
Najmanjša posavska občina, ki letos dopolnjuje 18 let samo-
stojnosti in s tem »polnoletnost«, v teh dneh obeležuje svoj 
praznik, za katerega so določili 29. junij, ko goduje zavetnik 
tamkajšnje župnijske cerkve sv. Peter. Glavnina prazničnih 
prireditev bo že ta konec tedna, vključno s slavnostno sejo ob-
činskega sveta in tradicionalnim Petrovim sejmom. Več o do-
sežkih v občini v minulem letu, občinskih nagrajencih in ak-
tualnem dogajanju v občini pa na straneh 13-16.
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Z mojo izvolitvijo bi 
Posavje lahko dobilo 
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Dvodnevno druženje komunalcev

Dom četrte generacije

Tanin Sevnica vlaga v razvoj

Več pozornosti središču mesta

V prihodnje pričakujejo veliko 

Predpočitniške seje
Posavski občinski sveti so ali bodo v teh dneh 
opravili še z zadnjimi sejami pred počitnicami. 
V Brežicah so za novega direktorja ZD Brežice 
potrdili Dražena Levojevića in sprejeli program 
podeljevanja koncesij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti, v Krškem pa so se 
kritično odzvali na predlagane spremembe 
zakona o Skladu NEK, na podlagi katerih bi 
občina dobila manj t. i. jedrske rente, pa še to 
»po ovinkih«.

 Stran 2

Krško praznovalo s 
predsednikom države
Občina Krško je s slavnostno akademijo, 
katere osrednji gost in slavnostni govornik je 
bil predsednik države Borut Pahor, zaključila 
letošnje občinsko praznovanje. Kot je dejal 
predsednik, občina uspešno neguje vrednote, 
ki nas družijo, zato lahko z upanjem zre v 
prihodnost.

 Stran 5

JUHU, POČITNICE! - Ob zaključku šolskega leta so v šolah in vrtcih pripravili številne prireditve, na 
katerih so otroci staršem in drugim družinskim članom pokazali, kaj so se skozi leto naučili in kako so 
napredovali. Še posebej slovesno je bilo v bistriškem vrtcu Pikapolonica in tamajšnji osnovni šoli, kjer 
jih je na tradicionalnem športno-družabnem dogodku Ciciolimpijada obiskal celo predsednik države 
Borut Pahor (več o dogodku na strani 15). Posebne pozornosti so bili deležni bistriški »cicimaturantje« 
(na fotografiji), ki bodo jeseni vrtčevsko igralnico zamenjali za učilnico 1. razreda in si bodo zato to 
prelomnico zagotovo še bolj zapomnili. Tako njim kot vsem ostalim počitnikarjem želimo, da bi med 
počitnicami doživeli veliko lepega, se družili in si nabrali potrebnih moči za novo šolsko leto, ki bo še 
prehitro tukaj …  P. P., foto: Emilija Šterlek
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Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Poletna osvežitev 
s sladoledom
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LJUBLJANA, KOSTANJEVICA NA KRKI - Vlada RS se je 8. ju-
nija seznanila z nezakonitim stanjem v občini Kostanjevica 
na Krki in ugotovila, da so na podlagi 90.b člena zakona o 
lokalni samoupravi nastopili razlogi za predčasno razpus-
titev tamkajšnjega občinskega sveta, zato je predlagala Dr-
žavnemu zboru RS, da začne s postopkom zanjo ter razpiše 
predčasne volitve v občinski svet, če slednji za odpravo ne-
zakonitosti v postavljenem roku ne bo upošteval. 

Kot smo v Posavskem obzorniku poročali že v začetku maja, so na 
Ministrstvu za javno upravo pripravili strokovne podlage za zače-
tek postopka za predčasno razpustitev kostanjeviškega občinske-
ga sveta. Državni organi namreč že dlje časa spremljajo razmere 
v občini Kostanjevica na Krki, kjer nista bila sprejeta ne prora-
čun za leto 2016 ne za letošnje leto, kar je v neskladju s predpisi, 
ki urejajo javne finance. »Iz listinskih dokazov izhaja, da je župan 
predlagal proračun za 2016, ki je bil uvrščen na dnevni red dveh 
rednih in dveh izrednih sej občinskega sveta v obdobju med de-
cembrom 2015 in novembrom 2016, ter predlog proračunov za 
2017 in 2018, uvrščen na dnevni red dveh sej občinskega sveta 
v obdobju med novembrom 2016 in februarjem 2017. Iz posre-
dovane dokumentacije izhaja, da je župan ravnal v skladu z za-
konom in da odgovornost za nesprejem proračuna nosi občinski 
svet,« so ugotovili na MJU. Občina je brez sprejetega proračuna v 
razvojnem nazadovanju, ugotavlja vlada, saj ne more izvajati no-
vih investicij, ne more se zadolževati in kandidirati na evropskih 
ali državnih razpisih, saj ne more zagotavljati lastne udeležbe, te-
žave z rednim poslovanjem pa imajo tudi izvajalci občinskih jav-
nih služb, saj so financirani po dvanajstinah iz zadnjega spreje-
tega proračuna. Ker gre za kršitev zakonodaje, ki ureja lokalno 
samoupravo, saj povzroča nezmožnost urejanja lastnih zadev v 
občini, zakon v takih okoliščinah predvideva skrajni ukrep pred-
časne razpustitve občinskega sveta.  P. P.

Vlada za razpustitev in volitve

KRŠKO - Občino Krško je 15. junija obiskala delegacija Dr-
žavnega sveta RS, v kateri so bili predsednik Mitja Bervar 
ter državna svetnika Jože Slivšek in Bojan Kekec. Z župa-
nom mag. Miranom Stankom so govorili o aktualnih temah 
in možnostih sodelovanja.

Kot je povedal predsednik DS Mitja Bervar, je bil namen obiska 
seznanitev s stanjem v lokalni skupnosti, izpostavili pa so tudi 
nekaj vprašanj, med drugim v zvezi z delovanjem jedrske elek-
trarne, kar se dotika tako občank in občanov občine Krško kot 
celotne Slovenije. Tudi župan krške občine mag. Miran Stanko 
je obisk razumel kot seznanitev s krško realnostjo in nekaterimi 
težavami, med katerimi je v tem času osrednja povezana s spre-
membami zakona o Skladu za razgradnjo NEK. »Zavedamo se, 
da je sprememba zakona potrebna, vendar osnovni smisel tega 
zakona mora ostati – da zagotovimo sredstva za razgradnjo in 
da se zgradi odlagališče,« je dejal. Kot je dodal, se je zakon v od 
osnutka v nekaj členih že spremenil, želijo pa, da bi vlada upo-
števala še nekatere pripombe lokalne skupnosti.
Državni svet lahko po Bervarjevih besedah pri tem veliko po-
maga. Župana Stanka je seznanil, da je Komisija za gospodar-
stvo, obrt, turizem in finance pri Državnem svetu že pred časom 
obravnavala problematiko NEK in da so že drugič na vlado, pri-
stojna ministrstva in ARAO naslovili nekaj vprašanja na to temo, 
na podlagi tokratnih informacij pa bodo na pristojna ministrstva 
poslali še dodatna vprašanja. »Nimamo izvršne funkcije, smo pa 
s svojim delom že večkrat dosegli, da so se stvari začele dogaja-
ti,« je zaključil  P. P.

Obisk iz Državnega sveta 

Bojan Kekec, Mitja Bervar, mag. Miran Stanko in Jože Slivšek

Dražen Levojević, ki bo svojo 
funkcijo nastopil s 1. oktobrom 
2017, zamenjal pa bo Mirosla-
va Laktića, je predstavnikom 
medijev takoj po tem, ko je do-

bil zeleno luč s strani občinske-
ga sveta, zaupal, da bo njegov 
osnovni cilj zagotavljati kako-
vostne, varne in pravočasne 
storitve na primarni ravni za 
uporabnike zdravstvenih sto-
ritev. »ZD Brežice mora biti 
servis za naše uporabnike in 
temu bodo podrejeni tudi ci-
lji na področju človeških vi-
rov, strokovnega razvoja in in-
vesticij,« je poudaril in dodal, 
da je eden od akutnih proble-
mov pomanjkanje zdravnikov 
družinske medicine in zago-

ZD Brežice bo vodil Levojević
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice je 12. junija opravil z 19. sejo v tem mandatu. Med drugim so sve-
tniki z 19 glasovi za, dvema proti in petimi vzdržanimi podali soglasje k imenovanju Dražena Levojevića za 
direktorja Zdravstvenega doma Brežice. 

tavljanje potrebnega kadra v 
enoti za hitre preglede v Ur-
gentnem centru Brežice. »Na 
tem področju bomo verjetno 
primorani najprej iskati kadre 
po pogodbah iz drugih zdra-
vstvenih domov, da bomo lah-
ko zagotovili kratkoročno de-
lovanje službe, kasneje pa bo 
treba doseči dogovor s Sploš-
no bolnišnico Brežice o zago-
tavljanju enote za hitre pregle-
de v njeni pristojnosti, pa tudi 
o prenosu sredstev iz ZD-ja v 
bolnišnico, hkrati pa zagotovi-
ti komplementarne storitve iz 
bolnišnice v ZD-ju, da se to ne-
kako poravna. Tu vidim mož-
nosti predvsem v dispanzerski 
dejavnosti in določenih specia-
lističnih ambulantah, ki se tre-
nutno izvajajo v bolnišnici, pa 
bi se lahko v ZD-ju,« je pojas-
nil Levojević. Na dolgi rok bo 
treba zdravnike privabljati, da 
pridejo v Brežice in tudi osta-
nejo tukaj, z vključevanjem v 
štipendijsko shemo, razpiso-
vanjem lastnih kadrovskih šti-
pendij, s katerimi bi se zavezali, 
da ostanejo v matični ustanovi, 
prav tako spremenjen zakon o 
zdravstveni dejavnosti spet na-
poveduje omogočanje speciali-
zacij iz lastnih virov, v tem pri-

meru obstaja možnost, da bi se 
specializanta zavezalo, da vsaj 
nekaj časa dela v matični usta-
novi, je še povedal.

Svetniki so v nadaljevanju pre-
kinjene točke s prejšnje seje 
najprej razveljavili sklep o za-
držanju podeljevanja koncesij 
na primarni zdravstveni ravni, 
ki je veljal od leta 2009, in nato 
sprejeli program podeljeva-
nja koncesij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v obči-
ni Brežice. Levojević je razložil, 
da podelitev koncesije pomeni 
skrajno sredstvo, pri čemer se 
ne sme ogroziti statusa in po-
slovanja zdravstvenega doma, 
koncesije pa se sme razpisati 
samo v primeru, če ZD nima 
ustreznega lastnega kadra. Za 
vse dejavnosti so tudi določe-
ni maksimalni pragovi za raz-
pis koncesij, tako da se le-te ne 
morejo kar nesmotrno razpi-
sovati.

Občinski svet se je seznanil 
tudi s poslovnimi poročili 19 
javnih zavodov in agencij, ka-
terih (so)ustanoviteljica ali so-
financerka je Občina Brežice. 
Brežiškim svetnikom je dekan 
Fakultete za turizem izr. prof. 

dr. Boštjan Brumen predsta-
vil strategijo turizma občine 
Brežice 2017-2021 (podrob-
neje naslednjič). Dr. Stanka 
Preskar (SMC) je na seji dala 
pobudo, ki jo je župan Ivan 
Molan označil za dobro, da se 
na ravni občine zaposli ose-
ba, ki bi skrbela za kakovost 
in uravnoteženo nabavo pre-
hrane za šole in vrtce, saj rav-
natelji ugotavljajo, da imajo 
na področju zagotavljanja ka-
kovostne hrane lokalnih pro-
izvajalcev zelo velike težave. 
NIJZ namreč ves čas nadzi-
ra šolske jedilnike, ki morajo 
biti kakovostno sestavljeni, po 
drugi strani pa si otroci in nji-
hovi starši v današnjih časih 
želijo drugačno hrano, kot jo 
NIJZ priporoča. Jure Pezdirc  
(Lista Sonce) je prebral pismo 
okoliških stanovalcev igrišča 
v Trnju, ki se pritožujejo nad 
premajhnim številom pa tudi 
neustreznimi koši ob igrišču, 
saj je smeti zaradi ptic vsepov-
sod. Darko Udovič (SMC) pa 
je predlagal, da občinske služ-
be čim prej pristopijo k popra-
vilu lesenih mostov v Cerkljah 
in na Borštu, saj prvi razpada, 
drugi pa se poseda.
 Rok Retelj

Dražen Levojević

Že ob koncu tega meseca bodo 
stekla začetna dela pri novo-
gradnji brestaniškega vrtca 
pri tamkajšnji osnovni šoli. Ob-
stoječi vrtec je bil zgrajen leta 
1974, 232 m2 uporabne povr-
šine in zgolj tri igralnice pa že 
vrsto let ne odgovarjajo pred-
pisanim standardom izvajanja 
programov v predšolski vzgoji 
in izobraževanju. Ker vrtca za-
radi dotrajanosti in nefunkcio-
nalnosti ni smotrno obnavljati, 
se je občina odločila za nado-
mestno gradnjo. Tako bo mon-
tažni objekt nadomestil lesen 
oz. t. i. ničenergijska stavba, ki 
bo obsegala prek 1.100 m2, kar 
bo zadoščalo za šest oddelkov 
ali za več kot 130 otrok. Investi-
cija znaša 1,95 milijona evrov, 
pri čemer je občina pridobi-
la slabih 420.000 evrov nepo-
vratnih sredstev iz eko sklada, 
iz naslova in razpisa sofinan-
ciranja občinskih investicij pa 
bo lahko v ta namen počrpala 
še 888.500 evrov nepovratnih 
in okoli 540.000 evrov povra-
tnih državnih sredstev. Nado-
mestna gradnja vrtca naj bi 
bila zaključena do konca tega 
leta, malčki pa se bodo v nove 
prostore predvidoma vseli-
li februarja 2018. Za izved-
bo energetske sanacije šole v 
Podbočju, ki bo realizirana v 
letošnjem in prihodnjem letu, 
je občina iz istega naslova na 
javnem razpisu pridobila sla-

O vrtcih in jedrskem nadomestilu
KRŠKO - Krški občinski svet je na 23. seji 15. junija potrdil sveženj točk, ki se nanašajo na šolsko in pred-
šolsko vzgojo, energetsko sanacijo šole v Podbočju, novogradnjo vrtca v Brestanici, sistemizacijo delovnih 
mest, zmanjšanje igralne površine in zvišanje cen programov vrtcev v šolskem letu 2017/18.

bih 320.000 evrov nepovratnih 
in okoli 350.000 evrov povra-
tnih sredstev, dobrih 412.000 
evrov za pokritje investicije pa 
bo zagotovljenih iz občinske-
ga proračuna. Na objektu je 
predvidena izvedba toplotne 
izolacije fasade, podstrešja in 
ostrešja, zamenjava stavbne-
ga pohištva, instalacij in svetil, 
vgradnja prezračevalnega sis-
tema idr. Tako kot v Brestanici 
bodo tudi v Podbočju dela ste-
kla konec junija.

Povečan vpis otrok v vrtce 
v občini botruje zmanjšanju 
igralnih površin v nekaterih 
vrtcih s 4 m2 na 1,75-3 m2 na 
otroka, odvisno od starostnega 
razreda otrok, sicer bi bili vrtci 
primorani odkloniti povečan 
vpis otrok. V šol. letu 2017/18 
bo predvidoma v vrtce v ob-
čini vključenih kar okoli 1220 
otrok v 71 oddelkih, med šol-
skih letom pa je predviden vpis 
še dodatno okoli 30 otrok in s 
tem oddelek več. Zaradi nave-
denega se po normativih ne-
koliko spreminja tudi siste-
mizacija delovnih mest, pa 
tudi cene programov v vrtcih, 
ki so pogojene s stroški dela, 
varstvom, vzgojo in prehrano 
otrok v vrtcih.

Sicer pa se osnova za plačilo 
staršev za prvo starostno ob-
dobje zvišuje za 4,42 %, za od-

delek 3–4 let za 2 % , za od-
delke 3–6 let za 4,22 %, za 
kombinirane oddelke pa bo 
4,88 % višja. 

NORP BI NAKAZOVALI 
"OKOLI RITI V ŽEP"

Vsebina novopredlaganega za-
kona o Skladu za financiranje 
razgradnje ter odlaganja radi-
oaktivnih odpadkov in izrablje-
nega goriva iz NEK je za občino 
nesprejemljiva, so po seznanit-
vi z zakonom, ki sta ga predsta-
vila državni sekretar Klemen 
Potisek in mag. Milena Čer-
nilogar Radež iz infrastruk-
turnega ministrstva, menili 
svetniki. Na ministrstvu so na-
mreč upoštevali le nekaj izmed 
vrste podanih pripomb s stra-
ni Občine Krško, sicer pa so se 
do zakona negativno opredelili 
tudi na samem Skladu NEK ka-
kor tudi v NEK in GEN energiji, 
kar sta na seji izpostavila tudi 
direktor inženiringa v NEK Bo-
židar Krajnc in direktor GEN 
energije Martin Novšak. Ob-
čina vztraja, da je sedež Sklada 
NEK opredeljen zakonsko in ne 
v statutu, kar predlaga ministr-
stvo, sicer je mogoča njegova 
enostavna preselitev iz Krške-
ga, po čemer so se v preteklo-
sti že izkazovali interesi. Prav 
tako Krško nasprotuje spremi-
njanju višine sredstev nadome-
stila za omejeno rabo prosto-

ra, ki ga prejema občina, in je 
bila določena ob sprejemanju 
državnega prostorskega na-
črta za odlagališče NSRAO v 
Vrbini. Občina ostro nasprotu-
je med drugim tudi temu, da bi 
po novem navedena sredstva 
Sklad NEK plačeval infrastruk-
turnemu ministrstvu, ta pa v 
nadaljevanju občini, saj so že 
dosedanje slabe izkušnje z re-
alizacijo plačil iz naslova skle-
njenih protokolov pokazale, 
da ministrstva in do sedaj že 
več vlad niso spoštovala pod-
pisanih pogodb oz. protokolov 
izpred desetih let. Zahtevo za 
njihovo takojšnjo realizacijo so 
svetniki sprejeli tudi v enem 
izmed sprejetih sklepov, med 
drugim pa tudi, da so predstav-
niki občine, NEK, GEN energi-
je in Sklada NEK vključeni v 
medresorsko skupino za pre-
veritev primernosti višine na-
domestila zaradi omejene rabe 
prostora. Kritično in negativno 
stališče so zavzeli tudi do spre-
minjanja organizacijske oblike 
Agencije za radioaktivne od-
padke ARAO, toliko bolj, ker so 
bili svetniki na seji seznanje-
ni, da je dan pred sejo potekel 
mandat direktorju dr. Tomažu 
Žagarju, ki se je sicer ponovno 
prijavil za direktorja, vendar ga 
vlada ni potrdila oz. so mu po-
nudili le funkcijo vršilca dolž-
nosti direktorja. 
 Bojana Mavsar

SEVNICA - Včeraj se na 24. redni seji sestal sevniški občinski 
svet in obravnaval tudi predlog odloka o pokopališki in pogreb-
ni dejavnosti v sevniški občini, ki bo imel tudi finančne posledi-
ce - krajevne skupnosti ne bodo več krile stroškov pokopališke 
dejavnosti, ne bodo zaračunavale najemnine in grobnine ter na-
jema za mrliško vežico - vse omenjeno se prenaša na JP Komu-
nala Sevnica. Izvajalec pogrebne dejavnosti, ki je po novem za-
konu opredeljena kot tržna dejavnost, mora zagotavljati plačilo 
osnovnega pogreba v višini dobrih 800 evrov.   S. R.

V Sevnici o pokopališkem odloku



Posavski obzornik - leto XXI, številka 13, četrtek, 22. 6. 2017 3UTRIP REGIJE

»Kostak je ena večjih komunal 
v Republiki Sloveniji, zato ima-
mo možnosti in kapacitete, da 
to organiziramo. To je dogo-
dek, kjer se prvi dan srečuje-
mo s strokovnimi problemi in 
poskusi koraka naprej, drugi 
dan pa potekajo športna in de-
lovna tekmovanja, ki pomeni-
jo nadaljnji razvoj sodelovanja 
in dobrega vzdušja,« je za naš 
medij ob začetku dogodka po-
vedal predsednik uprave Kos-
taka in organizacijskega odbo-
ra prireditve Miljenko Muha. 

Prvi dan sta v Kulturnem 
domu Krško potekala dva 
strokovna posveta, na kate-
rih so med drugim sodelovali 
tudi evropski poslanec Franc 
Bogovič, krški župan mag. Mi-
ran Stanko, državni sekretar 
v kabinetu predsednika vla-
de Tadej Slapnik, direktori-
ca Direktorata za okolje pri 
MOP mag. Tanja Bolte, direk-
tor Direktorata za vode in in-
vesticije pri MOP Leon Behin, 
predstavniki Zbornice komu-
nalnega gospodarstva in neka-
terih komunalnih podjetij ter 
župani. Razpravo je moderira-
la mag. Ladeja Godina Košir.

Na prvem posvetu so sogovor-
niki spregovorili o težavah, ki 
jih je prinesla nova evropska 
finančna perspektiva 2014–
2020, v okviru katere ni več 
sredstev za infrastrukturne 
projekte. Lokalne skupnosti 

in podjetja zato infrastruktu-
ro financirajo večinoma sami, 
zato je takih projektov v tem 
obdobju manj. Spregovorili so 
tudi o prizadevanjih v smeri 
vzpostavitve krožnega gospo-
darstva v Sloveniji ter poudari-
li, da je bilo na tem področju že 

narejenih nekaj korakov (reci-
kliranje in predelava odpad-
kov, ponovna uporaba), čeprav 
je do cilja še daleč. »Krožno go-
spodarstvo govori o tem, da je 
treba z viri skrbno ravnati in 
jih v procesih čim večkrat po-
novno uporabiti,« je pove-
dal Bogovič, kot primer pa 
izpostavil kmetijstvo kot tradi-
cionalno panogo, ki se že sko-
zi tisočletja ravna po principih 
krožnega gospodarstva. »Želi-
mo spremembo iz linearnega 
gospodarstva v krožno, torej 
iz 'uporabi vir - izdelaj - zavr-

zi' v to, da se poskuša te vire 
čim večkrat nadgraditi. Temu 
primerno je potrebnega več 
znanja, na voljo pa so evrop-
ska sredstva preko programa 
Obzorje, kajti Evropa želi biti 
tu gonilna sila,« je še pojasnil. 

Drugi del posveta je bil name-
njen zapisu pravice do pitne 
vode. Sogovorniki so se stri-
njali, da je voda pomembna 
dobrina, ki mora biti zaščite-
na, vseeno pa so zapis pravice 
do pitne vode v ustavo večino-
ma videli kot posledico strahu 
pred podeljevanjem koncesij 
za pitno vodo. Cilj zapisa je bil 
zaščita vode, da ne postane tr-
žno blago, težava pa se poja-
vlja pri zapisu, da oskrbo s pi-
tno vodo izvaja država preko 
lokalnih skupnosti neposred-
no. Na tem mestu se pojavlja 

nevarnost različnega tolmače-
nja glede tega, kdo naj bi oskr-
bo s pitno vodo pravzaprav iz-
vajal – država, občina ali javna 
podjetja. »Nekaj smo zapisa-
li v ustavo, vendar nihče nima 
končne vizije, kaj bo to pome-
nilo. Zdi se nam, da gre spet za 
klasični slovenski problem, ko 
je forma pomembnejša od vse-
bine,« je opozoril Muha. »Če je 
za tem kakšna namera drža-
ve, da se skuša to podržavi-
ti in spraviti pod javna držav-
na podjetja, sem prepričan, 
da je to korak v zelo napačno 
smer, kajti mislim, da je to de-
javnost po principu subsidiar-
nosti nujno prepustiti občinam 
in javnim ali drugačnim komu-
nalnim podjetjem na lokalnem 
nivoju,« je poudaril Bogovič. 

V sklepnem delu strokovne-
ga posveta je Zbornica komu-
nalnega gospodarstva podelila 
priznanja in nagrado. Prizna-
nja so prejela podjetja Komu-
nalno-stanovanjsko podjetje 
Hrastnik, Komunala Ilirska Bi-
strica, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje Litija, Dinos d. d. 
in Komunala Sevnica, kot po-
sameznik pa Jože Leskovar 
iz podjetja Kostak. Nagrado je 
prejelo podjetje Marjetica Ko-
per. Posvetu je sledilo odpr-
tje razstave komunalne opre-
me na stadionu Matije Gubca, 
kjer se je predstavljalo 29 raz-
stavljavcev.
 Peter Pavlovič

BREŽICE - Svet Splošne bolnišnice Brežice je 8. junija za novo 
direktorico izbral Anico Hribar, vodjo oddelka za investicije, 
občinsko premoženje in javna naročila ter nekdanjo vodjo 
oddelka za družbene dejavnosti na Občini Brežice. Nasled-
njega dne so odposlali vlogo za soglasje k imenovanju Hri-
barjeve na Ministrstvo za zdravje, končno soglasje k izbra-
ni kandidatki pa bo podala Vlada RS.

Kot smo poročali v prejšnjem 
Posavskem obzorniku, so se na 
razpis za direktorja Splošne bolni-
šnice Brežice, ki jo po letu dni vo-
denja zapušča mag. Nataša Avšič 
Bogovič, prijavili štirje kandidati, 
poleg Anice Hribar še Janez Ba-
uer, zaposlen v podjetju Medic sis-
temi iz Novega mesta, sicer pa nek-
danji pomočnik direktorja Zavoda 
za zdravstveno varstvo Novo mes-
to; Drago Lopert, zaposlen na Fi-
nančnem uradu Novo mesto, nek-

danji direktor Davčne uprave Brežice; in Srečko Vovko, nekdanji 
direktor Agencije za šport Novo mesto. Vse štiri so povabili na 
predstavitev svetu zavoda. »Odločilno je bilo njeno dosedanje 
delo, ob katerem je izkazovala svojo zavzetost, vztrajnost in od-
ločnost, dobro poznavanje področij svojega delovanja, med tem 
tudi delovanja zdravstva, izkušnje pri javnem naročanju, vode-
nju investicij, kar bo vse potrebovala pri svojem delu. Zato ver-
jamemo, da bo kos zahtevni nalogi vodenja bolnišnice,« je izbiro 
Hribarjeve utemeljila predsednica sveta zavoda Danica Božič.
»Vesela sem, da je svet zavoda zavzel skoraj enotno stališče pri 
izboru kandidata za direktorja zavoda. Menim, da je tako sogla-
sna podpora sveta zavoda kateremu koli kandidatu, ki bi bil iz-
bran, dobra popotnica za bodoče delo v zavodu, hkrati pa tudi 
odgovornost za dobro in uspešno vodenje. Ali je program vode-
nja zavoda primeren in reference, ki jih imam, ustrezne, bo mo-
rala presoditi še vlada,« pa je za naš časopis povedala Hribarjeva, 
ki dodaja, da se do takrat seveda še ne šteje za direktorico, »zato 
bi bilo o kakršnih koli potezah preuranjeno govoriti«.
 P. Pavlovič

Svet bolnišnice izbral Hribarjevo

Anica Hribar (foto: R. R.)

Dvodnevno druženje komunalcev
KRŠKO - V organizaciji podjetja Kostak je 9. in 10. junija v Krškem potekalo 33. srečanje delavcev komu-
nalnega gospodarstva Slovenije - Komunaliada 2017. Prvi dan je bil namenjen strokovnemu posvetu, drugi 
pa športnim in delovnim tekmovanjem, na katerih so se najbolj izkazali gostitelji.

Sobotni, športni del Ko-
munaliade, ki ga je z dvig-
njenim praporom odprl 
predsednik uprave druž-
be Kostak Miljenko Muha, 
je v dobršni meri zaznamo-
val tudi dogajanje v mes-
tu, saj je Krško preplavi-
lo okoli 3000 tekmovalcev, 
spremljajočega osebja ter 
predstavnikov kar 62 ko-
munalnih slovenskih pod-
jetij, pa tudi razstavljavcev 
komunalne opreme. 

Komunalci so  tekmovali v 
skupno 19 tekmovanjih, od 
tega so bila štiri delovna, in 
sicer s področja vodovoda, 

kanalizacije, odvoza odpad-
kov in aranžiranja cvetja, pre-
ostala pa športna (tek, tenis, 
ulična košarka, vlečenje vrvi, 
streljanje, balinanje, bowling, 
lokostrelstvo, mali nogomet, 
met krogle, namizni tenis, 
odbojka, pikado, šah in plava-
nje). Ekipe gostitelja, družbe 
Kostak, so prepričljivo zma-
gale tako v seštevku delov-
nih kot športnih tekmovanj, 
posledično pa tudi v general-
ni razvrstitvi vseh tekmovanj. 
Med prvo polovico sodelujo-
čih sta se uvrstili tudi preos-
tali dve komunalni podjetji iz 
Posavja, in sicer je Komuna-
la Sevnica osvojila 8. mesto v 

delovnih, 36. mesto v športnih 
tekmovanjih, v generalni raz-
vrstitvi pa 30. mesto, medtem 
ko je bila Komunala Brežice 
13. tako v delovnih kot špor-
tnih tekmovanjih, v skupni 
razvrstitvi pa so brežiški ko-
munalci osvojili 11. mesto. 

V dopoldanskih urah si je tek-
movanja v spremstvu vodstva 
družbe Kostak in Občine Kr-
ško v kompleksu stadiona Ma-
tija Gubca ogledal tudi pred-
sednik države Borut Pahor, 
ki je ob tem kot član Kosta-
kove ekipe na zelenici odigral 
prvi polčas tekme v malem 

nogometu, pri čemer je uspeš-
no zatresel tudi nasprotnikov 
gol. Po zaključku uradnega 
dela tekmovanj, podelitvi po-
kalov najboljšim trem ekipam 
v vsaki disciplini ter svečane 
predaje prapora komunalnih 
iger podjetju Simbio Celje, ki 
bo v prihodnjem letu organi-
zator 34. Komunaliade, je vse 
do poznih nočnih ur sledilo 
družabno srečanje udeležen-
cev. Za dobro razpoloženje so 
poskrbeli pevka Nuša Deren-
da in člani ansambla Okrogli 
muzikanti.

 Bojana Mavsar

Obisk predsednika in zmagoslavje domačih ekip

S posveta v Kulturnem domu Krško (foto: Boštjan Colarič)

Predsednik države s Kostakovo ekipo v malem nogometu (fo-
to: B. M.)

Del Kostakovih tekmovalk in tekmovalcev s predsednikom 
uprave Miljenkom Muho ob prevzemu zmagovalnega poka-
la (foto: Kostak)

BREŽICE - V Splošni bolnišnici Brežice je januarja letos potekala 
mednarodna akreditacijska presoja in certificiranje s strani pre-
sojevalcev po standardu AACI za pridobitev bolnišničnega stan-
darda. Skupina presojevalcev je uvodoma pohvalila procese in 
ugotovljeno kakovost dela v bolnišnici, vendarle pa je bolnišnici 
izdala nekaj priporočil, ki jih je bilo treba v postopku certifikacije 
uvesti v bolnišnični sistem kakovosti zdravstvene obravnave pa-
cientov. SB Brežice je tako maja pridobila mednarodni akredita-
cijski standard AACI, ki se osredotoča na uspešnost in učinkovi-
tost sistema vodenja kakovosti. Po besedah direktorice v odstopu 
mag. Nataše Avšič Bogovič bo s pridobitvijo certifikata varnost 
pacientov, zaposlenih in obiskovalcev še na višjem nivoju.
Podjetje Arthrex Adria d.o.o. je 7. junija SB Brežice predalo v upo-
rabo laparoskopski stolp Arthrex Synergy, ki ga bodo uporabljali 
kirurgi in ginekologi pri izvajanju operativnih posegov. Podarjen 
laparoskopski stolp bo tako pomembno prispeval k varnejšim 
in kvalitetnejšim posegom v SB Brežice. S pomočjo laparoskop-
skega stolpa bodo zdravniki izvajali laparoskopske operacije, 
in sicer holecistektomije, operacije kil, ginekološke operacije in 
ostalo patologijo v abdominalni votlini. Predstojnik kirurškega 
oddelka Matjaž Pohar, dr. med., spec. splošne kirurgije, je po-
vedal, da so v bolnišnici že do sedaj izvajali laparoskopske ope-
racije, zdaj pa bo to z uporabo novega stolpa in modernejše teh-
nologije še varnejše, razširili bodo tudi spekter operacij ter s tem 
prispevali k zniževanju predolgih čakalnih vrst.  R. R.

