 07 62 05 507
E-naslov: jasmina.molan@brezice.si

15 let sodelovanja občin Brežice in Dobřany

Koncert Glasbene šole Brežice v Plznu Pripenjanje simbolične krogle za 15 let uspešnega sodelovanja

ki sta se ga udeležila župan obči
ne Brežice Ivan Molan in župan 
mesta Dobřany Martin Sobotka. 
OŠ Brežice je v začetku mese
ca junija gostila učence in uči
telje OŠ Dobřany in ob tej pri
ložnosti sta župana pobratenih 
mest ter ravnatelja mag. Mari-
ja Lubšina Novak in Jaro Šedivy 

na skulpturo eHrast dodala sim
bolično kroglo, ki predstavlja 15 
uspešnih let sodelovanja in pri
jateljstva. 

Brežiška osnovna šola je za če
ške prijatelje pripravila kultur
ni in športni program, skupne 
delavnice in obisk Kekčeve de

žele. Otroci imajo pri mednaro
dnih izmenjavah odlično prilož
nost za tkanje novih prijateljstev 
ter spoznavanje drugih jezikov in 
kulture, zgodovinskih in geograf
skih značilnosti tujih držav ter 
nacionalnih posebnosti.

Pripravljalna dela dobrih 
600.000 evrov vredne investici
je so se pričela v začetku mese
ca aprila, na terenu pa v mesecu 
maju in bodo predvidoma traja
la do konca leta 2017. Delež so
financiranja Ministrstva za infra
strukturo znaša približno 75 %, 
delež Občine Brežice pa približ
no 25 % vrednosti investicije.

Projekt  sanacije regionalne 
ceste Spodnja Pohanca – Artiče 
skozi naselje Trebež zajema iz
gradnjo pločnika ob desni strani 
vozišča, ureditev odvodnjavanja 
na tem območju, rekonstrukcijo 
cestnega priključka LC 0246725 
in R3-676, dopolnitev javne 
razsvetljave in zaščito komu
nalnih vodov (elektroenergetski 
vodi, vodovod, TK vodi) v skup
ni dolžini 660 m. Izvajalec del je 
v postopku javnega naročanja 
izbrani najugodnejši ponudnik 
- podjetje HPG Brežice d.o.o.

Skupna investicija je rezultat 
sodelovanja med Občino Breži
ce in Ministrstvom za promet, 
ki sta leta 2008 sklenila proto
kol za ureditev regionalne ceste 

Pričenja se sanacija regionalne ceste Spodnja 
Pohanca – Artiče in gradnja pločnika v Trebežu
SPODNJA POHANCA – Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) začenjata skupni pro-
jekt za večjo prometno varnost na cesti Spodnja Pohanca – Artiče. Direkcija bo financirala sanacijo regionalne ceste, 
Občina Brežice pa bo zgradila pločnik.

Spodnja Pohanca – Kapele. Na 
podlagi tega protokola je mini
strstvo financiralo rekonstrukci

jo ceste skozi Artiče ob izgradnji 
pločnika, za katerega je sredstva 
zagotovila občina. Ministrstvo 

se je takrat 
strinjalo, da 
je nadaljnja 
sanacija regi
onalne ceste 
Spodnja Po
hanca – Ka
pele skozi na
selje Trebež 
prednostna 
naloga zaradi 
slabega sta
nja vozišča, 
dotrajanosti 
in poškodb, 
vendar do leta 
2016 ministr
stvo ni mog
lo zagotovi
ti sredstev za 
sanacijo. Po 
za g o to v i t v i 
sredstev sta 
junija 2016 
občina in mi
n i s t r s t v o 
sklenila spo
razuma o sofi
nanciranju sa

nacije regionalne ceste Spodnja 
Pohanca – Kapele skozi naselje 
Trebež. Občina Brežice je izved
la javno naročilo za izvedbo del 
projekta sanacije ceste in grad
nje pločnika, dela na terenu so 
se že pričela izvajati. 

Urejanje ceste Spodnja Pohanca - Artiče 
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Na OŠ v Leskovcu pri Krškem je 18. maja v organizaciji SPV Obči
ne Krško, OŠ Leskovec pri Krškem, AMZŠ, Policije Krško in Izpitnega 
centra Krško potekalo občinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu". 
Udeležili so se ga učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Leskovec 
pri Krškem, OŠ XIV. divizije Senovo in OŠ Podbočje, ki so se pome
rili v spretnosti vožnji s kolesom na poligonu in na cesti ter na teo
retičnem delu. Dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica so se pomeri
li v kategoriji kolo z motorjem prav tako v vseh treh kategorijah. Pri 
kolesarjih je prvo meto osvojil učenec OŠ XIV. divizije Senovo Jure 
Pečnik, OŠ XIV. divizije Senovo je dosegla tudi ekipno zmago. V ka
tegoriji kolo z motorjem so prva tri mesta dosegli Peter Pflege, De-
nis Levičar in Anže Rabzel. Kolesar in prvi trije motoristi so se ude
ležili državnega tekmovanja na Ptuju, kjer so dijaki ŠC Krško-Sevnica 
zasedli tretje in četrto mesto, Jure Pečnik pa 17. mesto. Udeležen
ce državnega tekmovanja je 31. maja sprejel in jim čestital tudi žu
pan občine Krško mag. Miran Stanko, ki je poudaril pomen preno
sa znanja o cestnem prometu na mlade.

Zaključek obnove tržnice na Vidmu
Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednica Sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec in skrbnica tržnice iz 
podjetja Agro Posavje Kristina Ogorevc Račič so 3. junija slovesno namenu predali obnovljeno tržnico na Vidmu.

Kot je na slovesnosti dejal žu
pan, se je obnova tržnice zače
la v letu 2014, ko je tudi Občina 
Krško tako kot ostale posavske 
občine pristopila k projektu Po
savska špajza s ciljem oživiti in 
obnoviti tržnico, ki bo omogo
čila boljšo tržno organiziranost 
lokalnih ponudnikov za nepos
redno prodajo na enem mestu. 
V okviru obnove je tako občina 
najprej sanirala del konstrukcije, 
zgradila nove zunanje stopnice, 
obnovila dvigalo in nadkrila te
raso, dogradila nove sanitarije, 
v kasnejših fazah pa so še zapr
li teraso in umestili zaprte pro
dajalne na terasi na nekaj več 
kot 250 kvadratnih metrih, ure
dili spodnji del fasade objekta 
in zunanjo ureditev, vključno s 
prometno ureditvijo. Skupna 

vrednost naložbe je znašala 1, 
1 milijona evrov, od tega je iz 
evropskih sredstev v okviru pro
jekta Posavska špajza občina po
črpala okoli 300.000 evrov. Kot 
sta poudarili tako predsednica 
Sveta KS mesta Krško mag. Na-
taša Šerbec kot skrbnica tržni

ce Kristina Ogorevc Račič, obno
va tržnice omogoča, da ta vedno 
bolj, z različnimi dogodki posta
ja središče srečevanja, hkrati pa 
omogoča vsem lokalnim ponu
dnikom boljšo tržno organizira
nost, občanom pa dostop do lo
kalno in regionalno pridelane 

hrane, rokodelskih izdelkov in 
podobno.

Slovesnost ob odprtju, ki jo je 
povezovala Katarina Prelesnik, 
so s plesom popestrili malčki iz 
folklorne skupine vrtca pri OŠ 
XIV. divizije Senovo, mladi ple
salci plesne šole Anika, in sicer 
učenke in učenci prvega, druge
ga ter šestega in sedmega razre
da OŠ Leskovec pri Krškem. So
časno je na sobotni tržnični dan 
na videmski tržnici potekal ri
biški dan, na katerem se je med 
drugimi ponudniki predstavila 
tudi Ribiška družina Brestanica 
- Krško.JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH 

STANOVANJ V NAJEM 
Občina Krško na podlagi razpolagalnih pravic, pridobljenih s 
strani družbe Rudar Senovo d.o.o., razpisuje oddajo neprofitnih 
stanovanj v najem, ki bodo predvidoma vseljiva v letu 2017. 
Predmet javnega razpisa je 9 neprofitnih stanovanj na območju 
občine Krško ter neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljav
nosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Pred
nostna lista bo predvidoma oblikovana v mesecu septembru 
2017. Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: Lista A – 7 
neprofitnih stanovanj, namenjenih za oddajo v najem upravi
čencem, ki glede na dohodke po 9. členu veljavnega Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezani za 
plačilo varščine, in Lista B – 2 neprofitna stanovanja, namenje
nih za oddajo v najem upravičencem, ki presegajo mejo dohod
ka, določeno v 9. členu Pravilnika in so zavezani plačati varšči
no. Pogoji za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem bodo 
navedeni v javnem razpisu, ki bo objavljen na spletni strani 
Občine Krško. Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodeli
tev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na po-
sebnem obrazcu Občine Krško, ki bo na voljo od 8. 6. 2017 do 
vključno 27. 6. 2017 v informacijski pisarni, ki se nahaja v pri
tličju Občine Krško, ali v pisarni št. 402 ki se nahaja v IV. nad
stropju Občine Krško, in sicer vsak delovni dan od 7.30 do 15.00 
ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13.00. Obrazec vlo
ge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Obči
ne Krško www.krsko.si. Vloge s prilogami morajo prosilci pos-
lati najpozneje do 27. 6. 2017 s priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – s pripisom 
»10. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V 
NAJEM – NE ODPIRAJ«. Vloge s prilogami lahko prosilci odda
jo tudi osebno v informacijski pisarni ali v pisarni št. 402 Obči
ne Krško. Dodatne informacije posreduje Feđa Marković, tel. 
št. 07 49 81 220, e-mail: fedja.markovic@krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev 
v občini Krško za leto 2017

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 27 dne 2. 6. 2017 objavila 
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Krško za 
leto 2017, ki je namenjen sofinanciranju turističnih in drugih pri
reditev v občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
v občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj, 
večjo prepoznavnost celotne občine ter so se izvajale in bile pla-
čane v razpisnem obdobju od 16. 7. 2016 – 15. 7. 2017. Okvirna 
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih priredi
tev, je 15.000 EUR. Rok za prijavo je 19. 7. 2017. Razpisna doku-
mentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Krško www.krsko.si 
v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. – 11. ure.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2017

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 27 dne 2. 6. 2017 objavila 
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šo-
tora v občini Krško za leto 2017. Predmet javnega razpisa je sofi
nanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene in 
plačane razne prireditve oz. dogodke v občini Krško, ki so odprtega 
značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizi
rajo različna društva oz. zveze društev v razpisnem obdobju od  5. 
9. 2016 do 3. 9. 2017. Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofi
nanciranje stroškov najema prireditvenega šotora, je 10.000 EUR. 
Rok za prijavo je 5. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
na spletni stani Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi 
ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddel
ku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-
292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. – 11. ure.

V okviru praznika občine Krško so 31. maja na Senovem slovesno 
odprli rekonstruirano Bračičevo ulico. Občina Krško je konec lan
skega leta, kot je poudaril župan mag Miran Stanko, pristopila k re
konstrukciji 220 metrov dolge ulice z ureditvijo 25 novih parkirnih 
mest, urejena je nova fekalna in meteorna kanalizacija, nov vodo
vod, kabelska kanalizacija za širokopasovne povezave pa tudi nova 
javna razsvetljava ter dva nova ekološka otoka. Dela naložbe v vred
nosti 129.000 evrov, ki jih je izvajalo podjetje Gradnje Boštanj, so se 
zaključila konec aprila. Novo pridobitev v kraju sta s prerezom traku 
namenu slovesno predala župan občine Krško mag. Miran Stanko 
in Matevž Županc kot predstavnik mlajše generacije stanovalcev 
na Bračičevi ulici. V okviru prireditve, ki jo je povezoval Tone Pet-
rovič, so novo pridobitev v kraju s kulturnim programom popestri
li člani Folklorne skupine DKD Svoboda Senovo in folklorna skupina 
OŠ XIV. divizije Senovo. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik Sveta KS Bre
stanica Vlado Bezjak in predstavnica krajanov Danica Mirt so 29. 
maja slovesno namenu predali nov most v Anžah na lokalni cesti Bre
stanica – Anže – Kostanjek  –  Zdole. Star lesen most preko potoka 
Vidrešnica je bil močno poškodovan in ni več zagotavljal prometne 
varnosti tako za vozila kot za pešce, zato je Občina Krško pristopila 
k novogradnji, s katero so izboljšali tudi pretočnost potoka. Dela na
ložbe v višini 80.000 evrov so potekala od začetka letošnjega leta. 
Ob slovesni predaji mostu v uporabo je novo pridobitev blagoslovil 
tudi brestaniški župnik Jože Špes, kulturni program pa so prispeva
li člani Rajhenburškega okteta in domači harmonikar Mitja Župevc.