AACI in laparoskop za SB Brežice

BIZELJSKO - Bralci revije Ona so v 
glasovanju za najboljšega osnov-
nošolskega učitelja šolskega leta 
2016/17 prepričljivo največ gla-
sov namenili glasbenemu peda-
gogu, dolgoletnemu učitelju glas-
be in vodji mladinskega pevskega 
zbora na OŠ Bizeljsko Vilku Ure-
ku. Uredništvo revije Ona in ci-
vilna iniciativa Kakšno šolo ho-
čemo, ki ji predseduje Manca 
Košir, sta letos že osmo leto za-
pored izpeljala vseslovenski pro-
jekt, ki dviga zavest o pomenu ka-

kovostnega izobraževanja in slavi tako strokovnost kot srčnost. 
Razglasitev naj učitelja leta - naziv mu je prinesel 1000 evrov - 
je potekala 12. junija na bizeljski šoli, Ureku pa je čestital tudi 
brežiški župan Ivan Molan. To je po Bojanu Hotku z OŠ Globo-
ko, ki si je omenjeno lovoriko prislužil v šolskem letu 2010/11, 
drugi naj učitelj iz Posavja.  R. R.

Vilko Urek naj učitelj leta

Vilko Urek
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UGRABITEV SREDI MRČNIH SEL - 8. 6. so okoli 23. ure poli-
cisti na številko 113 prejeli obvestilo, da so neznanci v Mrčnih 
selih na silo odpeljali 27-letnika. Nekaj po polnoči so policisti 
ugrabljenca našli lažje poškodovanega v enem od stanovanj v 
bloku v Krškem in ga odpeljali v zdravniško oskrbo. Ugotovi-
li so, da so se štirje osumljenci, stari med 19 do 28 let, zaradi 
dolžniško upniškega razmerja v višini zgolj nekaj evrov nad 
27-letnikom fizično znašali, a se jim je uspel izmuzniti. Trije 
od štirih osumljenih za nasilništvo in ugrabitev so bili v prete-
klosti že obravnavani za različna kazniva dejanja in prekrške.

DELOVNA NESREČA PRI POBIRANJU SMETI - 12. 6. se je v 
nesreči pri Malem Kamnu hudo poškodoval delavec podjetja 
Kostak. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi do nesreče priš-
lo, ko je 46-letni voznik specialnega vozila za odvoz odpadkov 
vozil po strmem klancu navzgor, pri čemer naj bi še iz nepojas-
njenih razlogov zapeljal vzvratno in trčil v brežino. Pri tem se 
je hudo poškodoval 34-letni delavec, ki se je prevažal na zad-
njem delu vozila. Ponesrečeni je bil prepeljan v SB Novo mesto.

NASILNEŽ DAVIL OČETA - Krški policisti so 8. 6. zaradi nasi-
lja nad staršema pridržali 18-letnika in mu kasneje izrekli tudi 
prepoved približevanja. Kot so ugotovili, fant že dlje časa star-
ša pretepa in jima grozi, navedenega dne pa se ni le s pestmi 
spravil nad očeta, temveč ga je tudi davil. 

VERBALNI IN FIZIČNI NAPAD NA REDARJA - 9. 6. se je 32-le-
tni občan Krškega spravil nad redarja, ki je na parkirišču pri 
občinski zgradbi opravljal svoje delo. Najprej je moški, če tudi 
v zvezi z njim redar v tistem času ni vodil nobenega postopka, 
redarju grozil, ker pa se ta ni odzval na provokacije in naprej 
opravljal delo, ga je še udaril in poškodoval po glavi. 

NESREČE MOTORISTOV - V Dolenji  vasi  pri  Artičah  se je 
16. 6. pri padcu z motorjem poškodoval 60-letni motorist, ki 
je vozil iz smeri Krškega proti Brežicam. Zaradi neprilagoje-
ne hitrosti je izgubil oblast nad motorjem, padel po vozišču in 
se huje poškodoval. Dva dni kasneje se je v nesreči poškodo-
val motorist, ki je na Planinski cesti v Sevnici trčil z osebnim 
vozilom, 20. 6. pa je mopedistu zjutraj pri Prilipah prekrižala 
pot srna, kar je botrovalo padcu in poškodbam, zaradi katerih 
je bil prepeljan v brežiško bolnišnico
  Zbrala: B. M.

Stanislav Ilc, Krška vas: Eden takih objektov 
je zagotovo nuklearka, vendar imajo svojo po-
žarno službo in sistem varovanja, tako da se za-
radi tega ne smemo počutiti ogrožene. Drugih 
potencialno nevarnih objektov ne poznam. Pri-
stojne službe imajo po mojem mnenju vso pot-
rebno opremo, če bi slučajno prišlo do požara 

večjih razsežnosti. Pri nas je na splošno dobro poskrbljeno za to.

Jelena Martić, Raka: Ob takšnih nesrečah zač-
nemo razmišljati, če je tudi v naši bližini lahko 
kaj takega, kar je nevarno in mi za to sploh ne 
vemo. Morali bi biti bolj dovzetni za opazovanje 
in razmišljati o varnem okolju. Prav bi bilo, da bi 
vedeli, s čim se ukvarjajo podjetja, pa ne bi priš-
lo do katastrof, ki ogrozijo tudi življenje. Vseka-

kor bi morale biti pristojne službe bolj aktivne.

Jurij Avsenak, Senovo: Zavedamo se, da je ne-
kaj potencialno nevarnih objektov v Posavju, 
kljub temu pa menim, da pri večini ljudi ni za-
znati strahu. Požari se namreč dogajajo in se 
lahko zgodijo vsepovsod, bolj je pomembno, 
kako se odzovemo. Ko je pri nas v službi zago-
relo, so se odzvali neverjetno hitro in verjamem, 

da so gasilci in ostali pripravljeni in usposobljeni.

Jolanda Mohar, Radeče: V naši občini je dob-
ro poskrbljeno za okoljevarstveno in požarno 
varnost. Izdelan imamo požarni načrt vseh po-
membnejših ustanov v občini, imamo hidrantno 
omrežje in poveljniško sobo z UKV postajami. 
Zaradi narave proizvodnje je morda med bolj ri-
zičnimi tovarna Muflon, ki izdelujeje samolepil-

ni papir, a prepričana sem, da je ustrezno poskrbljeno za varnost.

Požar v vrhniškem Kemisu je odprl vprašanje skladišče-
nja nevarnih odpadkov. Sogovornike smo vprašali, ali 
menijo, da tudi v vašem okolju obstajajo potencialno ne-
varni objekti, v katerih bi se lahko zgodilo kaj podobne-
ga in ali so pristojne službe na to pripravljene.

anketa

Tudi pri nas nevarni objekti?

Ker se pogosto vračate v do-
mače kraje, o katerih tudi 
pišete, sodelujete z Osnov-
no šolo v Artičah, torej daje-
te precejšen pomen krajem, 
iz katerih izvirate. Kaj bi lah-
ko pomenila vaša zmaga na 
predsedniških volitvah za 
Posavje?
Moja zmaga bi pomenila dvoje. 
Prvič bi bila to zelo konkretna 
promocija Posavja in vsega, 
kar slednje predstavlja v slo-
venski preteklosti, sedanjosti 
in prihodnosti, zlasti v kulturi, 
gospodarstvu in politiki. Torej 
velika vsestranska promocija v 
državniškem smislu. Slovensko 
podeželje potrebuje zdravo, 
pristno, ambiciozno državni-
ško promocijo. V širšem sim-
bolnem smislu pa bi Posavje 
simboliziralo slovensko po-
deželje kot tisti del slovenske 
identitete, iz katerega vsi izha-
jamo in ki v tem smislu ostaja v 
samoumevnem - nočem reči v 
depriviligiranem - ozadju. Moj 
namen je promocija te samou-
mevnosti v neko očitnost, jas-
nost. V tem smislu bi Posavje 
dobilo neke vrste središčni po-
men. 
Moja prijateljica in sošolka z gi-
mnazije Rut Zlobec, ki poučuje 
slovenščino v Novem Sadu, mi 
je rekla: Bravo, Milan, Posavje 
bo center Slovenije! V prime-
ru moje zmage bo Posavje kraj 
državniškega srečevanja, ne 
na račun drugih krajev Slove-
nije, ampak poleg njih. Nekje si 
doma in to je treba promovira-
ti, ker če imaš svoj domači kraj 
zapisan v genih, obnašanju, po-
gledih, delovanju in zavesti, je 
to obogatitev vseh.

Gotovo pričakujete, da vas 
bodo podprli ljudje iz Po-
savja, najbrž pa za to ni do-
volj lokalpatriotizem. Zakaj 
bi podprli vas namesto do-
sedanjega predsednika, ki 
se zdi mnogim povsem pri-
meren za to funkcijo? 
Po eni strani zato, ker sem do-
mačin, ker sem odraščal v tem 
okolju, Posavje je moj življenj-
ski prostor, ki me je ves čas 
opredeljeval. Vse to, kar sem, 
sem zato, ker sem iz Posavja. 
To je za mojo ožjo domovino 
oz. skupnost gotovo nek mo-
tiv. Seveda ta motiv, kot pra-
vite, ni zadosti. Oktobra, ko se 
bo začela predsedniška kam-
panja, bo minilo 30 let, odkar 
sem iz krške papirnice odšel 
v jugoslovansko diplomacijo 
in se potem takoj na začetku 
pridružil slovenski diplomaci-
ji. Torej je 30 let, odkar sem v 
delovnem smislu odšel iz Po-
savja, in to, kar sem v Posavju 
doživel, spoznal in se naučil, od 
tebaj nosim v sebi in v svoji ka-
rieri. Pred tem sem bil dobrih 
pet let zaposlen v tovarni Dju-

ro Salaj. Približno dve leti sem 
bil tovarniški novinar, nato pa 
skoraj tri leta najprej direktor 
kadrovsko-splošnega sektorja 
in direktor administracije. Z 29 
leti sem bil najmlajši direktor 
na tej poziciji in sem po funkci-
ji podpisoval kvartalni, polletni 
in letni obračun v tovarni, ki je 
imela, če preračunamo v dana-

šnjo valuto, morda več milijard 
vredna osnovna sredstva. Moje 
prve menedžerske strateške iz-
kušnje iz gospodarstva izhaja-
jo od tukaj. 
Ko sem odhajal v diplomaci-
jo, so mi v tovarni v popotni-
co rekli: Bodi tak diplomat, kot 
je finski ambasador v Beogra-
du, ki pride vsako leto dvakrat 
ali trikrat v Krško in z nami 
vzdržuje stike. Ko sem prišel 
oktobra 1996 v Stockholm za 
odpravnika poslov, je finski ve-
leposlanik priredil sprejem za 
vse, ki smo od tam pokrivali 
Finsko. Tam sva se pogovarjala 
in sem mu povedal za to mojo 
popotnico. Veleposlanik mi je 
dejal: Veš, prijatelj Milan, jaz 
sem bil tisti ambasador. Kako 
je to Krško in Posavje v meni 
- to je zelo pomemben razlog, 
da se me voli. V slovensko di-
plomacijo prinašam izkušnje 
iz gospodarstva, saj sem tre-
nutno edini slovenski diplo-
mat, ki ima pet let konkretnih 
izkušenj iz gospodarstva, od 
tega tri leta na najvišjem stra-
teškem nivoju. Brez te izkušnje 
ne bi bil takšen diplomat.

Kakšno je sporočilo vaše 
kandidature?
Za to funkcijo kandidiram kot 
človek, ki je odraščal na pode-
želju in ki je skozi to odrašča-
nje spoznaval, kaj pomeni-
jo delo, narava, odnosi med 

ljudmi, zaupanje, spoštova-
nje, poštenost, sožitje, pleme-
nitost itd., to je spet popotni-
ca iz Posavja. Mislim, da sem 
v tem smislu od vseh doseda-
njih predsedniških kandida-
tov eden redkih, morda celo 
edini, ki ima tako jasno po-
potnico: izkušnje s podeže-
lja, izkušnje iz gospodarstva, 

izkušnje iz diplomacije. To so 
različne identitete moje oseb-
nosti in vse izvirajo od tu. Po-
leg tega vstopam v predsedni-
ško kampanjo s sporočilom, da 
mora imeti predsedniška funk-
cija državniško držo in vsebi-
no, izhajajajočo iz stalnega sti-
ka s svojim matičnim okoljem.

Ravno te dni (začetek juni-
ja, op. a.) je na nebu nad Po-
savjem veliko hrupa zaradi 
mednarodne vojaške vaje. 
Kakšne smisel imajo take 
vaje, ko po drugi strani niso 
varni niti turisti v Londonu, 
Berlinu, Parizu, torej v pre-
stolnicah največjih vojaških 
sil?
Štiri leta, od decembra 2000 
do novembra 2004, sem bil dr-
žavni sekretar na Ministrstvu 
za obrambo, zadolžen za med-
narodno sodelovanje in član-
stvo Slovenije v Natu. Posavje 
ima z letališčem Cerkljem ob 
Krki kot rezervnim letališčem 
Nata v tem smislu pomembno 
vlogo. Slovenija je zaradi član-
stva v Natu in Evropski uni-
ji bolj varna, kot bi bila sicer, 
tu je spet prispevek lokalne-
ga posavskega okolja. Ne bi se 
spuščal v razna odprta vpraša-
nja okoli letališča, vendar to je 
prednost. Tradicija, ki jo ima-
mo v Posavju, je uporabna in 
je vidno opazna znotraj zavez-
ništva, to ni mala stvar. Zaradi 

tega bi lahko bili bolj velikopo-
tezni, kot smo. Ko bo letališče 
Cerklje usposobljeno za civilni 
promet, bi lahko bilo idealno 
za manjša poslovna letala, po-
litične delegacije itd., Posavje 
pa je idealno z možnostmi za 
oddih za te ljudi. Naše okolje je 
s tem postalo sestavni del neke 
velike skupnosti in to podobo 
je treba razvijati ter biti s tem 
konkurenčen. Če to povežem 
s posavsko regijo kot glavnim 
energetskim bazenom v drža-
vi, potem vidim, kako je to vse 
skupaj pomembno. Če bomo 
imeli predsednika republike iz 
Posavja, bo to še ena pika na i 
vsem razvojnim dosežkom. 

Omenili ste že Posavje kot 
energetski bazen, osnova 
česar je jedrska elektrarna. 
Kakšen je vaš odnos do upo-
rabe jedrske energije?
Dejstvo, da so v jedrski elek-
trarni v Krškem zaposleni v 
veliki meri domačini, pove vse. 
To so več ali manj vsi moji pri-
jatelji in če oni zaupajo temu, 
s čimer upravljajo, zakaj ne bi 
jaz? Druga stvar: v prvi polovi-
ci 70-ih let je bila ustanovlje-
na Nuklearna elektrarna Kr-
ško v ustanavljanju, direktor je 
postal moj velik prijatelj, pred 
kratkim preminuli Janez Du-
lar, ki je ostal na čelu elektrar-
ne do leta 1989, ko je postal di-
rektor domačin Stane Rožman. 
NEK je edina več kot milijardo 
evrov vredna investicija iz bi-
vše Jugoslavije, ki brezhibno 
funkcionira, v svetovnem me-
rilu je med 10, morda 5 % naj-
bolj varnih jedrskih elektrarn 
na svetu. V vsej zgodovini je 
imela samo dva direktorja in 
oba sta svetovni avtoriteti na 
tem področju. To je vrednost 
nuklearke in Posavja in to 
mora biti ambicija vseh nas - 
mi smo sposobni zagotavljati 
svetovno vrhunske kadre.
Ena refleksija na prejšnjo 
temo: Ko sem bil direktor splo-
šne službe v papirnici, smo 
imeli 500 štipendistov, šti-
pendirali smo vsakogar, ki je 
zaključil srednjo šolo z odlič-
nim uspehom in je imel stal-
no bivališče v Posavju, ne gle-
de na smer študija. Si lahko 
predstavljate, kako velik po-
tencial je bil to? Vesel bom, če 
bom kdaj slišal, da je tudi kdo 
izmed njih med temi strokov-
njaki. Govorim malce vzne-
seno, ampak ko gledam na 
Posavje pred 30 leti, odkar 
sem odšel, sem lahko ponosen 
na te velike dosežke.

Menite, da je jedrska elek-
trarna lahko tudi potenci-
alni cilj terorističnega na-
pada?
Debatam, kaj je možno in kaj 
se lahko zgodi, se ne moremo 

Milan Jazbec, veleposlanik v Makedoniji in predsedniški kandidat:

BREŽICE - V diplomaciji najbolj uveljavljeni Posavec, trenutno veleposlanik v Makedoniji, dr. Milan Jazbec, 
se je že aprila kot prvi uradno najavil kot protikandidat aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju na je-
senskih predsedniških volitvah. Pred dnevom državnosti smo se z njimi pogovarjali o razlogih za kandida-
turo in pričakovanjih, pa tudi o nekaterih za Posavje aktualnih temah.

Z mojo izvolitvijo bi Posavje
lahko dobilo središčni pomen

Dr. Milan Jazbec
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izogniti, ne bi pa o tem pre-
več razglabljal. Je pa prav, da 
obstajajo varnostni scenariji, 
kaj storiti, če bi se to zgodilo, 
kako te stvari preprečiti ipd. 
Prepričan sem, da to obstaja, 
sicer nuklearka ne bi kotirala 
tako visoko. Ne verjamem, da 
so za tak napad kakšne pose-
bej realne možnosti. Poglejva, 
s kakšnimi orožji in pripomoč-
ki so bili v zadnjih nekaj letih 
izvedeni največji varnostni 
napadi - z najbolj primitivni-
mi sredstvi in današnje viso-
ko razvite tehnološke družbe 
so najbolj ranljive s sekira-
mi, mačetami in noži. Da pa 
bi neka skupina ogrozila tako 
močno zavarovan objekt, kot 
je nuklearka, je zelo težko. Če 
teoretiziram, kot je bilo vaše 
vprašanje teoretično: bistve-
no večji učinek bi bil, če bi na-
padli jedrski objekt, zgrajen s 
kakšno zelo staro tehnologi-
jo, ki komajda funkcionira. Za 
širšo publiko so to zelo teore-
tična razmišljanja, tisti, ki jih 
vodijo, pa zagotovo imajo sce-
narije, kako ukrepati. Tudi s 
tega vidika imamo blizu leta-
lišče Cerklje z vojaškimi letali 
in lahko ugibava, da je tudi to 
neke vrste odvračalni element.

V Posavju imamo kar nekaj 
fakultet. Ali je dovolj za mla-
dega človeka, da študira v 
domačem kraju, ali je bolje, 
da domače okolje zamenja 

za malo bolj urbano, če ne 
celo svetovno okolje? Sami 
ste bili veliko po svetu …
Oboje je potrebno, obojega 
približno polovico. Mislim, da 
ne sme biti standard samo tuji-
na. Včasih v šali rečem: Vse kar 
je dobro za Slovenijo, je dob-
ro za ZDA, obratno pa ne velja. 
Imamo veliko znanja in poten-
cialov in prav je, da se potenci-
ali v osnovi usposobijo doma, 
hkrati pa se moraš izpiliti in 
izpopolniti v tujem svetu, da 
si bolj širok in usposobljen 
in da gledaš na domače oko-
lje široko in vpeto v mednaro-
dni prostor, s čimer je bistveno 
manj zaplankanosti. To je moj 
nasvet vsakemu mladostniku.

Imate tudi medijske izku-
šnje, z Radia Brežice …
Na Radiu Brežice sem delal že 
kot gimnazijec in študent. Moja 
najpomembnejša medijska iz-
kušnja, vezana na Posavje, pa 
je, da sem pobudnik bil pro-
fesionalizacije TV dopisništva 
v Posavju. To idejo je sprejel 
takratni odgovorni urednik 
TV Slovenija Stane Grah, to je 
bilo leta 1981, ko sem bil član 
predsedstva mladine Sloveni-
je. Kakšna tri leta sem delal kot 
honorarni dopisnik televizije 
iz Posavja pod delnim mentor-
stvom Janeza Pezlja, nato pa je 
dopisništvo prevzel Goran Ro-
van. Če sem na kaj v medijskem 
smislu ponosen, sem na to, ker 

je bil to konkreten prispevek, 
da se je Posavje kot identiteta 
začelo pojavljati v TV oddajah. 
Vesel sem, da Goran to še da-
nes dela. To je verjetno motivi-
ralo tudi širši razvoj medijskih 
ustanov: Posavski obzornik, lo-
kalne televizije itd. Skozi čas to 
raste in ves čas je potrebna am-
bicioznost vseh, ki ste tu doma, 
in vseh, ki smo drugje in pri 
tem pomagamo.

Nekoč je Posavje imelo kar 
tri radijske postaje, brež-
iško, sevniško in kasneje še 
krško, vse pa so 'požrle' ve-
like medijske mreže ... 
Mislim, da so se malo tudi 
sami prepustili tem ambicijam, 
malo so morda tudi lokalni po-
samezniki igrali vloge, ki jih ne 
bi bilo treba. 

Kaj menite o pomenu lokal-
nih oziroma regionalnih me-
dijev?
So izjemno pomembni. Bolj 
kot se globalizacijski trendi 
razvijajo, bolj so pomembni 
lokalni mediji. Gre za lokalno 
identiteto, dosegljivost in po-
vezovanje, saj mediji tudi po-
vezujejo. Za razliko od druž-
benih omrežij, ki povezujejo 
ljudi s celega sveta, a je to seve-
da virtualno povezovanje, lo-
kalni mediji ustvarjajo čvrsto 
lokalno identiteto. Prav je, da 
se tudi prebivalci lokalnih oko-
lij pojavljajo v medijskih zapi-

sih in poročilih, ker na ta način 
krepimo samozavest, ki je pri 
Slovencih toliko bolj pomemb-
na, saj smo bili tisočletja uje-
ti v okolja, kjer smo se mora-
li skrivati pred drugimi in smo 
zato nekoliko zadržani, morda 
celo plahi. Treba se je odpre-
ti, postati samozavesten in tu 
imajo lokalni mediji izjemno 
pomemben vpliv.

Kako pa gledate na vpraša-
nje pokrajin oziroma regij, 
ki jih formalno še vedno ni-
mamo in je projekt zamrl?
To je ena od tem, ki so spolitizi-
rane. To je škoda, ker ne gre za 
uradniško izmišljevanje, am-
pak za to, da pokrajine kot del 
administrativno-upravne raz-
delitve države omogočajo laž-
je črpanje sredstev iz struk-
turnih skladov, sodelovanje z 
drugimi pokrajinami po Evro-
pi itd. V tem smislu nam manj-
ka ena raven oblasti, ki bi, če bi 
jo imeli, okrepila razvoj pode-
želja in lokalnih skupnosti na 
način, kot ga imajo najstarejše 
države članice EU.

Vemo, da ste se v mladih le-
tih precej ukvarjali s košar-
ko in bili celo med ustano-
vitelji artiške košarkarske 
lige, kajne?
Mislim, da smo jo na noge 
postavili jaz, Drago Ivanšek 
in Zdravko Dušič. Ta amater-
ska košarkarska liga je obsta-

jala 33 let, to je fenomenalno. 
Pet do osem izstopajočih igral-
cev bi lahko v vsakem trenut-
ku igralo v svojih starostnih 
kategorijah v Olimpiji, ampak 
do tega seveda ni prišlo. Mor-
da to tudi niso bile naše am-
bicije, ampak so bile povezo-
vanje, druženje in negovanje 
športa na slovenskem pode-
želju. Ironično pa je, zakaj je 
liga prenehala delovati - kot 
sem slišal zato, ker tisti, ki so 
jo vodili, niso več hoteli delati 
zastonj. Liga je bila odmevna 
v širšem slovenskem prostoru 
kot nek amaterski fenomen, ki 
je bil privlačen, saj je šlo ne le 
za tekmovanje, ampak tudi za 
druženje. Imel sem celo čast, 
da sem na finalni tekmi 30. se-
zone vrgel začetno žogo.

Kako pa zdaj skrbite za svo-
je zdravje, kako gledate na 
vprašanja zdrave prehrane?
Zdravo jem več ali manj že ves 
čas, ker se mi zdi, da če za av-
tomobile uporabljamo najbolj-
še gorivo, zakaj ga ne bi tudi 
zase. Gibljem se manj, kot bi 
se moral in bi si želel, ampak 
še vedno dovolj, da imam neko 
osnovno kondicijo, kaj več pa 
ne. Lani sem bil star 60 let in 
sem vstopil, kot sem temu re-
kel, v drugo polovico življenja, 
zato ni potrebe, da bi igral ko-
šarko, kot sem jo takrat, ker mi 
je to v tistih letih dalo neko ži-
vljenjsko osnovo in zdaj ni pot-

rebe, da bi postavljal rekorde 
na Cooperjevem testu. Je pa to 
pomembno, saj človeka izob-
likuje, ne samo, da ti vzposta-
vi delovne navade, ampak tudi 
način življenja in razmišljanja. 
Starejši kot si, bolj se ti nava-
de iz fizičnega delovanja tvoje-
ga bivanja prenesejo tudi v tvoj 
psihični svet.

Smo nekaj dni pred dnevom 
državnosti, ki smo ga lani 
sicer praznovali bolj slove-
sno, saj je bila 25. obletnica 
samostojne države. Kakšno 
je vaše sporočilo Posavcem 
in Posavkam?
Prav je, da se okrogle obletni-
ce praznujejo bolj povzdignje-
no, ampak vsaka je pomembna. 
Junija je praznik države in bo-
dimo ponosni na to. Zavedajmo 
se, da je Slovenija država, ki je 
še vedno v mednarodni skup-
nosti zgled uspešne države, ki 
ima velik potencial in ki se lah-
ko še veliko nauči. Tudi Evrop-
ska unija je na nekem razpot-
ju in slovenske izkušnje lahko 
tukaj veliko več pripomorejo 
pri razčiščevanju dileme, kam 
naj gremo. Imamo bogato tra-
dicijo in celo vrsto dosežkov v 
svetovnem merilu. Naj bo vsak 
državni praznik resnično pra-
znik, da se tega zavemo in naj 
nam bo to navdih za naprej in 
za vse, kar počnemo vsak dan. 

 Peter Pavlovič

Predsednik Borut Pahor je na 
svečanosti v Kulturnem domu 
poudaril tudi, da kot nacija do-
zorevamo: »Odpustili smo Ita-
lijanom, odpustili smo Nem-
cem, počasi odpuščamo tudi 
drug drugemu. Imamo zgo-
dovinsko izkušnjo narodne 
enotnosti, ki nas navdihu-
je s potrebno samozavestjo, 
da Slovenci zmoremo. Skupaj 
zmoremo! Enotni in povezani 
zmoremo doseči nepredsta-
vljivo.« Dodal je, da je Sloveni-
ja varna država in cenjena čla-
nica mednarodne skupnosti z 
obetavno prihodnostjo. Pred 
tem je omenil tudi domovanje 
jezikoslovcev Adama Bohoriča 
in Jurija Dalmatina v Krškem, 
»ki sta nam skupaj s Primo-
žem Trubarjem dala slovenski 
jezik, s čimer smo se že zgodaj 
zapisali na zemljevid omikanih 
narodov«. Ob tem je izpostavil 
posameznika, s katerima se je 
srečal v letošnjem letu ob obi-
skih Krškega: prof. mag. Jože-
ta Pernarja, ki je v srednješol-
skem centru v Krškem z dijaki 
na podstrešju uredil fizikal-
ni laboratorij: »In zdelo se mi 
je, da gre za majhen, pa hkra-
ti velik podvig nekoga, ki je ab-
solutno predan prenosu zna-
nja mlajšim generacijam.«; ter 
prof. Draga Gradiška na 6. do-
brodelnem koncertu Pisan kot 
metulj ob sv. dnevu Downove-
ga sindroma, ki je »edini učitelj 
glasbenega pouka v Sloveniji, 
ki je povabil in izobraževal pri 
glasbenem pouku tudi osebe 

Pahor: »Slovenci zmoremo. Skupaj zmoremo!«
KRŠKO - »V Krškem imate vse razloge za to, da razumete sporočilnost teh krajev,  da negujete spomin na tiste, ki so med 2. svetovno vojno padli na tem območju, 
ter na izgnance in njihovo srečno vrnitev domov,« je 7. junija na slavnostni akademiji v počastitev krškega občinskega praznika dejal slavnostni govornik, predse-
dnik države Borut Pahor.

s posebnimi potrebami. Zato 
sem se kasneje odločil, da sem 
ga z 'Jabolkom navdiha', po-
sebnim priznanjem, prejšnji 
mesec (v maju, op. p.) odliko-
val v predsedniški palači.« Si-
cer pa je predsednik Pahor 
na slavnostni akademiji župa-
nu občine Krško mag. Miranu 
Stanku kot simbol enotnosti, 
v znak sodelovanja in pove-
zovanja izročil slovensko zas-
tavo: »Vaša skupnost, gospod 
župan, to poslanstvo uspešno 
opravlja, saj neguje vrednote, 
ki nas družijo, da lahko z upa-
njem in ne s strahom zremo v 
prihodnost.«

Lokalne skupnosti smo v šir-
šem pomenu besede ključne 
celice uspešnega razvoja ce-
lotne družbe, pa je v nagovo-
ru zbranim dejal Stanko: »Smo 
jedro povezovanja, ustvarja-
nja, razvoja družbe in posa-
meznikov. In tega se moramo 
vedno bolj zavedati ter v tem 
duhu tudi delovati. Poleg sku-
pne preteklosti nas povezuje 
skupen prostor, potrebe, želje 
in prepričan sem, da tudi sku-
pen cilj – nadaljnji razvoj naše 
občine.« A razvoja, kot je pou-
daril, ni brez ključnih stebrov, 
to je gospodarstva, ki generira 
delovna mesta in prinaša do-

dano vrednost, kakovostnih 
pogojev izobraževanja, traj-
nostnega razvoja, pogojev za 
celovito zdravstveno oskrbo, 
socialo ter kulturo in šport. 
Izpostavil je še, da nas rast in 
premiki navzgor v gospodar-
stvu navdajajo z optimizmom 
in da so se v sodelovanju z dr-
žavo z mrtve točke premakni-
li tudi nekateri večji projekti v 
občini: »Kljub dobremu sode-
lovanju na določenih segmen-
tih pa moram priznati, da je 
na drugih področjih čutiti, da 
država, z njo pa ministrstva 
pozabljajo, da je vsaka obči-
na del naše države in da šte-

je vsak državljan, ne glede na 
to, kje živi. Ali pa morda rav-
no zato, kje živi. Pri odločanju 
o tem, kako bomo živeli v naši 
državi, pozabljajo na lokalne 
skupnosti, na osnovne celice, 
brez katerih ni države. Zave-
dam se, da bomo za nadaljnji 
razvoj tudi v prihodnje morali 
graditi mostove v smislu pove-
zovanja ter premagovanja raz-
dalj in razlik za uravnotežen 
razvoj. /.../ Še naprej bomo 
zagotavljali pogoje za višjo 
kakovost življenja in dela v 
naši skupnosti. Ponosen sem, 
da imamo v naši občini števil-
ne posameznike in društva, ki 
na področju ljubiteljske kultu-
re s svojo ustvarjalnostjo do-
segajo in presegajo marsika-
tero slovensko profesionalno 
ekipo. Prav tako ne zaostajajo 
športniki. Na ta način poma-
gate pri prepoznavnosti naše 
občine in ste njeni pomembni 
ambasadorji.«

V nadaljevanju je župan ob 
kulturnem programu, ki ga je 
povezovala Bernarda Žarn, 
oblikovali pa Simfonični or-
kester GŠ Krško, MoPZ KD 
Svoboda Brestanica, glasbe-
na skupina Lila, Toni Sotošek  
ter Filip Černelč in Boštjan 
Arh v vlogah Jurija Dalmati-
na in Adama Bohoriča, pode-
lil občinska priznanja. Jubi-
lejna priznanja so prejeli PGD 
Dolenja vas in Lovska druži-
na Senovo ob 90-letnici delo-
vanja, ob 80-letnici PGD Ve-

liki Trn in PGD Mali Kamen, 
ob 70-letnici delovanja AMD 
Krško, društvi upokojencev s 
Senovega in Brestanice, Zve-
za lovskih družin Posavje ter 
lovski družini Krško in Stu-
denec-Veliki Trn; ob 60-letni-
ci Pihalni orkester Krško, Šol-
ski center Krško-Sevnica, PGD 
Brege in PGD Gora ter Združe-
nje šoferjev in avtomehanikov 
Krško; ob 40-letnici Kulturni 
dom Krško, ob 20-letnici Dru-
štvo ljubiteljev fotografije Kr-
ško in Teniški klub Brestanica, 
za 10 let delovanja pa Skavti 
- Steg Krško 1. Priznanje Ob-
čine Krško so prejeli Božislav 
Kosalec, Mitja Markovič, 
Franc Slivšek, Dejan Žni-
deršič in družba Arch z Rake, 
Znak Občine Krško Stane Is-
kra in družba Willy Stadler iz 
Velike vasi, Veliki znak Občine 
Krško pa Miran Resnik in Ste-
klarstvo Resnik za življenjsko 
delo na področju gospodar-
skega razvoja ter ob 40-letni-
ci delovanja družinskega pod-
jetja in Dom starejših občanov 
Krško za 40-letno kakovostno 
izvajanje dela in oskrbe stano-
valcev doma. Po uradnem delu 
je sledilo tradicionalno druže-
nje občank in občanov na plo-
ščadi pred hramom kulture, 
kjer so pogostitve na stojnicah 
pripravila turistična društva, 
društva vinogradnikov, aktivi 
kmečkih žena idr.

 Bojana Mavsar

Občinski nagrajenci z županom in predsednikom države (foto: Občina Krško)
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PROIZVODNJA – APRIL 2017 (v mesecu maju ni bilo obratovanj)

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 KOEL 12 - 111 400 4 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 74 300 1 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 IN PB5
514.784 16 13

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

VRBINA - 12. junija so v Informacijsko središče GEN najuspe-
šnejši učenci in dijaki ter njihovi mentorji iz vse Slovenije, 
ki so v okviru natečaja »Mladi v svetu energije« raziskovali 
in ustvarjali na temo elektrike in energetike, prinesli svoje 
raznolike izdelke. Na zaključni prireditvi so prejeli prizna-
nja in nagrade za 14 najboljših projektov. 

Na natečaj, ki poteka že deveto leto zapored, so organizatorji 
prejeli več kot 374 različnih izdelkov – makete, plakate, risbe, 
predstavitve in odlične filme, skozi katere so mladi predstavi-
li svoje poglede ter razumevanje elektrike, energije in energet-
skih virov. Električna energija jih namreč, kot so pokazali, pove-
zuje, poganja in vodi v svetlo prihodnost. 
V natečaju je sodelovalo več kot 690 slovenskih otrok in mla-
dostnikov iz 52 ustanov. Prijavljeni projekti in izdelki so vsako 
leto bolj kakovostni, zato so si tokrat nekatere šole zmagovalna 
mesta delile. V prvi starostni skupini (malčki, 1.-3. razred OŠ) je 
zmagala OŠ Ljudski vrt Ptuj, POŠ Grajena, v drugi starostni sku-
pini (glavce, 4.-9. razred OŠ) OŠ Koseze, v tretji starostni skupini 
(raziskovalci, 8., 9. razred OP ter SŠ) pa sta si zmago razdelili Gi-
mnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ter OŠ Lava. Po 
podelitvi nagrad so si nagrajenci v Krškem ogledali interaktivno 
multimedijsko središče Svet energije, v katerem so tudi predsta-
vili in razstavili svoje izdelke.
Namen projekta Mladi v svetu energije je ozaveščanje učencev 
in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in sre-
dnjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizkoogljič-
ni proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno 
energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti 
oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu. 
 Vir: GEN energija

»Prihodnost bo električna!«

Udeleženci zaključne prireditve

Prvo skupino je pri ogledu po-
sameznih obratov vodil direk-
tor podjetja Ivan Mirt, ki je 
najprej pojasnil, zakaj so se 
odločili za dan odprtih vrat: 
»V preteklosti se je večkrat 
pojavljalo vprašanje, kaj pa 
v Taninu kuhajo, s čim nas 
zastrupljajo? Odločili smo se, 
da bomo odprli vrata in pova-
bili k ogledu naših prostorov.«

Eden izmed programov, s kate-
rim se podjetje uspešno pred-
stavlja na domačem in svetov-
nem trgu, obsega proizvodnjo 
prehranskih dodatkov za živa-
li. »Živali ob prehranskih mot-
njah jedo lubje drevesnih vrst 
z veliko vsebnostjo polifeno-
lov - tanina in tako uredijo 
prebavne težave. Ta spoznanja 
smo uporabili pri proizvodnji 
taninov. Danes je njihova upo-
raba vse večja, saj se tako us-
pešno nadomešča uporabo 
antibiotikov, predvsem v eko-
loški reji živali,« pove Mirt 
in pojasni, da se pridobljeni 
ekstrakti iz kostanjevega in 
hrastovega lesa uporabljajo 
za učinkovitejše izkoriščanje 
krme, za zagotavljanje bolj-
ših proizvodnih parametrov 
pri intenzivnih prirejah vseh 
vrst domačih živali ter za pod-
poro zdravstvenega statusa ži-
vali. Iz grozdja in lesne mase v 

Tanin Sevnica vlaga v razvoj 
SEVNICA - Zadnjo soboto v letošnjem maju so v sevniškem podjetju Tanin šesto leto zapored pripravili dan 
odprtih vrat, s čimer so želeli občankam in občanom predstaviti proizvodne procese, tehnologijo in prostore. 

podjetju proizvajajo tanine za 
žlahtnjenje vin in konjakov, ki 
s tem ohranjajo tipične okuse 
in izboljšujejo organoleptične 
lastnosti. Proizvajalcem usnja 
ponujajo edinstvene produtke 
na naravni osnovi, ki omogo-
čajo v fazi proizvodnje usnja 
vrhunsko kakovost izdelkov. 
Za tekstilno industrijo proi-
zvajajo natrijev acetat trihod-
rat, ki se uporablja kot pufer 
pri barvanju bombažnih pro-
izvodov. Podjetje Tanin proi-
zvaja tudi električno energijo 
iz ekološko obnovljivih virov 
(predvsem za lastne potrebe) 
in s tem prispeva k zmanjševa-
nju izpustov toplogrednih pli-
nov v ozračje. Ob tem direk-

tor še doda, da so v lanskem 
letu vlagali v novo proizvo-
dnjo vlaknin in monobutirina 
ter hkrati iskali strokovnjake 
za trženje po celem svetu, saj 
so tudi na tem področju pot-
rebni novi pristopi in znanja. 
»Po vsem svetu iščemo stro-
kovnjake, ki razumejo naše 
produkte in nam pomagajo pri 
trženju, kajti danes ne proda-
jamo le izdelkov, ampak celo-
vite rešitve,« pojasni in razkri-
je tudi nekaj novih načrtov, »v 
lanskem letu smo v razvoj vlo-
žili okrog milijon, za letos pla-
niramo okrog dva milijona 
evrov, in sicer imamo v načr-
tu novo sušilno linijo za tekoče 
produkte, ker so obstoječi pre-

majhni, vlagati pa namerava-
mo tudi v izrabo odpadnih to-
plot iz dimnih plinov, s čimer 
bomo povečali moč svojega 
energetskega obrata.« 

V enem izmed najuspešnejših 
sevniških podjetij je zaposle-
nih 112 ljudi. V lanskem letu so 
ustvarili 18,42 milijona evrov 
prihodka. V razvoj vlagajo od 
5 do 10 odstotkov letnega pri-
hodka. »Brez dobrega lastne-
ga razvoja si danes ni mogoče 
predstavljati proizvodnje no-
vih učinkovin in izdelkov. Brez 
stalnega iskanja in novih izdel-
kov danes ne moreš živeti, kon-
kurenca ne miruje in priprav-
ljen moraš biti na tekmovanje, 
podobno kot v športu, sicer iz-
padeš iz igre,« pravi direktor in 
pojasni, da podjetje, ki sodelu-
je tudi z inštituti in razvojnimi 
centri doma in v tujini, več kot 
90 % svojih proizvodov proda 
na trgih zunaj Evropske unije 
- na kitajskem, indijskem, ru-
skem, brazilskem, ameriškem 
in kanadskem. Sedež podje-
tja, ki načrtuje še nekaj širitev 
na ravnici ob Savi, ostaja v do-
mačem kraju, kjer je bila leta 
1923 postavljena tovarna, oko-
li katere je počasi začel nasta-
jati novi del mesta. 

 Smilja Radi

Dan odprtih vrat sevniškega Tanina je namenjen predstavi-
tvi razvojnih in proizvodnih procesov.

Naziv prvaka je modri franki-
nji (premium) med 116 oce-
njevalnimi vzorci pridelo-
valcev iz Slovenije, Hrvaške 
Madžarske in Avstrije priso-

Krška frankinja prvak festivala
KRŠKO, SEVNICA - Na 7. festivalu modre frankinje, ki je 8. junija potekal na sevniškem gradu, je bila mod-
ra frankinja (l. 2015) iz prodajne linije premium Kleti Krško razglašena za šampiona festivala. V kategoriji 
starejših letnikov in barrique ji je sledila modra frankinja 2011, prav tako krške kleti, iz linije Prestige.

dila sedemčlanska komisija na 
predhodnem ocenjevanju 25. 
maja, sicer pa je bila frankinja 
za prvaka razglašena med tre-
mi najboljšimi frankinjami v 
posameznih kategorijah (po-
leg frankinje krške kleti, ki je 
zmagala med starejšimi letni-
ki barrique, je v kategoriji re-
dne trgatve 2016 zmagala mo-
dra frankinja Kobal Family 
Wines iz Trnovca pri Sevni-
ci, v kategoriji posebnih vin pa 
modra frankinja Vinske kleti 
Prus iz Krmačine pri Metliki).  

Kot je dva dni pred navede-
nim festivalom na predstavitvi 
zmagovalnega vina, ob tem pa 
tudi nove grafične podobe eti-
ket vin krške kleti ter logotipa 
dejal Gabriel Metelko, predse-

dnik Kmečke zadruge Krško, so 
kooperantje, člani zadruge, na 
vsak tovrsten dosežek ponosni. 
»Naši proizvodi so primerljivi 
z najkvalitetnejšimi proizvo-
di na tem področju, ne samo 
znotraj Slovenije, temveč tudi 
širše,« je dejal. Klet Krško ima 
častitljivo tradicijo, saj je nasle-
dnik leta 1928 ustanovljene Vi-
narske zadruge v Kostanjevici 
na Krki, vina pa negujejo v vin-
ski kleti, zgrajeni leta 1770 kot 
del gospodarstva Šrajbarske-
ga turna grofov Auerspergov v 
18. stoletju. Kot je dejala Kata-
rina Simončič, vodja marke-
tinga v KZ, ima Klet Krško, ki 
se je iz Kostanjevice na obstoje-
čo lokacijo preselila leta 1970, 
še močnejše korenine z več vi-
dikov. Anton Aleksander grof 

Auersperg, znan tudi pod pisa-
teljskim psevdonimom Anasta-
zij Grün, je namreč prijateljeval 
z največjim slovenskim pesni-
kom Francetom Prešernom, 
ki je bil večkrat gost na Šraj-
barskem turnu, hkrati pa, kot 
lahko predvidevajo, sočasno 
tudi obiskovalec grajske kleti. 
Vinski publicist Jože Rozman 
je dodal, da je nemški referenč-
ni laboratorij pred meseci izdal 
sporočilo, da je modra franki-
nja, ki je do sedaj veljala za iz-
vorno avstrijsko vino, pravza-
prav avtohtono slovensko vino, 
saj so ga na južnem Štajerskem 
pridelovali iz sort debela mali-
na in mala modrina. 

Ne glede na laskave, a uradno 
še ne dokončno potrjene na-
vedbe pa je treba stopati v ko-
rak s časom, je še dejala Simon-
čičeva, ki je ob tem predstavila 
novo oblikovno podobo etiket 
in logotipa. Dosedanjo barvno 
upodobitev na etiketi stekleni-
ce je zadržal le cviček ptp, med-
tem ko so ostale prodajne lini-
je (vina classic 1 l, classic 0,75 
l, premium, prestige, penina 
in predikatna vina) opremlje-
ne s sivimi in modrimi upodo-
bitvami kleti s sodi ali zgolj z 
enobarvnimi z napisom in iz-
postavljenim logotipom. 
 Bojana Mavsar

Z leve: vinski publicist Jože Rozman, vodja marketinga Ka-
tarina Simončič, direktor KZ Krško Janez Živič, vinska kralji-
ca Maja Žibert ter vodja tehnologije in kletarjenja Rudi Kos

Na mednarodno poznanem sejmu pohištva Salone del Mobile 
Milano, ki je letos že 56-ič odprl svoja vrata, je že 15. leto zapo-
red razstavljal sevniški Stilles. Sejem je bil razdeljen na tri dele 
- Classic, Design in xLux. V slednjem, ki je namenjen brezčasne-
mu razkošju s sodobnim pridihom, so se predstavili na 70 kva-
dratnih metrov velikem razstavnem prostoru med več kot 2.000 
razstavljavci iz celega sveta. »V predstavljene hotelske ambien-
te smo vgradili sisteme za upravljanje svetlobe, gretja, posebnih 
efektov in mobilnih naprav. Uporabniku lahko ponudimo izku-
šnjo sodobne tehnologije tudi pri ureditvi hotelskega vzdušja,« 
so sporočili iz sevniškega podjetja.
 Vir: Stilles

Stilles na sejmu v Milanu
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Titova cesta 75, SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

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

SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:

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

DOBOVA - Po dveh letih (lani je bilo srečanje na Hrvaškem) 
so se 2. junija v dobovski športni dvorani na 8. mednaro-
dnem srečanju upokojencev Sotla-Sutla ponovno srečali čla-
ni Društva upokojencev Dobova-Kapele in člani hrvaškega 
UU Brdovec. 

Ob kulturnem programu, 
pogostitvi in zabavi je bil 
čas za prijateljsko sreča-
nje in obujanje spominov 
na leta, ki so jih upoko-
jenci z obeh strani reke 
Sotle v mladosti preživ-
ljali skupaj. Ob Sotli so 
se namreč v preteklosti 
stkala številna prijatelj-
stva in tudi sorodstve-
ne vezi, ki so ostale do 
danes in se ohranile kot 
prijetna druženja čla-
nov DU Dobova-Kapele 
in Udruge umirovljenika 
(UU) Brdovec. Društvi se 

vsako leto izmenično srečujeta, letos so bili na vrsti spet sloven-
ski gostitelji. Najprej je številne zbrane pozdravil predsednik DU 
Dobova-Kapele Slavko Bokor ter se zahvalil Občini Brežice, KS 
Dobova in pridnim rokam upokojenk, ki so omogočili srečanje. V 
imenu hrvaškega društva je spregovoril novi predsednik Željko 
Gašparinčić, ki je nedavno zamenjal Josipa Olovca, prav tako 
prisotnega na srečanju. Gašparinčić je poudaril, da jih Sotla po-
vezuje in ne razdvaja, ter izrazil željo, da se tovrstna srečanja na-
daljujejo tudi v prihodnje in se naslednje leto srečajo vsaj v tako 
velikem številu kot letos. 
Na srečanju sta bila prisotna tudi oba župana občin, iz katerih 
prihajata obe društvi upokojencev, Ivan Molan in Alen Prelec. 
Brežiški župan je izpostavil, da se prebivalci z ene in druge strani 
meje ob raznih priložnostih srečujejo že vrsto let. »Ko pride člo-
vek v pokoj, je zelo pomembno, da ima okoli sebe prijatelje, s ka-
terimi lahko spregovori ob vsakem času, in sploh ni pomembno, 
kateri jezik kdo govori,« je povedal. Nekaj besed sta spregovorila 
tudi predsednik sveta KS Dobova Mihael Boranič in predsednik 
Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja Jožef Žnidarič. 
V kulturnem programu sta sodelovali obe kulturni sekciji doma-
čega upokojenskega društva, Vokalna skupina Up in folklorna 
skupina, mlade hrvaške mažoretke iz Plesnega društva Ritmo-
kracija Brdovec. Prireditev je povezovala Pavla Bunetić, vod-
ja kulturne sekcije DU Dobova-Kapele. Za druženje in zabavo je 
poskrbel Trio Suha pipa. R. Retelj

Sotla jih že od nekdaj povezuje

Predsednik DU Dobova-Kapele Slav-
ko Bokor (desno) je iz rok svojega 
hrvaškega kolega Željka Gašparin-
čića prejel monografijo o Občini 
Brdovec.

Direktorica DSO Krško Ani 
Nuša Masnik je v predstavi-
tvi življenja in dela v domu de-
jala, da pri svojem delu zapos-
leni izvajajo storitve oskrbe, ki 
jih prilagajajo na način, da so te 
stanovalcem čim bolj prijazne, 
po drugi strani pa si prizadeva-
jo vselej znova dosegati in oh-
ranjati tudi visok nivo storitev 
zdravstvene oskrbe in nege, ki 
jo izvajajo po naročilu zdrav-
nika. Po 22 stanovalcev živi v 
gospodinjskih skupinah, tre-
nutno je tovrstnih skupin de-
set. Sobe, v katerih prebivajo, 
so razporejene okrog bivalne 
kuhinje in dnevnega prostora, 
ki ju koristijo stanovalci po že-
lji, hkrati pa imajo možnost, da 
sodelujejo pri raznih opravilih, 
kot so kuhanje, pranje, pospra-
vljanje ipd. »Gre za opravila, ki 
so jih opravljali vse življenje, 
vrstni red dogodkov, asocia-
cija vonjev, zvoki ter šumi jih 
spominjajo na vsakdanje delo 
in jim omogočajo ohranjanje 
stika z običajnim življenjem.« 
Po vseh skupinah delujejo stal-
ne zasedbe zaposlenih, ki na ta 
način tudi dobro poznajo želje 
in potrebe vsakega stanovalca: 
»Od tistih potreb, ki zahtevajo 
najvišje strokovno znanje pa 
vse do preprostih vsakdanjih 
potreb, od zdravstvene nege 

DSO Krško dom četrte generacije
KRŠKO - Dom starejših občanov Krško je dopolnil 40 let, jubilej pa so zaposleni in gostje 14. junija obeleži-
li s slovesnostjo v Kulturnem domu. Za 200 stanovalcev doma skrbi 111 zaposlenih, ki se trudijo, da zgrad-
ba niso zgolj zidovi, temveč da je ta prežeta s prijaznostjo, domačnostjo in toplino. 

ali rehabilitacije pa vse do tega, 
kdo ima raje maslo ali pašteto 
... Velja namreč, da le zidovi in 
oprema ne pomenijo nič nove-
ga, če za tem ne stojijo opolno-
močeni zaposleni, ki znajo in 
želijo delati prave stvari,« je še 
med drugim dejala direktori-
ca doma.

Predanost delu zaposlenih je 
bila prepoznana tudi na nivo-
ju občine Krško, saj je Dom sta-
rejših občanov ob letošnjem 
občinskem prazniku prejel ve-
liki znak Občine Krško, da DSO 
Krško po kakovosti sodi v sam 
vrh socialno-varstvenih usta-

nov v Sloveniji, pa je na pri-
reditvi potrdil tudi Franc Im-
perl, univ. dipl. psiholog, iz 
podjetja Firis Imperl iz Lju-
bljane, v katerem izvajajo izo-
braževanje zaposlenih v soci-
alnem varstvu. Poudaril je, da 
so se v krškem DSO že pred leti 
sistematično in z zavedanjem 
vključili v izobraževanje za-
poslenih. Pomembno namreč 
je, je dejal Imperl, da se nanje 
ob postavljanju stanovalcev na 
prvo mesto ne pozabi, saj je le 
cenjen, upoštevan in motivi-
ran delavec sposoben vzposta-
viti in graditi ustrezen odnos 
s stanovalci. To se odraža tudi 

na sami ustanovi, ki je dom 4. 
generacije za bivanjsko oskr-
bo stanovalcev v gospodinj-
skih skupnostih, ki niso le po-
sebne po arhitekturni osnovi, 
temveč delo v njih poteka po 
sodobnih konceptih in meto-
dah dela s starejšimi ljudmi, 
ki temeljijo na sožitju in sku-
pnem delu zaposlenih in sta-
novalcev. Najboljše želje, da bi 
z dobrim vetrom v jadra plu-
li dalje, sta DSO ob tej prilož-
nosti zaželela tudi krški župan 
mag. Miran Stanko ter Zoran 
Hublaj, predsednik upravnega 
odbora Skupnosti socialnih za-
vodov Slovenije (SSZS).

Organizirano socialno varstvo 
je bilo v Krškem vzpostavlje-
no leta 1977 z izgradnjo Doma 
upokojencev na Vidmu, ki je 
najprej deloval kot enota Doma 
upokojencev Impoljca, od leta 
1995 pa kot samostojni zavod. 
Na sedanjo lokacijo Spodnjega 
Griča so se v novogradnjo pre-
selili leta 1998, število uporab-
nikov pa se je s tem povečalo 
za več kot 200 %. Pretežni del, 
78 %  stanovalcev, katerih pov-
prečna starost znaša 83 let, je 
iz občine Krško, sicer pa domu-
jejo v domu starejši iz 12 slo-
venskih občin.
 Bojana Mavsar

Z jubilejne slovesnosti (z leve): Jožica Mikulanc, prva direkto-
rica DSO Krško, predsednik in sekretar SSZS Zoran Hublaj in 
Jaka Bizjak, Ani Nuša Masnik, ki DSO vodi zadnjih pet let, žu-
pan mag. Miran Stanko s soprogo, podžupanja Ana Somrak 
in direktorica občinske uprave Melita Čopar.

DOLENJA VAS - Kulturno 
društvo Žarek Dolenja vas 
- sekcija Ljudski pevci Ajda 
je 13. maja v domači dvo-
rani pripravilo tradicional-
no pevsko druženje »Lepo 
je res na deželi«. S tokratno 
prireditvijo so obeležili svo-
jo 18-letnico delovanja. 

Vodja Ajde Irena Stergar je 
v nagovoru dejala: »Pevcem, 
vsem skupaj in vsakemu po-
sebej, se zahvaljujem, saj je 
prispevek, ki ga posamezno 
in skupno vložimo v prepe-
vanje ljudskega petja kot tisti 
najmočnejši vezni člen. Hvala, 
da ste to, kar ste - dobri pev-

BREŽICE - 31. maja je na brežiški Fakulteti za turizem potekala 
seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo UM. 
Člane komisije sta v imenu fakultete sprejela prodekana doc. dr. 
Mitja Gorenak in doc. dr. Maja Turnšek Hančič. Slednja je pri-
sotnim predstavnikom članic UM predstavila delovanje Fakulte-
te za turizem na področju trajnostnega in družbeno odgovornega 
ravnanja. Komisija je nato obravnavala vizijo razvoja Slovenije 
do 2050 in program dela komisije. Najpomembnejša naloga ko-
misije je sicer zagotoviti, da bodo zaposleni in študenti pridobi-
li znanje, spretnosti in vrednote, ki jih potrebujejo za delovanje 
v skladu z načeli trajnostnega in družbeno odgovornega razvo-
ja. Sestanek so zaključili na brežiškem gradu, kjer jih je sprejel 
župan občine Brežice Ivan Molan ter jim predstavil sodelova-
nje lokalne skupnosti z univerzo in fakulteto. Ob zaključku so si 
zbrani ogledali tudi sam grad, ki ga je razkazala v. d. direktorice 
Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Društvo 
kmetic Brežice pa je v prijetnem grajskem ambientu pripravilo 
pogostitev.  Vir: Fakulteta za turizem

Polnoletnost dolenjevaške »Ajde«

ci, dobri prijatelji, dobri pevski 
tovariši, ki v srcu nosite našo 
lepo slovensko ljudsko pesem 
in jo predano prenašate tudi 
občinstvu. Hvala vam, da mi 
zaupate, da vas vodim, usmer-

jam in se dogovarjam za na-
stope.« Prepričana je, da so v 
domačem kraju v teh letih pus-
tili neizbrisen pečat. Tokrat so 
oder še bolj pestro zapolnili, 
saj so v goste prišli Koledniki iz 

Bušeče vasi, Ljudski pevci Bi-
zeljsko, Fantje artiški iz Artič, 
Etno skupina Nojek iz Bistri-
ce ob Sotli in Folklorna skupi-
na Mandrač iz Kopra, za konec 
pa so vsi nastopajoči družno 
izvedli pesem »Prav lepo je 
res na deželi«. Čestitke k pol-
noletnosti domačih pevcev je 
v svojem nagovoru dodal tudi 
predsednik sveta KS Dolenja 
vas Goran Udovč ter v imenu 
predsednice Mateje Jesenšek 
predstavnica društva. S pose-
bej izbranimi in prijetno poda-
nimi povezovalnimi vložki sta 
navdušili tudi Vesna Kodrič in 
njena iskriva hčerka Maruška. 
 M. Hrvatin

Ljudski pevci Ajda so praznovali 18. obletnico.

Družbeno odgovorno povezovanje
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 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

»Vsako praznovanje je veza-
no na nek pomemben dogo-
dek in prav tako je praznik 
naše krajevne skupnosti ve-
zan na dogodek po končani 
drugi svetovni vojni, ko se je v 
osnovni šoli na Blanci konča-
lo poučevanje v nemškem je-
ziku in se ponovno začelo po-
učevanje v slovenskem jeziku. 
To se je zgodilo 10. junija leta 
1945. Ta dan je bil za krajan-
ke in krajane Blance ter oko-
lice zelo pomemben, zato so  
članice in člani sveta Krajev-
ne skupnosti Blanca na prvi 
redni seji leta 2011 sprejeli 
sklep, da je praznik  naše kra-
jevne skupnosti že omenje-
nega dne,« je v uvodu svojega 
nagovora dejal predsednik KS 
Blanca Marjan Ločičnik in se 
v nadaljevanju zahvalil vsem, 
ki so omogočili uspešno izpe-
ljavo nekaterih projektov za 
višjo kakovost bivanja v skup-
nosti. Med letošnjimi pridobit-
vami sta tudi obnovljena odse-
ka lokalne ceste Blanca - Čanje 
in Poklek - Podvrh, ki sta bila 
namenu uradno predana prav 
na dan praznovanja krajevne-

Septembra četrti oddelek vrtca
POKLEK - Letošnji krajevni praznik je Krajevna skupnost Blanca obeležila 16. junija z otvoritvijo dveh ob-
novljenih cestnih odsekov in s krajevno slovesnostjo v večnamenskem prostoru PGD Poklek, kjer so bila 
podeljena tudi krajevna priznanja.

ga praznika. Zbrane je nagovo-
ril tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki se je deloma navezal 
na govor svojega predhodnika 
in dejal: »Od ponovne uved-
be pouka v slovenskem jeziku 
imamo danes na Blanci sodob-
no in kvalitetno osnovno šolo, 
imamo pa tudi predšolsko 

vzgojo in s 1. septembrom po 
dobrih šestih letih odpiramo 
četrti oddelek vrtca na Blanci, 
kar je zelo pomembno za mla-
de starše, za mlade družine, ki 
ostajajo v teh krajih.« Poudaril 
je še željo po sorazmernem ra-
zvoju vseh krajevnih skupnosti 
v občini, k čemur prispeva tudi 

vsak posameznik svoj delež. 

Na dogodku, ki sta ga povezo-
vala Tanja Žibert in Domen 
Mirt, sta nato predsednik kra-
jevne skupnosti in župan po-
delila še letošnja krajevna pri-
znanja. Javno pohvalo krajevne 
skupnosti so prejeli Milan Ko-
zole, Matjaž Njeguš (pohva-
lo je v njegovem imenu prev-
zel Franc Pavlin) in Valerija 
Mirt, plaketo je prejela Milka 
Slemenšek za delo na podro-
čju prostovoljstva v različnih 
društvih. 

Spremljevalni kulturni pro-
gram so izvedli člani in čla-
nice  KD Godba Blanški vino-
gradniki, Ljudski pevci Blanca, 
učenke in učenci OŠ Blanca 
pod vodstvom učiteljice Kse-
nije Juh in Kulturno-umetni-
ško društvo Poklek. Prazno-
vanje se je zaključilo  z zabavo 
na prostem, na prireditvenem 
prostoru pri PGD Poklek, 
kjer je za dobro razpoloženje 
skrbel ansambel Jarica. 

 Smilja Radi

Nagrajenki in nagrajenca (od leve proti desni): Franc Pavlin 
je pohvalo prevzel v imenu Matjaža Njeguša, Milka Slemen-
šek, Valerija Mirt in Milan Kozole s predsednikom KS Blan-
ca Marjanom Ločičnikom in županom sevniške občine Sreč-
kom Ocvirkom.

Konec aprila letošnjega leta je močno deževje povzročilo precejšen 
dvig gladine reke Save s pritoki, zaradi česar je prišlo do usada bre-
žine reke Save na lokalni cesti Podkraj – Radeče pri vstopu v Škrato-
vo dolino. Usad je v dolžini cca. 40 metrov poškodoval lokalno ces-
to, tako da je slednja ostala odprta le še za lokalni promet.

Občina Radeče je v sodelovanju z Direkcijo za vode, Sektorjem ob-
močja srednje Save, takoj po dogodku pristopila k postopkom za iz-
vedbo sanacije poškodovanega območja. Koncesionar Hidrotehnik 
d.d. je z gradbenimi deli pričel sredi prejšnjega tedna, dela pa bodo 
končana predvidoma konec meseca. V času izvajanja del bo skla-
dno s potrebami izvajalca del občasno postavljena začasna popol-
na zapora lokalne ceste. 

Urejanje avtobusnih postajališč
Konec leta 2016 je Občina Radeče pričela z izvajanjem projekta po-
stopnega urejanja oziroma obnavljanja avtobusnih postajališč na 
svojem območju. Mreža avtobusnih postajališč na območju občine 
Radeče namreč že dlje časa ni bila temeljiteje obnovljena in je kot 
taka postopno izgubljala funkcionalnost, čeprav so avtobusni pre-
vozi v naši občini še posebej za šolsko mladino še vedno izjemne-
ga pomena. 

S ciljem izboljšanja pogojev za izvajanje avtobusnih prevozov je Ob-
čina Radeče tako v letošnjem letu pristopila k projektu obnove po-
stajališč s postavitvijo novih oziroma z zamenjavo dotrajanih objek-
tov z novimi, modernimi nadstrešnicami. Kot prva je bilo tako v 
decembru lanskega leta na novo postavljena avtobusna nadstre-
šnica Komunala na Titovi ulici, v mesecu aprilu letošnjega leta pa 
sta bili postavljeni še dve nadstrešnici – na novo je bila postavljena 
nadstrešnica Trg pred Jadranom v Radečah, na Brionih pri Jagnjenici 
pa je bila stara nadstrešnica zaradi dotrajanosti zamenjana z novo. 
Projekt se bo nadaljeval skladno z zaznanimi potrebami po menja-
vi dotrajanih nadstrešnic oziroma urejanju avtobusnih postajališč.

Sanacija usada na lokalni cesti 
Podkraj – Radeče

Še sploh, ker so tovrstne želje 
po še tesnejšem povezovanju 
v skupnosti dozorele in bile 
izražene s strani krajanov, kar 
so med drugim dokazali kra-
jani Brezovske Gore in Straže, 
kjer so pripravili dobro obi-
skana kresovanja. »Z name-
nom druženja smo organizira-
li že tradicionalni Valentinov 
pohod, ki hkrati spodbuja gi-
banje v naravi in spoznavanje 
okoliških krajev, v času pusta 
pa so nas obiskali živahni Ko-
ranti iz Markovcev pri Ptuju, ki 
so prav tako med krajani zbu-
dili veliko zanimanja,« je de-
jal Damjan Mežič. Sicer pa je 

Podmladka je dovolj za avtobus
SENUŠE - Senušanke in Senušani so 17. junija s slovesnostjo, kmečkimi igrami in družabnim srečanjem 
obeležili krajevni praznik, posvečen spominu na vrnitev izgnancev po 2. sv. vojni na svoje domove. Ob tem 
je praznik, kot je dejal predsednik sveta KS Damjan Mežič, tudi priložnost za druženje in veselje.

zbranim na prireditvi povzel 
tudi pridobitve na območju 
krajevne skupnosti v obdob-
ju enega leta. Med drugim so 
v Križah asfaltiranli ulico 'Moj 
mir' v dolžini 300 metrov, prav 
v tolikšni dolžini so preplasti-
li dotrajano cesto proti Lad-
ni, na Senušah obnovili ces-
to proti cerkvi, v Drenovcu pa 
cestni odsek proti Direnbeko-
vim. Kot je še dejal, so izje-
mnega pomena sredstva, gre 
za 100.000 evrov, ki so jih po 
desetih letih pošiljanja dopi-
sov in pogovorov pridobili od 
Agencije RS za okolje za ure-
janje vodotokov. V sklopu tega 

je že urejen vodotok proti Dre-
novcu, sledilo pa bo urejanje 
struge proti Dolejam. Med na-
črtovani investicijami, je po-
vedal, bo Občina Krško pred-
vidoma v prihodnjem letu 
sanirala skozi Volčje jame zelo 
poškodovan cestni odsek proti 
Veliki vasi, sicer pa je navedel, 
da si prizadevajo zagotoviti 
tudi avtobus za prevoz do le-
skovške šole: »Naj omenim, da 
imamo v Brezovski Gori veliko 
podmladka, kar 23 otrok je, ki 
obiskujejo vrtec ali šolo. Zato 
si že nekaj let prizadevamo, da 
bi organizirali avtobusni pre-
voz, žal pa s strani občine še 
nismo prejeli pozitivnega od-
govora.«

Slavnostno prireditev so z 
glasbenimi vložki popestrili 
Mladi ritem vodovodarji iz le-
skovške šole in glasbena sku-

pina Ješča vešča, sestavljena 
iz ljubiteljskih glasbenikov iz 
krajev po Dolenjski, ki z različ-
nimi glasbenimi zvrstmi obu-
jajo glasbo prejšnjega stole-
tja, v ospredju pa je ciganski 
swing, jazz standardi in etno 
folk rock, skupina pa ustvar-
ja tudi avtorsko glasbo. Uradni 
del slovesnosti je predsednik 
Mežič zaključil s podelitvijo 
priznanj štirim sodelujočim 
ekipam na zabavno-športnih 
kmečkih igrah, in sicer ekipam 
Brezovske Gore, ki je osvojila 
1. mesto, Senuš, Križ in ekipi 
krajevnih svetnikov. Sicer pa 
sta vse prisotne nagovorili in 
jima čestitali ob krajevnem 
prazniku tudi podžupanja 
Ana Somrak in predsednica 
KO DIS Leskovec pri Krškem 
Anica Baznik.
 B. Mavsar, 
 foto: Sv. M. 