Odprli obnovljeno Bračičevo ulico na Senovem

V Anžah slovesno namenu predali nov most Uspešno opravili zunanjo presojo poslovanja
»Poslovanje Občine Krško je povsem skladno z zahtevami standar
da ISO 9001:2008, v določenih elementih pa jih tudi presega,« je ob 
zaključku obnovitvene presoje 18. maja poudaril mag. Tomislav Ne-
mec, vodilni zunanji presojevalec Slovenskega inštituta za kakovost 
SIQ. V okviru obnovitvene zunanje presoje so mag. Tomislav Nemec 
ter člana Vinko Erjavec in Jure Urek ocenjevali procese s področja vo
denja uprave, gospodarjenja s premoženjem, izdaje splošnih aktov, 
zagotavljanja javnih služb in projektov s področij družbenih in gospo
darskih dejavnosti ter področja zaščite in reševanja. »Poslovanje Ob
čine Krško v marsičem izpolnjuje tudi zahteve najnovejšega standar
da ISO 9001:2015, ki ga bo občina sicer uvedla naslednje leto. Tako 
uspešno obvladuje tudi tveganja na strateški ravni ter nenehno ana
lizira in se prilagaja spremembam v svojem zunanjem okolju. Za njen 
sistem kakovosti, predvsem pa za občane, je pomembno, da je nje
na usmerjenost k uporabnikom podkrepljena s številnimi komunika
cijskimi kanali, preko katerih pridobiva predloge ter informacije gle
de njihovega zadovoljstva,« je še dodal Nemec.

Župan sprejel udeležence državnega tekmovanja 
Kaj veš o prometu
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BAZEN SEVNICA
od 17. 6. dalje

JUNIJ
ponedeljek - petek 

12.00 - 19.00
sobota, nedelja 

8.00 - 19.00

ugodnost���a�društva

popust���a�podjetja

ZOR��NO�O�ET
OTVORITVENA�ATRAKCIJA

JULIJ - AVGUST
ponedeljek - nedelja 

8.00 - 19.00

NOV
O

predprodaja�se�ons�����art

Petek, 
23. junija 2017, ob 19. uri,
v atriju Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica)

Koncert 
Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

25. junij
DAN DRŽAVNOSTI

Koncert bo obogaten 
z dodatnim kulturnim programom 
in nagovorom slavnostnega govornika.

Pred koncertom vabljeni na priložnostno obeležitev 
16. obletnice odhoda enote za posebne namene 
Teritorialne obrambe Sevnica v Krakovski gozd, 
ki bo v organizaciji OZVVS Sevnica pred blokom
na Planinski cesti 29 ob 17. uri.Vstop prost

36 udeležencev tekmovanja, 
med njimi sta bili 2 tekmovalki, 
se je najprej zbralo na otvoritve
nem delu tekmovanja. Nasvete 
za varno in odgovorno vključe
vanje v promet sta v nagovo
rih podala župan občine Sevni
ca Srečko Ocvirk in ravnateljica 
gostujoče Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica Mirjana Jelan-
čič. Tekmovalne preizkušnje so 
v nadaljevanju dneva zajemale 
teoretični preizkus znanja iz ce
stnoprometnih predpisov, pre
izkus spretnostne vožnje z gor
skim kolesom na poligonu pri 
Osnovni šoli Sava Kladnika Sev
nica, nato pa še ocenjevalno vo
žnjo na prometnih površinah po 

mestu Sevnica, vse pod budnim 
očesom ocenjevalne komisije 
predstavnikov vseh sodelujočih 
institucij.

Po javni dostopnosti do interneta preko brezžične povezave je 
vse večje povpraševanje. Tudi na območju sevniške občine je 
bilo, skladno z razvojem sodobnega časa in vse večjih potreb 
informacijske družbe, v zadnjih letih na več območjih vzpostav-
ljeno brezplačno Wi-Fi brezžično internetno omrežje. 

Občina Sevnica je za odjemna mesta poskrbela in brezplačno 
omrežje uporabnikom omogočila na naslednjih lokacijah: na 
Glavnem trgu v starem mestnem jedru Sevnice, na Gradu Sev
nica, v parku pri stavbi Občine Sevnica, v središču mesta, z omrež
jem pa so opremljeni tudi športni objekti, med njimi športna 
dvorana in športni dom ter bazen. Omrežje je na voljo v Krme
lju s središčem pri kulturnem domu, v Šentjanžu na trgu ter tudi 
na najbolj priljubljeni in obiskani planinski izletniški točki, na Li
sci. Z možnostjo uporabe Wi-Fi je opremljenih tudi več gasilskih 
domov po občini. 

Navedena storitev je velikega pomena; vsi občani ali turisti imajo 
s tem možnost brezplačnega prenosa internetnih podatkov bo
disi preko prenosnih računalnikov, tablic ali mobilnih telefonov.

Sevničani gostili hrvaške potapljače in 
navdušili s projektom Pogled v modro
Sevnica je minuli konec tedna gostila poseben dogodek, imenovan »Pogled v modro«. Vsebina je zajemala promocijo 
varnega potapljanja – priljubljene adrenalinske, a predvsem zelo zahtevne in odgovorne veščine, ki obsega veliko teh-
ničnega znanja, izkušenj, fizične pripravljenosti in psihične sposobnosti. Ta znanja so izjemnega življenjskega pomena, 
saj ob nesrečah na vodi rešujejo življenja. 

Dvodnevni dogodek je potekal 
na igrišču pri Športnem domu 
Sevnica, kjer je bil postavljen 
montažni bazen. Organizacija je 
tekla pod okriljem Prostovoljne
ga gasilskega društva Sevnica, ki 
ima že od leta 2006 tudi svojo 
potapljaško enoto in danes šte
je 11 članov, med njimi sta dva 
inštruktorja potapljanja. Od lan
skega leta ima sevniška potap

ljaška enota na podlagi državne 
Uredbe o organiziranju, opre
mljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč tudi 
nalogo reševanja ob nesrečah 
na tekočih ter stoječih vodah na 
območju sevniške občine. Po 
podatkih sevniškega gasilskega 
društva se tovrstne nesreče na 
tem območju zgodijo tri- do šti
rikrat letno.

Dogajanje se je na prizorišču pri
čelo v petek zjutraj, ko sta nav
zoče pozdravila tudi župan Sreč-
ko Ocvirk in predsednik Gasilske 
zveze Sevnica Vinko Knez. Skozi 
ves dan je nato potekala promo
cija varnega potapljanja za učen
ce osnovnih šol sevniške občine, 
ki so jo strokovno izvajali in pri
kazali člani sevniške potapljaške 
enote in specialne enote pota

pljačev Nemo Adria iz Zagre
ba, zvečer pa je bilo organizira
no še nočno potapljanje tudi za 
člane gasilskih društev. Vsebina 
promocije varnega potapljanja 
za vse člane gasilskih društev je 
potekala tudi v soboto, in tako 
je potapljanje preizkusilo skupaj 
kar 350 udeležencev. 

 Foto: Pogled u plavo

49. občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu
V cestno-prometnem znanju in kolesarskih veščinah so se v Sevnici na tekmovanju »Kaj veš o prometu« pomerili šo-
larji osnovnih šol sevniške občine. Soorganizacija tekmovanja je bila že 49. leto zapored utečeno izvedena s strani Sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, sodelavcev občine, Policijske postaje Sevnica in Avtošo-
le Prah Sevnica.

Zmagovalec tekmovanja je pos
tal Matjaž Knez iz OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, ki je kot naj
bolje ocenjeni tekmovalec sev
niško občino zastopal na dr
žavnem tekmovanju na Ptuju. 
Drugo mesto je osvojil Luka 
Lazar, prav tako iz OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, tretje pa uče
nec OŠ Blanca Sani Abram. Na 
vrhu skupinskega seštevka točk 
je bila OŠ Milana Majcna Šen
tjanž, druga OŠ Sava Kladni
ka Sevnica, tretje mesto pa je 
osvojila OŠ Tržišče. Najuspe
šnejšim so priznanja in nagra
de podelili predsednik Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Sevnica Drago 

Kovač, koordinator tekmova
nja s strani Občine Sevnica Ju-
rij Kuhar in ravnateljica Mirja
na Jelančič. 

Sočasno s tekmovanjem »Kaj 
veš o prometu« je sevniška šola 
istega dne gostila še področno 
tekmovanje ŠKL Tee-ball. Gre za 
športni program, namenjen ot
rokom od 6. do 12. leta, vodilo 
programa pa je zabava in uče
nje osnovnih veščin baseballa. 

Poleg učenja športnih veščin je 
ta program namenjen pridobi
vanju izkušenj skupinskega dela 
za doseganja skupnih rezulta
tov, saj v ekipi lahko sodeluje
jo vsi otroci v razredu.

www.obcina-sevnica.si

Opremljenost z Wi-Fi na javnih mestih
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BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice (DLB) so 18. 
maja v avli Doma kulture pripravili otvoritev razstave »Por-
treti narave«. 

Razstavo so vsak s svojim pogledom na naravo oblikovali Kri-
stina Bevc, Helena Frešer, Andreja Komočar, Marija Kukovi-
ca, Marinka Oštir, Tatjana Potokar, Mihaela Prevejšek, Jože 
Šterk, Metka Vimpolšek in Antonija Žener. Razstavljena dela 
so ljubiteljski slikarji ustvarili v različnih tehnikah, sicer pa pre-
vladuje akril na platnu.
Istočasno je v avli Upravne enote Brežice na ogled razstava, po-
imenovana »Portret«, na kateri se ljubiteljski likovniki predsta-
vljajo s portreti, ki so jih posvetili osebam, ki nas obkrožajo – 
družinam, babicam, gasilcem, podjetnicam … Z razstavljenimi 
portreti so avlo naredili prijazno, razgibano in zanimivo.
Člani DLB so se tudi letos odzvali povabilu ZKD in JSKD OI Bre-
žice, da so s svojimi slikarskimi, keramičnimi in kiparskimi deli 
okrasili izložbo nekdanje Mode oz. Modiane ter z njimi omogo-
čili živahnejši in prijaznejši videz mestnega središča. Izložbo so 
dopolnili tudi člani Likovne družine Dobova.

BREŽICE – Profesorji in učenci Glasbene šole Brežice so prire-
dili koncert »Zaigrajmo skupaj«. 19 točk koncertnega progra-
ma so odigrali skupaj otroci iz družin, iz katerih šolo obiskujeta 
dva ali trije - kot duet ali trio sester in bratov ter mešani sestavi 
prijateljic in prijateljev. Nastop je organizirala profesorica Dari-
ja Stanović z mislijo, da bi bilo življenje brez glasbe prazno, kar 
so na večeru znova dokazali tako mladi glasbeniki, njihovi star-
ši in njihovi mentorji.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

BREŽICE – Člani Literarne 
sekcije Beseda KD Franc Bo-
govič Dobova so v tednu kul-
ture 17. maja v Posavskem 
muzeju pripravili literarno 
slikarski poklon maju, ki so 
ga poimenovali »Velika črta, 
mala črka«.

Tokratni dogodek so skup-
no ustvarili člani sekcije: Sev-
ničanka Jožica Krhen Udovč, 
pesnica in slikarka, ki je na 
ogled postavila slikarska dela, 
in Brežičanka Zinka Žnider-
šič, slikarka, humanitarka in 
prostovoljka s slikarskimi deli, 
ter Anica Pirš, Drago Pirman, 
Dragomila Šeško in Franc Ži-
vič, ki so se v svojih literarnih 
delih poklonili maju in maj-
skim dogodkom, ki so zazna-
movali njihova življenja. Na 
primer 9. maj 1945, ko je bilo 
konec vojne in so se na licih 
zrcalile nepopisne sreče ob do-
živeti svobodi, pa slavospev pr-
vemu maju, pa o maju kot me-
secu ljubezni, do tega, kar še 
prinaša maj z brstenjem in vo-
njavami. Črte in črke so pove-
zovale pesmi MePZ KD Franc 
Bogovič Dobova z zborovodki-
njo Andrejo Barič Kerin.
 N. J. S.