Zmagovalna ekipa Brezogorcev med igro skakanja v vrečah

www.PosavskiObzornik.si
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V KRŠKEM NA CKŽ 134a 
(pri Megadomu levo)
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... ter tudi v zahvalo učitelji-
ci glasbe na OŠ Adama Boho-
riča Brestanica Stanki Macur, 
ki je 40 let ne le glasbeno pou-
čevala številne generacije tam-
kajšnjih osnovnošolcev, temveč 
kot mentorica, vodja različnih 
sestavov in vokalistka bogati-
la glasbeni in kulturni utrip v 
kraju kakor tudi širše. Svet Kra-
jevne skupnosti Brestanica ji 
je zato namenil najvišje kra-
jevno priznanje - zlato plake-
to KS Brestanica, ki jo je za 38 
let vestnega in predanega dela 
na gradu, pripravo, urejanje in 
vodenje razstavnih zbirk ter za 
tvorno sodelovanje z društvi 
in posamezniki v kraju preje-
la tudi kustosinja in vodja bre-
staniške enote Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije na gradu 
Irena Fürst, ki je bila tudi le-
tošnja slavnostna govornica na 
prireditvi. Slednja se je v govo-
ru navezala na 40-letno sode-
lovanje muzeja z brestaniško 
KS ter tamkajšnjimi društvi, 
pa tudi Kulturnim domom Kr-
ško, ki je upravljavec gradu. 
»Vsa naša sodelovanja in pri-
zadevanja so obrodila sado-
ve. Nekaj kamenčkov smo pri 
tem dodali tudi vsi mi, vi, kra-
jani, in na drugi strani strokov-
ni muzejski delavci. Imamo lep, 
obnovljen grad, ki nam ga lah-

Brestanica zapela Stanki Macur
BRESTANICA - Na 'Brestanica poje', osrednji prireditvi ob prazniku KS Brestanica, so se 9. junija v velikem 
številu zbrani krajani v atriju rajhenburškega gradu poklonili spominu na vrnitev izgnancev po 2. sv. vojni, 
že 32. leto zapored pa zapeli v pozdrav lepši sedanjosti, svetlejšim prihodnjim letom ...

ko marsikdo zavida, in imamo 
muzejske razstave, ki se jih ne 
bi sramoval noben muzej na 
Slovenskem,« je še dejala. 

Ob navedenima prejemnica-
ma zlate plakete KS Bresta-
nica je predsednik sveta KS 
Vlado Bezjak podelil še osta-
la krajevna priznanja, in sicer 
sta pisno priznanje KS preje-
la Marija Ogorevc in Boštjan 
Železnik, bronasto plaketo To-
maž Omerzel, srebrno plake-
to Tenis klub Brestanica ter 
znak KS Društvo upokojencev 
Brestanica. Bezjak je za zbra-
ne povzel tudi pridobitve v kra-
ju v obdobju od lanskoletnega 

do letošnjega krajevnega pra-
znika, ki prispevajo k dvigu ka-
kovosti življenja krajanov, med 
drugim sanacijo plazu Sajovec 
v Dolenjem Leskovcu, napelja-
vo javne razsvetljave pri raj-
henburškem gradu, izgradnjo 
mostu v Anžah in poslovilne-
ga objekta na brestaniškem 
pokopališču, ureditev sanitar-
nih prostorov v cerkvi sv. Petra 
in Pavla, izgradnjo kanalizacij-
skega omrežja v Jetrnem selu 
idr., več projektov pa je ravno-
kar v teku: »Trenutno se izva-
jajo dela na novem skladišču 
lesnega prostora v Sotelskem, 
nakar bo urejen še obstoje-
či lesni prostor pri železniški 

postaji. Dela potekajo na po-
vezovalni cesti od Ceste prvih 
borcev prek novozgrajenega 
mostu čez Dovški potok, mimo 
bazena do Jetrnega sela, v teh 
dneh pa bo izvajalec del pričel 
še z deli na krožišču Dorc, vsi 
pa že težko pričakujemo tudi 
pričetek nadomestne gradnje 
našega vrtca.«

Pester glasbeni program so iz-
vedli: otroška zbora Balončki iz 
brestaniškega vrtca in cerkve-
nega zbora, oba vodi Tatjana 
Kukovičič, otroški in mladin-
ski zbor pod vodstvom Stan-
ke Macur, Rajhenburški oktet 
in MoPZ Svoboda pod taktir-
ko Janka Avsenaka, cerkve-
ni mešani zbor pod vodstvom 
Monike Habinc Rostohar ter 
tenorist Marko Železnik, za 
instrumentalni spremljavi pa 
sta poskrbela citrarka Anja 
Drstvenšek in pianist Lucijan 
Cetin. Uradni del slovesnosti, 
ki ga je povezovala Margareta 
Marjetič, je na prisrčen in gan-
ljiv način zaokrožil za to prilož-
nost v velikem številu formiran 
zbor, ki so ga tvorili nekdanje 
pevke in pevci, ki so v različnih 
obdobjih prepevali v šolskih 
zborih ali drugih sestavih pod 
vodstvom Macurjeve. 
 Bojana Mavsar

Krajevne nagrajenke in nagrajenci s predsednikom Vladom 
Bezjakom in častnim krajanom Primožem Kozmusom

BRESTANICA - Praznični brestaniški junij bo v soboto, 24. juni-
ja, zaključil Petrov sejem, letos združen z 20. Prangerjado, slo-
venskim srečanjem krajev, ki so v preteklosti imeli pranger kot 
znak sodne časti in hkrati prostor za obsodbo in javno kaznova-
nje nepridipravov. Na prireditvi, ki bo potekala od 10. ure dalje 
pri brestaniškem gasilskem domu in v tunelih, se bo vključno z 
Brestanico predstavilo kar deset slovenskih krajev, trije izmed 
njih pa bodo na duhovit, krajevno obarvan način prikazali tudi 
sojenje na prangerju, pri čemer bodo za še bolj razgiban in bar-
vit program tradicionalno poskrbeli domači kulturni in turistič-
ni aktivisti. 

Brestanica gosti 20. Prangerjado

Skozi to taborišče je odšlo v iz-
gon v Nemčijo in Srbijo ter na 
Hrvaško več kot 60 tisoč Slo-
venk in Slovencev. Odpelja-
li so jih kot živino s 140 tran-
sporti in mnogi se niso nikoli 
več vrnili v domovino. Izgnan-
ke in izgnance so popisali in 
jih opremili s številkami, od-
tisnjenimi na svetinjicah, ki so 
jih kovali v zbirnem taborišču. 
Na ta čas iz preteklosti danes v 
bližini gradu Rajhenburg spo-
minjajo obnovljeni prostori - 
nekdanji konjski hlev s slamo, 
razstavljeni predmeti in foto-
grafije … Na eni izmed foto-
grafij v razstavnem prostoru 
je Vlasta Krajnc Drstvenšek 
pokazala na mlado temnola-
so dekle v skupini: »To je moja 
mama, Marija Rajgl. Ko se je 
vrnila iz nemškega taborišča, 
mi je pogosto pripovedova-
la, kako je bilo hudo. Takšne 
izkušnje res ne privoščim ni-
komur.« Dogodkov iz prete-
klosti se spominja tudi pred-
sednica DIS 1941-1945 Ivica 
Žnidaršič, ki je del svojih spo-
minov zapisala v knjigi Buč-
ka na Dolenjskem skozi čas. 
V njej poleg pričevanj še ne-
katerih izgnanih ljudi lahko 
preberemo tudi njene spomi-
ne: »Našo družino so izgnali 
3. novembra 1941. Zjutraj se 
je pred hišo ustavil kamion, z 

Izgnanski spomini tudi v knjigah
BRESTANICA - 7. junija je v obnovljenih hlevih in konjušnicah pri gradu Rajhenburg potekal dan odprtih 
vrat v spomin na dogodke leta 1941, ko so postali takratni hlevi in konjušnica eno največjih zbirnih tabo-
rišč za izgon Slovenk in Slovencev. 

njega so poskakali Nemci  s pu-
škami,  obkolili so hišo in za-
čeli tolči po vratih. Mama in 
oče sta nas, otroke, začela hit-
ro oblačiti in obuvati/.../Od-
peljali so nas v hleve pri gra-
du Rajhenburg. Tam smo nekaj 
dni ležali na goli slami. Zopet 
so nas popisovali in vsak je do-
bil okrog vratu  železno plošči-
co s številko. Oče je rekel: ’Se-
daj so nas označili kot pse’. Iz 
Rajhenburga so nas odpeljali z 
vlakom, ne da bi povedali, kam. 
Vozili smo se 41 ur ...« Nekate-
re zgodbe, izpovedi izgnank in 
izgnancev so zbrane in zapisa-
ne tudi v knjigi Spomini in pri-

čevanja, a mnogo zgodb ne bo 
nikoli zapisanih, o njih bodo še 
naprej šepetale stene - o stra-
hu, nemoči, ponižanju … 

Leta 2004 je Društvo izgnan-
cev Slovenije 1941-1945 v že-
lji po temeljiti obnovi nekdanje 
konjušnice in dela grajskih hle-
vov kot spominskega objekta z 
Mariborsko škofijo podpisalo 
najemno pogodbo za dobo 99 
let, potek celovite obnove pa 
je podrobneje opisan v poseb-
ni brošuri z naslovom Največje 
zbirno taborišče za izgon Slo-
vencev leta 1941 - hlevi in ko-
njušnice pri gradu Rajhenburg 

v Brestanici pri Krškem (ime-
na darovalk in darovalcev, ki 
so prispevali sredstva za ob-
novo, so zbrana v posebni 
knjigi). V spomin in opomin je 
tudi stalna razstava v samem 
gradu pod naslovom »Sloven-
ski izgnanci 1941-1945«, ki 
je postavljena v štirih sobah 
prvega nadstropja rajhenbur-
škega gradu. V društvu si bodo 
še naprej prizadevali, da bi bila 
izplačana tudi vojna škoda in 
odškodnina. »Vladam Repu-
blike Slovenije in Državnemu 
zboru smo že v preteklih le-
tih posredovali številna gradi-
va o vojni škodi in vojnih od-
škodninah, na osnovi katerih 
smo uveljavili nekatere pra-
vice na področju socialnega, 
zdravstvenega in pokojninske-
ga varstva. V celoti pa je osta-
lo odprto vprašanje poravnave 
vsaj delne gmotne škode,« je 
še izpostavila dolgoletna pred-
sednica Društva izgnancev Slo-
venije, ki je o tem napisala tudi 
knjigo z naslovom Nemčija še 
ni plačala vojne škode. 

 Smilja Radi

Predsednica DIS 1941-1945 Ivica Žnidaršič z v izgnanstvu ro-
jeno Stanko Račič (desno) in izgnanko Zdenko Kaplan (levo)

PODSREDA, MARIBOR - 12. junija 
je pod okriljem Slovenske turistič-
ne organizacije (STO) in Konzorcija 
Slovenia Green potekal prvi »Zeleni 
dan slovenskega turizma«. V okvi-
ru tega dne so petim turističnim de-
stinacijam, trem ponudnikom, trem 
parkom in dvema turističnima agen-
cijama, ki so uspešno prestali ocenje-
vanje v okviru certifikacijske »Ze-
lene sheme slovenskega turizma« 
(ZSST), podelili priznanja »Slovenia 

Green«. Priznanje je poleg Triglavskega narodnega parka in par-
ka Škocjanskih jam prejel tudi Kozjanski park in nanj je pono-
sen tudi direktor omenjenega parka mag. Teo Hrvoje Oršanić 
(na fotografiji), ki je dejal: »Slovenska turistična organizacija je 
prepoznala pomen biotske raznolikosti v naši državi, naše kra-
jinske pestrosti, naš okolju prijazen turistični razvoj.«  S. R.

Priznanje Kozjanskemu parku 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Iskrene čestitke 
ob dnevu državnosti! 
Praznujmo ponosno, 

s Slovenijo v srcu.

SDS Brežice, SDS Krško,
SDS Sevnica in SDS Radeče

Občankam in občanom
čestitamo

ob dnevu državnosti.

stranka
modernega
centra

Lokalni odbori Brežice, Krško in Sevnica

Osrednja krajevna prireditev 
največje krajevne skupnos-
ti v občini, ustanovljene leta 
1962, je potekala 16. junija v 
krški Dvorani v parku. Kot je 
v uvodu slavnostnega nagovo-
ra povzela besede znameni-
tega angleškega politika Win-
stona Churchila predsednica 
sveta KS mesta Krško mag. 
Nataša Šerbec, namreč »na-
rod, ki ne časti svoje zgodovi-
ne in je ne ohranja v trajnem 
spominu, ne zasluži imena na-
rod«, v nadaljevanju govora 
pa se je navezala tudi na po-
vojni razvoj mesta, ko sta se 
leta 1953 združila naselji Vi-
dem in Krško: »Staro mestno 
jedro je ostalo upravno krajev-
no in hkrati občinsko središče 
in se napredujoč proti jugu zli-
lo z razvojno obetavnim obmo-
čjem trgovinske, zdravstvene, 
šolske in športne četrti. Na le-
vem savskem bregu je v tret-
jem sestavnem delu krajevne 
skupnosti napredovala pred-
vsem stanovanjska gradnja 
in so v njem ostale še neka-
tere pomembne funkcije, kot 
sta bančništvo in promet. Če 
bi se sprehodili po obrobnih 
delih naše skupnosti, ki so še 
vrsto let po osvoboditvi ohra-
njali pečat in videz agrarnega, 
bi lahko ugotovili, da temu že 
dolgo ni več tako.« Kot je me-
nila, se bo v prihodnje treba v 
večji meri posvetiti še same-
mu urejanju središča krajevne 
skupnosti, četudi je to z novo 
namembnostjo, vsebinami ter 
komunalnimi posegi postalo 
privlačnejše tako za obiskoval-
ce kot v njem živeče prebivalce, 
predvsem bi bilo, je še omeni-
la, treba z vsebinami zapolniti 
izpraznjene poslovne prosto-
re v starem jedru. Tudi župan 
mag. Miran Stanko se je nave-
zal na razvoj mesta, rekoč da 
investicije v njegovo ureditev 
že potekajo in bodo tudi v pri-

Več pozornosti središču mesta
KRŠKO - V spomin na prvo krško partizansko skupino, zajeto 29. julija 1941 v Rorah nad Krškim, ki so jo 
okupatorjevi rafali kot prve žrtve 2. sv. vojne na Slovenskem pokosili dan kasneje v gozdu Dobrava, obele-
žuje praznik KS mesta Krško, ki se ob tem spominja tudi vrnitve izgnancev po vojni na svoje domove. 

hodnje, pri čemer je izpostavil 
za občane pomembnejše pro-
jekte, ki so že v teku ali v na-
črtovanju, kot sta med drugim 
tretji krški most in knjižnica.

Ob spremljajočem glasbe-
nem programu, ki so ga izva-
jali glasbeniki Toni Sotošek 
z družino, sopranistka Anja 
Žabkar, tenorist Aljaž Fara-
sin ter Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Senovo 
ob harmonikarski spremljavi 
Adolfa Moškona ter članov 
Ansambla Jožeta Škoberne-
ta, sta mag. Šerbčeva in Slav-
ko Šribar, predsednik Komi-
sije za priznanja pri svetu KS, 
podelila letošnja krajevna pri-
znanja. Priznanje KS z denar-
no nagrado je prejel Rokome-
tni klub Krško, ki je v letošnji 
sezoni v ligaških tekmovanjih 
sodeloval s petimi klubskimi 
ekipami različnih starostnih 
kategorij. Priznanje KS mesta 
Krško so prejeli: Gasilska eno-
ta Pijavško, ki deluje v sklopu 
PGD Krško kot enota od leta 
1987 in zagotavlja protipožar-
no zaščito prebivalcev in njiho-
vega imetja v treh naseljih Pi-
javškega; Kovinska galanterija 
Peter Žabkar - Žabkar kot sa-
mostojni podjetnik dejavnost 

oblikovanja kovin izvaja od 
90. let prejšnjega stoletja da-
lje na Trški Gori, kjer s štirimi 
zaposlenimi uspešno posluje 
s številnimi podjetji v doma-
či občini in izven njenih meja; 
Fizioterapija Metod Vodeb 
- Vodeb je leta 1999 pridobil 
koncesijo in na Vidmu odprl 
zasebno fizioterapevtsko am-
bulanto za oskrbo pacientov z 
obolenji in poškodbami gibal-
nega sistema, je pa tudi član 
Pihalnega orkestra Krško in 
uspešen amaterski športnik; 
Sebastjan Komočar, ki se je 
po srednji zdravstveni šoli za-
poslil v ljubljanski psihiatrični 
kliniki, od leta 2005 pa je kot 
zdravstveni tehnik zaposlen v 
urgentni službi ZD Krško. Ko-
močar je od leta 2011 dalje 
pobudnik in organizator pro-
jekta Rešimo življenja, je tudi 
predavatelj, inštruktor in član 
strokovnega centra RK Slove-
nije, izkazal se je kot glavni or-
ganizator zdravstvene oskr-
be migrantov konec leta 2015, 
med drugim že vrsto let kot 
privrženec krškega nogome-
ta nudi fizioterapijo trem eki-
pam mladih, ki tekmujejo v 
prvi državni ligi. Priznanje s 
plaketo KS so prejeli Evroele-
ktron - Aleš Škoberne s.p. - 

od leta 1991 delujoče podje-
tje s trgovinsko in storitveno 
dejavnostjo je Škobrne prev-
zel leta 2000 po smrti očeta in 
prodajo avdio-vizualne opre-
me, mobilne telefonije in go-
spodinjskih aparatov uspešno 
nadgradil še s prodajo, name-
ščanjem in vzdrževanjem kli-
matskih naprav; Ani Nuša 
Masnik, ki kot direktorica že 
peto leto vodi Dom starejših 
občanov v Krškem, ki je v slo-
venskem prostoru eden boljših 
in sodobnejših. Pod vodstvom 
Masnikove so bili prostori 
doma preoblikovani v sodob-
ne oddelke, v katerih stanoval-
ci živijo in ustvarjajo znotraj bi-
valnih skupin, dom starejših pa 
je postal tudi osnova za prak-
tično usposabljanje zaposlenih 
v domovih četrte generacije in 
je učna baza za usposabljanje 
prostovoljcev. Priznanje s pla-
keto KS mesta Krško sta preje-
la še Zlatko Zorič in Gostilna 
Murko. Zorič je na Valvasorje-
vem nabrežju po očetu prev-
zel vodenje ključavničarske de-
javnosti in jo dopolnil s strojno 
in drugo opremo, hkrati pa že 
vrsto let nudi organizacijsko in 
denarno podporo humanitar-
nim in športnim društvom; Go-
stilna Murko je v mestnem je-
dru umeščena že od leta 1914. 
Z njo oziroma mesarstvom ter 
gostilno kot dopolnilno dejav-
nostjo je začel Ivan Murko, na-
daljeval jo je njegov sin Franc, 
kot že tretji družinski pa jo vo-
dita Srečko Murko s soprogo 
Branko. 

Podelitvi priznanj je sledilo tra-
dicionalno druženje krajank 
in krajanov v mestnem par-
ku, kjer so udeležence s svoji-
mi dobrotami pogostile člani-
ce Aktiva kmečkih žena Sremič, 
z vinsko kapljico pa Društvo vi-
nogradnikov Sremič. 
 Bojana Mavsar

Nagrajenci KS mesta Krško

Skupno praznovanje v Sevnici,
ob tem še nekaj proslav
POSAVJE - Območje Posavja je imelo v osamosvojitveni 
vojni leta 1991 s spopadi v Rigoncah, Krakovskem goz-
du, Prilipah in še nekaterih krajih, pa tudi zaradi obmej-
ne lege in cerkljanskega letališča, pomembno vlogo, spo-
min na te dogodke pa z raznimi dogodki negujejo zlasti 
veteranska združenja, občine, krajevne skupnosti in od-
bori političnih strank.

Praznovanje dneva državnosti, ob katerem se spominjamo 
osamosvojitvenih dogodkov, je bilo lani zaradi 25-letnice dr-
žave posebej slovesno, letos pa je spet nekoliko bolj »običaj-
no«. V Posavju bo skupno posavsko praznovanje že jutri, 23. 
junija, ob 19. uri na gradu Sevnica (v primeru slabega vre-
mena v Kulturni dvorani Sevnica) s koncertom Godbe Sevni-
ca pod taktirko Matica Nejca Kreče. V spremljevalnem pro-
gramu bosta sodelovala še Jure Klenovšek (bariton) in Uroš 
Polanec (harmonika). Udeležence bo pozdravil sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, slavnostna govornica bo dr. Jožica Re-
jec, predsednica uprave družbe Domel holding in prejemnica 
nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 
Pred koncertom bodo ob 17. uri v organizaciji OZVVS Sevni-
ca pred blokom na Planinski cesti 29 obeležili še 26. obletni-
co odhoda enote za posebne namene Teritorialne obrambe 
Sevnica v Krakovski gozd.

Na praznični dan državnosti, v nedeljo, 25. junija, bosta tako 
v Sevnici kot v Brežicah potekali maši za domovino. V brež-
iški cerkvi sv. Roka bo maša ob 15. uri, po njej pa kulturni pro-
gram, na katerem bo slavnostni govornik predsednik prve slo-
venske vlade in evropski poslanec Lojze Peterle. Sledilo bo še 
druženje s pogostitvijo ob lipi in zdravica domovini. Dogodek 
soorganizirajo Občina Brežice, Društvo 1824, Župnija sv. Lo-
vrenca in občinski odbor Nove Slovenije. V Sevnici se bo do-
godek v organizaciji občinskega odbora Nove Slovenije pričel 
ob 18. uri s štartom prvega pohoda slovenskih zastav od spo-
menika osamosvojitvi v občinskem parku do cerkve sv. Roka 
nad Sevnico (vsak udeleženec naj pride na pohod s sloven-
sko zastavo), kjer bo ob 19. uri sveta maša za domovino, ki ji 
bo sledil še recital »Za Slovenijo« in druženje. 

Na predvečer praznika, v soboto, 24. junija, bo ob 20. uri na 
Svetem Vidu nad Čatežem ob Savi praznovanje dneva držav-
nosti s kulturnim programom v organizaciji VTKD Cerklje ob 
Krki. Dnevu državnosti je posvečen tudi tradicionalni prome-
nadni koncert kostanjeviškega pihalnega orkestra, ki bo na 
praznični dan ob 19. uri pred Lamutovim likovnim salonom. 
V torek, 27. junija, ob 20. uri bo v Rigoncah tradicionalna ko-
memoracija, na kateri bodo predstavniki veteranskih orga-
nizacij in občine položili venec k spomeniku padlega borca 
Jerneja Molana.
 P. P.

www.PosavskiObzornik.si
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Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

Spoštovane 
državljanke in državljani 

Republike Slovenije!

Dan državnosti je praznik vseh nas,
zato vam želimo uspešno učenje, 
ustvarjalno delo, prijetno bivanje

in svetlo prihodnost v naši domovini.

SLS OO Krško, Kostanjevica na Krki, 
Sevnica in Brežice

KRŠKO, SEVNICA, KOSTANJEVICA NA KRKI IN BREŽICE

Potem ko so 7. junija v Selah 
slovesno odprli rondo in ob-
novljeno cesto, je za tem v tam-
kajšnjem gasilskem domu po-
tekala še svečana seja sveta KS 
Dobova. Dobitniki priznanja KS 
so letos trije: Vokalna skupina 
Aria, Štef Balja iz Loč in Jožef 
Zupančič z Velikega Obreža. 
VS Aria, ki deluje pod okriljem 
KD Zvezda Dobova (ob odsot-
nosti deklet je priznanje v nji-
hovem imenu sprejela predse-
dnica društva Darinka Cvetko 
Šegota), je priznanje preje-
la za izredne dosežke na po-
dročju zborovskega petja. Ba-
lja je v ljubiteljsko kulturo vpet 
že 28 let, saj je glasbeno pot v 
GPO Loče začel in jo še vedno 
nadaljuje na tolkalih, bil je tudi 
gospodar godbeno-gasilskega 
doma v Ločah, rad pa zaide v 
domače PGD in je tudi član Če-
belarskega društva. Zupančič 
je član PGD Veliki Obrež že vse 
od svojih pionirskih let (1954), 
je predsednik komisije za vete-
rane pri GZ Brežice in član sve-
ta za veterane pri GZ Sloveni-
je. Še vedno je tudi aktiven član 
tekmovalne ekipe v kategoriji 
veteranov. Poleg gasilstva je 
aktivno vpet v Konjeniško dru-
štvo Dobova, v katerem je bil 
tudi predsednik in tajnik, ter v 
pustno skupino Obrški prutar-
ji. Branka Stergar je kot pred-

V prihodnje pričakujejo veliko
DOBOVA - Krajevna skupnost Dobova je tudi letos svoj krajevni praznik v spomin na srečno vrnitev izgnan-
cev v Dobovo in okoliške vasi obeležila s svečano sejo sveta KS Dobova, na kateri so bila podeljena prizna-
nja KS Dobova in Turističnega društva Dobova za najlepše urejeni vasi v krajevni skupnosti.

sednica TD Dobova in komisi-
je, ki je v okviru projekta Moja 
dežela, lepa in gostoljubna oce-
njevala najlepše urejene vasi v 
KS Dobova, priznanji TD pode-
lila Selam pri Dobovi med ve-
čjimi in Mostecu med manjšimi 
vasmi (Mostec je osvojil največ 
točk v absolutni konkurenci). V 
imenu vasi sta priznanji prev-
zela predsednika vaških skup-
nosti Matjaž Savnik (Mostec) 
in Franc Majcen (Sela).

Predsednik sveta KS Dobova 
Mihael Boranič, ki je skupaj 
s podpredsednico Stergarjevo 
podelil krajevna priznanja, je v 
svojem nagovoru poudaril, da 

je dobovska KS med lanskim in 
letošnjim praznikom delovala 
v okviru finančnih zmožnosti. 
Med najpomembnejšimi nalo-
gami, ki so v pristojnosti KS, je 

naštel skrb za urejenost cest 
in poljskih poti, urejanje me-
teornih voda, pokopališča in 
obnovo mrliške vežice (po 30 
letih bodo spet imeli primer-
no urejeno vežico) ter sodelo-
vanje z vaškimi odbori. Veliko 
so postorili na legalizaciji par-
kirišča pri pokopališču, saj so 
v tem letu dokončno prišli do 
gradbenega in uporabnega do-
voljenja. Letos želijo zaključi-
ti obnovo dobovske cerkve in 
obnoviti spomenik padlim v 
prvi svetovni vojni. Izpostavil 
je dobro sodelovanje z župa-
nom, občinsko upravo, občin-
skim svetom, upravno enoto 
in šolo. »V prihodnje pričaku-
jemo veliko, kajti pred nami je 
čas, ki ga ne smemo izpustiti. Z 
načrtovanimi investicijami na 
območju Dobove želimo, da se 
izboljša življenje krajanov na 
vseh področjih,« je dejal Bora-
nič. Pričakujejo pričetek grad-
nje pločnika skozi Mali Obrež 
ter da se bo skozi Mostec zago-
tovila varnost s pločnikom in 
kolesarsko stezo. Upajo tudi 
na čimprejšnji začetek sanacije 
cest in ostale infrastrukture, ki 
je bila poškodovana v času mi-
grantske krize. Ob tem je de-
jal, da so bili izredno razočara-
ni nad odnosom države, saj jim 
je namenila »le« 47 tisoč evrov.

Prisotne je pozdravil tudi žu-
pan Ivan Molan in med dru-
gim omenil, da so v Obrtni coni 
Dobova prodali že vseh pet 
parcel, en industrijski objekt 
se že gradi, skupaj s KS Dobo-
va pa tudi že snujejo, kako bi 
cono še povečali, saj se kaže 
dodatno zanimanje za nakup 
zemljišč. V imenu nagrajencev 
se je zahvalila Cvetko Šegota, 
zahvalne besede pa je bilo sli-
šati tudi s strani Boža Novaka, 
predsednika mestnega odbora 
hrvaškega naselja Ključ Brdo-
večki. Za kulturni program so 
poskrbeli člani MePZ KD Franc 
Bogovič Dobova pod vodstvom 
Aljaža Božiča ter s petjem, re-
citalom in igranjem na harmo-
niko učenci dobovske šole pod 
mentorstvom Martine Rož-
man.
 Rok Retelj

Prejemniki priznanj: (z leve) vas Sela (zanjo Majcen), Balja, 
VS Aria (zanjo Cvetko Šegota), Zupančič in vas Mostec (za-
njo Savnik)

Ob prazniku naše domovine želimo vsem občankam in občanom 
v Posavju in celotni naši Sloveniji srečno. Naj sreča pomeni vse 

tisto, kar je potrebno, da bo, kot smo zapisali v našem programu, 
kvaliteta življenja slehernega državljana tisto, 

kar bo merilo in osnova za srečo. 

Srečno, Slovenija »naša dežela« v letih, ki so pred nami, z željo, 
da bolj složni izkoristimo zgodovinsko priložnost in omogočimo, 
da nam Domovina postane »še boljša mati«, ki jo bomo gradili, 

spoštovali in jo imeli še bolj radi. Naj bo naše skupno darilo 
naši domovini v smislu, da storimo vsi skupaj več zanjo!

Kot prispevek k praznovanju praznika naše Slovenije 
pa stranka ROK organizira srečanje občank in občanov 

na Planini nad Podbočjem.

Vabljeni ste s partnerji, z družinskimi člani ali pa s prijatelji, 
ki jih boste povabili s seboj. V čudoviti naravi bomo preživeli 
praznični dan. Ob 11. uri se torej zberemo, če bo kdo zamudil 

ali pa prišel kakšno uro celo prezgodaj, nič hudega. 
Namen je, da si po dolgem času stisnemo roko, se poveselimo 

in v prijetnem okolju uživamo v kulinariki in v vsem, 
kar sodi zraven. Po uvodni malici se bomo sprehodlili do “Glavice”, 

ki je najvišji hrib v tem predelu Gorjancev. Tu bomo dvignili 
slovensko zastavo in tudi kozarčke v čast naši deželi.

SPOŠTOVANI, OBČANKE IN OBČANI,
 PRIJATELJI IN DOMOLJUBI, 

VZEMITE SI V NEDELJO, 25.06., OB 11. URI 
ČAS IN PRIDITE NA PLANINO NAD PODBOČJEM,

 K LOVSKEMU BIVAKU.

V imenu stranke ROK: Predsednik stranke in predsednik 
občinskega odbora Brežice Marijan Žibert in predsednik 

občinskega odbora Krško David Imperl.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

25. junij

čestitamo ob 
dnevu državnosti

Mihael Boranič
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Kot je poudaril Anton Vetrih, vodja projekta infrastrukturnih ure-
ditev pri HE Brežice, je akumulacijski bazen zgrajen do te mere, da 
omogoča polnitev na končno koto 153 n. m. v. Na območju aku-
mulacijskega bazena sicer potekata še dva projekta, ki ne sodita v 
domeno podjetja Infra, in sicer sanacija jezu NEK in izgradnja tret-
jega krškega mostu v Žadovinku. Dvig vode na končno koto trenut
no zaradi navedenih projektov, ki še nista zaključena, še ni možen, 
je pojasnil Vetrih. Po besedah odgovornega projektanta in vodje 
projekta Krešimirja Kvaternika iz podjetja IBE d.d. je poleg proiz
vodnje električne energije zelo pomemben vidik HE Brežice tudi 
obramba pred poplavami in visokimi vodami, ki ima pri tej hidroe-
lektrarni določeno specifiko. »Nasipi elektrarne bi sicer lahko zadr-
žali visoko vodo znotraj akumulacijskega bazena, vendar je bilo tre-
ba v veliki meri ohranjati poplavno območje na levem in desnem 
bregu Krškobrežiškega polja. V primeru popolne zaščite poplavnih 
območij bi se pretok in gladina Save dolvodno od HE Brežice zvi-
šala, kar bi ogrozilo že zaščitena območja pred poplavami,« poja-
snjuje in nadaljuje: »Pred izgradnjo hidroelektrarne so se popla-
ve prosto razlivale po celem levem in desnem bregu Save, zaradi 
akumulacijskega bazena sedaj ne bo več tako. Po izgradnji nasipov 
se bo voda prosto prelivala čez desni breg Save gorvodno od jezu 
NEK in se bo vračala v strugo dolvodno od hidroelektrarne,« pravi 
Kvaternik in dodaja, da če se je v stanju pred izgradnjo HE popla-
va na desnem bregu začela pri 2000 do 2200 kubičnih metrov na 
sekundo pretoka Save, se bo sedaj to dogajalo šele pri pretokih 
približno 2600 m3/s. 

POMEMBNA VLOGA VISOKOVODNEGA RAZBREMENILNIKA

Odgovorni projektant pravi, da v nobenem primeru ne bi bilo 
možno zaščititi desnega brega Save pred poplavami zaradi vpli-
va na poslabšanje visokih voda in varnosti NEK. »Kar se tiče leve-
ga brega, ni možnosti spuščanja vode čez brežino, ampak je treba 
poplavno vodo, ki se je prej prosto prelivala čez brežine, nadzo-
rovano spuščati čez jez, ki mu rečemo visokovodni razbremenil-
nik,« razlaga. Leta ima sedem zapornic dolžine 20 metrov, dolg 
pa je približno 170 metrov. »Ko bo pri naraščanju Save pretok do-
segel 2900 m3/s, se bo razbremenilnik odpiral in spuščal poplavno 
vodo v levo poplavno cono. V času pred izgradnjo HE se je na tem 
mestu voda začela prelivati in poplavljati pri pretoku 2500 m3/s. 
Pogostost poplav se bo nekoliko zmanjšala tako na levem kot na 

desnem bregu, prav tako se bo zmanjšal tudi njihov obseg,« po-
jasnjuje in dodaja, da so v preteklosti poplavne vode Save segale 
vse do Spodnjega Starega Grada, po izgradnji HE Brežice poplave 
ne bodo več segale tako daleč. 

Visokovodni razbremenilnik predstavlja dislocirano prelivno polje 
HE Brežice, kar pomeni, da bo deloval sinhrono z zapornicami na 
sami elektrarni, upravljavec elektrarne bo upravljal tudi z zapor-
nicami na razbremenilniku. Ob izgradnji nasipov je bilo potreb-
no obstoječo cesto, ki je potekala mimo Racelanda ob Savi proti 
Vrbini in Brežicam, prestaviti, tako da v enem delu poteka tudi čez 
podslapje visokovodnega razbremenilnika. Kvaternik pravi, da bo v 
primeru napovedi odpiranja razbremenilnika promet čez podslapje 
zaprt. Zato bo treba dovolj zgodaj obvestiti ljudi, da ne bodo upo-
rabljali te ceste, ki jo bo treba tudi fizično zapreti z zapornicami. 

Predvidena je tudi zvočna in svetlobna signalizacija, ki bo na odpi-
ranje zapornic opozorila ljudi v širšem območju razbremenilnika. 
V stotih letih bo po predvidevanjih razbremenilnik deloval razme-
roma redko – sedem do desetkrat. Po odpiranju razbremenilnika 
bo voda odtekala po nadomestnih vodnih habitatih. Ko se bodo 
jezera napolnila z vodo, se bo ta začela prelivati čez vzhodni rob 
na poplavno ravnico. Vlogo Save bo ob poplavah po novem prev-
zela vzhodna brežina razbremenilnika.

JAVNOST BODO OBVEŠČALI PRAVOČASNO

Po besedah projektanta je izdelan natančen postopek odpiranja 
zapornic na razbremenilniku in kako bodo potekale faze pripravlje-
nosti, o katerih bo obveščen tudi ReCO Brežice, da bo lahko preko 
medijev javnost obveščal, kaj se dogaja. Postopek je še v fazi uskla-
jevanja z Upravo RS za zaščito in reševanje. »V rednih hidroloških 
razmerah bodo izvajani redni poskusni pogoni in ogledi z name-
nom vzdrževanja stalne pripravljenosti za obratovanje. Poskusno 
obratovanje, ob katerem bo izvedeno tudi prelivanje vode čez za-
pornice s preizkusom signalizacije, je predvideno takoj po polnitvi 
akumulacijskega bazena do končne kote, ko bo tudi javnost sezna-
njena z delovanjem razbremenilnika v realnih razmerah,« je raz-
ložil Kvaternik in dodal, da je predvideno, da so zapornice razbre-

menilnika v mirujočem stanju obešene na kavljih, vse naprave pa 
mirujejo. Ob napovedi visokega pretoka Save bodo daljinsko zag-
nali napravo in preverjali, če vsi sistemi delujejo. Še vedno bo do-
volj časa, da bodo morebitno okvaro odpravili bodisi daljinsko bo-
disi ročno na samem mestu. Ker bodo naprave pod pritiskom, tj. v 
obratovalnem stanju, je predvideno, da se že v tej fazi aktivira sve-
tlobna signalizacija, ki bo opozarjala na možnost odpiranja zapor-
nic. Ko bo pretok narasel na 2500 m3/s, bodo z zvočnim signalom 
opozorili lokalno okolico razbremenilnika, da je treba to območje 
zapustiti. Signal bo drugačen od zvočnega signala splošnega alar-
miranja, saj je z URSZR dogovorjeno, da se ti signali ne mešajo med 
sabo. Pol ure po prvem signalu bodo z drugim signalom opozorili 
na zapiranje cestnih zapornic, tako da bo dostop na območje pod 
zapornicami tudi fizično onemogočen. Ob nastopu pretoka 2900 
m3/s in napovedi nadaljnjega naraščanja bo operater odprl zapor-

nice na razbremenilniku in jih zaprl, ko se bo pretok Save zmanj-
šal pod 2900 m3/s, je pojasnil Kvaternik. 

»Pred izgradnjo HE Brežice se je voda pri 1000 m3/s pri Brežicah že 
začela razlivati v brežiško Vrbino, sedaj ko je struga Save pogloblje-
na do sotočja s Krko, se to zgodi pri 1400 m3/s, ko pa bo izvedena 
končna poglobitev Save dolvodno od sotočja Krke do Mosteca, kar 
je navedeno v DPN za HE Mokrice, se bo voda začela izlivati šele 
pri 1800 m3/s,« pojasnjuje in dodaja, da bo sedaj človek tisti, ki bo 
kontrolirano poplavljal Vrbino iz smeri nuklearke, kljub temu pa 
bo pojav poplave podoben današnjemu. Z monitoringom in opa-
zovanji bodo ugotavljali, ali je kaj bistveno drugače od današnje-
ga stanja in ali je treba prilagoditi postopke ob poplavah. Kvater-
nik še pravi, da bo kljub opozorilom verjetno obstajala možnost, 
da se bo kdo znašel v poplavni coni (npr. s kmetijsko mehanizaci-
jo). V tem primeru se bo lahko umaknil na cesto ob nasipu aku-
mulacijskega bazena, po potrebi tudi na nasip in naprej proti Bre-
žicam, tako da bo možnosti za umik dovolj.

Hkrati z izgradnjo hidroelektrarne Brežice so izvedene ali so še v 
izvajanju tudi protipoplavne zaščite krajev v območju poplav. Tako 
so že izvedeni nasipi ob Gornjem Lenartu, Šentlenartu, Mrtvicah 
in Žadovinku. V desnem poplavnem območju je poskrbljeno tudi 
za divjad, saj so izvedena nadvišanja ob avtocesti, ki omogočajo 
umik živali na varno pred poplavami.

ZAŠČITA KRŠKE VASI IN VELIKIH MALENC PREDVIDOMA 
LETA 2018

Podjetje IBE d.d. s podizvajalci izdeluje tudi projektno dokumen-
tacijo za protipoplavno zaščito Krške vasi in Velikih Malenc. Sama 
izvedba je po Vetrihovih navedbah odvisna tudi od financiranja, 
želja Infre je, da se začne čim prej, predvidevajo pa, da bi bili ome-
njeni naselji poplavno zaščiteni v naslednjem letu.

98 % DEL ZAKLJUČENIH

Odgovorni vodja dela Zvonko Hribernik iz podjetja Riko kot glav-
nega izvajalca del pri izvedbi infrastrukturnih ureditev za HE Bre-
žice je povedal, da je bil akumulacijski bazen za polnitev oz. prvi 
dvig vode pripravljen že novembra 2016. »Do tega trenutka je za-

ključenih 98 % vseh del, urejajo se še končne ureditve v zaledju, ki 
ne vplivajo na polnitev bazena,« je dejal. Poudaril je, da navkljub 
zelo velikemu številu mehanizacije in transportnih sredstev ter v 
določenih terminih tudi nočnemu delu do sedaj ni bilo resnejših 
poškodb in nesreč. »Dela so potekala relativno tekoče, vse proble-
me smo reševali skupaj s projektantom in inženirjem, tudi same 
vremenske razmere niso bistveno vplivale na samo dinamiko iz-
vajanja del,« je še pojasnil.

Projektno skupino, ki koordinira izgradnjo HE Brežice, sestavljajo 
še: Matjaž Šauta (Infra), koordinator projekta Andraž Hribar (Sa-
vaprojekt d.d.), izvajalec del Uroš Sušec (Riko d.o.o.) Aljaž Lesjak 
(Geofoto d.o.o., geodetske meritve), odgovorni geodet Bogdan 
Jančič (Geoces, nepremičninski inženiring) in strokovna sodelav-
ka v projektni pisarni Kamila Perko.

Izgradnja HE Brežice pomeni zmanjšanje 
pogostosti in obsega poplav

Javno podjetje Infra d.o.o. projekt izgradnje HE Brežice koordinira iz projektne pisarne, ki se nahaja v Brežicah. Poudarek tokratnega prispevka je v tem, kakšen režim visokih 
voda bo po izgradnji HE Brežice, kako bo deloval visokovodni razbremenilnik in kako bodo o tem obveščali prebivalstvo, saj bo režim poplav nekoliko drugačen kot danes.
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Prerez visokovodnega razbremenilnika

Projektna skupina v BrežicahVisokovodni razbremenilnik se nahaja na levem bregu Save v bližini Racelanda v Vrbini.
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PETEK, 23. 6. 2017

20.30  Literarno-glasbeni večer »Kresna noč v 
Davjeku«, pri Kraškem izviru »Davjek« v 
Dekmanci

SOBOTA, 24. 6. 2017

24. – 25. 6.   Razstava pletenih košar ter razstava 
izdelkov arhitekturnih delavnic, Posavska 
špajza

16.00  Odprtje prireditvenega prostora z 
lesenim kozolcem in obnovljeno 
Gabronko

21:30 BoSorok 2017, Klub Metulj

NEDELJA, 25. 6. 2017

7.- 15.00 Petrov sejem z animacijo za otroke 
– brezplačna vožnja z »Jumicar« 
avtomobilčki, center Bistrice ob Sotli

ČETRTEK, 29. 6. 2017

21.00 Kino pod kozolcem, prireditveni kozolec  
v centru Bistrice ob Sotli

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2017

17.00 Slavnostna seja Občinskega sveta 
občine Bistrica ob Sotli s podelitvijo 
priznanj, dvorana Kulturnega doma B/S

Praznik občine Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli je kraj, 
kjer se veliko dogaja

Spoštovane občanke, spoš-
tovani občani občine Bistri-
ca ob Sotli!

Praznik občine Bistrica ob Sot-
li praznujemo 29. junija, torej 
ravno na polovici leta, ko je ve-
čina planiranega dela že v pol-
nem teku in zastavljeni projekti 
čakajo na zaključek. Zato preg-
led izvedenih projektov pogle-
damo nekako pol za lani in pol 
za letos, da nam kaj ne uide. Ve-
liko projektov smo izvedli sami, 
še več pa v sodelovanju z dru-
gimi. Osebno sem še posebej 
ponosen na tiste uspehe, ki 
smo jih dosegli v sodelovanju 
s šolo, društvi in drugimi par-
tnerji, kot je Fakulteta za arhi-
tekturo, druge občine in razvoj-
na agencija. Vedno poudarjam, 
da je v slogi moč!
 
Prav to leto to tudi dokazu-
jemo, saj smo največje uspe-
he doživljali ravno tam, kjer 
se že dolga leta skupaj z ramo 
ob rami trudimo in skrbimo za 
dobro in kreativno okolje za 
razvoj naših otrok. Ob odlič-
nem in predanem delu ravna-
telja, učiteljev in staršev je tudi 
Občina Bistrica ob Sotli vedno 
prisluhnila potrebam naših ot-
rok in poskrbela za tisto »več«. 

Ob tej priložnosti z velikim ve-
seljem čestitam naši šoli za vse 
prejete nagrade, ki niso osta-
le spregledane, saj so nekate-
ri dosežki presegli raven šole, 
občine in celo države. Naši ot-
roci so posegli po najvišjih od-
ličjih na različnih tekmovanjih, 
šola je prejela najvišje državno 
priznanje in na koncu so naši 
otroci ponesli ime naše šole še 
v ZDA. Na to smo upravičeno 

lahko zelo ponosni! Skupaj z 
nami se je veselil celo predsed-
nik Republike Slovenije Borut 
Pahor, ki nas je obiskal, potem 
pa nas gostil še v predsedniški 
palači. Celotna Slovenija je sli-
šala za nas in to ne samo en-
krat.

Kot je že dolgo znano in kar 
nam priznavajo tudi drugi, je 
Bistrica ob Sotli kraj, kjer se 
veliko dogaja. Izredno dober 
kulturni in športni utrip kreirajo 
vsa društva, kar ne bi bilo mož-
no brez dobre komunikacije in 
sodelovanja vseh. V mozaik 
dogodkov v občini Bistrica ob 
Sotli smo letos vključili še sre-
čanje Šempetrov, ki smo ga 
gostili že drugič, prvič je bilo 
to leta 2009. Še poseben pečat 
je letošnji prireditvi dala 20. 
obletnica sodelovanja našega 

mešanega pevskega zbora in 
godbe na pihala iz nemškega 
Unterzeila. Obiskovalci srečan-
ja Šempetrov so bili navduše-
ni nad organizacijo prireditve, 
prijaznostjo ljudi in lepoto na-
ših krajev.

Sicer pa smo tako lani kot letos 
sodelovali in sofinancirali se-
jemska dogajanja Jožefov in 
Petrov sejem, prvega sprem-
lja kuhanje golažev, drugega 
pa občinski praznik. Že nekaj 
let zapored se uspešno odvi-
ja tudi Lucijin oziroma božič-
ni sejem. Prepričan sem, da se 
bodo ti tradicionalni dogodki 
tudi v bodoče uspešno izvajali 
ter privab ljali obiskovalce in sej-
marje iz bližnje in širše okolice.

Z notranjo ureditvijo »Gab-
ronke« in izgradnjo kozolca 

odpiramo veliko novih mož-
nosti za kreativne ljudi, ki 
bodo v tem videli svojo prilož-
nost. Občina ustvarja pogoje za 
razvoj turizma, od posamezni-
kov in društev pa je odvisno, v 
kolikšni meri bode te pogoje 
tudi izkoristili. Za razvoj obči-
ne je potrebno veliko posluha 
za okolje in potrebe občanov, 
zato potrebujemo najboljše 
ideje, veliko razmišljanja in po-
govarjanja, da izluščimo tisto, 
kar je v danem trenutku najpo-
membnejše. Tudi zato smo se 
skupaj s Fakulteto za arhitektu-
ro odločili za izvedbo arhitek-
turnih delavnic, kjer so nam 
študentje pripravili nekaj od-
ličnih idej in izdelali zanimiv 
paviljon, ki je res nekaj poseb-
nega. Zopet smo naredili nekaj 
izvirnega, česar nima še nihče.

Poleg vsega naštetega smo 
uspeli urediti še veliko cest 
(Hribre, Trebče, Zagaj, Križan 
Vrh), sanirati plazove, obnovi-
ti šolsko dvorišče, sanitarije v 
ambulanti in narediti še mnogo 
manjših korakov naprej. 

Skratka, utrip je bil živahen, 
kreativen in uspešen. Želim 
si, da s ponosom gledamo na 
razvoj naše občine, ki je ved-
no bolj prepoznavna, življenje 
v naših krajih pa je zanimivo in 
predvsem kulturno. 

Spoštovane občanke in obča-
ni, ob prazniku občine Bistri-
ca ob Sotli vam čestitam in se 
zahvalju jem za vaše zaupanje.

Hvala!

Vaš župan
Franjo Debelak

Foto: Boštjan Colarič
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Nagrajenci Občine Bistrica ob Sotli

ANA GAJŠAK
plaketa 

Občine bistrica Ob sOtli

Živimo v času, ko smo lahko po-
nosni, kje živimo, kaj so nam vred-
note in kaj z njimi dosegamo. Ra-
zvoj kulturnega, športnega in 
povezanega družabnega življenja 
nasploh bogati lahko vse in vsa-
kega izmed nas. Srce nam igra, ko 
naše in naši - tako kot mala Slove-
nija v svetu, naš mali kraj pa v Slo-
veniji - dosegajo spektakularne re-
zultate in količijo markantno točko 
na zemljevidu. Po zaslugi mnogih 
učiteljev, mentorjev in trenerjev, ki 
v otrocih prepoznavajo talente in 
jih z marljivim delom preko odlič-

nih rezultatov razvijajo v zdrave in močne osebnosti.

A ob vsem tem se je pošteno ozreti na ljudi prvih korakov, vsega do 
sedaj razvitega in zgodovinske danosti, ki so nam botrovale ter ustva-
rile most do vsega današnjega. Danes se talente bolj opazuje in če je 
v njih močna volja, se jih podpira na poti do želenih ciljev.

Včasih so bile kvote za uspešen razvoj in kariero talentiranih otrok sko-
po odmerjene. Če starši niso uspeli stati za njimi, jih je doletelo na-
vadno delavsko-kmečko življenje, značilno za večinsko prebivalstvo.

Danes se v tej luči s hvaležnostjo in spoštovanjem spominjamo naše 
cerkvene organistke Anice Gajšak in njenega polstoletnega zavzete-
ga dela na koru.

Anica Gajšak, rojena Klobasa, je že kot mlado dekle pokazala izredno 
zanimanje in voljo za petje in glasbo. Kljub vsem takratnim razme-
ram je imela to srečo, da ji je šempetrska župnija leta 1965 omogoči-
la obiskovanje glasbenega tečaja v Celju. In neko lepo nedeljo se je 

DARIJA HOHNJEC
priznanje 

Občine bistrica Ob sOtli

Darija Hohnjec je oseba, ki na lju-
deh pusti poseben pečat. Ko se 
prepletejo njene raznolike oseb-
ne lastnosti - organiziranost, od-
ločnost, zanesljivost, predanost, 
skrbnost in delavnost, s sposob-
nostmi njenega nastopanja, pe-
tja, povezovanja in komuniciranja, 
ter se vse skupaj začini še z nje-
nim bogatim besednim zakladom 
in smislom za humor, njeno aktiv-
no sodelovanje v različnih dogod-
kih vedno obrodi bogate sadove 
in teh se je v zadnjih treh desetle-

tjih zvrstilo že mnogo. S svojimi bogatimi idejami je Darija oblikovala 
in sooblikovala že marsikateri kulturni dogodek oz. program v občini, 
ki je občanom in tudi ostalim iz bližnje ali širše okolice omogočil raz-
lično kulturno udejstvovanje in kvalitetno preživljanje prostega časa.

V središče Bistrice ob Sotli se je Darija preselila pred več kot 30 leti iz 
popolnoma mestnega okolja. Takoj se je vključila v Kulturno društvo 
Bistrica ob Sotli, v katerem je že vrsto let aktivna članica v različnih 
sekcijah in odborih. Na različne načine je vpeta v večino kulturnih pri-
reditev v naši občini. Je podpredsednica Kulturnega društva Bistrica 
ob Sotli ter že 30 let pevka Mešanega pevskega zbora Bistrica ob So-
tli kot sopranistka in solistka. Vestno skrbi za njegovo prepoznavnost 
v našem kraju in tudi v širši okolici. Deluje tudi v Etno skupini Nojek, 
katere aktivna članica in pevka je že deset let. Kot ljubiteljica ljudske-
ga izročila ohranja slovensko ljudsko pesem, jo po svoje doživlja in 
bogati ter se poskuša dokopati do njenih korenin. V letu 2016 je bila 
prejemnica zlate Gallusove značke, ki jo podeljuje Javni sklad za kul-
turne dejavnosti na področju zborovskega petja. Je avtorica in soav-
torica marsikaterih besedil in kulturnih programov, ki opevajo naš 
kraj, njegovo aktivno kulturno delovanje ter ga tako še bolj bogatijo. 
Ponosno predstavi kulturne dosežke našega kraja, ki pustijo vtis na 
marsikaterem posamezniku. Kot igralka, povezovalka ali recitatorka je 
tudi dolgoletna članica gledališke skupine. Pred leti je bila tudi pobu-
dnica občinske prireditve „Družine pojejo“. Prisega na resnično dobro 
kulturo, ki jo tudi razume. Populizem v kulturi ji je tuj in tako tudi de-
luje. S svojim odnosom do kulture in delom jasno kaže na to, da se 
zaveda pomena vpetosti v kulturno življenje kraja, ki hkrati predsta-
vlja tudi temelj druženja in prijateljskih odnosov. Zato mnogo svoje-
ga časa in življenjske energije vlaga vanj, to živi in neguje.

Kljub aktivnemu kulturnemu udejstvovanju je Darija predana svoje-
mu delu v službi vzgojiteljice v vrtcu. Študij je končala ob delu, za di-
plomsko delo pa je prejela Prešernovo študentsko nagrado. Njeno 
delo na področju predšolske vzgoje je prepoznavno tudi v sloven-
skem prostoru. Različne organizacije na področju predšolske vzgo-
je jo kot gostujočo predavateljico skozi vse leto vabijo, da v okviru 
predavanj in vodenja interaktivnih delavnic svoje znanje in bogate 
izkušnje iz prakse deli tudi z ostalimi strokovnjaki na tem področju. 

Poleg vsega navedenega pa je Darija tudi skrbna žena in mati sedaj 
že odraslih treh otrok. Vzorno skrbi za svoj dom in njegovo okolico, 
ki je lociran v samem središču občine. Njena vrata so vedno odprta 
za prijatelje in ljudi, ki pokažejo ljubezen do njenega kraja in njego-
ve kulture. Brez težav poprime tudi za vinogradniška dela, ki v druži-
ni Hohnjec zahtevajo veliko predanosti in dela. Druženje z Darijo je 
vedno obdano z veliko optimizma, dobre volje in smeha.

Za njen dolgoletni prispevek k ustvarjanju kulturne podobe našega 
kraja ter za njeno neprecenljivo skrb za njegovo prepoznavnost tudi 
v širši okolici se ji na predlog Mešanega pevskega zbora Bistrica ob 
Sotli podeli priznanje Občine Bistrica ob Sotli.

ETNO SKUPINA NOJEK
priznanje 

Občine bistrica Ob sOtli

Etno skupina Nojek deluje kot sekcija Kulturnega društva Bistrica 
ob Sotli dobrih deset let. V tem času je s svojim značilnim slogom in 
pristopom do ljudske glasbe postala prepoznavna v domačem oko-
lju in tudi v širšem prostoru. S svojimi nastopi in gostovanji razvese-
ljuje starejše občinstvo, prenaša ljudsko izročilo na mladi rod in širi 
glas o bogatem kulturnem utripu naše občine. Skupino sestavlja se-
dem članov, vokalistov in instrumentalistov, ki s svojo strokovnostjo 
in predanostjo ustvarjajo in ponujajo znane, manj znane, pa tudi že 
pozabljene ljudske pesmi v izvirnih priredbah. 

Svoj desetletni jubilej so meseca marca obeležili s koncertom in izda-
jo CD plošče z 20 posnetimi pesmimi. To je dragocen zapis ustvarjal-
nosti vitalne glasbene skupine, ki bo tudi v tej obliki ohranjal košček 
bogastva slovenske kulturno umetniške ustvarjalnosti.

Zaradi vsega opisanega na predlog Kulturnega društva Bistrica ob So-
tli podeljujemo priznanje Občine Bistrica ob Sotli Etno skupini Nojek.

SKUPINA ROBOBOS
denarna nagrada 

Občine bistrica Ob sOtli

Na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli že pet let uspešno deluje interesna 
dejavnost Robotika, v kateri so priložnost za izpopolnjevanje svojega 
znanja našli tehnično nadarjeni in za tehniko motivirani učenci, ki se 
vsako leto udeležujejo tudi različnih robotskih tekmovanj. Že od sa-
mega začetka so se učenci pod mentorstvom Staneta Dragovana po-
imenovali ekipa RoboBoS (robotiki iz Bistrice ob Sotli). Pod tem ime-
nom so prepoznavni širše in vsi vedo, od kod prihajajo.

Skupina RoboBoS se je vsako leto prebila na državno robotsko tek-
movanje FLL, bila vedno v vrhu ter dvakrat celo pokalna zmagoval-
ka. S pokončno držo in uporabnim znanjem je ekipa promovirala 
kvaliteto izobraževanja v Bistrici ob Sotli ter širila ugled naše obči-
ne Bistrica ob Sotli.

V letu 2017 pa je ekipa RoboBoS dosegla zgodovinski uspeh, saj je 
bila zelo uspešna na FIRST LEGO League regije Adria, na kateri je so-
delovalo 84 FLL ekip (55 slovenskih, 16 srbskih in 13 hrvaških). Uvrsti-
li so se v finale in dosegli izjemen uspeh, saj so postali prvaki v kate-

goriji TEHNIČNI INTERVJU (Robot Design), laično povedano, najboljši 
mladi inženirji konstruktorji, ki so razvili in konstruirali mehansko do-
vršenega robota, ki je trden, učinkovit in zmožen opravljati naloge 
FLL izziva. 9. marca so kot državni pokalni zmagovalci prejeli iz ZDA 
povabilo, da zastopajo Slovenijo na odprtem svetovnem prvenstvu 
First Lego League Razorback Invitational, na Univerzi v Fayettevillu 
v Arkansasu, kjer se je od 18. do 21. maja 2017 pomerilo najboljših 
72 ekip iz celega sveta. Na tem tekmovanju so dostojno predstavili 
Slovenijo, občino in šolo Bistrica ob Sotli. Letošnjo zgodovinsko eki-
po RoboBoS sestavljajo Srečko Čakš, Leon Čepin, Kristijan Gabron, 
Gal Javeršek, Gašper Tominšek in Miha Valenčak z mentorjema Da-
vidom Žurajem in Stanetom Dragovanom.

Zaradi vsega opisanega Občina Bistrica ob Sotli na predlog OŠ Bistri-
ca ob Sotli ekipi RoboBoS podeljuje denarno nagrado za leto 2017.

Foto: Boštjan Colarič
www.bistricaobsotli.si

pojavila med takratnimi šempetrskimi pevkami in pevci s harmoni-
jem na koru. Zaigrala je krstni nastop v šempetrski cerkvi ...

Pisalo se je leto 1967. In od takrat naprej v cerkvi, nedeljo za nede-
ljo pri rani maši, ob velikih praznikih in pogrebnih mašah. Peš. In tudi 
ob nedeljskih poznih mašah, dokler še ni pristopila mlada genera-
cija organistk in pevk. Ob vsakih vremenskih razmerah. Zvesto, ko-
likor je le mogla.

In zmogla je do sedaj že 50 let. Veselila se je čim večjega števila pevk 
in pevcev ob sobotnih in nedeljskih večerih na skupnih vajah, s ka-
terimi so skupaj z Martinom Paničem soustvarjali vzorna bogoslužja.

Za vso to njeno predanost glasbi, župnijski službi in prispevek k boga-
temu duhovnemu življenju župnije in kraja ter zvestobo poslanstvu, 
ki ga je uspela gojiti do sedaj (pa upamo, da še tudi od sedaj), ji na 
predlog gospoda župnika Damjana Kejžarja in članov župnijskega 
sveta podeljujemo plaketo Občine Bistrica ob Sotli.
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Spoštovani občanke in občani 
občine Bistrica ob Sotli,

ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam za uspešno 
opravljeno delo in vse dosežke, s katerimi ustvarjate 
kakovostno okolje za delo in življenje v vaši občini. 

Naj bo praznovanje predvsem prijetna priložnost za 
druženje in pogovor. Bodite ponosni na sadove 

vaših prizadevanj in sodelovanja. 

Prepričan sem, da bomo v posavskih občinah z dobrim 
sodelovanjem in krepitvijo medsebojnih odnosov še naprej 

skupaj ustvarjali kakovostno in prijazno okolje za vse 
prebivalce tako v naših občinah kot  v regiji Posavje.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Cenjene občanke, 
spoštovani občani Bistrice ob Sotli,

trdni temelji so osnova za dobro delo v prihodnosti 
in so spodbuda za vsestranski razvoj 

v dobrobit vseh v skupnosti.

Naj bo praznik vaše občine priložnost, 
da se veselite skupnih dosežkov ter spodbuda, 

da se boste z enakim ali pa še z večjim zanosom 
soočali z novimi izzivi ter s priložnostmi, ki jih prinaša razvoj.  

Naj bo vsakdan prepleten 
s korektnim sodelovanjem in spoštovanjem. 

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke, občani občine Bistrica ob Sotli,

v teh prazničnih dneh, ko se s ponosom veselite prehojenih 
poti, vam iskreno čestitam in želim prijetno praznovanje. 

Naj vas praznični čas še bolj poveže. Naj bo to priložnost za 
druženje in prijateljevanje ter čestitke in zahvalo vsakemu, 

ki je prispeval za dobro celotne skupnosti.

Želim, da z medsebojnim spoštovanjem, razumevanjem in 
skupnim delom vseh in vsakega posameznika še naprej 
tako uspešno gradite zdrave temelje za nadaljnji razvoj 

vaše občine kot tudi naše skupne posavske zgodbe. 

Srečno, Bistrica ob Sotli.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Bistrica ob Sotli, 
spoštovani župan, podžupan, spoštovane članice 

in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam v svojem 
imenu in v imenu naših občanov iskreno čestitam ter se vam 

zahvaljujem za naše dosedanje odlično medsebojno sodelovanje 
v okviru posavske regije. Temu bo brez dvoma tako tudi v 

prihodnosti, saj se oboji dobro zavedamo, da so koristi 
sodelovanja za manjše občine še toliko pomembnejše. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke! 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani Bistrice ob Sotli.

Občinski praznik je vsako leto posebna priložnost za druženje vseh 
generacij in povezovanje v vseh segmentih družbe. 

Prav pristni medčloveški odnosi pa so tisto, kar nas oblikuje in 
odlikuje kot posameznike, skupnost in družbo. 

Iz občine Sevnica vam ob občinskem prazniku vsem izrekamo 
iskrene čestitke z željo, da kot skupnost tudi v bodoče 

dosegate želene cilje in razvojne izzive. Dobro sodelovanje 
naj nas kot doslej povezuje tudi na regijskem nivoju.

Še posebej čestitamo vsem prejemnikom občinskih priznanj, 
ki z vidnimi uspehi in dosežki zaznamujete 

življenje v občini Bistrica ob Sotli.

Prijetno praznovanje in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Predsednik države Borut Pa-
hor je Bistrico ob Sotli obiskal 
na povabilo župana Franja De-
belaka in ravnatelja Bogomir-
ja Marčinkovića, potem ko sta 
mu predstavila, kako uspešne 
so lahko tudi šole v obrobnih 
podeželskih občinah. V nago-
voru pred zbrano množico 
staršev, otrok in gostov, med 
katerimi so bili glavne zvezde 
člani ekipe RoboBos, nedavni 
prejemniki zmagovalnega po-
kala za področje strategije in 
inovativnosti na odprtem sve-
tovnem prvenstvu  iz robotike 
FIRST LEGO League Razborack 
Invitation, je dejal: »Vaši uspe-
hi dokazujejo, da šola ne name-
nja pozornosti le tistemu, kar 
je nujno potrebno, temveč tudi 
tistemu, kar mlad, ambiciozen 
in radoveden človek potrebu-
je. To si lahko za svoje otroke 
le želimo.« Ob tej priložnos-
ti je v luči lanskega praznova-
nja 25. obletnice samostojno-
sti in letošnjega obeleževanja 
25. obletnice mednarodne-
ga priznanja Republike Slove-
nije županu Franju Debela-
ku izročil slovensko zastavo, 
simbol naše enotnosti. Gesto 
je pospremil z mislijo, da so v 
majhnih podeželskih občinah 
ljudje še posebej povezani, za 
kar se trudijo vse v kraju pri-
sotne institucije. Župan Fra-
njo Debelak je povedal, da je 
kraj izjemno ponosen na obisk 

predsednika, predvsem zaradi 
otrok, ki s svojimi uspehi daje-
jo tudi prepoznavnost celotni 
občini. Omenil je tudi, da bodo 
danes šolajoče se generacije na 
bistriški šoli, ki so vzgojene v 
kreativnem duhu, nekoč nosil-
ci novih idej v občini. 
Bogomir Marčinković je na 
vprašanje povezovalke progra-
ma Zdenke Ivačič o receptu za 
doseganje uspehov povedal, da 
recepta ni, da je vodilo vsega 
energija, s katero ljudje znajo 
stopiti skupaj in podpreti po-
bude, ter nagovor nadaljeval: 
»Vesel sem, da nam v teh krajih 
pomagata trma in vztrajnost, 
da učimo otroke, da življenje 
ni pravljica in že od prvega leta 
starosti otrokom govorimo, da 
je treba delati tudi napake in 
se iz njih učiti. Šola ni zabava, 
ampak resno delo, kjer se vsi 
skupaj pripravljamo na življe-
nje. Ponosen sem, da imamo na 
tej šoli izjemen kolektiv, da so v 
kraju izjemna društva, izjemen 
župan, izjemni občinski svetni-
ki in starši.« 

NAVDUŠILI NAJMLAJŠI
Vrtec Pikapolonica Ciciolim-
pijado namenja športnemu 
druženju s poudarkom na 
vrednotah olimpionizma in 
jo pripravlja kot najslovesnej-
ši športno-družabni dogodek 
šolskega delovnega leta. Kot 
je uvodoma povedala pomoč-

nica vodje vrtca Sonja Zo-
bec, so s športnim druženjem 
sklenili aktivnosti v progra-
mu Mladi sonček. Na zaključ-
no prireditev pritegnejo tudi 
večino staršev ter poskrbi-
jo za obisk uspešnih športni-
kov iz lokalnega okolja, tokrat 
mladega športnega pedagoga 
Jake Šketa. Stalnica je, da do-
godek ob zvokih domače god-
be Orlica odprejo otroci sami s 
slovesnim mimohodom in pre-
pevanjem Cicihimne, sledijo 
zabavne športne igre v dvoji-
cah s starši ter plesni in pev-
ski kulturni program, vsi otroci 
pa so za pogumno sodelovanje 
nagrajeni z medaljami. Poseb-
no pozornost žanjejo najsta-
rejši vrtičkarji »Cicimaturan-
tje«, ki bodo v novem šolskem 
letu že sedeli v šolskih klopeh.
Na prireditvi je šola proslavila 
še en lep uspeh. Prof. dr. Gre-
gor Jurak s Fakultete za šport 
Univerze v Ljubljani jim je iz-
ročil opremo Elan INVENTA 
za izvajanje meritev športno-
-vzgojnega kartona, ki so si 
jo prislužili z uvrstitvijo med 
deset najboljših na vseslo-
venskem natečaju HUDOdob-
ra TELOvadnica. Šola se je za 
celostno po strokovnih meri-
lih zasnovano posodobitev te-
lovadnice potegovala med če-
tverico tudi v finalu. 