Teden ljubiteljske kulture 
v slikarskem snovanju

Brežiške ljubiteljske slikarke, avtorice razstave »Portreti na-
rave«

Velika črta, 
mala črka

Zinka Žnideršič in Jožica Kr-
hen Udovč

Zaigrali so skupaj

Naia in Beno Vidmar Orgad (tamburica in klavir) ter David 
in Sara Omerzel (harmonika in klavir) 

KRŠKO - V Dvorani v parku v starem mestnem jedru Krške-
ga je 25. maja svoja likovna dela postavila na ogled Branka 
Pirc. Razstava, ki je luč sveta zagledala ob podpori KUD Li-
ber, JSKD OI Krško in Občine Krško, je poimenovana »Pod 
črto«, na ogled pa bo do 20. junija. 

Dela Branke Pirc je predstavila umetnostna zgodovinarka 
Alenka Černelič Krošelj, ki je med drugim dejala, da se avto-
rica v razstavi kaže kot mojstrica perorisbe, saj je v njej našla 
svojo izrazno moč. »Branki so blizu različne veje umetnosti, kar 
spoznavamo tudi danes in njene besede so tudi likovno sredstvo. 
Ravno tovrstno združevanje zamisli in izvedbe je bilo večkrat 
nagrajeno in spoznano kot pomemben dosežek in presežek na 
več ravneh in v raznolikih okoljih. Zahtevana natančnost in do-
mišljenost, ki ne dovoljujeta napak, sta razvidna iz vseh njenih 
del. Zagotovo boste našli vam najljubše in najbolj zanimive, a 
naj vas opozorim na premišljene miniature s stoterimi zgodba-
mi,« je dejala in dodala še: »Dela je treba pogledati od blizu, ne-
katera so že v osnovi tudi realistično oblikovana in jih motivno 
prepoznamo, v drugih moramo podobe najti. Zagotovo pa takoj 
začutimo gibanje, ravno temu se je prav podrobno ustvarjalka 
posvetila.« Svoj zahvalni nagovor prisotnim je dodala tudi av-
torica, ki je ob slovesnem dogodku prejela mnogo čestitk. Ne-
kaj besed je zbranim spregovorila direktorica krške občinske 
uprave Melita Čopar, glasbeno pa sta prireditev popestrila so-
pranistka Katja Glas ob klavirski spremljavi Kristjana Račiča. 

 M. H., foto: B. Milar

KRŠKO - Društvo likovnikov Krško OKO je 25. maja v avli Kultur-
nega doma Krško pripravilo razstavo »Tudi tukaj živimo«. Slike 
so nastale na istoimenskem ex-temporu, ki ga pripravljajo že tra-
dicionalno. Letos so pod mentorstvom akademske slikarke Moj-
ce Lampe Kajtna ustvarjali na Zdolah, pridružili pa so se jim tudi 
člani Društva likovnikov Brežice in Likovnega društva Mavrica iz 
Novega mesta. Predsednica društva Branka Benje je ob otvori-
tvi razstave med drugim dejala, da je bilo slikanje na Zdolah pri-
jetno doživetje. »Razkropili smo se naokrog in vsem nam je bila 
skupna predanost k slikanju, večno iskanje novih poti, novih re-
šitev, pridobivanje znanja, sodelovanje in tudi druženje,« je doda-
la. »Napotek je bil naslov 'Tudi tukaj živimo', ki je sugeriral mo-
tiv, krajino v različnih stilih, ki je blizu vsakemu avtorju, zato je 
bilo moje delo le usmerjanje. Ko govorimo o slikanju, ustvarja-
mo v enem že znanem kotu. Če pa nam je v ta kot uspelo vnesti 
nekaj svojega, smo se pa že približali cilju,« je povedala mentori-
ca in izrazila tudi zadovoljstvo nad ustvarjenimi deli. Za glasbe-
ni pridih je poskrbel pihalni trio Glasbene šole Krško pod men-
torstvom Roberta Pirca.  M. Hrvatin 

»Tudi tukaj živimo«

Z otvoritve razstave

Pirčeva razstavlja »Pod črto«

Predsednik KUD Liber Borut Cafuta je čestital avtorici raz-
stave Branki Pirc.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

Sobota, 17. junij 2017
POLETNA MUZEJSKA NOČ

Javno vodstvo po razstavi DUŠAN TRŠAR: Retrospektiva
Pogled v kiparski svet umetnika, ustvarjalnica za otroke in družine

19.30
JOŽICA MEDLE: Zrak, ki ga dihaš ti, odprtje razstave v Lapidariju

Metod Banko in Teo Collori: Pesem o morju, koncert

Skupni zaključek Poletne muzejske noči Posavskih gradov 
na Gradu Rajhenburg

Petek, 30. junij 2017, ob 19.00
Novicam se ne odpovemo! 

(Nika Autor Andreja Hirbernik, Ciril Oberstar in Andrej Šprah), 

Vabimo vas tudi k ogledu razstav: 
TINA DOBRAJC: Velika dekleta ne jočejo, v nekdanji samostanski cerkvi 
in UROŠ ABRAM: Dialoški portreti, v Lamutovem likovnem salonu!

Junij v galeriji

Kostanjevica na Krki

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

Sobota, 17. junij 2017
POLETNA MUZEJSKA NOČ
 18.00
Javno vodstvo po razstavi DUŠAN TRŠAR: Retrospektiva
Pogled v kiparski svet umetnika, ustvarjalnica za otroke in družine

19.30
JOŽICA MEDLE: Zrak, ki ga dihaš ti, odprtje razstave v Lapidariju

 21.30
Metod Banko in Teo Collori: Pesem o morju, koncert

00.00 
Skupni zaključek Poletne muzejske noči v Posavskih gradovih 
na Gradu Rajhenburg

Petek, 30. junij 2017, ob 19.00
Predstavitev projekta  Novicam se ne odpovemo! 
(Nika Autor, Andreja Hirbernik, Ciril Oberstar in Andrej Šprah), 
ki zastopa Slovenijo na Beneškem bienalu, Lamutov likovni salon 

Vabimo vas tudi k ogledu razstav: 
TINA DOBRAJC: Velika dekleta ne jočejo, v nekdanji samostanski cerkvi 
in UROŠ ABRAM: Dialoški portreti, v Lamutovem likovnem salonu!

Junij v galeriji

Kostanjevica na Krki

Teden ljubiteljske kulture so s 
slikarji in kiparji v Domu kul-
ture dinamično obogatile ple-
salke PD Imani – Tjaša in Tja-
ša, Hana in Lita. N. J. S. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu, dislo-
cirani enoti Galerije Božidar Jakac, so 2. junija odprli razstavo 
Dialoški portreti fotografa Uroša Abrama. Na razstavi je pred-
stavljen izbor 80 portretov sodobnih slovenskih ustvarjalcev, ki 
jih je med leti 2013 in 2017 ustvaril za rubriko Portret v tedni-
ku Mladina. Abram, sicer domačin iz Kostanjevice na Krki, je po 
študiju fotografije na praški akademiji FAMU, kjer je leta 2010 
diplomiral, istega leta razstavljal na slovitem sejmu fotografi-
je Paris Photo v Louvru. V Galeriji Božidar Jakac se je leta 2011 
predstavil v nekdanji samostanski cerkvi z odmevno razstavo 
fotografij, ki jih je ustvaril z usti, Telo. Made in Me. Razstava Dia-
loški portreti, ki je nastala v sodelovanju Galerije Božidar Jakac, 
Narodne galerije in Galerije Fotografija, bo v Kostanjevici na Krki 
na ogled do 3. septembra. Vir: GBJ, foto: Maruša Lapuh

Abramovi Dialoški portreti 

Ključni akterji otvoritve, levo Uroš Abram
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Četrtek, 8. 6.

• ob 15.00 v MT Senovo: igre 
na prostem

• ob 16.00 v MC Krško: ide(j)
alni četrtki za osnovnošol-
ske otroke; ob 17.30 v MC 
Krško: predavanje Kristija-
na Kolege »Kako vstopiti v 
lastno podzavest?«

• od 17.00 do 22.00 na gra-
du Sevnica: 7. festival mod-
re frankinje 2017

• ob 18.00 v naravoslovni 
učilnici OŠ Jurija Dalmatina 
Krško: Poletni večeri v par-
ku - literarno-glasbeni večer 
»Ura slovenščine«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: nastop godalnega od-
delka Glasbene šole Krško

Petek, 9. 6.

• ob 17.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: izdelaj-
mo akvarij

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmski večer

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert Brestanica poje ob pra-
zniku KS Brestanica

• ob 18.00 v avli Doma XIV. 
divizije Senovo: odprtje raz-
stave ročnih del Sekcije za 
ročna dela pri DU Senovo Ve-
zenje z naslovom »Za dušo in 
srce« (na ogled še 10. in 11. 
6. od 9.00 do 17.00)

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: recital Klemna Šterka

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert Sare Tomić in 
Boštjana Piltaverja - petje ob 
zaključku šolanja

• ob 20.00 v MC Krško: pre-
miera dokumentarnega fil-
ma »90's vs. 00's«

• ob 20.00 v atriju Mestnega 
muzeja Krško: koncert za-
sedbe Sara v okviru festivala 
Godibodi (v primeru slabega 
vremena v klubu KD Krško)

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session, gost večera: 
Simon Škrlec

Sobota, 10. 6.

• ob 8.00 s Trga v Brestani-
ci: pohod po brestaniški poti

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
poletje na morju

• ob 9.00 v MT Senovo: pohod
• ob 9.00 v MT Raka: pojdimo 

na travnik
• ob 10.00 v MT Podbočje: 

vodne igre
• od 10.00 dalje na gradu 

Sevnica: dan odprtih vrat 
»EU projekt, moj projekt«

• ob 11.00 pri spomeniku na 
vaški gmajni na Velikih Vo-
denicah: srečanje Vodenice 
2017

• od 16.00 do 22.00 v starem 
mestnem jedru Krškega (ob-
močje peš cone): ulični festi-
val Prostor za vse - urbano 
dogajanje z dobrodelno noto

• ob 18.00 na prostoru za ga-
silskim domom Globoko: 
družabno srečanje in prija-
telji gasilstva v počastitev 
90-letnice PGD Globoko

• ob 18.00 na športnem igri-

šču v Kerinovem Grmu: Romi 
za praznik občine Krško

• ob 20.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
Tiha meditacija s Petrom 
Maroltom

Nedelja, 11. 6.

• ob 9.00 s kmetije Špiler v 
Kostanjku: pohod po Poti 
duš in prijateljstva

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Dobova: svečana seja ob 90. 
obletnici PGD Rigonce 

• ob 12.00 v cerkvi Sv. treh 
kraljev na Brunku: koncert 
ljudskih pesmi »Kdor poje 
rad, v srcu je bogat«

• ob 15.00 v TVD Boštanj: 
srečanje starejših krajanov 
KS Boštanj

• ob 16.00 v Mestnem muzeju 
Krško: nedeljska muzejska 
delavnica pri Valvasorjevih 
- Krške vedute: mestne insi-
gnije (relief)

Ponedeljek, 12. 6.  
• ob 18.30 v MC Krško: preda-

vanje Andreja Pešca »Ženske 
so z Venere, moški so z Mar-
sa«

Sreda, 14. 6.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: svečana prireditev ob 
40-letnici institucionalnega 
varstva v Krškem

• ob 18.30 v MC Krško: pre-
davanje Aleksandra Akrure 
»Revolucija osebnega ži-
vljenjskega stila«

Četrtek, 15. 6.

• ob 10.00 na ŠRC Grič: infor-
mativni dan projekta Občuti 
svobodo vode

• ob 12.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje gostu-
joče razstave Zgodovinskega 
arhiva Celje »Mesta in trgi ob 
hrvaško-štajerski meji«

• ob 16.00 v MC Krško: ide(j)
alni četrtki za osnovnošol-
ske otroke

• ob 19.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 

kam v posavju
predavanje dr. Anice Kop-
rivc Prepeluh »Pot srca - od 
srčnosti do sreče«

Petek, 16. 6.

• ob 18.00 v parku starega 
mestnega jedra v Krškem: 
osrednja prireditev ob pra-
zniku KS mesta Krško

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert v parku - El 
kachon

Sobota, 17. 6.