 Emilija Šterlek

Predsednik z obiskom nagradil 
ciciolimpijce in uspešne učence
BISTRICA OB SOTLI - Vrtec Pikapolonica in Osnovna šola Bistrica ob Sotli sta 
vrtčevsko leto tretjič zapored sklenila s športno-družabno Ciciolimpijado, tok-
rat ob veselju staršev in otrok še bolj slovesno zaradi obiska predsednika drža-
ve Boruta Pahorja.

Na šolskih stopnicah so se 38 let po tem, ko je ob odprtju nove šolske zgradbe šolo obiskal ta-
kratni predsednik Josip Broz Tito, fotografirali s predsednikom države Borutom Pahorjem.
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Ravnatelj Bogomir Marčinko-
vić je v predstavitvi vidnejših 
dosežkov učencev na najviš-
jih šolskih tekmovanjih pov-
zel, da kot šola s 140 učenci in 
že z 12 osvojenimi zlatimi pri-
znanji dosegajo nadpovprečne 
rezultate. Med večjimi dosež-
ki šole je omenil tudi prejem 
visokega državnega priznanja 
za izjemne dosežke na podro-
čju osnovnega šolstva, zgod-
bo o lepem šolskem uspehu 
pa ta čas piše ekipa robotikov 
RoboBos (več o njih v poseb-
nem članku). Čestitke za izje-
mne dosežke je bistriški šoli 
in učencem v svojem nagovoru 
izrekel župan Franjo Debelak. 
Dejal je, da imajo dve moderno 
opremljeni šolski poslopji, ki 
sta plod dobrega sodelovanja 
občine in šole, a da so največ-
je bogastvo šole učenci, ki ob 
podpori učiteljev, mentorjev in 
staršev dosegajo tako vrhun-
ske uspehe. Naznanil je tudi, 

BISTRICA OB SOTLI - Ekipa RoboBoS iz Bistrice ob Sotli je zo-
pet dosegla izjemen uspeh. Fantje iz 9. razreda OŠ Bistrica ob So-
tli Srečko Čakš, Leon Čepin, Kristijan Gabron, Gal Javeršek, 
Gašper Tominšek in Miha Valenčak so pod vodstvom mladega 
mentorja Davida Žuraja ter v spremstvu Simone Lipej, Sabine 
Vračun in Melite Žuraj od 18. do 21. maja zastopali Slovenijo na 
odprtem svetovnem prvenstvu First Lego League Razorback In-
vitational na univerzi v Fayettevillu v Arkansasu. Tam so se po-
merili z 68 ekipami s celega sveta in osvojili pokal za 1. mesto v 
eni izmed kategorij tehničnega intervjuja.

Ameriški sodniki so bili navdušeni nad strategijo in inovativno-
stjo robota. Ekipa je  razvila in konstruirala mehansko dovršene-
ga robota, ki je trden, učinkovit in zmožen opravljati vse zahte-
vane naloge. S pomočjo uporabe programskih načel, vključno z 
jasnim, preciznim in ponovno uporabnim programskih jezikom, 
so robotu omogočili, da je avtonomno in konsistentno izvedel na-
loge izziva. Ob tem so uporabili zanesljivo inženirsko prakso in 
dobro razvito strategijo pri konstruiranju ter izdelavi inovativne-
ga, dobro delujočega robota.
Samo tekmovanje je bilo sestavljeno iz štirih delov: tehničnega in-
tervjuja, vožnje robota, projektne naloge in predstavitve vrednot. 
Na vseh štirih področjih so dosegli odlične rezultate. Na prizori-
šču tekmovanja so postavili tudi stojnico, na kateri so predstavljali 
svoj projekt, šolo, občino in Slovenijo. Kljub temu da je tekmova-
nje potekalo v angleškem jeziku, to ni bila ovira za sporazume-
vanje s sodniki. Tekoče in suvereno so odgovarjali na zahtevna 
vprašanja komisij, ob stojnici pa obiskovalce privabljali s svojo 
prisrčno komunikativnostjo in jih navdušili z lepotami naše dr-
žave. Vir: OŠ Bistrica ob Sotli

Ekipa RoboBoS se je iz Amerike 
vrnila s pokalom

Dan šole in dobrodelni koncert
BISTRICA OB SOTLI – Na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli so s kulturnim in športnim druženjem obeležili 38. 
dan osnovne šole. Vrhunec praznovanja je bil dobrodelni koncert »Iz srca v srce«, s katerim so v šolski 
sklad prispevali 1.950 evrov. 

da bodo med poletnimi počit-
nicami izvedli manjše obnove 
v prostorih telovadnice. 

Društvo prijateljev mladi-
ne Bistrica ob Sotli in osnov-
na šola sta naslednji dan prip-
ravila 3. dobrodelni koncert 
za sredstva v šolskem skla-
du. Prireditev je bila obiska-
na nad pričakovanji, lep in s 

čustvi prepleten program so 
pripravile mlajše generacije 
domačinov in gostujočih glas-
benikov. Na odru bistriškega 
kulturnega doma so se zvrstili 
nastopi vrtčevskih otrok, otro-
škega in mladinskega šolskega 
zbora, dekliškega cerkvenega 
pevskega zbora La Vita, posa-
mezne pesmi so ob zborovski 
ali instrumentalni spremlja-

vi popestrili vokalisti Adrijan 
Černelč, Milena Kunej, Be-
njamin Lipnik, Rok Jurak, 
Matej Terner, Neža Praten-
grazer, Neža Švajger, Lara 
Božak in Jana Tavčer ter ple-
salca Petra Preininger in Da-
vor Stojakovič. Kot gostje 
koncerta so vidno navdušeno 
publiko ogreli kvartet Kvar-
ta, godca WildArt in skupina 
Mi2, ki se je predstavila tudi 
ob spremljavi bistriških zbo-
rov. Besedne niti sta skozi kon-
cert prepletali Jona Kunej in 
Tina Reher, pod režijo prire-
ditve se je podpisala Andreja 
Reher, nad glasbenimi nasto-
pi pa je bdela Metoda Rainer. 
Zbrana sredstva so namenili za 
sofinanciranje šole v naravi, zi-
movanje otrok iz vrtca, izved-
bo ekskurzij ter nakup šolskih 
potrebščin za otroke iz social-
no šibkih družin. 

 Emilija Šterlek

Skupina Mi2 ob spremljavi bistriških zborov na dobrodelnem 
koncertu

Bistriška RoBobos ekipa

Bistrica ob Sotli v prijateljski 
mreži Šempetrov sodeluje po 
zaslugi starega krajevnega 
imena Sveti Peter pod Svetimi 
gorami ali kot še danes ljud-
ska govorica kraj poimenu-
je »Šompeter«. Poleg doma-
činov so se srečanja udeležili 
prebivalci Svetega Petra iz Pi-
rana, Pivke, Šempetra na Kron-
ski gori, Šempetra v Savinjski 
dolini, Šempetra z Otočca ter 
Špetra iz Beneške Slovenije.
 
Okoli 700 obiskovalcev je sre-
čanje ob zvokih združenih 
godbenikov gostujoče godbe 
Schloss Zeil in domačinov iz 
Orlice odprlo s prepevanjem 
himne Šempetrov. Ob uvod-
nem kulturnem vložku je Šem-
petrane predstavila voditeljica 
programa Sara Stadler, z do-
brodošlico je množico pozdra-
vil gostitelj prireditve, župan 
Franjo Debelak. Popoldanski 
del je minil v znamenju druže-

nja in športnih iger. Organiza-
cijska ekipa pod vodstvom po-
džupana Dušana Berkoviča 
ter v sodelovanju prostovolj-
ci iz večine lokalnih društev 
je pripravila razgiban pro-
gram z vrsto ogledov, pogosti-
tev, kulturnih nastopov ter sre-

Šempetri rajali v Bistrici ob Sotli
BISTRICA OB SOTLI - Občina Bistrica ob Sotli je bila 3. junija gostiteljica 17. srečanja Šempetrov. Celodnev-
nega nadvse veselega in prijateljskega druženja se tradicionalno udeležujejo prebivalci iz osmih krajev, ki 
nosijo ali so nekdaj nosili ime po cerkvenem patronu sv. Petru. 

čanj. Obiskovalci so se mudili v 
cerkvi sv. Križa, na Svetih go-
rah, na Kravaričevi domačiji, 
v Uršičevem čebelnjaku in na 
turistični kmetiji Kramer. Za-
nesenjake športa in tekmoval-
nosti so na več športnih površi-

nah po občini družili streljanje 
z zračno puško, tenis, košarka, 
mali nogomet, šah ter odbojka. 
Srečanja stanovskih prijateljev 
s tekmovanji so pripravili tudi 
gasilci in lovci. 

Zvečer so pisane barve Šempe-

trov zopet preplavile osrednji 
prireditveni prostor v Bistrici 
ob Sotli. Pri kozolcu je bila vsa 
pozornost uperjena v tekmo-
vanje v vleki vrvi, sicer pa so 
se lahko obiskovalci sprehodi-
li tudi po tržnici lokalnih pro-
duktov in si v Čepinovi štali 
ogledali razstavi idejnih arhi-
tekturnih zasnov preureditve 
najbolj zanimivih točk bistri-
ške občine ter zbirko starih 
pletarskih izdelkov nekdanjih 
šempeterskih pletarjev. Pod 
šotorom sta slovesno doga-
janje v čudoviti izvedbi zopet 
napovedali godba Schloss Zeil 
in Orlica, vrhunec druženja so 
naznanili z razglasitvijo rezul-
tatov športnih tekmovanj, kjer 
so absolutno premoč pokazali 
domačini. Druženje so Šempe-
trani, Šempetrčani, Špetrčani 
in Šopetrani sklenili ob zabavi 
z ansamblom Pvaninski abuhi. 
Ob glasbi se je plesalo vse do 
druge ure čez polnoč, ob slove-
su pa je bilo s strani obiskoval-

cev slišati same pohvalne be-
sede. »Tako, kot se je izkazal 
vaš Šempeter, se izkaže malo-
kateri,« je vtise po celodnev-
nem obisku strnil obiskovalec 
iz Comune di San Pietro al Na-
tisione – Špetra iz Beneške Slo-
venije, ki je bil tudi prejemnik 
prehodne zastavice za organi-
zacijo srečanja prihodnje leto. 

Vikend je v Bistrici ob Sotli mi-
nil tudi v znamenju obeležbe 
20-letnice prijateljstva med 
Mešanim pevskim zborom Bi-
strica ob Sotli in godbo Shloss 
Zeil iz Nemčije. Prijateljstvo 
med pevci in godbeniki se je 
stkalo iz ohranjenih vezi iz 
časa izgnanstva med drugo 
svetovno vojno, ko so Šempe-
trani prebivali pri družinah 
v teh krajih v Nemčiji. Skupi-
ni se srečujeta vsaki dve leti v 
Sloveniji in Nemčiji, druženje 
pa vselej popestrita s skupni-
mi nastopi. 
 Emilija Šterlek

Predstavniki Šempetrov na odprtju 17. srečanja Šempetrov

Ekipa domačih športnikov z vodjami tekmovanj, županom Debelakom in predsednikom orga-
nizacijskega odbora Dušanom Berkovičem. Domačini so si prislužili pokal za skupno zmago.

Medicina Božiček d.o.o.
Bistrica ob Sotli 61
Tel.: 03 800 26 30, e-pošta: franc.bozicek@gmail.com
 
 

Kolektiv Medicine Božiček d.o.o.

Svojim pacientom ob občinskem prazniku
iskreno čestitamo

in se zahvaljujemo za zaupanje.

BISTRICA OB SOTLI - V okviru Petrovega sejma, ki bo potekal v 
nedeljo, 25. junija, bo v poslopju Čepinove štale od 8. do 13. ure 
na ogled razstava »Pletarstvo v Šempetru skozi čas«. Razstava na 
ogled ponuja vrbopletarske izdelke pletarjev, ki so v Šempetru ži-
veli v prejšnjem stoletju ter skozi foto utrinke primere vrbople-
tarstva sedanjega časa.
Nekdanji ravnatelj Slovenskega etnografskega muzeja dr. Boris 
Kuhar je ob eni izmed razstav, posvečeni pletarstvu na Sloven-
skem, leta 1973 zapisal: »Prav sedaj je bil tudi zadnji čas, da smo 
lahko vse to zbrali. Jutri ne bi bilo več mogoče. Stari predme-
ti propadajo in pletarstvo kot hišna dejavnost našega kmeta je 
že skoraj povsem zamrla, pa tudi kot domača in poklicana obrt 
močno nazaduje ... Tudi na to opozarja razstava. Kaže pa nam 
velik smisel naših preprostih ljudi - kmetov, obrtnikov, delavcev 
za lepoto. Posamezni pleteni predmeti so prave umetnine. Tudi 
to je naša najbolj žlahtna ljudska umetnost.« Skoraj pol stoletja 
po tem pomenljivem zapisu so na pobudo aktiva Društva kme-
tic Ajda Bistrica ob Sotli v Šempetru 'prečesali' podstrešja in ko-
tičke, ki dandanes hranijo še pletarske izdelke. Mnoge so druži-
ne ohranile kot dragocen spomin na svoje prednike in zgodbe iz 
minulega stoletja. Med drugim so na razstavo postavili kovček, 
ki je družino spremljal v izgnanstvu v Nemčiji; zibelko, v kate-
ri so rasli otroci številčne generacije; košarico, ki jo je stari oče 
spletel vnukinji za velikonočni žegen; jerbase, v katerih so nosi-
li hrano na delo v polja, njive in vinograde ...
Razstava je del Študijskega krožka »Preplet«, ki ga izvajajo že če-
trto sezono. Praktične delavnice pletenja iz vrbe so izvedli pod 
mentorstvom pletarja Ivana Preskarja. Študijski krožek so izva-
jali Ljudska univerza Rogaška Slatina, Mladinsko društvo Bistrica 
ob Sotli in aktiv Društva kmetic Ajda Bistrica ob Sotli. 
 E. Š.

Pletarstvo v Šempetru skozi čas 
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Od prejšnjega Podjetnega Posavja, ko smo se ozirali 
v preteklost posavskega gospodarstva, smo se tokrat 
po časovnici povzpeli v današnji dan. V Posavju vsak 
dan nastajajo nova podjetja, z različnimi ozadji in 
poslovnimi motivacijami. Ko prehodijo čeri dokaj 
toge zakonodaje, jih najverjetneje čaka dodobra 
zasičen trg. S premislekom, znatnimi investicijami 
v proizvodnjo, ustvarjanjem blagovne znamke in 
iskanjem podjetniške sreče se podajo poslovni poti 
naproti. O nekaterih izkušnjah bomo pisali v tej in 
naslednjih številkah. Mnogi mladi, že uveljavljeni, 
pa so jim lahko dober zgled. Takšen je tudi VetBM 
iz Brežic. Prijetno branje.

Gotovo se spomnite, da smo 
prvo letošnjo številko Podje-
tnega Posavja namenili pogle-
du v prva zasebna podjetja v 
Posavju, takšna, ki niso zras-
la iz cenjenih obrtniških tradi-
cij, ampak so si utrjevala pot 
tudi skozi obdobje tranzicije 
(za osvežitev vsebine poišči-
te Posavski obzornik št. 7, 30. 
marca 2017). Direktorji teh 
prvih podjetij so opisovali, da 
jih čaka prenos odgovornosti 
na mlajšo generacijo. Če so za-
sebni podjetniki, za katere je 
vrata v svet podjetništva odprl 
zakon o podjetjih iz leta 1989, 
orali ledino, pa je ta, že preko-
lobarjena »njiva« danes v no-
vih transformacijah. V tokrat-
nem Podjetnem Posavju smo 
se zato po časovnici povzpeli 
v današnji dan. 

Tezo, da so Posavci podjetni, 
smo v uredništvu lahko hit-
ro potrdili, saj smo v le nekaj 
dneh našli izjemno veliko šte-
vilo mladih podjetij ali podje-
tij, ki jih vodijo mladi, čeprav 
so v današnji digitalni dobi 
popolnoma razpršeni in ve-
činoma ne poudarjajo, od kod 
so. Mnogo jih je, ki si s svojim 
trudom in vztrajnostjo medij-
sko pozornost nedvomno za-
služijo, pogovori z nekaterimi 
izmed njih pa so bili izjemno 
zanimivi. Naši sogovorniki 
na trg vstopajo s konkretni-
mi produkti predvsem v zad-
njih dveh letih. Da ne bi okr-
nili njihovih razmišljanj v stilu 
vse prepogoste stalnice marsi-
katerega medija, ki sledi splo-
šnemu trendu 'dajmo ljudem 
veliko slik in malo teksta', si 
bodo objave njihovih zgodb 
raje postopno sledile v nas-
lednjih številkah časopisa.

Kako močan je podjetniški 
duh mladih podjetij v Posav-
ju? Ali podjetniki pri svojih za-
četkih najdejo primerno pod-
porno okolje? Na kakšne vire 
financiranja se lahko oprejo? 
Kako gledajo lastno pozicioni-
ranje na trgu in prodor svoje 
blagovne znamke? Kako se po-
skušajo s svojo ponudbo razli-
kovati od obstoječe ponudbe? 
To je le nekaj vprašanj, ki vo-
dijo Podjetno Posavje pri po-
govorih s podjetniki, ki ravno 
zdaj kujejo prva, praviloma 

trda leta lastnega izdelka in 
novih blagovnih znamk. Na 
koncu serije objav bo sledila 
analiza, temelječa tudi na po-
govorih, ki smo jih imeli te dni 
z odgovornimi institucijami za 
spodbujanje podjetništva pri 
nas.

Podjetniško navdušenje in 
upanje za boljši jutri sta na-
lezljiva, naše sogovornike pa 
odlikuje tudi izrazito realisti-
čen pogled. Niso sanjači, cone 
udobja morajo presegati vsak 
dan. Na njihovih očeh ni naj-
ti plašnic, v njih sije iskra. Tis-
ta, ki jo zares lahko razumejo 
le podjetniki, oziroma tisti, ki 
so kadar koli poskušali v ma-
terijo obuditi na papir skicira-
no idejo.

PODJETNIŠTVO 
MORA BITI V TEBI

Lahko bi rekli, da je Anama-
rija Toth Kostevc podjetni-
ško miselnost nasledila: »Se-
veda, zgledi vlečejo. Gotovo 
sem podjetniški duh pridobi-
la že ob mami, ki je šla iz jav-
nega sektorja, pustila 'sigur-
no' službo in vse vložila v nov 
posel. Tudi oče ji je pomagal. 
Zgradila sta nekaj, kar je bilo 
takrat še skoraj prepoveda-
no. Veliko poguma potrebu-
ješ pri podjetništvu. Seveda 
pa sta prej vse premislila. Ni-
koli pa ne sme biti le brezgla-
vi pogum, to zagovarjam tudi 
sama.« Anamarija pogosto 
poudarja pomen družbenega 
kroga, ki ga začneš graditi že 
v svojih rosnih letih. »Osno-
va vsega podjetništva je pod-
jetnikov družbeni krog. Lahko 
imaš znanje in dober, inovati-
ven produkt, a če ni kroga, ki 
te podpre, ko imaš idejo, če ni 
socialne mreže, ki pomaga ra-
zumeti tvoje podjetniško nav-
dušenje, potem je možnost us-
peha bistveno manjša.«

S podjetništvom sta se že ne-
kaj let pred ustanovitvijo pod-
jetja Rainer kozmetika d.o.o. 
spogledovala tudi zakonca Ra-
iner. Sploh Vanja, ki je že de-
setletje delala na področju 
spletnega oglaševanja in mar-
ketinga. Podjetniških idej sta 
imela pet, a šele splet naključil 

ju je vodil do prave, okoli kate-
re sta zgradila podjetje. 

PODJETNIŠTVO KOT 
ODGOVOR NA IZZIV

Vanja in Jure imata prisrčno 
družino s štirimi otroci. Izka-
zalo se je, da imajo njuni ot-
roci precej občutljivo kožo in 
leta 2006 sta se morala prvič 
soočiti z diagnozo atopične-
ga dermatitisa. Potem ko sta 
raziskala vse, kar jima je bilo 
dosegljivo o takšnih težavah, 
sta začela aktivno iskati re-
šitve. Ker je Jure po izobrazbi 
biokemik, sta kmalu z doma-
čih polic odstranila kupljeno 
kozmetiko, si priskrbela naj-
kvalitetnejše sestavine, in se, 
s spodbudo pediatrinje, lotila 
izdelave lastnih mazil, mil in 
olj. Na njuno prijetno presene-

čenje je bilo izboljšanje težav 
na otroški koži hitro vidno. 

Ko sta spoznala, da so težave s 
kožo problem, ki krati spanec 
mnogim družinam, sta prvič 
pomislila, da bi se tega lotila 
profesionalno. A takrat sta še 
imela redni službi, Jure v ra-
deški papirnici, Vanja v ogla-
ševalskem podjetju, in, kot da-
nes pravi Vanja, še bila v coni 
udobja, iz katere se človek ne 
premakne kar tako. Ko sta oba 
naenkrat ostala brez služb, sta 
iz predala potegnila idejo in 
zbrala moč, da začneta pov-
sem novo življenje. »Na začet-
ku si čisto sam v tem procesu 
in čeprav sva že prej spre-
mljala zakonodajo, ki se tiče 
izdelave kozmetike, najprej 
preprosto ne veš, kam se obr-
niti,« povesta. 

Na Zavodu za zaposlovanje sta 
prosila za več časa, da se ak-
tivno posvetita lastni podje-
tniški ideji. Slišala sta, da se 
pripravlja projekt Socialno 
podjetništvo – izziv za Posavje, 
kasneje tudi za program Pod-
jetno v svet podjetništva, in se 
prijavila. Razvijala sta poslov-
no idejo. Socialnega podjetja 
sicer nista ustanovila, zaupa 
Vanja: »Poznala sva koncept 
socialnega podjetja iz tujine in 
uspešne prakse le-tega. Želela 
sva biti družbeno odgovorno 
podjetje, kjer celotni verigi za-
gotavljaš pošteno plačilo, kjer 
ni izkoriščanj, ne ljudi, ne oko-
lja, kjer poznaš celoten proces 
in zanj odgovarjaš. Ugotovi-
la pa sva, da je v Sloveniji so-
cialno podjetništvo razumlje-
no precej drugače kot v tujini.« 
Tu ima, pravita, žal, socialno 
podjetništvo še nek slabšalen 

prizvok. Podjetniki se ga izo-
gibajo, ker menda ne morejo 
imeti višjih cen za svoje izdel-
ke, prakticirajo pa ga pred-
vsem nevladne organizacije, 
ki se jim ob tem očita stalnost 
napajanja iz javnih jasli. »Ni-
kakršnega slabšalnega pome-
na si za svoje podjetje, ki izde-
luje prvovrstne izdelke, seveda 
nisva želela,« pravita.

A kljub formalni klasični obli-
ki jima je uspelo vrednote so-
cialnega podjetništva uveljavi-
ti pri delu. Tako na primer pri 
izdelkih za nego kože iz linije 
'4 kids and us', ki so certifici-
rani in dermatološko testirani, 
osnovne sestavine prihajajo v 
veliki meri iz slovenskega oko-
lja (na primer vosek in med 
kranjske sivke ter mešanica 
lokalnih zelišč), uvožene pa so 

Z jajcem in kozmetiko v podjetništvo
Kot hiti razvoj preko še v znanstveni fantastiki neslutenih meja, tako se spreminja tudi podjetništvo. Podjetniki in podjetnice, ki danes vstopajo na trg, se spuš-
čajo na teren, ki je generacijam njihovih staršev velika neznanka. S klikom na gumb računalnika ali s prstnim zdrsom po zaslonu telefona, je svet povsem bli-
zu, globalni trg na voljo. Še nikoli v zgodovini človeštva ni toliko priložnosti za podjetništvo sobivalo s toliko konkurence. V koraku s tem tehnološko-material-
nim globalno naravnanim pogonom in nepredstavljivo lahkostjo transporta se je pretresel tudi družbeni ustroj. Kultura sobivanja, vrednote, po katerih se merijo 
delo, delodajalci, zaposleni, odnosi v službah, ter hkrati obsežen nabor orodij, s katerimi se mednarodno potrjujejo kvaliteta izdelkov in storitev, spremenjeni 
načini financiranja razvoja (množična financiranja, naložbe tveganega kapitala, poslovni angeli ipd.) … Vse to je ustvarilo nova okolja, v katerih lahko bliskovito 
vznikne, med zvezde izstreljena uspe ali pogubno umre neka podjetniška ideja. 

nadaljevanje na str. 18

Anamarija Toth Kostevc, 
Dieggo

Anamarija Toth Kostevc bo avgusta obeležila deset let podjetni-
ške poti. Po zaključku študija psihologije je odločno odprla s. p. 
in se vpisala na specializacijo iz zakonsko-družinske terapije. 
Ker je bilo področje njenega dela v Posavju še dokaj v povojih, 
se je aktivno angažirala, da bi v Zdravstvenem domu v Breži-
cah uvedli psihologa. Priložnost je res prišla, a se je radovedna 
Anamarija raje odločila za pogodbeno sodelovanje in nadalj-
nji študij. Začela je delati z mnogimi zdravstvenimi institucija-
mi, postopoma oblikovala svoje pakete in programe. Po končani 
specializaciji jo je vedno močneje vleklo v podjetništvo. Dobi-
la je štipendijo za MBA. Leta 2016 pa je z bratom Silvestrom 
na svetovni trg lansirala praktično inovacijo: kuhinjski pripo-
moček za enostavno ločevanje jajčnega rumenjaka in beljaka 
z imenom Dieggo. Se sliši zanimivo? Pot do tega, da Dieggo egg 
divider uporabljajo tako v domačih kuhinjah kot profesional-
nih obratih, je bila več kot le to. Bila je razburljiva in zanjo je 
bil potreben pogum, tako nujen za podjetništvo, ki Anamariji 
preprosto nikoli ni umanjkal. 

Vanja in Jure Jakob Rainer, 
4 kids and us

Pred dobrim letom so bile spletne strani naenkrat polne zanimi-
vih debat o novi kvalitetni kozmetiki, ki se predstavljajo z zapi-
som števila »štiri«. Razglabljalo se je, preizkušalo, izmenjevalo, 
omenjalo na forumih, da gre za naravno kozmetiko brez pa-
rabenov, sulfatov, parfumov, ki pa vseeno diši tako lepo, »da bi 
jo človek želel kar pojesti« in ima atraktivno vizualno podobo. 
Prefinjeno, uglajeno, dodelano. Ni torej čudno, da so letos aprila 
za odlično spajanje podobe in produkta dobili tudi Veliko nag-
rado Slovenskega oglaševalskega festivala. Izkušnje uporabni-
kov nove kozmetike, ki si z njo očitno lajšajo tudi zdravstveno 
pogojene težave, so tako prepričljive, da gre dober glas blisko-
vito od ust do ust. Ponos ob tej podjetniški zgodbi, ki se razvija 
okoli omenjene številke 4 in znamke '4 kids and us', pa lahko z 
avtorjema tega uspeha delimo tudi Posavci. Podjetje zakoncev 
Rainer je namreč zaživelo v Radečah, kjer v laboratoriju vsako-
dnevno nastaja kozmetika, ki od klasičnih komercialnih nego-
valnih izdelkov tako po kvaliteti sestavin kot odgovornem od-
nosu do okolja precej izstopa. 
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NOVOSTI IZ CENTRA ZA
PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

Delavnica 
Destinacijski management – 
sodelovanje turističnih ponudnikov

ki bo v sredo, 28. junija 2017, ob 16. uri  
v Gostišču Tri lučke, Sremič 23, 8270 Krško

Vljudno vabljeni na delavnico, kjer bomo v prvem delu 
odgovorili na vprašanja: 
• Zakaj je potrebno sodelovanje turističnih ponudnikov v 

turistični destinaciji?
• Kako zagotoviti uspešno in učinkovito sodelovanje 

turističnih ponudnikov in vzpostaviti uspešno skupno 
upravljanje turistične destinacije?

• Katere so glavne funkcije/aktivnosti, ki jih moramo izvajati 
na ravni turistične destinacije, če želimo ohraniti in izboljšati 
konkurenčnost na turističnem trgu?

Drugi del predavanj bo obsegal:
• Hitro analizo stanja v turistični destinaciji Krško Predstavitev 

širše ponudbe turističnih produktov v občini Krško
• Konkretne predlogi sodelovanja ponudnikov pri digitalni 

promociji 
• Cilje destinacijskega managementa

Predavala bo mag. Darja Radić, strokovnjakinja s področja turizma 
in konkurenčnosti. Delavnica je namenjena vsem turističnim 
ponudnikom v občini Krško.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni. 
Prijave so obvezne na tel. št. 07/ 490 22 21, po elektronski 

pošti: ksenja.kragl@cptkrsko.si  ali na sedežu 
Centra za podjetništvo in turizem Krško (CKŽ 46, Krško). 

tudi strogo preverjene in pra-
vičneje plačane. Proizvodnja 
kozmetike v velikem delu po-
teka ročno. Dodaten plus, ki ga 
ozaveščene stranke znajo ceni-
ti, je to, da kozmetika nima ne-
potrebne plastične embalaže 
– shranjena je v praktičnem, v 
Sloveniji narejenem žakeljčku. 
Končno je do njiju prišla tudi 
informacija, da se za t. im. pro-
blemsko območje Radeče – Tr-
bovlje – Hrastnik obeta razpis 
za začetne investicije. Name-
noma sta počakala z ustanovi-
tvijo podjetja Rainer kozmeti-
ka d.o.o., čeprav je bilo čakanje 
za oba precej stresno.

Pot izdelka Dieggo pa se zače-
nja na Filipinih, kjer je Anama-
rija leta 2015 iz radovednosti 
obiskala podjetje znanca, slo-
venskega častnega konzula na 
Filipinih Joseja U. Yula, ki iz-
deluje sejemske konstrukcije. 
Obisk se je spontano spreme-
nil v enoletno delovno pra-
kso, kjer si je pridobila nove 
poglede na svetovno gospo-
darstvo, inovacije in razno-
vrstnost dela. Ravno tam so 
nastale njene prve zamisli za 
Dieggo, ko je iskala najlažji na-
čin, da bi ločila glavni sestavini 
jajca in si s tem bistveno olaj-
šala kuho in peko. »Ko sem do-
bila idejo, sem jo najprej začela 
na vse možne načine preverja-
ti v obstoječi ponudbi na sple-
tu. Ni je bilo, zato sem dobila 

pogum za nadaljnje korake,« 
pripoveduje Anamarija.

Po vrnitvi domov je skice po-
kazala bratu, inženirju stroj-
ništva, ko je prišel iz Nemčije, 
kjer sicer dela. Brat je nare-
dil kalupe, ulitke. »In kar na-
enkrat se ukvarjaš s stvarmi, 
o katerih se ti prej ni sanjalo. 
Od tega, da raziskuješ lastnos-
ti jajca, podrobnosti o izdelavi 
kalupov, plastiki, silikonu, pro-
totipih, testnih serijah, certifi-
katih … eno vodi v drugo,« po-
jasni Anamarija. 