• od 8.30 dalje na nogome-
tnem igrišču na Črešnjicah: 
3. nogometni turnir na tra-
vi Črešnjice 2017, ob 15.00: 
revialna tekma med svetniki 
občine Krško in svetniki ob-
čine Brežice

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
poletje na morju

• ob 9.00 s parkirišča pred 
Galerijo Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki: pohod 
po Poti vil čestitk

• ob 9.00 s Trga v Brestani-
ci: s kolesom po Brestanici 
in okoli nje

• ob 9.00 na Senušah: nogo-
metni turnir ob prazniku KS 
Senuše; ob 17.30: kmečke 
igre; ob 19.00: osrednja pri-
reditev ob prazniku

• ob 9.00 izpred Doma gasil-
cev in vaščanov Okič: pohod 
po poti Antona Umeka Oki-
škega

• od 10.00 do 22.00 v MC Kr-
ško: Plonk cup 2017 - malo-
nogometni turnir med nase-
lji Krškega

• ob 15.30 pri Cumarjevem 
mlinu v Zagradu: pohod po 
Ostrovrharjevi vinski poti; 
ob 18.00 z domačije Celesti-
na v Zagradu: pohod od zida-
nice do zidanice

• ob 17.00 v dvorani KS Krška 
vas: prireditev ob 90-letnici 
KD Ivan Kobal Krška vas

• od 18.00 do 24.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Poletna muzejska noč - ob 
20.00: koncert Simfonične-
ga orkestra GŠ Brežice; ob 
22.00: opazovanje zvezd in 

vodna čarovnija z Astronom-
skim društvom Krško in Gar-
sio Kosincem; ob 23.15: pre-
voz do gradu Rajhenburg na 
prvi skupni zaključek Pole-
tne muzejske noči posavskih 
muzejev in galerij

• od 18.00 dalje v Mestnem 
muzeju Krško: Poletna mu-
zejska noč - ob 18.00: javno 
vodstvo po razstavi »Krške 
vedute: mestne insignije«,  
ob 19.00: javno vodstvo po 
razstavi »Vešče«

• od 18.00 do 24.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: Poletna muzejska noč 
- ob 23.00: sprehod po gra-
du Rajhenburg, strokov-
no vodstvo, ob 24.00: prvi 
skupni zaključek Poletne 
muzejske noči posavskih 
muzejev in galerij - koncert 
dua Vasko Atanasovski & Si-
mone Zanchini Duo 

• od 18.00 dalje v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: Poletna muzejska 
noč - ob 18.00: vodstvo po 
retrospektivni razstavi Du-
šana Tršarja ter ustvarjalna 
delavnica za otroke in druži-
ne, ob 20.00: odprtje razsta-
ve Jožice Medle »Zrak, ki ga 
dihaš ti«, ob 21.30: koncert 
Metoda Banka in Tea Collori-
ja »Pesem o morju«

• ob 19.00 izpred informacij-
ske table v Koludrju: pohod 
na Tk-pav

• ob 19.30 na gradu Podsre-
da: odprtje razstave Uroša 
Abrama »Požrešnost«, ob 
21.30: kino na prostem

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert metal sekcije - Brutart, 
Abolished in Fist of Tyr

Nedelja, 18. 6.

• ob 9.00 izpred Etnografske 
zbirke Marije Sušnik na Bi-
zeljskem: Vidov pohod

• od 9.00 do 12.00 pri Domu 
krajanov Sromlje: dan slad-
kih češenj in degustacija če-
šnjevega peciva

• od 10.00 do 16.00 na gra-
du Podsreda: 5. Festival eko-
loške hrane

• ob 15.00 pri lovski koči na 
Pustačah: družabno-zabav-
na prireditev Krompirjada

• po sveti maši ob 16.00 pri 
sv. Vidu nad Čatežem ob 
Savi: literarno srečanje pri-
jateljev Šentvida

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
letni koncert KUD Brežice

Ponedeljek, 19. 6.

• ob 19.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert Primoža Budi-
ča, Nina Bogoviča in Jožeta 
Vogrinca - petje ob zaključ-
ku šolanja

Sreda, 21. 6.

• ob 19.30 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: priredi-
tev Kresničkovanje, nastopa-
jo sekcije KD Žarek Dolenja 
vas - ŽePZ Prepelice, Literar-
na sekcija Sanje, Dramska 
sekcija Veseli oder in modna 
revija - Modni kotiček Vida

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

Četrtek, 15. junij, 12.00 
MESTA IN TRGI OB HRVAŠKO-ŠTAJERSKI MEJI, 
odprtje gostujoče razstave Zgodovinskega arhiva Celje
 

Ponedeljek, 26. junij 
Dan Posavskega muzeja Brežice

  prost vstop v muzej (10.00–20.00)
19.00: ROMULA – ODSEVI RIMSKEGA STEKLA, 
            odprtje medins�tucionalne arheološke razstave 
21.30: KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU
  Asterix na olimpijskih igrah 
 

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

URA SLOVENŠČINE
UČENCI 9. RAZREDA OŠ JURIJA 

DALMATINA in GLASBENE ŠOLE KRŠKO
BOŠTJAN ARH in FILIP ČERNELČ

literarno-glasbeni večer 
četrtek, 8. junij 2017, ob 18.00

OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO, NARAVOSLOVNA UČILNICA

SABINA ŠILER HUDOKLIN
VOKALNA SKUPINA ARIA

razstava grafik 
četrtek, 22. junij 2017, ob 19.00

DVORANA V PARKU KRŠKO

VEČER AVSENIKOVIH MELODIJ
ŽENSKI PEVSKI ZBOR PREPELICE

koncert
torek, 4. julij 2017, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

PRED VAMI STOJIM GOLA
LARA JANKOVIČ in BLAŽ JURJEVČIČ

kabaretski večer šansonov
torek, 25. julij 2017, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

PRI ZDRAVNIKU
KULTURNO DRUŠTVO LESKOVEC PRI KRŠKEM

komična gledališka predstava 
torek, 8. avgust 2017, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

VEČERI PRED 
DNEVI POEZIJE IN VINA 

GOSTUJOČI PESNIKI 
GLASBENA GOSTA: Irena Hribar in Uroš Polanec

pesniško-glasbeni večer 
torek, 22. avgust 2017, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

KRESNIKOV VEČER
pogovor z dobitnikom literarne nagrade kresnik

september
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO

Poletni večeri v parku tradicionalno potekajo pod okriljem 
Valvasorjeve knjižnice Krško in JSKD, Območna izpostava 
Krško ter KS mesta Krško. Prireditve, ki so glasbeno, 
literarno, gledališko in plesno obarvane, pomenijo dragocen 
prispevek k obujanju starega mestnega jedra v poletnem 
času in so do sedaj s programsko vsebino pritegnile že kar 
lepo število povabljenih ali naključno mimoidočih.

Organizacija Poletnih večerov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 

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

Vinar poletnih večerov je Vinska klet Resnik.
Prireditve je podprla Občina Krško.

VSTOP PROST.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 12, četrtek, 8. 6. 201724 ŠPORTNO POSAVJE

KRŠKO - Člani Kluba tajskega boksa Krško so s štirimi tekmovalci 
nastopili na svetovnem pokalu v Innsbrucku v Avstriji, na kate-
rem je sodelovalo 2176 tekmovalcev iz 242 klubov in 32 držav. 
Krčani so osvojili pet medalj v treh kategorijah: dvakrat 1. mes-
to (med mladinci -57 kg Janez Peršolja in starejšimi kadeti -57 
kg Igor Zoran Dular), v kategoriji do 57 kg je bronasto meda-
ljo osvojil Nik Arnšek, ki je v kategoriji do 63 kg osvojil še 2. 
mesto, Igor Zoran Dular pa 3. mesto. To je bil premierni nastop 
krških borcev za slovensko reprezentanco, s katerim so si zago-
tovili vpoklic za evropsko kadetsko mladinsko prvenstvo v sep-
tembru v Makedoniji.  Vir: KTB Krško

Krški borci osvojili pet medalj

Člani KTB Krško na tekmi v Avstriji

SEVNICA - Anže Knez (na foto-
grafiji desno), učenec OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, si je pod men-
torstvom Janka Sotovška v fi-
nalu državnega prvenstva v na-
miznem tenisu (učenci od 1. do 
5. razreda), ki je potekalo 30. 
maja v Puconcih, priboril odlič-
no peto mesto. Pred tem je na 
polfinalu državnega prvenstva, 
ki je 26. maja potekalo prav tako 
v Puconcih, osvojil tretje mesto 
in se s tem uvrstil na finalno tek-
movanje. J. K.

Knez peti na finalu DP

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

Četrtek, 8. 6. 2017, od 16.00 do 18.00
IDE(J)ALNI ČETRTKI ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
(vzgoja paradižnika v lončkih)

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

Sreda, 14.6.2017, ob 18.30
PREDAVANJE: REVOLUCIJA OSEBNEGA ŽIVLJENJSKEGA STILA
Predavatelj: Aleksandar Akrura
Organizacija: Društvo Pandurang

Četrtek, 15. 6. 2017, od 16.00 do 18.00
IDE(J)ALNI ČETRTKI ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
(poslikava kamnov za vrt)

Sobota, 17.6. 2017, od 10.00 do 22.00
PLONK CUP 2017  
(Malonogometni turnir med naselji Krškega)

Sobota, 17.6. 2017, ob 21.00
KONCERT METAL SEKCIJE: 
BRUTART, ABOLISHED IN FIST OF TYR
Vstopnina: 5€

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

ŽENSKE SO Z VENERE, MOŠKI SO Z MARSA

Naš tokratni predavatelj Andrej Pešec pravi, da je 
vsak edinstven, ženska in moška miselnost pa sta 
si neverjetno različni. Kako deluje umetnost, ki 
ženskam omogoča od moških dobiti vse, kar 
potrebujejo in jim omogočiti, da postanejo najbol-
jša verzija samega sebe? Katere so skrivnosti 
krasnih odnosov med žensko in moškim, ki 
prinašajo mir in radost v odnosu do partnerja, 
prijateljev, sodelavcev in družine? Ta in še mnoga 
vprašanja bomo odpirali na našem druženju.
Vstop prost. Prisrčno vabljeni!

Mladinski center Krško, 
ponedeljek, 12. 6. 2017 ob 18.30

KRŠKO, BREŽICE - Prvo- in drugoligaške nogometne zeleni-
ce trenutno počivajo, saj se je zadnji majski vikend končala 
letošnja sezona v obeh ligah. Nogometaši Krškega so si kljub 
minimalnemu porazu v Ljudskem vrtu uspeli zagotoviti ob-
stanek v prvi ligi, Brežičani pa so v 2. SNL na koncu osvojili 
zelo solidno 4. mesto.

Krški nogometaši - v začetni postavi so bili sploh prvič proti Ma-
riboru tudi nogometaši Robert Pušaver, Damjan Vuklišević in 
Martin Kramarič, posojeni iz štajerskega prvoligaša, kajti do 
sedaj proti svojemu matičnemu klubu po vnaprejšnjem dogovo-
ru niso smeli igrati - so na začetku tekme v štajerski prestolni-
ci pred 7000 gledalci pokazali več želje po zadetku in si priigra-
li nekaj lepih priložnosti, razpoložen je bil predvsem Kramarič. 
Zapretili so tudi Mariborčani, a se je s parado izkazal Marko 
Zalokar. Ko se je že zdelo, da bosta moštvi prvi polčas končali 
brez golov, je nekaj sekund pred iztekom 45 minut Dino Hotić, 
ki je v lanski sezoni kot posojen igralec Maribora igral za Krško, 
z dobrih 20 metrov sprožil in to tako natančno, da se je žoga od 
vratnice odbila v mrežo, Zalokar je bil popolnoma brez moči. V 
drugem delu tekme so Krčani poskušali izid izenačiti, a neuspe-
šno. Pri gostiteljih je imel nekaj priložnosti Gregor Bajde, pri 
gostih pa Tonći Mujan, a so vse ostale neizkoriščene. Tako se 
izid do konca ni več spremenil, tekma se je končala že sredi šti-
riminutnega sodniškega dodatka, saj so mariborski navijači za-
čeli vdirati na igrišče, da bi lahko s svojimi ljubljenci proslavili 
naslov državnih prvakov. »Čaga« v Mariboru se je torej začela, 
prav tako pa so bili kljub porazu zadovoljni tudi v krškem tabo-
ru, saj so s točko prednosti pred Aluminijem obdržali 8. mesto 
na lestvici in si s tem zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v 
naslednji sezoni. Krško je po vseh 36 odigranih krogih na koncu 
osvojilo 39 točk (8 zmag, 15 remijev in 13 porazov) z gol razli-
ko 39:50. Krški nogometaši bodo tako še tretjo sezono zapored 
igrali prvoligaške tekme.