Brat je iz starih hladilnikov 
pridobil 'zdrave' kompresorje, 
s pomočjo katerih je dosegel, 
da v materialu v kalupih ni bilo 
mehurčkov. Nato je Anamarija 
uporabila svoja poznanstva, da 
je prišla do podjetij, ki so ime-
la potrebna znanja za posredo-
vanje konkretnejših informacij 
o izdelavi. Za pomoč je prosila 
prijatelje, ki imajo doma stru-
žnice in tiste, ki premorejo 3D 
printer. 

»Ko širiš idejo navzven, seve-
da obstaja strah, da ti idejo kdo 
ukrade, a to je pač riziko, ki ga 
moraš prevzeti. Hkrati pa ti je 
lahko tudi nerodno. No, tudi 
moj primer je poseben – psiho-
loginja, ki izumlja nekaj za ku-
hinjo? A tu gre le za predsodke, 
za predstavo o tem, kdo si, kaj 
si. Pogum za biti samosvoj, biti 
raziskovalec, kreativec in zave-

danje, da če ne raziskuješ sebe, 
potem tudi okolja ne moreš,« 
svoj pogled opiše Anamarija. 
Ko je izdelek dobil svojo ob-
liko, bi bilo potrebno naredi-
ti testno serijo. V Sloveniji je 
dobila predračun za kalup za 
prvo testno serijo: stala bi jo 
od 15.000 do 18.000 evrov. 
Samo začetek, kaj šele vse os-
talo. A volje ji ni zmanjkalo in 
iskala je nadaljnje sogovorni-
ke. Nekaj časa je bil to tudi do-
mači Siliko, a so se premislili. 
Zakaj, ni nikdar zares izvede-
la. Odprla je d.o.o in poskuša-
la dobiti zagonska sredstva. 
Razpisi so bili, a polni never-
jetnih omejitev. »Pri nekate-
rih moraš že imeti podjetje s 
podobno dejavnostjo, pri dru-
gih inovacije ali izdane raču-
ne. Za aplikacije, digitalizacije 
in IT tehnologijo je veliko več 
možnosti. Potem pa so bile še 
posebne okoliščine. Razpis za 
start-upe je na primer zamujal 
kar tri mesece,« se spominja 
Anamarija. Leto 2015 je na-
menila temeljitemu raziskova-
nju: »Zanimalo me je tudi, ka-
tere zakonodaje se me tičejo v 
tem primeru, katere inšpekcije 
moram kontaktirati, kako teče-
jo postopki za izdelavo v tujini, 
kaj to pomeni glede carine, ali 
je potrebno glede uvoza stva-
ri najaviti vnaprej itd. Pridobiti 
je bilo potrebno vse registraci-
je, laboratorijsko analizo, pre-
iskave vzorcev, bar kode, cer-
tifikate iz tujine. Zelo dobra 
sogovornica je bila inšpekto-
rica za varno hrano, ki me je 
usmerila na vse ključne točke.« 
Veliko je bilo preprek, a odlo-
čila se je, da bo Dieggo zaživel. 
»Postavila sem si mejnik. Da 
bi pridobila finančna sredstva, 
sva se z bratom odločila pro-
dati stanovanje v Ljubljani. In 
sem si zastavila: če ga prodam 
do avgusta, potem gremo v to. 
Pa sem ga, čeprav le nekaj dni 
pred rokom. Torej mi ni ostalo 
drugega, kot da se podam iskat 
vse potrebno za testiranja.«

NUJNE SESTAVINE: 
DRAMATIČNI 

ZAPLETI 
IN DOGODIVŠČINE 

NA POTI

Po posvetih se je Anamari-
ja odločila, da razišče tudi ki-
tajska podjetja. A kako izbrati 
prava podjetja in prave sogo-
vornike? Najprej jih je preve-
rila, okroglih deset jih je pozi-
tivno odgovorilo. Začelo se je 
natančno načrtovanje poti na 
Kitajsko. Racionalno se je od-
ločila, da obišče deset podjetij 
v le desetih dnevih: »Prvega 
avgusta sem prodala stanova-
nje, desetega oktobra sem bila 
že na Kitajskem. Okoliščine so 
nanesle, da sem šla sama, am-
pak s tem nisem imela težav, 
moji pa so tako vedeli, da sem 
trmasta, in da če sem se odloči-
la, da grem, potem pač grem.« 

S predstavniki podjetij se je 
dogovorila, da jo pridejo iskat 
v posamezne hotele, saj je že-

lela izkoristiti vsako minuto 
za poslovno dogovarjanje. Kaj 
je to pomenilo v praksi? Deset 
hotelov v desetih dneh. Poto-
vanje pa so obogatile tudi za-
nimive izkušnje z notranji-
mi leti, neprijetna izkušnja z 
enim hotelom, ki je imel neka-
tera nadstropja urejena v jav-
no hišo, blokiran google, face-
book, viber, nezaželeni iphoni 
… Več kot očitno je presenetila 

tudi predstavnike tamkajšnjih 
podjetij, ki so po komunikaciji 
sodeč pričakovali, da se bodo 
srečali z moškim. »Za prvi stik 
so mi zato poslali ženske pro-
dajnice,« se nasmehne Anama-
rija. A njene izkušnje s Kitajci 
so konec koncev fantastične, 
pravi. Presenetljivo dobro so 
znali angleško, skoraj povsod 
so ji storitve v hotelih, vlakih, 
letalih nadgradili, ko so videli, 
da je Evropejka. 

V podjetja, v katerih se je zani-
mala za izdelavo kalupov in te-
stne serije, je zaradi varovanja 
inovacije nosila le delčke konč-
nega izdelka. Želela je, da po-
samezne dele izdelajo tam, se-
stavijo pa jih potem v Sloveniji. 
Podpisovali so tudi dogovore o 
poslovni skrivnosti, a jo je ves 
čas malo skrbelo, saj so neka-
tere podatke potencialni proi-

zvajalci seveda morali vedeti. 
Na primer vzdržljivost glede 
temperature, da gre za upora-
bo v prehrani in podobno. »Po-
nudbe so bile zelo različne – 
nekateri so imeli drage kalupe 
in poceni izdelke, drugi drage 
izdelke in poceni kalupe, tretji 
zastonj hrambo kalupa in tako 
naprej. Ko skratka potegneš 
črto, se mora vse ujemati,« še 
pojasni Anamarija. Po razmi-

sleku se je odločila za podjetje, 
ki sestavlja cel produkt, saj so 
bili najboljši tako na področju 
kvalitete plastike kot silikon-
skega dela. Vzorec so ji sesta-
vljen poslali, preverila ga je na 
vse možne načine in zadovolj-
na naročila več tisoč izdelkov. 

Vanja in Jure sta za prehod z 
izdelkov iz domače kuhinje v 
profesionalno izdelavo kozme-
tike seveda morala veliko in-
vestirati v prostor in opre-
mo. Odzvala se je tudi lokalna 
skupnost, na primer bivša ra-
deška županja, ki je v ključnem 
trenutku priskočila na pomoč 
s tem, da jima je našla primer-
ne poslovne prostore z ugodno 
najemnino, za kar sta zelo hva-
ležna. 

Leta 2014 sta bila uspešna na 
razpisu Ministrstva za gospo-

darski razvoj in tehnologijo, 
a finančna sredstva sta mo-
rala zagotoviti vnaprej, saj je 
v razpisu pisalo, da po uspe-
šnem zaključku sredstva v po-
lovičnem znesku investicije 
refundirajo. Prodala sta avta 
in aktivno zbirala potrebna 
sredstva. Šla sta tudi do bank, 
kjer so bili pogajalski pogoji iz-
jemno trdi in nespodbudni. V 
zvezi s tem pojasnjujeta: »Na-
zadnje sva našla rešitev s po-
močjo Sklada 05, ki pomaga 
pri pridobitvi premostitvenih 
kreditov.« 

A zgodba z razpisom ni tekla 
tako gladko. Junija 2014 sta to-
rej dobila obvestilo o tem, da 
sta med izbranimi upravičen-
ci za sofinanciranje investicije 
prenove poslovnega prostora 
in nabava opreme, strojev. A je 
prišel kmalu hladen tuš: »Po-
tem pa so se naenkrat zače-
li menjati ministri. In nihče ni 
podpisal pogodbe. Denar sva 
teoretično imela, a to banke se-
veda nič ni zanimalo. Pogodbe 
pa nisva in nisva mogla dobiti. 
Meseci so tekli, rok za dokon-
čanje prve faze investicije pa je 
bil že oktober 2014, ko bi mo-
rale biti vse predvidene aktiv-
nosti že izvedene in plačane.« 

Ob takih primerih, ko politika 
in birokratski postopki omeju-
jejo razvoj, ki ga želijo hkrati 
omogočati, čemur so namenje-
ni razpisi, se lahko zamislimo 
vsi. Zakonca Rainer sta sep-
tembra dočakala podpis po-
godbe in k sreči imela izvedbo 
večino investicije načrtovane 
za prihodnje leto, 2015, tako 
da sta za mišjo dlako uspe-
la v dobrem mesecu izpolni-
ti zastavljene zahteve, sledeč 
prijavljeni časovnici projek-
ta. »Vse je šlo za nohte in tako 
ugotoviš, da so včasih pogo-
ji razpisov in izvajanj povsem 
neživljenjski. Prenoviti prosto-
re v enem mesecu! Da o naba-
vi strojev niti ne govorim. Že 
da kupiš tako posebne stroje, 

Z jajcem in kozmetiko v podjetništvo

Dieggo, družinska inovacija, ki lahko amaterskim in profesio-
nalnim kuharjem olajša kuho in peko. S preprostim pritiskom 
na označen del izdelka rumenjak ločite od beljaka.

nadaljevanje s str. 17

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Regionalna razvojna agencija Posavje konec junija objavila 
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2017/2018. Razpis bo objavljen na spletni strani 
Regionalne razvojne agencije Posavje: https://www.rra-posavje.si/. 

Vse zainteresirane delodajalce, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti 
kadrovsko štipendijo, hkrati vabimo tudi na 

Predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja 
kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2018, 

ki bo v sredo, 5. 7. 2017, ob 10h v Mali dvorani Kulturnega doma Krško. 

Na dogodku bo predstavljena operacija »Regijska štipendijska shema - Posavska 
statistična regija« za obdobje 2016 – 2022, s poudarkom na novostih za delodajalce, 
in Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za šolsko/
študijsko leto 2017/2018.

Potrebo po dodatnih informacijah oziroma potrditev vaše udeležbe na dogodku 
sporočite na: danica.kramzar@rra-posavje.si ali na 07/488 10 40 in 07/488 10 44.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, Tel.: 07/488 1040, Fax: 07/488 1050, Email: agencija@rraposavje.si
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VAS ZANIMA KAKO SMO RAZVILI 
NAJBOLJŠA PROTIHRUPNA VRATA?

NOVA VRATA ZA TIŠINO V VAŠEM DOMU

Protihrupna vrata - Silence™

Poliestiren Izolacijsko polnilo 
High density™

Activ™ - HPL vmesnik

PVC skorja, 3mm visok sijaj

Polnilo vrat smo razširili na 40mm, poveča-
li smo debelino zunanjih sten,  vmes pa smo 
dodali Activ™ - HPL vmesnik, ki učinkovito 
ustavlja zvok. 

Pozabi na hrup iz hodnika. Pokliči! 051/229-225

599 EUR - Vgradnja na ključ!

Vhodna vrata smo opremili s protihrupnim polnilom. Zvok iz vašega hodnika je preteklost. 
Kombinacija  treh različnih materialov z različnimi specifičnimi gostotami nam je prines-
la izjemne rezultate zvočne izolativnosti. 

Kompletno storitev vgradnje Protihrupnih vrat Aluplast - Silence™  
opravlja podjetje Ecovind d.o.o. CKŽ 34, 8270 Krško. Tel 08/1614-532

1
BEST-BUY

www.protihrupna-vrata.si

kot so ti, ki sva jih potrebovala 
midva, traja izjemno dolgo. In 
potem so tu še pogoji za zbira-
nje treh ponudb. Predstavljajte 
si klasično težavo – stroj, ki ga 
potrebujeva, je en sam. Zanj pa 
ne moreš dobiti treh ponudb. 
Eno lahko dobiš od slovenske-
ga dobavitelja, drugo še reci-
mo od direktnega proizvajal-
ca. Kaj pa tretjo? V vsaki drugi 
državi ti povedo, da se moraš 
obrniti za ponudbo na zastop-
nika v Sloveniji. In smo tam. 
Takšni stroji so povrhu vsega 
izdelani po naročilu, vsaka li-
nija ima svoje individualne pri-
lagoditve. Tega mnogi razpisi 
preprosto ne predvidijo,« po-
jasni Jure.

A Rainerjeva sta vedno opti-
mista in res, zadnji dan, skoraj 
zadnjo uro se je vse rešilo. Vlo-
žila sta ogromno napora in še 
izurila svoje jeklene živce. Sre-
čo sta imela tudi s skrbniki na 
banki, skrbniki projekta: »Ved-
no je na koncu pomemben člo-
vek. Tisti, ki ga imaš na drugi 
strani. On je tvoj partner skozi 
ves proces in če imaš srečo, te 
želi razumeti in ti pride napro-
ti po svojih možnostih.«

Ko sta kasneje gledala pogo-
je za naslednji tovrstni razpis, 
sta ugotovila, da so novi razpi-
sni pogoji še bolj zaostreni in 
da se, če bi bil tak razpis danes, 
ne bi mogla več prijaviti. Poleg 
vsega je sofinanciranje sedaj le 
45 %. Pet odstotkov razlike pa 
pri začetnikih seveda pomeni 
izredno veliko. 

KONKURENCA IN 
NOVA BLAGOVNA 

ZNAMKA

Ko raziskuješ trg, preverjaš 
tudi konkurenco. Ko je Ana-
marija že lansirala produkt, 
se je še nekje na svetu poja-
vil pripomoček z istim name-
nom, a zaenkrat še ni takega, 
ki bi tako dobro deloval kot 
Dieggo, zato si ne beli glave s 
tem. Od konkurence se je sicer 
potrebno predvsem učiti, pra-
vi Anamarija: »Če pomislim na 
povezovanje podjetnikov, se v 
Sloveniji še ne zavedamo tega, 
da ne tekmujemo čisto vsi 
med sabo in da si moramo po-
magati, tudi če smo v isti bran-
ži. S povezovanjem ne rasteš 
samo kot oseba, ampak s tem 
cela skupnost bolje živi. To je 

je pravzaprav skrivnost nju-
ne poslovne politike. S tem je 
ves proces živ, ustvarjalen, iz-
delke pa sproti razvijata in iz-
boljšujeta. 

Anamarija je bila obkrožena 
s podjetniki in opremljena s 
podjetniškim znanjem, hkrati 
pa že bolj izkušena podjetni-
ca, zato se je določanja cene 
izdelka, podobe in ciljne pu-
blike lahko lotila bolj sprošče-
no. Vanja in Jure sta se s ta-
kimi vprašanji soočila prvič: 
»Ne veš, kaj te čaka. Eno leto 
preizkušaš, ugotavljaš, kate-
ri je tvoj glavni prodajni izde-
lek, ves čas pa te zanima tudi, 
ali si izbral primerno ceno. Ve-
čina pride na tržišče s preniz-

ko ceno in veš, da moraš znati 
ceniti svoje delo, a kljub vse-
mu lahko za ceno stojiš šele, 
ko imaš zaupanje kupca. Ta 
preboj je prišel lansko leto.« 
Vanja se strinja, da so napake 
del podjetniške poti, bi pa, če 
bi se na pot podala še enkrat, 
ubrala drugačno strategijo 
glede dvojega: »Ne bi začela 
promocije z akcijami, saj da-
ješ napačen vtis, hkrati pa ne 
bi v ospredje dovolila porini-
ti naše osebne zgodbe.« Zgod-
ba o družini, ki je zaradi zdrav-
ja in izgube službe zagrizla v 
podjetniško pot, jim je, čeprav 
je resnična, namreč tudi ško-
dila. Poželi so pomilovanje in 
spodbude, ne pa tudi nakupov. 
Ti so prišli, ko je ciljna publika 
izdelke preizkusila. Od takrat 
število kupcev raste in raste.

Od konkurence so drugačni 
tudi po dizajnu. Po nekaj po-
skusih sta prišla do Tadeje 
Bučar in Gregorja Žaklja in 
zadela terno. Oblikovalca sta 

ju prebrala in ponudila svež, 
zdaj tudi uradno nagrajen di-
zajn in branding. Poleg vsega 
pa imata Rainerja s konkuren-
co tudi zanimivo pozitivno iz-
kušnjo. Na njuno prijetno pre-
senečenje jima je že na samem 
začetku pot do jasnih odgovo-
rov o posebnostih v branži 
utrlo podjetje Favn iz Grosu-
pljega. Od njih sta pridobila 
največ znanja, na voljo so jima 
bili za posvetovanje tako o se-
stavinah, nakupih kot o zako-
nodaji, ki je ni bilo malo. »Lah-
ko bi takoj zaprli vrata, a niso, 
ravno nasprotno. Ko to doži-
viš, ostaneš odprtih ust,« ob-
čudujoče opiše Vanja. 

Pred dvema mesecema sta 
po dolgem boju dobila potr-
dilo tudi za evropsko zašči-
to blagovne znamke, ki nosi 
v ospredju številko 4. V eki-
pi Evropejcev, ki o tem odlo-
čajo, jo je, ne boste verjeli, iz-
podbijala le Slovenka, češ da 
bo število štiri asociiralo lju-
di, da kupijo štiri produkte 
naenkrat ali da gre za zaščitni 
faktor 4 (ki, mimogrede, sploh 
ne obstaja). A to je bil le še en 
izziv več. 

Anamarija je skozi naš pogo-
vor znova ugotovila, da je bilo 
njeno popotovanje z Dieggom 
že do sedaj izredno zanimivo. 
Tudi za to, da je končna podo-
ba v obliki jajca, je bila reši-
tev v nizu poskušanj najti kar 
najbolj posrečeno obliko tako 
za uporabo kot za prepoznav-
nost. 

MANJKA NAM 
KONKRETNA 

PODJETNIŠKA 
PODPORA - 

MENTORSTVO

Pot do Diegga in '4 kids and us' 
bi bila lahko lažja in učinkovi-
tejša, če bi obstajalo primerno 
podporno okolje za razvijanje 
ideje. »Obstaja podporno oko-
lje, v smislu prostorskega. To-
rej, ko se obrneš na naše jav-
ne institucije, ti poleg splošnih 
informacij ponudijo prostor za 
pisarno. Ali pa ti dajo nek vzo-
rec za poslovni načrt. Jaz in 
mnogi drugi podjetniki bi si 
pri razvoju želeli stik z ljudmi, 
ki so že šli na neko svojo pod-
jetniško pot. V našem okolju 
mentorstva v pravem pome-

nu ni. Mentor zame pomeni 
osebo, ki je dala že nekaj pod-
jetniških kilometrov čez, ne-
koga, ki ti pomaga razmišljati 
in spreminjati tok misli. To ni 
nekdo, ki ve, kdaj in kje so kaki 
razpisi, ampak tisti, ki ti poma-
ga tvojo izkušnjo nadgraditi,« 
razmišlja Anamarija. 

Do podobnega zaključka sta 
prišla Vanja in Jure, ki sta de-
lček takšne mentorske izku-
šnje našla v RE Inovatorju, 
organiziranem s strani Zavo-
da Viva v sodelovanju z Javno 
agencijo Spirit. »Izkušnja dela 
z ljudmi, ki se poglobijo v tvo-
jo težavo, je neverjetna. Pod-
jetniki, ki začenjajo svojo pot, 
resnično potrebujejo mentor-
je. Nekoga, ki bi bil dejansko 
na voljo, ne le enkrat na 14 
dni, in ki bi aktivno usmerjal, 
da čim manj usekamo mimo,« 
pove Jure. Vanja ga dopolni: 
»Tako bi država lahko zago-
tovila pravo podporno okolje, 
bolj kot z mnogimi razpršeni-
mi razpisi, ki imajo različno 
uspešne izide. Potrebovali bi 
človeka iz prakse, čigar čas bi 
se zakupil, ker je pač odsoten 
iz svoje službe. Nekaj podob-
nega, kot je je že zasnoval Spi-
rit z vavčerji, a tam je bil pogoj, 
da že imaš deset zaposlenih. 
No, do teh moraš s svojo ide-
jo nekako priti, kajne?«

PODJETNIK SE 
MORA VES ČAS 

RAZVIJATI

Po uspešnih predstavitvah na 
sejmih in poleg rednega dela 
v okviru svoje psihološke de-
javnosti je Anamarija ugotovi-
la, da ji je v interesu predvsem 
veleprodaja. Sedaj se dogovar-
ja za reden vstop v enega iz-

med večjih trgovskih verig. 
Meseci se ji obračajo kot za 
šalo, ponudbi pa so v sodelo-
vanju z Mojco Škof dodali še 
posebne moke, sladila, zače-
li so sodelovati tudi s slašči-
čarnami, hoteli. »V izdelek res 
verjamem in zelo veliko sem 
vložila vanj, a zavedam se, da 
tudi če Dieggo ne bo svetovna 
uspešnica, mi je dal neprecen-
ljive izkušnje. Očitno pa gre pri 
dobrih stvareh res tako, da ko 
se enkrat začne obračati na 
dobro, vse kar leti skupaj, zato 
je dela na vseh področjih res 
veliko. A vse je živo in za vse 
bo še čas, predvsem pa iščem 
sodelavce, ki bi se znali vžive-
ti v vse to,« pove Anamarija. 

V Rainer kozmetiki imajo v 
načrtu predvsem nakup no-
vih strojev, homogenizator-
ja, ureditev polnilnice, stalni 
razvoj novih izdelkov ter, kot 
poudari Vanja, še v večji meri 
vračanje vsega dobrega, če-
sar sta bila deležna, lokalni 
skupnosti. Osrednji prodajni 
kanal kozmetike namenoma 
ostaja spletna trgovina, iska-
la bosta tudi primeren butični 
prostor v Ljubljani. Zelo jima 
je pomembno, da prodajalec 
izdelek pozna, zna pojasni-
ti njegove kvalitete in da ima-
ta lahko sama dragoceni stik s 
strankami, zato jima zaenkrat 
veleprodaja še ni v interesu.
Tako Dieggo kot '4 kids and us' 
imajo glede na odzive pri kup-
cih zelo svetle obete za priho-
dnost, trdo delo pa seveda os-
taja na njih samih, vsak dan 
posebej. Anamariji, Vanji in 
Juretu je predano delo tudi vi-
dno v veselje, zato jim želimo 
še dodaten priliv podjetniške 
sreče za uspešno uresničeva-
nje poslovnih vizij. 

 Maruša Mavsar

pozitiven val, ki se kar razleze. 
In seveda je pomembno, kako 
jemlješ konkurenco – od nje se 
moramo učiti, tudi v Posavju 
pa vse prepogosto razmišljajo: 
'Če te ne bi bilo, bi imeli mi več 
posla'. Nujna sestavina podje-
tništva pa so seveda tudi napa-
ke. Te niso nazadovanje, iz njih 
se vedno znova učiš. Včasih je 
dobro znati stopiti korak na-
zaj, narediti odmik, ugotoviti, 
kaj si sploh naredil narobe. In 
potem iti v drugo smer. Seveda 
ni lahko, je težko v vseh smis-
lih, a s tem skreiraš novo sta-
nje, skreiraš nov proces, nov 
pogled,« še sklene. 

Če je Anamarija vedela, da 
takšnega produkta še ni na 

trgu, pa sta imela Vanja in Jure 
pred sabo povsem drugačno 
izhodišče. Trg je nasploh zasi-
čen s kozmetiko, kar pomeni, 
da se je '4 kids and us' morala 
bistveno razlikovati od že ob-
stoječega v branži. Tako dol-
go sta razvijala vsak izdelek, 
da sta bila sama prepričana v 
njuno konkurenčno prednost. 
»Šele tako lahko zares mir-
no stojiva za vsemi našimi iz-
delki in zagovarjava, da imajo 
več aktivnih sestavin, izogiba-
mo se uporabi vode, polnil in 
zgoščeval, kar pomeni, da nam 
ni treba uporabljati še konzer-
vansov in emulgatorjev,« po-
jasni Jure. Vanja ga dopolni: 
»Šamponi so se nedvomno iz-
kazali za konkurenčno pred-
nost, uporabniki opazijo, da 
je v njih veliko več naravnih 
sestavin, da delamo s pravimi 
olji in kvalitetnimi sestavina-
mi v bistveno višjem procen-
tu, kot so sicer v kozmetiki.« 
Ves čas zbirata povratne in-
formacije o izdelkih. In v tem 

Kozmetika "4 kids and us" je nastala iz potreb po kvalitetni 
negi občutljive kože in z občutkom za varovanje okolja, kar 
je razvidno tudi iz netipične embalaže izdelkov.
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Vrata Ambulante VetBM je Mirjam Blatnik, ustanoviteljica 
in direktorica, odprla oktobra 2012. V povsem prenovljenih 
in prilagojenih prostorih za male živali, ki se nahajajo na-
sproti stavbe Občine Brežice, se s kolegicami veterinarkami 
posvečajo celostni obravnavi vsakega pacienta. Opravljajo 
tudi prijave, vpise živali v register, jih opremijo s potnimi listi 
in jih mikročipirajo.

»Naši pacienti so vse živali, 
ki človeku pomenijo spremlje-
valca, zaupnika, družinske-
ga člana. To so psi, mačke, 
različni mali glodavci, ptice, 
kuščarji, želve in kače, konji, 
ribice, pa tudi vse ostale malo 
večje živali, drobnica, prašiči, 
govedo, ki jih ljudje ne sma-
trajo več samo kot ekonom-
ske živali,« poudarja Blatni-
kova. Ponujajo vse storitve 
klasične veterine, preglede, 
sterilizacije/kastracije, pregle-
de krvi, alergijske in genetske 

teste, UZ preglede, RTG slikanje, kirurške posege mehkih 
in trdih tkiv, preglede oči, infuzije in transfuzije … Ukvarjajo 
se tudi z reprodukcijo malih živali in konjev, pregledi na bre-
jost, umetnim osemenjevanjem in carskim rezom. Opravlja-
jo diagnostiko šepanj pri konjih, zdravljenje in preventivne 
preglede konj na terenu. 

Ravno zaradi raznolikosti posegov imajo poleg strank iz Po-
savja in širše okolice več kot 30 odstotkov strank iz preostale 
Slovenije. Njihov dober glas seže tudi v Ljubljano z okolico, 
Primorsko in Maribor z okolico. Čedalje več strank prihaja k 
njim tudi iz sosednje Hrvaške, stranke s konji pa so tudi iz 
drugih držav Evropske unije.

DIAGNOSTIKA IN SVETOVANJE

S primerno preventivo se da živalim prihraniti ogromno bole-
zenskih težav. Blatnikova zato priporoča lastnikom, naj pripe-
ljejo svoje ljubljenčke vsaj enkrat letno na pregled za možne 
preventivne ukrepe. To pomeni, da jih temeljito pregledajo, 
opravijo RTG, UZ, laboratorij in da jim celostno svetujejo. Pri 
svetovanju dajejo pozornost tako prehrani kot primerni vzgo-
ji, posvetijo pa se tudi striženju in negi živali.
 
V kolikor žival pripeljete v ambulanto že s težavo, jo najprej 
pregledajo in nato ocenijo, kateri je najbolj smiseln način 
zdravljenja. Pri svojem delu poudarjajo varnost pacienta, ne-
boleč pristop in z najnovejšimi znanji poskrbijo za obravna-
vo in terapijo živali, ki jo individualno prilagodijo. Opravljajo 
vsa tako obvezna kot tudi neobvezna cepljenja, zobozdra-
vstvene preglede in posege, preventivne preglede in kura-
tivo za zdravje vida, preglede mišično skeletnega sistema, 
odpravo zajedalcev in še bi lahko naštevali. Najpomembne-

je pa je, da se trudijo v najkrajšem možnem času odpraviti 
težave vašega družinskega člana in s tem olajšati vašo skrb.

URGENTNI OBISKI NA DOMU IN HOSPITALIZACIJA

V primeru izjemno slabega stanja živali opravijo urgentno 
zdravljenje na domu. Nudijo namreč 24-urno veterinarsko 
pomoč za urgentne primere kjer koli na terenu ali v ambu-
lanti, potreben je le predhodni klic na dežurno številko 051 
265 756. Bolno žival po potrebi nastanijo v živalim prijaznem 
okolju na opazovanju.

EDINA AMBULANTA Z VEČ METODAMI 
DIAGNOSTICIRANJA IN KOMPLEMENTARNEGA 

ZDRAVLJENJA

»Poleg klasičnega zdravlje-
nja so posamezne sodelav-
ke izučene še v vsaj eni al-
ternativni obliki zdravljenja, 
tako da smo v bistvu edi-
na ambulanta v Sloveni-
ji, ki na enem mestu nudi 
več metod diagnosticiranja, 
komplementarno obravna-
vo in celostno zdravljenje,« 
izpostavi Blatnikova, ki je 
predsednica Slovenskega 
veterinarskega homeopat-
skega društva (SVHD), kjer 
izobražujejo sedaj že dru-
go generacijo veterinarjev 
homeopatov. Tako sama 
dela s homeopatijo in mali-

mi živali, Veronika Radobuljac 
dela akupunkturo in zdravlje-
nje malih živalih, Natalija Kež-
man Jovanović zdravi alergi-
je, svetuje pri prehrani, zdravi 
male in velike živali ter čebe-
le, Tamara Vrečko dela oste-
opatijo in zdravljenje konj, Eva 
Tasič, ki se je zadnja pridružila 
ekipi, pa bo letos končala študij 
kiropraktike. Vse te metode se 
odlično dopolnjujejo s klasičnim 
zdravljenjem ter nudijo celovito 
sliko problema. Poleg vseh na-
vedenih komplementarnih me-
tod zdravljenja posvečajo veliko 
časa za razvoj na področju reha-
bilitacije živali in regenerativne 
terapije akutnih in kroničnih bo-
lezni z laserjem in udarnimi va-
lovi tako pri konjih kot pri psih. 
Tu uspešno sodelujejo z Rokom 

Deržaničem, dr. kinesio, ki je sicer specialist za takšne vrste 
terapij pri ljudeh.

»V tem je tudi glavna razlika, lahko rečem tudi prednost v 
primerjavi z drugimi ambulantami za male živali. Kajti vse 
več ljudi se zaveda, da v današnjem svetu ritem in način 
življenja, prehrana, odnosi in dejavniki okolja ne vplivajo le 
na naše fizično in psihično zdravje, temveč tudi na zdravje 
naših živali. To niso več enostavne težave in bolezni in zato 
se jih ne da več na enake načine ugotoviti niti zdraviti,« po-
udarja Blatnikova in izpostavlja, da z alternativnimi in hkra-
ti neinvazivnimi metodami ugotavljajo tudi stopnjo alergič-
nosti in to tudi pozdravijo.

Z OPTIMISTIČNIM POGLEDOM V NADALJNJI RAZVOJ

Na začetku poti, pred petimi leti, jim je priskočila na pomoč 
Občina Brežice z različnimi subvencijami, predvsem ker 
obratujejo v starem mestnem jedru, odzvali pa so se tudi na 
nekatere razpise. Lokacija se je zaradi dostopnosti in pre-
poznavnosti izkazala kot velika prednost. Sedaj že tretjo leto 
sodelujejo v okviru programa sterilizacij mačk. 

»Z občino dobro sodelujemo in tudi pri načrtih za prihodnost 
so nas že podprli. Posavje nam je vsem zaposlenim zelo 
pri srcu, čeprav so nekatere sodelavke priseljene sem. In 
ne vidimo ovir ne za našo dejavnost ne za nadaljnji razvoj. 
V bližnji prihodnosti imamo kar nekaj načrtov, predvsem na 
področju izobraževanja, ponudili bomo nove storitve, dejav-
nosti in še povečali ekipo,« še zaključi Blatnikova ter vabi v 
njihovo sredino.

WWW.VET-BM.SI
 K. J., M. M.

Ljudje prevozijo pol Slovenije, da jim 
zaupajo zdravje svojih ljubljenčkov
Pred petimi leti se je veterinarka Mirjam Blatnik odločila, da bo svoje znanje in izkušnje prinesla nazaj v Posavje. Tako je v središču Brežic, na Cesti prvih 
borcev 20, odprla Ambulanto za male živali VetBM d.o.o., v kateri s svojimi sodelavkami živalskim ljubljenčkom nudi strokovno in kvalitetno oskrbo ter 
nego v prijaznem in prijetnem okolju. 

Mlada podjetnica  
Mirjam Blatnik, dr.vet.med.

Veterinarke, ki poskrbijo za vaše ljubljenčke

Pri njih lahko kupite tudi kvalitetno hrano in ostale 
pripomočke za nego malih živali.