Zadnjo tekmo sezone so odigrali tudi igralci NK Brežice - Terme 
Čatež, ki so na gostovanju v Kranju pri Zarici zmagali s 3:2. Za 
Brežičane sta zadela Jure Špiler v 14. ter Nedo Turković v 29. 
in 68. minuti. Predvsem bosanski napadalec se je v spomladan-
skem delu sezone izkazal kot zelo učinkovita okrepitev za brež-
iški klub, saj je zadel kar devetkrat. S to zmago, deseto v sezoni, 
ob 6 remijih in 9 porazih, so Brežičani v svoji krstni drugoligaški 
sezoni osvojili 4. mesto (36 točk, gol razlika 36:42).

 R. Retelj

Kljub porazu do obstanka
BRESTANICA - Na brestani-
škem bazenu je 4. junija po-
tekal že 46. plavalni miting za 
pokal Krškega, na katerem je 
nastopilo 150 tekmovalcev 
iz 12 slovenskih klubov, med 
njimi tudi iz krškega Plaval-
nega kluba Celulozar. V uvo-
du sta plavalke in plavalce 
nagovorila konec meseca no-
voizvoljeni predsednik PK 
Celulozar Erazem Šribar in 
predsednik Sveta KS Bresta-
nica Vlado Bezjak, uradno 
pa je tekmovanje odprl župan 
mag. Miran Stanko. Celulo-
zarji so na tekmovanju zbrali 
17 posamičnih medalj, fantovska ekipa v postavi Tim Bizjak, Ja-
kob Močnik, Jan Kozole in Florijan Resnik pa je osvojila tudi 
ekipno prvo mesto med fantovskimi štafetami v disciplini 4 x 50 
m prosto. Sicer je štiri prva mesta in eno drugo na mitingu prip-
laval Tim Bizjak, dve zmagi in dve drugi mesti je zbral Jan Kozole, 
Jakob Močnik pa je priplaval zmago, tri druga in eno tretje mes-
to. Na zmagovalni oder se je z drugim in tretjim mestom povzpel 
tudi Maj Zorko, edino medaljo v konkurenci deklic pa je na 100 
m prsno priplavala Vesna Vodeb. V seštevku najboljših treh re-
zultatov na tekmi sta bila za najboljša plavalca domačega kluba 
razglašena Tim Bizjak in Eva Dobnik. B. M. 

Celulozarji osvojili 18 medalj

Najuspešnejši plavalec Celulo-
zarja je bil Tim Bizjak (desno).

SEVNICA - Na 15. veteranskem rokometnem turnirju je med 9 
moškimi ekipami zmagala ekipa iz Trebnjega, domači »old-
HANDsi« (na fotografiji) so bili tretji, med 7 ženskimi ekipa-
mi, med njimi so bile tudi sevniške »oldPUNCE«, pa rokome-
tašice iz Ajdovščine. Več na PosavskiObzornik.si.
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Ekipo so sestavljale študent-
ke Katja Kokot, Adriana 
Gaši in Špela Ciglar Omerzu, 
ki so predstavile svoje delo ko-
misiji, pri oblikovanju naloge 
pa sta jim pomagala študenta 
Marinela Ilić in Vito Štiber-
nik. Zahvale in čestitke gre-
do tudi mentorici asist. Maji 
Rosi, ki je budno spremljala in 
vodila študente skozi projekt. 
Letošnja tema tekmovanja je 
bila »Povečanje direktnih re-
zervacij za izbrani hotel«, kjer 
je ekipa študentov kot primer 
izbrala Hotel Splavar iz Brežic. 
10. maja so študenti brežiške 
fakultete organizirali prire-

Uspeh brežiških študentk

ditev »Throwback Wednes-
day«. Na dvorišču za fakulte-
to so mlade in mlade po srcu 
popeljali v čas otroštva preko 
različnih iger, glasbe in kviza. 
Tako so se udeleženci igrali ri-
stanc, spomin, telefon in igro 
»Ali je kaj trden most« ter se 
posladkali s palačinkami. Do-
godka se je udeležil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan in 
spodbudil vse prisotne, da os-
tanejo še naprej mladostni. 
Prireditev so študenti organi-
zirali in pripravili sami v sklo-
pu predmeta Management 
prireditev, ki so ga obiskova-
li v poletnem semestru.

PODELITEV DIPLOM

5. aprila je v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice 
potekala slovesna podelitev 
diplom. Prvič so diplomske li-
stine prejeli tudi štirje diplo-
manti magistrskega študijske-
ga programa Turizem. Prav 
tako je diplome prejela tudi 
druga generacija 15 diplo-
mantov visokošolskega stro-
kovnega in univerzitetnega 
študijskega programa Turi-
zem. Listine jim je izročil de-
kan Fakultete za turizem izr. 
prof. dr. Boštjan Brumen. Kot 
slavnostna govornica je diplo-
mante nagovorila Alenka Mo-
krovič Pogačar, pomočnica 
direktorja prodaje in marke-
tinga Term Čatež d. d. ter čla-
nica strateškega sveta Fakulte-
te za turizem. Diplomanti so se 
mentorjem in predavateljem 
poklonili z doživetim zahval-
nim govorom, ki ga je pripravil 
magister Peter Planinc. Pro-
gram prireditve sta povezo-
vala doc. dr. Jasna Potočnik 
Topler in študent Tomi Špin-
dler, s svojim nastopom pa je 
dogodek obogatil Mešani pev-
ski zbor Viva Brežice pod vod-
stvom dirigentke Simone Ro-
žman Strnad. 

 Vir: Fakulteta za turizem

Študentke Fakultete za turizem, ki so na Turizmijadi osvoji-
le 2. mesto

BREŽICE - Študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru (FT UM) so se 
maja udeležili 10. mednarodnega kongresa fakultet turizma in hotelirstva - Tu-
rizmijade v Budvi. Na kongresu je potekalo tudi mednarodno tekmovanje v štu-
diji primera, kjer je ekipa študentov FT UM osvojila odlično 2. mesto.
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Kdo je pevka, ki je rapala z Janezom Janšo? Nov pro-
jekt Katje Šulc, Big band Krško na izmenjavi. Tokrat 
preberite:

Prvak SDS Janez Janša je s pevko Martino Prevejšek 
(na fotografiji) posnel pesem z naslovom Prebudi se, Slo-

venija, v kateri se poslužuje, ne 
boste verjeli, rapanja. »Dalj gre 
pesem, odločnejši in glasnejši 
postaja Janšev poziv, tako da na 
koncu ne more biti poslušalca, 
ki se ne bi docela prebudil. Če 
se odloči nadaljevati z glasbo, se 
utegne naslednje leto potegova-
ti tako za premierski stolček kot 
za nastop na tekmovanju za pe-
sem Evrovizije,« so med drugim 
ocenili v reviji Reporter. Spom-

nimo: mag. Martina Prevejšek je energična članica stran-
ke SDS. Leta 2014 je bila ena od dveh ženskih kandidatk, ki 
sta na volitvah izzvali krškega župana mag. Mirana Stan-
ka. Prvič se je javnosti istega leta predstavila kot kandidat-
ka SDS na julijskih predčasnih volitvah. Po poklicu je aka-
demska glasbenica z magisterijem iz managementa, sicer 
pa je 39-letnica, ki prihaja iz Gorenje Lepe vasi, zaposlena 
na sevniški glasbeni šoli.

Glasbenica, ki prihaja iz Kr-
škega, Katja Šulc (na fotogra-
fiji) je nedavno izdala album 
Kamlisajlan, kjer gre za pro-
jekt uglasbene romske poezije 
pesnikov z Balkana in vzhodne 
Evrope, ki jo je Šulčeva spravi-
la v glasbeno življenje v sode-
lovanju z mehiškim violinis-
tom Albanom Usatchem, a je 
bila plošča posneta v Mehiki, 
zato bolj kot balkansko zveni 
kot glasbe sveta. Sedaj predstavlja še album Kamlisajlan 
Remixed, ki je pravzaprav elektronska različica njegovega 
predhodnika. Za predelave na Kamlisajlan Remixed so pos-
krbeli različni domači in tuji producenti, Katja pa je me-
dijem zaupala, da je zelo zadovoljna, kako se je vse skupaj 
sestavilo, saj so pesmi zaživele na čisto drugem, svežem 
nivoju. Javnosti je že predstavila dva remiksirana singla, 
enega iz domače in enega iz tuje produkcije, O Brisind Sin 
Me/ Dež sem jaz (Bowrain Remix) in Ćorrolikano bluz/Bluz 
obupanih (El Hijo de la Cumbia Remix), sledi še predstavi-
tev plošče v živo ter, tako upa, čim več koncertiranja doma 
in na tujem.

Josipina Hočevar, mecenka v šolstvu, sociali in kulturnem 
sobivanju, ki se je rodila v Radovljici in umrla v Krškem, 
očitno še vedno povezuje. V duhu tega smo bili priča dvoj-
nemu koncertu Big banda Krško in Bid banda Radovlji-
ca tako v domačem mestu, na festivalu Mi(KK)ro Beer Fest, 
kot tudi v Radovljici. Izmenjava je obrodila sadove, saj se v 
prihodnjih mesecih planirajo podobni koncerti z Big Ban-
dom Zagorje in Big bandom Sevnica. A krški ljubitelji 
jazz glasbe ne počivajo niti v poletnih mesecih. S projektom 
Depeched (z njim so se med drugim predstavili na Montre-
ux Jazz Festivalu 2013, op. p.) jih boste lahko slišali v začet-
ku julija tako v  okviru festivala SAXGO 2017 v Novi Gorici 
kot tudi na festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Prav tako se 
bodo jeseni začeli koncerti v njihovem prostoru, imenova-
nem Studio 44 na CKŽ 44. Vljudno vabljeni!

Nika Čižmek (na fotografiji) je učenka 9. razreda OŠ Globo-
ko in se je kot predstavnica KD Globoko in občine Brežice 
ter ne nazadnje kot edina slovenska predstavnica udeleži-

la mednarodnega pevskega festiva-
la The sound of time, ki je potekal 
v začetku maja v Bolgariji. »Tam je 
bilo 80 tekmovalcev iz več držav, 
ki so bili razvrščeni v različne ka-
tegorije. Nika je s svojima nasto-
poma uspela prepričati strokovno 
komisijo, ki so jo sestavljali člani iz 
različnih držav, in se je uvrstila na 
2. mesto. Za nastop na festivalu se 
je odločila zaradi želje po novi izku-
šnji in novem doživetju,« nam je za-
upala njena mami. Nadebudna pev-

ka si svojo pevsko pot vsekakor želi nadaljevati, seveda ob 
podpori vseh, ki so ji ves ta čas omogočali, da se je udele-
ževala različnih tekmovanj in nastopov.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Bojani Šavelj, Triglavska 8, 

5280 Idrija. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas 
 2. (1.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Ko boš prišla v moje sanje
 3. (5.) Ans. JAVOR - Prijateljstvo nekaj velja
 4. (2.) Ans. MIRO KLINC - Testament
 5. (4.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI in TJAŠA HROVAT - 
   Če bi bil danes
 6. (8.) Ans. NARCIS - Vez življenja
 7. (6.) Skupina GADI - Ne grem domov
 8. (10.) IGOR in ZLATI ZVOKI - Ena tu, ena tam
 9. (7.) FANTJE IZPOD LISCE - Ob štirih po štirih
 10. (-.) Ans. VIKEND - Daj, povej

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladika - Plujva tja

 Kupon št. 366
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, 10. 6. 2017, ob 17. uri

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

Geslo križanke pošljite do petka, 16. junija, na naslov: Posav-
ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitni-
ke naslednjih nagrad, ki jih podarja

Geslo 10/2017 številke: 

VITA MARIN
BODITE PRIPRAVLJENI NA VEČ

Nagrade, ki jih podarja VITA MARIN WELLNES, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 25 €; Tatjana Račič, Brežice
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; Darja Deželak, Sevnica
3. nagrada:  bon v vrednosti 15 €; Jožica Pavlič, Brestanica

BAZEN BRESTANICA  
PROECTA D.O.O., JETRNO SELO 2, 8280 BRESTANICA

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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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Alltane Saramati, Sevnica 
– deklico,

• Monika Kostanjšek, 
Brestanica – deklico,

• Mateja Cerjak, Arnovo selo 
- deklico,

• Mojca Jalovec, Velika vas 
pri Krškem – deklico,

• Barbara Kerin, Leskovec 
pri Krškem – dečka in 
deklico,

• Romana Špiler, Senovo – 
deklico,

• Julijana Bajs, Brezje pri 
Veliki Dolini – dečka,

• Lady Anne Madla 
Macarasig, Dovško – dečka,

• Bernardka Bračun, 
Golobinjek ob Sotli – 
deklico,

• Apolonija Bašič, Ponikve – 
deklico,

• Milena Hudorovac, Krško 
– deklico,

• Dajana Urek, Kerinov Grm 
– dečka,

• Aleksandra Hajsinger, 
Avguštine – dečka,

• Suzana Budič, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Sabina Gorenjec, Kal pri 
Krmelju – dečka,

• Maja Levičar, Župelevec – 
dečka,

• Vjollca Haxhijolli, Brežice 
– dečka.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Silvin Kovačič in Tea 
Rostohar, oba iz Bukoška,

• Sergej Racman in Ines 
Trstenjak, oba iz Sevnice,

• Boštjan Robek z Anovca in 
Sandra Kelher s Senovega,

• Roman Kranjc iz Krške 
vasi in Tina Lazansky iz 
Brezja pri Veliki Dolini,

• Darjan Donevski iz 
Blatnega in Maja Sušin iz 
Pavlove vasi,

• Uroš Češnjevar in Monika 
Mohar, oba iz Krškega,

• Marko Kodrič iz Velikega 
Podloga in Melania Stipič z 
Malega Obreža,

• Primož Colarič in Manca 
Žnideršič, oba iz Orehovca,

• Srečko Urh in Eva Oluič, 
oba iz Sevnice,

• Miha Plevel iz Radeč in 
Špela Krošelj iz Sevnice,

• Dominik Filković iz Gornje 
Pušče (Hrvaška) in Melani 
Juhart iz Ribnice,

• Marko Zakšek in Kaja 
Molan, oba iz Kompolja,

• Matej Vene iz Kalce-Nakla 
in Kristina Grill iz Novega 
mesta,

• Gregor Jerele z Broda v 
Podbočju in Maja Krajnc iz 
Drožanja.

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

Kristijan Simončič in Ines Hović, oba iz Brežic, 13. maj 
2017, grad Mokrice (foto: Gregor Podvinski)

DOBROVA - V naročju Bohorja leži vasica Dobrova, redko pose-
jana s hišami in včasih kar malo pozabljena. Tu živijo delovni, 
skromni in pošteni ljudje, ki znajo nesebično pomagati in stopi-
ti skupaj, kadar je to potrebno. Dobrova šteje kar 59 hišnih šte-
vilk in prav to nosi koča na Bohorju. Ljubitelji narave lahko obču-
dujemo kar štiri veličastne slapove: Bojanco, Pekel, Ubijavnik in 
Bojavnik, kjer se vode penijo več kot 15 m v globino. Slapovi so 
poznani le maloštevilnim ljudem in prav njihovi skrivnostnosti 
se velja zahvaliti, da se še vedno bohotijo v objemu miru. Slapo-
vi so skriti globoko v grapah potokov, zato tja ne zahajajo tru-
me turistov, kljub temu pa so dosegljivi skoraj vsakemu, ki pre-
more malo spretnosti pri hoji čez potoke in po mokrih skalah.
Na pobudo Silva Kozoleta je bilo organizirano druženje vašča-
nov v Globokem. V kraju, ki ga obdaja gozd in kamor priteče sve-
ža studenčnica, so se zbrale kar štiri generacije vaščanov. Najsta-
rejši je štel 85 let, najmlajši pa dva meseca. Prišli so tudi tisti, ki 
jih je pot zanesla v svet, a se še vedno radi vračajo v ta čudovit 
kraj. Nekateri so se zaradi vsakdanjih obveznosti pridružili kas-
neje. Druženje se je ob dobri hrani in pijači ter seveda harmoni-
ki in plesu zavleklo pozno v noč. Soglasno je bilo sprejeto, da bo 
to druženje postalo tradicionalno.  A. Č., foto: R. Č.

Srečanje vaščanov Dobrove

Zbrani na srečanju

BREŽICE - Med zanimivimi 
prispevki, ki morajo zara-
di pomanjkanja prostora 
čakati na objavo že več kot 
mesec dni, je tudi naslednji. 
Trije prijatelji so se odpra-
vili na sprostitveni ribolov 
na Prilipe, kjer jih je v rib-
niku nepričakovano čakal 
več kot eno uro dolg boj z 
ogromnim somom. Damja-
nu Rožmanu sta pri spopa-
du z 32 kilogramov težko in 
165 cm dolgo vodno "zveri-
no" na pomoč priskočila 
brata Aleš in Jernej Volčan-
šek iz Kapel.  Sven M.

DOLENJI BOŠTANJ - 3. maja sta si ob zlati poroki prstane zo-
pet izmenjala zakonca Lidija in Rudolf Kocjan iz Dolenje-
ga Boštanja.

Lidija je bila rojena 7. aprila 1948 očetu Ivanu in mami Pepci 
Brečko na Planini pri Sevnici. Skupaj s sestro Ireno so živeli v 
Doropolju pri Planini. Po poklicu je bila kuharica, izpod njenih 
rok pa je nastalo tudi nekaj sto prekrasnih tort, zato nas ni prese-
netilo, da si je svojo torto za zlato poroko želela speči tudi sama. 

Rudolf se je rodil 18. decembra 1941 v taborišču Mühlhausen 
mami Jožefi in očetu Alojzu. Po vrnitvi v Slovenijo so živeli na Stu-
dencu. Rudolf je brat starejših sester Jožefe in Vere ter mlajše 
sestre Alojzije. Kot pek je mnogo let ob vsakem vremenu razva-
žal kruh v sevniški pekarni. Pot vsakodnevnega razvažanja kru-
ha ga je tako pripeljala na Impoljco, kjer je bila Lidija vodja ku-
hinje v domu za upokojence. 

Dom sta si ustvarila v Dolenjem Boštanju, kjer so se jima rodili 
štirje otroci: Mojca, Barbara, Suzana in Jože. Poleg družine jima 
je v največje veselje vinograd na Studencu, kjer večino časa pre-
živita na vikendu. Energije jima ne zmanjka niti za druge stvari, 
zato aktivno sodelujeta pri planinskem društvu in v društvu upo-
kojencev, Lidija v društvu kmečkih žena, Rudi pa pri boštanjskih 
gasilcih. Vsekakor pa si čas vzameta tudi za deset vnukov: Deja-
na, Anjo, Primoža, Davida, Patricio, Marcela, Jerneja, Anže-
ta, Riko in najmlajšo Nano.  B. J.

Zlata poroka Kocjanovih

Zlatoporočenca Lidija in Rudolf Kocjan

JESENICE NA DOLENJ-
SKEM - 3. junija je v kro-
gu družine in prijateljev 
praznovala svoj 90. roj-
stni dan Zdenka Frigelj 
z Jesenic na Dolenjskem. 
Slavljenko je ob njenem 
osebnem prazniku obi-
skal tudi župan občine 
Brežice Ivan Molan in 
ji voščil obilo zdravja ter 
osebnega zadovoljstva. 
Zdenka se je rodila 6. 
junija 1927 v Rigoncah 
družini Furlan. Ljube-
zen jo je odpeljala k nje-
nemu Ivanu na Jesenice 
na Dolenjskem, kjer sta 
si ustvarila dom in družino. Srečen zakon so obogatili trije si-
novi. Zdenka je izredno ponosna na svojih sedem vnukov in 13 
pravnukov. Svojo dolgo življenjsko pot, ki ni bila vedno lahka, je 
obogatila z veliko neprecenljivimi življenjskimi modrostmi. Je 
polna optimizma, veselja in energije, pravijo njeni vnuki in vsi, 
ki jo poznajo. Vesela je vsakega obiska, vsakemu nameni toplo 
in lepo besedo, zato jo imajo vsi radi.
 Vir: Občina Brežice

Šopku let je dodala 90. cvet – 
visok jubilej Zdenke Frigelj

Slavljenka Zdenka Frigelj z župa-
nom Ivanom Molanom

GRAD RAJHENBURG

23.00: Strokovno vodstvo po gradu z dr. Heleno Rožman
24.00: Koncert: Vasko Atanasovski in Simone Zanchini Duo 

GRAD BREŽICE

20.00: Koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Brežice
22.00: Opazovanje zvezd in vodna čarovnija z Astronomskim 
društvom Krško in Garsio Kosincem

SAMOSTAN KOSTANJEVICA NA KRKI

18.00: Vodstvo po razstavi Dušan Tršar: Retrospektiva  
18.00: Ustvarjalna kiparska delavnica za otroke in družine
20.00: Odprtje razstave: Jožica Medle: Zrak, ki ga dihaš ti
21.30: Koncert Metod Banko in Teo Collori: Pesem o morju

GRAD PODSREDA

19.30: Odprtje razstave: Uroš Abram: Požrešnost
21.30: Kino na prostem

1. SKUPNI ZAKLJUČEK POLETNE MUZEJSKE NOČI 
POSAVSKIH MUZEJEV IN GALERIJ 

s koncertom Vasko Atanasovski & Simone Zanchini Dua z 
naslovom Virtuozno in občuteno

Virtuozni in energični dvojec Vasko Atanasovski in Simone 
Zanchini, vsestranska glasbenika in skladatelja, 

vpeta v raznorodne glasbene svetove, od klasike preko jazza 
v ljudske in avantgardne godbe, 

se tokrat predstavljata v duu, z avtorskimi skladbami.
Grad Rajhenburg, 24.00

ORGANIZIRAN AVTOBUSNI PREVOZ 
DO GRADU RAJHENBURG

Odhod iz Brežic pred Posavskim muzejem Brežice: 23.15,  
cena prevoza: 5 €

Odhod iz Krškega (na Vidmu pred ploščadjo KD Krško 
in pri Mestnem muzeju Krško): 23.40, cena prevoza: 3 €

Informacije in rezervacije: andreja.matijevc@pmb.si, 051 627 415

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Objavljamo 
prosto delovno mesto 

DELOVODJE V ENERGETIKI,
za nedoločen čas, 

s polnim delovnim časom. 

Kandidati naj vloge 
z življenjepisom pošljejo na 

naslov: 

Rudar Senovo d.o.o., 
CKO 4, 8281 Senovo, 

do 16. 6. 2017.

Kadrovski inženiring, KI d. o.o. išče, za mednarodno korporacijo 
s sedežem v Švici, ki prodaja visoko-tehnološko opremo za 
uporabo v industriji,  

PRODAJNEGA INŽENIRJA 
ZA HRVAŠKI TRG m/ž

Če imate VI./VII. stopnjo izobrazbe elektro, strojne ali druge 
ustrezne smeri, govorite odlično hrvaško, dobro angleško, imate 
izkušnje v prodaji, ste samostojni in proaktivni ter vas veseli delo 
na terenu, pričakujemo vašo vlogo v desetih dneh po objavi na 
naslov: info@ki-maher.com, s pripisom Prodajni inženir. 

Informacije: KADROVSKI INŽENIRING, KI d.o.o., 
Letališka c. 33, 1000 Ljubljana, tel. 051 232-213.

 

Vas vabi na 

DAN ODPRTIH VRAT
v sredo, 28. 6. 2017, od 8.30 do 14.00

Predstavili vam bomo:
• prostore ZD Brežice (voden ogled),
• preventivne programe:

 ◦ Svit  program presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki na modelu črevesja, 

 ◦ Dora  program presejanja za raka dojk,
 ◦ Cindi  program zdrave prehrane, opuščanje kajenja,
 ◦ telesna dejavnost  nordijska hoja,
 ◦ tehnike sproščanja  praktična delavnica,
 ◦ brezplačne meritve  sladkorja v krvi, krvnega pritiska, 

gleženjskega indeksa …,
 ◦ brezplačna predavanja  prehrana dojenčka, prevencija 

poškodb otrok, ustna higiena otrok in odraslih,
• prikaz temeljnih postopkov oživljanja in ogled 

reševalnega vozila. 

Aktivnosti bodo potekale v avli ZD in določenih ambulantah ter 
na platoju pred stavbo ZD Brežice.
Urnik predstavitev in program aktivnosti najdete 
na naši spletni strani www.zd-brezice.si

Lepo povabljeni!

Letos na Borštu Plavi orkestar
BORŠT - Športno društvo Boršt 4. in 5. avgusta organizira pri-
reditev Boršt 2017, ki bo že 15. po vrsti. V petkovem večeru, 
ko bo prost vstop, bodo pod velikim šotorom nastopili ansam-
bel Favoriti in skupina Obvezna smer. Sobotno dogajanje se bo 
najprej pričelo s tradicionalnimi, tudi že 15. skoki v reko Krko 
z borškega mostu (ob 15.00), nato pa se bo zabava nadaljeva-
la pod šotorom, kjer bodo nastopili Metalikka, Sting Ray, DJ 
Puček in kot vrhunec letošnje prireditve Plavi orkestar. Cenej-
še vstopnice za sobotno koncertno dogajanje bodo na voljo od 
prihodnjega tedna dalje, in sicer po 15 evrov (predprodajna 
cena), na naslednjih prodajnih mestih: Eventim, vsi Tuš mar-
keti Dušak, OMV Krško, Bar Safir Krško, Bar Slovenc Spodnja 
Pohanca, Okrepčevalnica Polc Leskovec pri Krškem, Bubka bar 
Dečno selo, Kava bar Barbara Brežice in Gostilna Strniša Jese-
nice na Dolenjskem. Obiskovalcem prireditve bodo omogoče-
ni tudi prosto kampiranje, odbojka na mivki, vožnja s čolni in 
kopanje v Krki.  R. R.

KRŠKO - Potem ko je Ljudska 
univerza Krško v drugi polo-
vici minulega leta začela iz-
vajati tečaje za zaposlene v 
sklopu projekta Pridobiva-
nje kompetenc zaposlenih 
2016-2019, je slednje obi-
skovalo in zaključilo že več 
kot 200 tečajnikov, od tega 
so 131-im slavnostno pode-
lili potrdila 15. maja v Dvo-
rani v parku.

Projekt, katerega nosilka je LU 
Krško, partnerski organizaci-

Velik interes za izobraževanje

ji pa Ekonomska in trgovska 
šola Brežice ter Izobraževal-
ni center Prah, je v celoti fi-
nanciran s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport ter Evropskega social-
nega sklada, kar pomeni, da je 
za udeležence tečajev brezpla-
čen. V tem primeru gre za iz-
obraževanje zaposlenih oseb, 
ki bodisi zaradi osebnega in-
teresa bodisi potreb opravlja-
nja del na delovnih mestih 
obiskujejo jezikovne in raču-
nalniške tečaje, usposabljanja 
za življenjsko uspešnost ter za 
začetno integracijo priseljen-
cev. LU bo izo braževalne pro-
grame za zaposlene izvaja-
la vse do leta 2019. Kot je na 
podelitvi povedala direktori-
ca LU Krško Nataša Kršak, 
je v šestih mesecih minulega 
leta izobraževalne programe 
zaključilo skupno 81 udele-
žencev, v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta že 131 zaposle-
nih z območja Posavja, do kon-

ca leta pa naj bi različne izo-
braževalne tečaje zaključilo še 
najmanj tolikšno število tečaj-
nikov.  Udeleženci, razdeljeni v 
deset skupin, so obiskovali te-
čaje računalniška in digitalna 
pismenost pod vodstvom Zo-
rana Tkavca, začetna teča-
ja angleščine, ki sta ju vodili 
Valentina Čovran in Simona 
Predanič, nadaljevalni tečaj 
angleščine pod mentorstvom 
Damjane Šulina Zorko, dva 
začetna tečaja in nadaljevalni 
tečaj nemščine, ki jih je vodi-
la Irma Šribar, tečaj Spozna-
vam slovenščino in Slovenijo 
pod mentorstvom Petre Rus 
Plazar ter Excell znanje za 
večjo uspešnost, ki ga je vodi-
la Svetlana Novak. Potrdila o 
opravljenih tečajih je Kršako-
va v družbi posameznih vodij 
tečajev podelila udeležencem 
ob glasbenem nastopu kitar-
skega kvarteta Glasbene šole 
Krško. 
 B. Mavsar

Skupinska fotografija na podelitvi udeleženih tečajnikov z 
mentorji in vodstvom LU Krško

 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

KAPELE - KO RK Kapele nadaljuje s svojimi aktivnostmi. V pro-
gramu dela za leto 2017 smo si aktivistke zastavile tudi organi-
zacijo zdravstvenih predavanj. 21. aprila je potekalo prvo pre-
davanje z naslovom »Dejavniki tveganja – krvni sladkor in krvni 
tlak« v prostorih stare osnovne šole Kapele, kjer si je večina ude-
ležencev nabirala osnovnošolsko znanje in je danes v lasti KS, ki 
nam je prostor brezplačno odstopila v uporabo. Predavanje je 
izvajala dipl. medicinska sestra ZD Brežice Milka Kramar, pou-
darek je bil na zdravi in uravnoteženi prehrani ter skrbi za fizič-
no aktivnost. Po uvodnem teoretičnem delu je sledil še praktični 
del – meritve krvnega pritiska in sladkorja v krvi z obrazložitvi-
jo, ki so jih poleg Ljudmile Kramar opravile še v. m. s. Gabrijela 
Černelič in dipl. m. s. Laura Ajster. Udeleženci, ki jih je bilo kar 
lepo število, so bili zadovoljni, saj je vsakdo slišal kaj koristnega, 
dobil odgovore na zastavljena vprašanja in preveril svoje krv-
no stanje v organizmu ter dobil nasvete, kako se ravnati. Podob-
na predavanja si želimo organizirati tudi v bodoče. Vsem sode-
lujočim pri pripravi in izvedbi predavanja se lepo zahvaljujemo.
 Za KO RK: Ivanka Cerjak

Skrb za zdravo življenje krajanov
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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. 

DRAGICA JAKŠE

SPOMIN

10. junija bo minilo 10 žalostnih let,
odkar te ni več med nami,

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, prižigate sveče
in jo ohranjate v lepem spominu.

 iz Krškega.

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,

ko ostaja v srcu
tiha skrita bolečina.

Vsi njeni

ŽIVKO TABORIN

SPOMIN

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Mnogo je velikih stvari,
od človeka večje pa je ni.

4. junija je minilo 20 let,
odkar ni več z nami naš dragi

z Belega Brega.

PAVLA GORIŠKA

ZAHVALA

Maja in Drago

Ob slovesu od našega

se zahvaljujeva vsem, ki so se mu poklonili in ga spremili k zadnjemu 
počitku, posebna zahvala pa še Martini in Marjani Koren ter Cvetki 
Ostrovršnik iz Loke za vso pomoč, praporščakom in pevcem iz 
Sevnice, godbi na pihala iz Zidanega Mosta ter gospe Vesni Meško 
iz Trbovelj za lep in ganljiv pogrebni govor.

Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala!

(21. 10. 1927 - 14. 5. 2017) iz Loke pri Zidanem Mostu

Končane skupne so poti …
V spominu so ostale

kot biser dni, kot sen noči,
čas jih več ne rani …

ZVONKA KAJSA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, 
strica in bratranca 

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, podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč.
Iskrena hvala vsem gasilskim društvom za spremstvo na njegovi 
zadnji poti, Petru Rajteriču in Jožetu Baškoviču za ganljive besede 
slovesa, Integralu Brebus Brežice, župniku Vladu Leskovarju, 
bizeljskim pevcem za zapete žalostinke, trobentaču Jožetu 
Zagmajstru in vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in vas nismo 
posebej imenovali. Še enkrat vsem iskrena hvala.

iz Stare vasi na Bizeljskem

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

Le srce in duša ve, kako boli,
ko te med nami več ni.

BLAŽ SAJOVEC

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za izrečena 
sožalja, sveče in denarno pomoč. Hvala vam, da ste se mu v tako 
velikem številu poklonili in ga spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Slavka ter hčerki Milena in Mateja z družinama

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, "jati" in praded

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.

iz Dolenjega Leskovca.

FRANC
PETERNEL

ZAHVALA

Žalujoči: Mihael, Marijana in Patricija

Iskreno se zahvaljujemo Pihalnemu orkestru radeških papirničarjev, 
g. Leonu za zaigrano Tišino, g. župniku za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi, sorodnikom, sosedom, prijateljem ter vsem, ki so 
darovali sveče, izrekli sožalje in ga pospremili k večnemu počitku.

iz Radeč.

Zapustil nas je

STANKO KUHAR

SPOMIN

11. junija bo minilo 15 let,
odkar nas je zapustil naš dragi oče

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

 iz Velikega Mraševega.

So poti,
ki jih ne zasuje plaz,

so spomini,
ki jih ne izbriše čas.

Vsi njegovi

JOŽE MATJAŠIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, 
sodelavcem in vsem ostalim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, darovali sveče, cvetje, denarno pomoč in za sv. maše ter nam 
izrekli sožalje. Posebna hvala duhovniku za opravljen obred, osebni 
zdravnici Branki Cepić, pogrebni službi Blatnik, sestrični Jožici in 
Tonetu, sosedi Martini in sosedi Jožici. 

Vsem še enkrat iskrena hvala!

Nekje na Dolenjskem so kraji,
hiša, vinograd, košček polja.

Tam so meseci sami maji,
tam sem bil doma.

z Dob pri Kostanjevici na Krki.

V 81. letu starosti se je od nas poslovil

ALOJZ FRANKOVIČ

SPOMIN

Vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjajo v lepem spominu
in postojijo ob njegovem grobu.

Minilo je 20 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Nemške vasi.

Spomin ...
Edini, ki ostane močan nad vsemi,

edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,

edina luč, ki se ne ugasne.

KATARINE KOLAR  
KATICE

ZAHVALA

iz Brežic,

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

tašče in svakinje

udeleženke NOB, taboriščnice koncentracijskega taborišča 
Ravensbrück in Buchenwald - Altenburg, upokojene učiteljice 
Osnovne šole Brežice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim 
sodelavkam in sodelavcem Osnovne šole Brežice, nekdanjim 
učenkam in učencem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovane 
sveče in cvetje.
Za pomoč pri organizaciji pogreba se posebej zahvaljujemo 
predsedniku Združenja borcev za vrednote NOB Brežice Stanetu 
Preskarju, predsednici Krajevne organizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB Brežice Bredi Videnič Kuplenik in vsem praporščakom.
Za lepe besede slovesa, s katerimi sta zelo čustveno in slikovito 
opisala njeno življenjsko pot, se prav lepo zahvaljujemo govornikoma 
Stanetu Preskarju in ravnateljici Osnovne šole Brežice mag. Marinki 
Lubšina Novak.
Zahvaljujemo se kolektivu Doma upokojencev Brežice, Društvu 
upokojencev Brežice, trobentaču, pevcem, Komunali Brežice, 
Cvetličarni Colarič in Restavraciji Štefanič.
Hvala Gordani, Jožici in Veri za vso pomoč v času slovesa in vsem, 
ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutkih 
kakor koli pomagali in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽE ŠETINC

SPOMIN

14. junija bosta minili dve leti, 
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki se ga spominjate!

Vsi njegovi

Minevata dve leti, 
še vedno tako boli.

Težo žalosti nosimo v srcu vsi, 
s katerimi delil življenje si.

iz Brezine 90.

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

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

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

V centru Brežic oddam obnov-
ljen lokal izkušenemu frizerju 
ali maserju na dobri lokaciji. 
Samo resni interesenti na tel.: 
041 928 777

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Seat Leon 1.6, di-
zel, 105 KM, letnik 12/2010, 
180.000 prevoženih km, cena 
6.500 €. Tel.: 041 755 555

Prodam Mercedes benz 
A/180/CDi, let. 2004, TP do 
25.7.2017, 149.000 km, odlič-
no ohranjen, ogled v Artičah. 
Tel.: 030 265 871

Prodam avtokamp prikolico 
IMV. Tel.: 041 289 316

KMETIJSTVO
Prodam rabljeno tovorno pri-
kolico nosilnosti do 300 kg 
in štiri rabljene zimske gume 
215/70-R16 s platišči. 
Tel.: 041 634 025

Prodam puhalnik z elektro 
motorjem. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 157

Prodam zgrabljalnik za seno. 
Tel.: 030 694 956

Prodam pajka na dva vrete-
na in otroško kolo za 7 do 12 
let starosti. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 306 613

Prodam koruzo v zrnju in ječ-
men. Tel.: 041 948 814

Prodam drva (mešana in bu-
kev), možna dostava, ter trak-
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, razža-
gana na kratko (33 cm) in raz-
cepljena, cena 55 €. Okolica 
Krškega, Veliki Trn. 
Tel.: 031 570 494

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

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

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

Prodam koruzo v zrnju in me-
šano rdeče vino. 
Tel.: 041 379 287

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček in beli pi-
not, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 794 497

Prodam vino cviček, cena 0,50 
€/l. Tel.: 041 581 852 

Prodam večjo količino vina 
cviček odlične kvalitete (cena 
1 €/l) in mešano belo (cena 
1,30 €/l). Tel.: 041 809 209

Prodam rdeče vino PTP, bizelj-
čan. Tel.: 041 314 067

Prodam vino cviček oz. me-
njam za prašiča do 100 kg ali 
žito. Tel.: 041 490 621

Prodam vino - frankinjo in 
rdeče, cena 1 €/l. 
Tel.: 041 983 525

Prodam hidravlično stiskal-
nico (100 l),  pecljalnik za 
grozdje, kadico (700 l) in 2 cis-
terni (180 l). Cena za vse sku-
paj je 750 €. Lahko kupite po-
samezne izdelke. 
Tel.: 031 615 708

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 bikca LS/LIM, stare-
ga 10 tednov. Lepo grajen, že 
je šrot in suho krmo. 
Tel.: 031 573 687 

Prodam telico limuzin, staro 
22 mesecev, krmljeno z doma-
čim senom, za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 820 904

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

Prodam zazidljivo gradbeno 
parcelo v Koprivnici. 
Tel.: 041 598 577

Oddam v najem starejšo hišo 
v Venišah. Opremljena in vse-
ljiva takoj. Tel.: 051 315 439

V Posavju najamem sobo, gar-
sonjero ali manjše stanovanje. 
Tel.: 070 698 693

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 3-sobno stanovanje 
na Vidmu, opremljeno, takoj 
vseljivo, EI: da. Okvirna cena 
65.000 €. Tel.: 040 261 848

Oddamo opremljen frizer-
ski salon (izmera 53,4 m2) v 
Veliki vasi. 
Tel.: 041 745 717

NEPREMIČNINE
Izdelava energetskih izkaznic 
stavb, pregled objektov s ter-
movizijsko kamero. Biro Ma-
linger, d.o.o., Trg izgnancev 4, 
Brežice. Tel.: 040 302 301, 
tinamalinger@gmail.com

Inovativno projektiranje no-
vogradenj, prenov, notranje 
opreme in zunanje ureditve 
vseh objektov ter legalizacije. 
Aspo biro, Samo Vojko Cerov-
šek s.p., 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

V Brežicah oddamo opremlje-
no hišo z dvema etažama, vsa-
ka po 60 m2. Predmet naje-
ma je ena etaža ali cela hiša. 
Objekt je popolnoma opre-
mljen in ima velika parkirišča. 
Nahaja se v industrijski coni 
Šentlenart. Tel.: 041 683 314

V Sevnici (NHM) oddam opre-
mljeno garsonjero v 5. nad-
stropju, samo resni in neka-
dilci. Tel.: 051 73 13 13

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašman, 200 m od mor-
ja, klima, TV SAT, gril, nadkrita 
terasa, parkirišče. 
Tel.: 041 983 525 

vsa krovsko kleparska dela | pokrivanje z vsemi kri�nami
postavljanje ostrešij | montaža strežnih oken | barvanje napuščev

Dečno selo 58, 8253 Ar�če
GSM: 051 242 026, E-mail: miha.plevnik1@gmail.com

15 LET IZKUŠENJ



Posavski obzornik - leto XXI, številka 12, četrtek, 8. 6. 2017 31OBVESTILA

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 897 928

Prodam kravo LS s teletom 
LIM ali telico limuzin, brejo 9 
mesecev. Tel.: 041 523 708

Prodam kravo simentalko, 
staro 10 let, pašno, brejo 4 me-
sece. Tel.: 07 49 63 417

Prodam bikca sivca, starega 4 
mesece. Tel.: 030 662 025

Prodam bikca pasme LS, sta-
rega 1 leto. Tel.: 051 306 556

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, težko 160 kg. 
Tel.: 041 290 028

Prodam telico simentalko, 
brejo v 7. mesecu, cena po do-
govoru. Tel.: 031 590 523

Prodam odojke od 20 do 25 kg 
ter mešano belo in rdeče vino. 
Tel.: 040 865 655

Prodam odojka, težkega okoli 
30 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam pujske, težke 30-35 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo, 
in kravo za zakol. 
Tel.: 07 49 77 450 

Prodam prašiče, težke od 90 
kg naprej, hranjene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam dva krškopoljca, tež-
ka 70-80 kg. Tel.: 051 634 338 

Prodam prašiče, težke okoli 
120 kg, možen zakol, ter vino 
cviček. Tel.: 041 682 865

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke 40-50 kg, in traktor Fendt, 
70 KS, letnik 1995. 
Tel.: 031 751 324

Prodam prašiče, težke od 100 
do 150 kg. Možen tudi zakol. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 242 263

Prodam kozlička, starega 4 
mesece, ali menjam za kozo. 
Tel.: 031 271 350, po 16. uri

Prodam koze: dve, stari 2 leti, 
in dve, stari 4 leta, ter 6 mladi-
čev, starih 3 mesece. Primerni 
za zakol ali nadaljno rejo. Oko-
lica Dobove. Tel.: 040 898 926

Prodam domače piščance 
(očiščene ali žive). Cena po do-
govoru. Tel.: 070 313 927

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

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 (13/2017) bo izšla v 
četrtek, 22. junija 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 15. 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 

Brezplačno oddam večje ko-
ličine zemlje za nasipavanje, v 
okolici Krškega. 
Tel.: 051 833 524

Osebi ali paru v zameno za 
gos podinjska dela in opravila 
na manjši kmetiji nudim sta-
novanje in hrano. Ostalo po do-
govoru. Tel.: 041 289 316

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

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

Zaradi krutih izkušenj bi pod-
jetnik rad živel z gospo, ki 
nima oz. ni mogla imeti otrok, 
staro do 46 let. Tel.: 041 229 
649, www.zau.si 

53-letni moški želim spoznati 
žensko za prijateljstvo ali res-
no zvezo, staro od 45 do 55 let. 
Možno dedovanje. Samo resne. 
Tel.: 051 750 332

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

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!

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji piščanci:
- živi: od petka, 16. 6., dalje,

- očiščeni: od sobote, 
17. 6., dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

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 
tik pred nesnostjo.

Razprodaja 
enoletnih kokoši nesnic bo 
16. junija od 16. ure dalje.

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

13. junija 
akcijska prodaja 

mladih težkih petelinov 
za meso (3,5-4 kg). 

Vsak četrtek 
enodnevni beli piščanci.

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 in enoletne 
kokoši za rejo ali zakol 
dobite vsak delavnik 

med 18. in 20. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

KRŠKO – Na stadionu Matije Gubca v Krškem je 3. junija pred ne-
kaj sto gledalci potekala tradicionalna speedway dirka za Zlati 
znak občine Krško in pokal Franca Babiča. Na prireditvi v sklopu 
občinskega praznika so sodelovali vozniki iz devetih držav, krški 
klub pa sta predstavljala veteran Denis Štojs in Matic Ivačič. Kot 
rezerva je bil na svojo prvo člansko dirko prijavljen tudi mladi 
Jernej Hriberšek, vendar nastopa ni dočakal. Slovenske barve 
je predstavljal še obetavni Nick Škorja (AMTK Ljubljana). Veli-
ka favorita na dirki sta bila Poljak Sebastian Ulamek, večkrat-
ni voznik Grand prixa in tudi sovoznik državnega prvaka Mate-
ja Žagarja v poljski ligi, ter dober znanec krške publike Jurica 
Pavlic. Oba sta svojo vlogo tudi upravičila. Zanimivo je bilo pred-
vsem to, da izkušeni Ulamek, ki je imel v rednem delu enak izku-
piček točk kot mlajši Pavlic, ni šel v dvoboj za prvo mesto, temveč 
je Zlati znak prepustil mlademu Hrvatu, sam pa je dobil vožnjo 
za pokal Franca Babiča. Škorja je kljub nekaj padcem dokazal, da 
je iz pravega testa in na koncu zasedel odlično tretje mesto v dir-
ki za Zlati znak in četrto mesto v pokalu. Domača voznika sta se 
morala zadovoljiti z 8. (Štojs) in 10. mestom (Ivačič). 
 Sv. Mavsar

Zlati znak Pavlicu, pokal Ulamku

Dvoboj domačinov Matica Ivačiča in Denisa Štojsa (levo) v 
prvem ovinku krškega ovala

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

040 302 809 
marketing@posavje.info.
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Nastop Lukčevih plesalcev

Stojnice pivovarjev so bile ves čas oblegane.

Prikaz borilnih veščin Izdelovanje hišk iz kartona

V sklopu prireditve je bilo ži-
vahno (ob)ulično dogajanje, 
saj se je zvrstilo vse od Dalma-
tinove ulice do občine več de-
lavnic na prostem, med najbolj 
obiskanimi pa so bile izdelava 
hišk iz kartona, ki so jih v mra-
ku osvetlile prižgane sveče, ze-
liščarska delavnica v Mencin-
gerjevi hiši, Mestna šivalnica, 
prikaz in inštrukcije oživlja-
nja ter pravljično druženje s 
krškimi bibliotekarkami pred 
in v Valvasorjevi knjižnici. So-
časno so si gledalci lahko ogle-
dali in sodelovali pri predsta-
vitvi posameznih športnih 

društev, klubov in športnih 
panog, denimo v Planinskem 
društvu Bohor so v parku pri-
kazali vrvno tehniko pleza-
nja, na ulici so se igrale odboj-
ka, rokomet, košarka, borilne 
veščine, tenis idr. Manjkalo ni 
plesa, saj so skupine PK Lukec 
na dveh prizoriščih odplesale 
več koreografij, obiskovalci 
pa so se zavrteli tudi ob salsi 
plesnih inštruktorjev SalSon 
plesnega društva. Popoldan-
ski program sta otvorila Pi-
halni orkester Krško in Mažo-
retni klub Baton, zaigrala sta 
Big banda iz Krškega ter Ra-

dovljice, zvečer pa sta na osre-
dnjem odru pri občini nastopi-
li glasbeni zasedbi Avtomobili 
in Jardier.  

Na že v uvodu navedenem in 
zelo obiskanem festivalu piva 
so tega točili tudi trije doma-
či pivovarji, in sicer Bohorska 
pivovarna s Senovega, APE iz 
Sevnice ter Pivovarna Kitcher 
iz Kostanjevice na Krki. Spri-
čo pestrega dogajanja, toplega 
dneva in večera je bila priredi-
tev množično obiskana.

 B. M. 

Družinsko razvajanje (in pivo) v Krškem
KRŠKO - Zadnja sobota v maju je v Krškem potekala v znamenju prireditve Družinsko raz-
vajanje v mestu, ki sta jo v sodelovanju s ponudniki in z namenom oživitve starega mestne-
ga jedra ter promocije trgovske, gostinske in storitvene lokalne dejavnosti pripravila Ob-
čina Krško in Center za podjetništvo in turizem Krško. Hkrati je potekal tudi prvi MiKKro 
beer fest, na katerem se je predstavilo prek deset pivovarjev iz Slovenije in tujine, med nji-
mi trije iz posavskih občin.

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 – 8,2 l/100 km. Emisije CO2: 90 – 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0083 – 0,0518 g/km. 
Emisija trdih delcev: 0 – 0,00066 g/km. Število delcev (x1011): 0 – 30,21. 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.

www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv 
partner GRZS.
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*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun dnevnega zneska, ki je del 
mesečnega obroka je na voljo na www.dacia.si

že za3 €*/ dan
Dacia modeli 

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.