Individualnost posegov s poudarkom na varnosti  
in nebolečim pristopom

Ambulanta se nahaja v spodnjem delu zgradbe na 
križišču pri Občini Brežice.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ULRS, 
št. 33/07, 70/08ZVO1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP, 43/11ZKZ-
C, 57/12, 57/12ZUPUDPPA, 109/12, 35/13–skl. US, 76/2014-
odl. US in 14/15ZUUJFO) in 43. člena Zakona o varstvu oko-
lja (ULRS, št. 39/06  uradno prečiščeno besedilo, 28/06  skl. 
US, 49/06ZMetD, 66/06  odl. US, 33/07ZPNačrt, 57/08ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16 in 42/16) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA TERME ČATEŽ (ŠIRITEV TEMATSKIH VSEBIN) 

IN OKOLJSKEGA POROČILA,

ki bo potekala od 3. 7. 2017 do vključno 3. 8. 2017 na Oddel-
ku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnos-
ti Čatež ob Savi.
Predmet OPPN je določitev pogojev za ureditev območja na vho-
du v Terme Čatež – v prostor se umestijo novi objekti in uredi-
tve z različnimi tematskimi vsebinami s ciljem razvoja osnovne 
turistične dejavnosti.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta in Okoljske-
ga poročila se lahko udeležite 19. 7. 2017 ob 16. uri v sejni sobi 
na Občini Brežice. 
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnu-
tek akta in Okoljsko poročilo, lahko zainteresirani v času javne 
razgrnitve podajo pisno v knjige pripomb na občini in krajevni 
skupnosti, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za 
prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ali po elektronski 
pošti: obcina.brezice@brezice.si.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih za-
vzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občin-
ski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08ZVO1B, 108/09, 80/10ZU-
PUDPP, 43/11ZKZC, 57/12, 57/12ZUPUDPPA, 109/12, 35/13 
– skl. US, 76/14  odl. US in  14/15 – ZUUJFO) župan občine Bre-
žice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 
za območje B4-21C2/1/423_CU – ob Cesti svobode,

ki bo potekala od 30. 6. 2017 do vključno 17. 7. 2017 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter v prosto-
rih Krajevne skupnosti Brežice in Krajevne skupnosti Šentlenart.
Predmet akta se nanaša na določitev toleranc za postavitev ter 
oblikovanje predvidenih trgovskih in večstanovanjskih objektov 
v ureditvenih enotah Ue 3 in Ue4.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko ude-
ležite v sredo, 5. 7. 2016, ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno 
v knjige pripomb na občini in krajevnih skupnostih, posreduje-
jo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice, ali po elektronski pošti: 
obcina.brezice@brezice.si.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih za-
vzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občin-
ski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Dobrodelna nota druženja pri-
jateljev, družine in poslovnih 
part nerjev je bila namenjena 
zbiranju sredstev za devetletno 
deklico Nastjo, ki se od rojstva 
sooča s cerebralno paralizo. Ve-
liko časa preživi na terapijah, ki 

Župan podjetniku podelil plaketo za 20 let 
uspešnega dela 
GLOBOČICE - Družabno-dobrodelnega srečanja ob praznovanju okrogle obletnice Zidarstva in fasaderstva Mihael Tom-
še se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in ob tej priložnosti uspešnemu podjetniku izročil plaketo Obči-
ne Brežice za 20 let uspešnega poslovanja. 

so ključnega pomena za njen ra-
zvoj, stroške zdravljenja pa mo-
rajo pokrivati starši sami. 
Kot je dejal lastnik podjetja Mi-
hael Tomše, se je za dobrodel-
no gesto ob praznovanju oble-
tnice poslovanja odločil zato, ker 

je dobrodelnost od nekdaj del 
tako njegove družine kot podje-
tja. Dejal je, da so v 20 letih de-
lovanja vedno znali prisluhniti 
ljudem v stiski, zato tudi dobro-
delno praznovanje obletnice. 
7.000 evrov sredstev so poma-

gali zbirati udeleženci srečanja, 
podjetniki in obrtniki, tudi Ob-
čina Brežice je v skladu z zakon-
skimi možnostmi preko javnega 
razpisa zagotovila del sredstev 
za terapije.

Plaketa za 20 let uspešnega delovanja podjetja Predaja zbranih sredstev za terapije

POSTOPNO UREJANJE 
OSMIH KROŽIŠČ

Občina Brežice se zaveda po-
mena turizma in primerno ure-
jenih točk ob vstopu v občino, 
zato je izdelala Idejni projekt za 
celostno ureditev krožišč v ob-
čini Brežice. Postopoma bo ure-
dila osem krožišč na vstopnih 
točkah v občino, ki bodo simbo-
lizirala našo pokrajino in obisko-
valcem predstavljala značilnosti 
naših krajev.  Izbrana krožišča so 
tista ob najbolj prometnih ce-
stah, ki v občino pripeljejo naj-
več obiskovalcev. To so krožišče 
pri priključku Obrežje (1), kro
žišči pri avtocestnem priključku 
Brežice, na levi strani AC (Ča-

Ozelenela krožišča na vstopih v občino
V letu 2016 je Občina Brežice pričela urejati krožišča na vhodih v občino s trajnostno zasaditvijo. Od osmih novonačr-
tovanih krožišč so urejena že štiri: krožišče na desni strani avtoceste (Dvorce), krožišče pri Hoferju, krožišče v naselju 
Spodnja Pohanca in krožišče Trnje pri Petrolu, preostala krožišča pa se bodo urejala postopoma. Spomladi in poleti so 
krožišča že zacvetela in pokazala svojo podobo, ki je tematska in temelji na značilnostih občine Brežice. Prednost traj-
nostne zasaditve so poleg odpornejših rastlin tudi  nižji stroški vzdrževanja.

tež ob Savi) (3) in desni strani 
AC (Dvorce) (2), krožišče na Bi-
zeljski cesti ob vstopu v mesto 
Brežice (5), krožišče pri Hoferju 
(6), krožišče pri Tušu (7), kroži-
šče v naselju Spodnja Pohanca 

(8) in krožišče Trnje pri Petro-
lu (4). 

REKE, VINOGRADI, TRAVNIKI

Osnovna zamisel pri snovanju 

ureditev in zasaditev na kroži-
ščih so značilnosti občine, uredi-
tve krožišč bodo na trajen način 
predstavljale prostorske značil-
nosti občine ob minimalnem 
vzdrževanju rastja.  Značilnosti 
občine – gradovi, reke, vinogra-
di, sadovnjaki in travniki – bodo 
prikazani kot ureditve na teme 
travnika, geotermalnega izvira, 
obrečnega habitata, grajskega 
vrta in vinske trte.

Izbor zasajenih rastlin temelji 
na trajnosti, biodiverziteti, sa-
mooskrbi, ekonomičnosti in po-
javnosti v naravi v tem okolju. V 
zasaditvah se ohranjajo obsto-
ječe rastlinske vrste. Izbrane ra-
stline za večplastno zasaditev so 
dolgo živeče trajnice, enoletni-
ce in prostorastoče grmovnice, 
ki preživijo zahtevne vremen-
ske razmere (obilne padavine, 
mraz, suša) in niso zahtevne za 
vzdrževanje. Izbor rastlin pou-
darja sonaravno gospodarjenje 
in varstvo naravnih virov (vode) 
pri urejanju krožišč, podoba kro-
žišč se bo v skladu z rastjo rastlin 
spreminjala skozi letne čase.

Krožišče pri izvozu za AC Dvorce. Trta ob vstopu 
v vinorodno področje.

Krožišče v Trnju pri Petrolu. Simbolika reke Save 
(prod in skale iz reke).
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Povzetki pobud, vprašanj in predlogov svetnic in svetnikov 
Občinskega sveta občine Krško, 23. seja, 15. junij 2017

Vlado Bezjak je podal pobudo, da se večnamenska pot od hidro-
elektrarne Krško do Blance uredi s protiprašno zaščito (asfalt), ter 
podal predlog o pokritju bazena Brestanica, s čimer bi kopalno se-
zono bistveno podaljšali.

Tamara Vonta je opozorila na neprimeren način reklamiranja pri-
reditve BeerFest skupaj z družinskim razvajanjem v mestu.

Aljoša Preskar je podal pobudo za rekonstrukcijo nepregledne-
ga in vse bolj obremenjenega križišča med Strmo potjo in Cesto 
4. julija v Krškem.

Dušan Dornik je vprašal, ali bo Občina Krško kot najemodajalec 
dobila povrnjene stroške, ki jih bo čez leto imela z bazenom v Bre-
stanici (voda, elektrika, komunalne storitve) in kako je to urejeno 
v pogodbi, ter predlagal, da vzdrževalec CKŽ, ki je bila ob nalivu 
1. junija pod vodo, ter ceste na Senovem očisti kanalizacijo me-
teornih voda. 

Jože Olovec je predlagal ureditev semaforja (zelene puščice) za 
zavijanje desno na Leskovško ulico pri stadionu pa tudi ureditev 
svetilk na leskovškem pokopališču. Zanimalo ga je, zakaj v načrtu 
ni več ureditve ceste v Zgornjih Venišah (Gmajna – Zajčki) in ali 
se občinska uprava ukvarja s problematiko priseljevanja in nje-
nim vplivom na socialo.

Pobude, vprašanja in predlogi so bili posredovani občinski upravi, 
v celoti bodo objavljeni na spletni strani Občine Krško, kjer bodo 
podani tudi odgovori.

Prometna strategija še naprej 
v smeri trajnostne mobilnosti
Potem ko je na majski seji Občinski svet Občine Krško sprejel dokument Celostne prometne strategije občine Krško, je 
zaključen proces priprave strateškega dokumenta, hkrati pa začetek urejanja in izvajanja ukrepov trajnostno usmerje-
nega prometa v občini Krško. 

Kot je na novinarski konferen-
ci pojasnil župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, je osnov-
ni cilj nadaljevati po poti trajno-
stne mobilnosti s poudarkom 
na povečanju prostora, name-
njenega pešcem in kolesarjem, 

ter optimizaciji in integraciji jav-
nega potniškega prometa. Seve-
da bo v največji meri potrebno 
spremeniti miselnost in navade 
vseh udeležencev v prometu. 

Na področju pešačenja Občina 
Krško v tem letu že izvaja dolo-
čene ukrepe, in sicer ureja umir-
janje prometa na Zdolski cesti 
ob OŠ Jurija Dalmatina Krško, z 
izgradnjo krožišča Dorc in nave-
zovalne ceste mimo bazena bo 
območje pri osnovni šoli v Bre-

stanici zaprto za motorni pro-
met, tudi v starem mestnem 
jedru načrtujejo zmanjšanje 
parkiranja. 

Na področju promocije trajno-
stnih oblik mobilnosti so v načr-

tu tudi prve dejavnosti, kot npr. 
»Pešbus«, s katero spodbujajo 
otroke k pešačenju v šolo. Šolarji 
bi se tako lahko zjutraj priključi-
li organizirani skupini ostalih ot-
rok, v spremstvu odrasle osebe, 
in skupaj v družbi prijateljev var-
no pešačili do šole. 

Kolesarske poti bodo še bolj 
povezane, tudi preko obstoje-
čega mostu v Krškem, poveza-
va večnamenske poti iz Krške-
ga proti Brestanici skozi tunele 

vse do Senovega, v teku je po-
stopek izposoje koles v mestu 
Krško, še v letošnjem letu naj 
bi uredili tudi servisne postaje 
za kolesa. V načrtu imajo kole-
sarsko povezavo od severa proti 
jugu občine s premostitvijo Save 
z obnovo opuščenega vojaškega 
mostu, ki naj bi ga Občina Krško 
odkupila, ter kolesarsko poveza-
vo po nasipu ob Savi proti Bre-
žicam in preko meje s Hrvaško. 
V načrtih je tudi peš in kolesar-
ski most, ki bi povezal Videm s 
starim mestnim jedrom Krškega.
Na področju motornega prome-
ta bo z dokončanjem izgradnje 
krške obvoznice bistveno zmanj-
šan promet skozi mesto, v leto-
šnjem letu je občina z izgradnjo 
nekaterih krožišč umirila pro-

met na nekaterih najbolj nevar-
nih odsekih, kot je npr. krožišče v 
Velikem Podlogu na cesti Drno-
vo – Križaj. Širili bodo tudi mre-
žo električnih polnilnih postaj, 
letos bo nova na Vidmu
.
Na področju javnega potniške-
ga prometa je župan izpostavil 
predvsem že uveljavljen sistem 
dopolnjevanja šolskih prevozov 
z mestnim prevozom, s čimer 
bi omogočili prevoz občanov iz 
oddaljenejših naselij do mestne-
ga središča. Nadaljnji korak je 
vzpostavitev enotnih vozov-
nic, razmišljajo pa tudi o uved-
bi prevoza na klic, namenjenega 
predvsem starejšim občankam 
in občanom.

Slovesno odprli krožišče v Velikem Podlogu 

Gradnja krožišča na regionalni cesti Drnovo – Križaj v Velikem Pod-
logu se je v maju zaključila, 8. junija pa so v okviru občinskega pra-
znika novo pridobitev, ki bo omogočila bistveno večjo varnost vseh 
udeležencev v cestnem prometu, tudi uradno predali namenu. Kot 
je ob tem poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je Ob-
čina Krško poleg izgradnje krožišča, ki je potekalo v soglasju z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo, saj gre za državno cesto, rekonstruirala 
tudi lokalno cesto od osnovne šole do krožišča, razširili so cestišče 
ter zgradili enostranski pločnik ter tlačni vod za potrebe fekalne ka-
nalizacije za naselje Veliki Podlog ter kabelsko kanalizacijo za javno 
razsvetljavo. Dela v skupni višini 420.000 evrov so potekala od kon-
ca lanskega leta. Zadovoljstvo nad novo pridobitvijo je izrazila pred-
sednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle, krajani pa so ob sti-
čišče svojih poti vrnili tudi obnovljen križ, ki ga je ob tej priložnosti 
blagoslovil župnik Ludvik Žagar. 
Krožišče so s simbolično vožnjo odprli mladi kolesarji, ob spremlja-
jočem programu, ki ga je vodila Mirjana Marinčič, pa je zapel do-
mači otroški pevski zbor, otroci pa so ob tem predstavili še pesem 
o krožišču.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in ravnateljica OŠ Leskovec 
pri Krškem Jožica Repše sta 6. junija ob zaključku obnove enote vrt-
ca Pika Nogavička pri OŠ Leskovec pri Krškem simbolično malčkom 
predala ključ dozidanega in energetsko saniranega vrtca. Dela, ki so 
potekala od lanskega poletja pa do konca januarja letošnjega leta, 
so obsegala dozidavo dodatnih 133 m2, rekonstrukcijo 460 m2 ob-
stoječih površin in preureditev, energetsko sanacijo, dozidavo teras 
in igralnice, razširitev vhoda, dozidavo razdelilne kuhinje, pralnice 
in shrambe, razširitev sanitarij in pomožnih prostorov, prenovo in-
stalacij in zunanjo ureditev. Vrtec je tako energetsko varčen, s pre-
ureditvijo prostorov pa so, kot je ob slovesnosti poudaril tudi župan 
Stanko, dosegli optimalne normative na področju predšolske vzgoje, 
boljše pogoje dela in bivanja v objektu. Za naložbo v višini 950.000 
evrov je Občina Krško uspela pridobiti 662.000 evrov iz sredstev Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje ob-
činskih investicij, in sicer 351.000 evrov nepovratnih ter 311.000 
evrov povratnih sredstev; razliko krije občina iz proračuna. Kot je po-
vedala ravnateljica Jožica Repše, ki je izrazila zadovoljstvo po obnovi, 
pod okrilje OŠ Leskovec pri Krškem sodi več enot vrtca s skupno 15 
skupinami malčkov. Ob spremljajočem programu so se s pesmijo in 
plesom skupaj s Piko Nogavičko, ki je povezovala program, predsta-
vili najmlajši iz vseh oddelkov enote vrtca s svojimi vzgojiteljicami. 

Zaključek obnove vrtca Pika Nogavička 
v Leskovcu 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov društev ali zvez 

na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, 
gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2017

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje programov 
društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvar-
jajo s komercialno dejavnostjo, ter informiranje in podajanje 
vsebin, povezanih z razvojem podeželja. Na voljo je 9000 evrov, 
prijavijo pa se lahko registrirana stanovska in interesna združe-
nja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, 
razvoja podeželja in gozdarstva ter združujejo kmetijske pride-
lovalce na območju občine Krško. Vloge pričakujejo na naslov 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
Krško najkasneje do 18. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali na oddelku 
za gospodarske dejavnosti. Dodatne informacije: Magda Kroš-
elj, tel. 07/498 13 19, epošta: magdalena.kroselj@krsko.si, v 
času uradnih dni od 8.00 do 10.00 ure.

V okviru občinskega praznika so 5. junija na brestaniškem pokopa-
lišču slovesno namenu predali nov poslovilni objekt – nadstrešnico 
in obnovljeno mrliško vežico. Dela naložbe v višini 218.000 evrov so 
potekala vse od konca lanskega leta pa do letošnje pomladi, v leto-
šnjem letu pa je Občina Krško v naslednji fazi pristopila še k obno-
vi mrliške vežice in sanitarij v vrednosti dodatnih 26.000 evrov. Kot 
je ob slovesnem odprtju poudaril župan občine Krško mag. Miran 
Stanko, so s to naložbo tudi v Brestanici dobili objekt, ki bo omo-
gočal dostojno slovo od pokojnih. Novo pridobitev v kraju so s pre-
rezom traku namenu predali župan mag. Miran Stanko, predsednik 
sveta KS Brestanica Vlado Bezjak in krajan Brestanice Edi Zidarič. 
Sledil je še blagoslov brestaniškega župnika Jožeta Špesa. Slove-
snost, ki jo je povezovala Margareta Marjetič, so s pesmijo oboga-
tili člani skupine Lila.

Brestaniško pokopališče s poslovilnim objektom 
in obnovljeno vežico
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VABILO 

NA POSAVSKO PRAZNOVANJE DNEVA DRŽAVNOSTI 

S KONCERTOM

KD GODBA SEVNICA
23. JUNIJ 2017 OB 19. URI

NA GRADU SEVNICA

V PRIMERU SLABEGA VREMENA 
V KULTURNI DVORANI SEVNICA

SLAVNOSTNA GOVORNICA

DR. JOŽICA REJEC
PREDSEDNICA UPRAVE DRUŽBE DOMEL HOLDING

IN PREJEMNICA NAGRADE GZS ZA IZJEMNE 
GOSPODARSKE IN PODJETNIŠKE DOSEŽKE

POZDRAVNI NAGOVOR

SREČKO OCVIRK, ŽUPAN OBČINE SEVNICA

DIRIGENT KD GODBA SEVNICA

MATIC NEJC KREČA

SPREMLJEVALNI PROGRAM

JURE KLENOVŠEK, BARITON

UROŠ POLANEC, HARMONIKA

Pred koncertom vabljeni na priložnostno obeležitev 26. 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.
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Planinski cesti 29 ob 17. uri. 
 

 

Vabilo dijakom in študentom k sodelovanju 
na raziskovalnem taboru na Lisci
Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Občina Sevnica vabita dijake in študente k sodelovanju in udeležbi na razi-
skovalnem taboru Lisca 2017, katerega cilj je vzpostavitev novega učnega okolja. Raziskovalni tabor bo potekal med 9. 
in 15. julijem na tej prijetni in zelo priljubljeni lokaciji, ki ponuja tudi veliko možnosti naravoslovnega raziskovanja. 

Skozi izvedbo raziskovalnega ta-
bora bodo pripravljeni idejni na-
črti naravovarstva, krajinskega 
načrtovanja, meteorologije, ge-
odezije, astronomije, biologije, 
kemije, okoljevarstva, naravne 
in kulturne dediščine, sociologi-
je, športa, pridobivanja energi-
je iz naravnih virov, inovativnega 
pristopa učenja na temeljih traj-
nostnega razvoja in sonaravnega 
bivanja. Idejni predlogi za novo 
učno okolje bodo kot inovativ-
ni prostor učenja učencev raz-
ličnih starostnih skupin, prostor 
za šport in rekreacijo, druženje, 
spoznavanje sebe in sovrstnikov 
ter za sprostitev.

Delo udeležencev raziskoval-
nega tabora bo obsegalo aktiv-
no sodelovanje ob spremljanju 
strokovnih predavanj, v razisko-
vanju okolja in sodelovanju v 
eni izmed oblikovanih skupin, v 
oblikovanju strokovnega članka, 

zaključnega poročila in predsta-
vitev dela raziskovalne skupine 
z ogledom idejnega projekta. In-
terdisciplinaren pristop projek-
tnega dela je enkratna možnost 
za sodelovanje, učenje in prido-
bivanje izkušenj udeležencev 
in udeleženk srednjih šol, viš-
jih šol, fakultet in univerz s pod-
ročja arhitekture, naravoslovja, 
družboslovja, športa in drugih, 

z interesom aktivnega raziskova-
nja v občini Sevnica. Na ustvarja-
len, timski način dela bodo ude-
leženci pridobivali znanje, preko 
ustvarjalnega projektnega dela 
sestavljali ideje in sooblikova-
li trajnostno inovativen projekt 
ob priznanih profesorjih sloven-
skih univerz z njihovimi men-
torji. Vsak aktiven udeleženec 
bo imel stroške bivanja in pre-

hrane poravnane s strani orga-
nizatorja.

Prijave je možno podati do 1. ju-
lija 2017 vodji tabora Andreji To-
mažin s Centra za šolske in ob-
šolske dejavnosti na enaslova 
andreja.tomazin@csod.si ozi-
roma posavje@csod.si, kjer je 
možno dobiti tudi elektronsko 
prijavnico. Prijavnica je dostop-
na tudi na spletni strani Občine 
Sevnica. Število mest udeležen-
cev tabora je omejeno na 35. 
Po preteku roka za prijavo bos-
ta končni izbor kandidatk oziro-
ma kandidatov opravila Center 
za šolske in obšolske dejavno-
sti ter Občina Sevnica. Pri izbo-
ru udeležencev bo komisija za-
gotovila zastopanost različnih 
učnih programov, ki ustrezajo 
vsebinam, ki so predmet razi-
skovalnega tabora. Prednost pri 
prijavi in udeležbi imajo udele-
ženci iz občine Sevnica.

Sevnico je obiskal ameriški filmski igralec Bill Murray. V Sloveniji 
je gostoval v družbi ameriškega kuharskega mojstra Petra X. Kel-
lyja in slovenskega podjetnika Emila Gasparija, ki je za organizaci-
jo srečanja pobudo naslovil na župana oziroma lokalno skupnost. 

Ob obisku je bila želja Sevničanov gostom predstaviti čim več lepega 
o kraju oziroma občini ter turistične posebnosti, na katere je lokalna 
skupnost še predvsem ponosna. Občina Sevnica je skupaj s KŠTM 
Sevnica tako organizirala sprejem na Gradu Sevnica in se povezala 
z več ponudniki domačih dobrot. Goste so navdušili potica in torta 
iz Slaščičarne Julija Sevnica, domače specialitete Gostilne Repovž, 
tradicionalni suhomesni izdelki Kmečke zadruge Sevnica in Vina Ko-
bal. Druženje in degustacijsko predstavitev na sevniškem gradu je 
v domači Gostilni Repovž v Šentjanžu za posebne goste nadgradil 
Grega Repovž s kulinaričnim doživetjem, ob spremstvu predstavi-
tve vin priznanega enologa Bojana Kobala. Gostje so bili nad Sev-
nico, gostoljubjem domačinov, sevniško kulinariko in vinsko ponud-
bo preprosto – navdušeni.

Obisk Billa Murraya v Sevnici

Lisca s Tončkovim domom (foto: Občina Sevnica)

Glasba razveseljuje in povezuje. Zgled tega so številna gostovanja 
raznih sevniških kulturnih sestavov povsod po svetu, zelo veseli pa 
smo, kadar prejmemo obisk, ki želi glasbeno obogatiti našo lokalno 
skupnost. Minuli konec tedna je bila v gosteh Pihalnega orkestra Ka-
pele godba iz Budimpešte Budafoki Fúvósegylet. Na posebno željo 
in nam v veselje so gostje z Madžarske v sklopu gostovanja obiskali 
tudi Sevnico, ob tem priredili nastop in si ogledali še sevniški grad, 
kjer jim je župan Srečko Ocvirk predstavil kraj in občino.

Obisk godbe iz Budimpešte v Sevnici

Glasbeni obisk iz Budimpešte

Ob zaključku šolskega leta in pred vstopom v počitniške dni
Šolsko leto 2016/2017 je pri za-
ključku. Ta ima še poseben po-
men za vse devetošolce, ki 
zaključujejo osnovnošolsko izo-
braževanje in se bodo po počitni-
škem oddihu podali na nove poti 
srednješolskega izobraževanja. 

Po vsakoletni tradiciji so se z 
županom Srečkom Ocvirkom 
srečali najuspešnejši učenci in 
učenke vseh sedmih osnovnih 
šol sevniške občine – OŠ Blanca, 
OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Ane 
Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž in OŠ Tržišče ter Glasbe-
ne šole Sevnica. Prireditev, ki je 
potekala v poročni dvorani sev-
niškega gradu, je glasbeno pri-
čela violinistka Ana Močnik ob 
spremljavi pianistke Špele Tro-
ha. Najuspešnejše osnovno-
šolce letošnje generacije v sev-
niški občini sta nato nagovorila 
župan Srečko Ocvirk in predse-
dnik aktiva ravnateljev, ravna-

telj Osnovne šole Blanca mag. 
Vincenc Frece. Sledila je podeli-

tev pohval in knjižnega darila 35 
udeleženkam in udeležencem 

sprejema, predlaganim s strani 
šol, in nato še prijetno druženje. 

Ob sprejemu na sevniškem gradu

www.obcina-sevnica.si

Udeleženci sprejema
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LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 
8. junija smo se prebivalci Loke 
pri Zidanem Mostu zbrali, da 
bi počastili spomin na moža, 
ki je zaznamoval Slovence in 
na prav poseben način tudi 
nas, Ločane. Mladi domačini 
in učenci podružnične osnov-
ne šole Loka smo namreč prip-
ravili kratek kulturni program 
ob dnevu Primoža Trubarja, ki 
smo ga praznovali prav 8. juni-
ja, na dan njegovega rojstva. Po 
uvodnem pozdravu je Natalija 
prebrala spomine na velikana 
slovenske književnosti, Urban 
je predstavil kratek opis njego-
ve življenjske poti in Luka je 
stopil v Trubarjeve čevlje ter 
prebral nekaj njegovih izvirnih 
vrstic. Pod vodstvom učitelji-
ce Nataše Vidic so učenci POŠ 
Loka zapeli venček ljudskih 
pesmi, na kitari jih je sprem-
ljal devetošolec Primož Hro-
vat. Četrtošolci in petošolci so 
se predstavili s plesom, mla-
di igralski talenti pa so pod 
vodstvom mentorice Marjete 
Česnik uprizorili igrico Muca 
Copatarica. 
 Mladi iz Loke

Praznovali dan Primoža Trubarja

KRŠKO – 8. junija so se v organizaciji Valvasorjeve knjižni-
ce Krško, JSKD OI Krško in KS mesta Krško pričeli že 13. Po-
letni večeri v parku. Prvega izmed sedmih so poimenovali 
Ura slovenščine. 

Dogodek, ki je potekal v soorganizaciji z OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško, Slovenskim protestantskim društvom Primož Trubar – Po-
družnico Posavje in Glasbeno šolo Krško, so postavili v naravo-
slovno učilnico pri šoli, kjer sta se v uvodu predstavila Boštjan 
Arh in Filip Černelč kot Adam Bohorič in Jurij Dalmatin. Ude-
leženci so se nato sprehodili do spomenika v parku, kjer jih je 
nagovorila direktorica krške knjižnice Urška Lobnikar Pauno-
vić, ki je med drugim dejala, da je tradicionalni dogodek letos še 
bolj prazničen, saj je eden od pestrih dogodkov v občini Krško, s 
katerimi v tem letu obeležujemo 500 let od začetkov protestan-
tizma. Predsednica posavske podružnice SPD Alenka Černelič 
Krošelj je nekaj besed namenila začetkom izgradnje parka in 
izrazila zadovoljstvo, da je nekdanje pokopališče na Vidmu, ob 
posluhu Občine Krško, dobilo takšno podobo, kot jo lahko vidi-
mo. »Nikoli ne pozabimo na svoj jezik, na katerega smo lahko 
ponosni, zato ga skušajmo prenašati mlajšim rodovom,« je po-
vedala Černelič Krošljeva. 
Ob recitaciji in glasbeni spremljavi se je dogajanje vrnilo na 
prvotno lokacijo, ko sta zbranim spregovorila še ravnateljica 
šole Valentina Gerjevič in vodja oddelka za družbene dejavno-
sti na Občini Krško Andrej Sluga. Učenci 8. in 9. razredov doma-
če šole pa so pod vodstvom mentorice Irene Hictaler Simončič 
uprizorili recitalno-glasbeni utrinek, ki ga je z nekaj glasbenimi 
vložki dopolnil še trio saksofonov Glasbene šole Krško pod men-
torstvom Matjaža Škoberneta.  M. Hrvatin

Z Uro slovenščine v poletje 

Del programa v spominskem parku Jurija Dalmatina

V kostanjeviški galeriji so za-
čeli z javnim vodstvom po 
retrospektivni razstavi Dušana 
Tršarja, hkrati je potekala še 
ustvarjalna kiparska delavnica 
za otroke in družine. Osrednji 
dogodek večera je bilo odprtje 
razstave v lapidariju, v kateri 
se z znanstveno-raziskovalno 
postavitvijo »Zrak, ki ga dihaš 
ti« ob zaključku doktorskega 
študija na oddelku za grafiko 
zagrebške Akademije likovnih 
umetnosti predstavlja umetni-
ca iz Šentjerneja Jožica Med-
le. Kot je povedala kustosinja 
razstave dr. Ines Vodopivec, je 
Medletova pripravila »izjemen 
likovni kontrapunkt na temo 
ekologije«, s katerim opozar-
ja na našo malobrižnost do na-
rave. Razstava bo na ogled do 
27. avgusta. Sledil je še koncert 
Metoda Banka in Tea Collo-
rija »Pesem o morju«, na ka-
terem sta glasbenika na prefi-
njen način združila poezijo in 
glasbo. 

V Posavskem muzeju Breži-
ce so pripravili koncert Simfo-

Skupaj zaključili muzejsko noč 
POSAVJE - Poletni muzejski noči, skupni akciji slovenskih muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov, ki je 
potekala 17. junija, so se tudi letos pridružili posavski muzeji in galerije (Galerija Božidar Jakac, Kulturni 
dom Krško, Posavski muzej Brežice in grad Podsreda), prvič pa so pripravili skupni zaključek.

ničnega orkestra Glasbene šole 
Brežice. Simfoniki so pod diri-
gentsko palico prof. Mirana 
Petelinca ponudili pravo glas-
beno poslastico, všečno izbran 
repertoar pa obogatili še izje-
mni solisti: Maja Weiss, Sara 
Tomić ter Marko, Filip in Rok 
Ferenčak. Nato so obiskovalce 
povabili na ogled razstav v mu-
zeju, na terasi pred brežiškim 
gradom pa je številne pritegni-

lo opazovanje zvezd in vodne 
čarovnije z Astronomskim dru-
štvom Krško in Garsio Kosin-
cem. Na gradu Podsreda, ki de-
luje pod okriljem Kozjanskega 
parka, so pripravili odprtje fo-
tografske razstave Uroša Ab-
rama »Požrešnost« in kino na 
prostem.

V muzejskih enotah Kulturne-
ga doma Krško (Mestni mu-

zej in Galerija Krško ter grad 
Rajhenburg) so povabili na 
javno vodstvo po razstavah 
»Krške vedute: mestne insig-
nije« in »Vešče« ter strokovno 
vodstvo po gradu. Ob polnoči 
so v atriju gradu Rajhenburg 
gostili prvi skupni posavski 
zaključek Poletne muzejske 
noči, na katerem sta okoli 80 
obiskovalcem koncertrirala 
saksofonist in flavtist Vasko 
Atanasovski ter harmoni-
kar Simone Zanchini. Mari-
borčan Atanasovski, katerega 
dela izvajajo mednarodno pri-
znane zasedbe, solisti, ansam-
bli, orkestri in zbori, je v letoš-
njem letu izdal že 14. album, ki 
ga je naslovil Melem, tako na 
albumu kot na tokratnem kon-
certu z naslovom »Virtuozno 
in občuteno« pa se mu je kot 
gost pridružil virtuozni itali-
janski harmonikar Zanchini.

Več o dogajanju v posameznih 
muzejih in galerijah pa na Po-
savskiObzornik.si.

 P. P., N. J. S., B. M.

Zaključek Poletne muzejske noči je potekal v atriju gradu Raj-
henburg (foto: B. M.).

BREŽICE - 15. junija so v Knji-
žnici Brežice občankam in ob-
čanom v uporabo predali knji-
gomat za vračilo knjižničnega 
gradiva. Knjigomat bo ob vsto-
pu v knjižnico omogočal ta-
kojšnjo vrnitev izposojenega 
gradiva, zagotavljal zasebnost 
in krajšal čakalne vrste. Upo-
raba knjigomata je preprosta 
in hitra, o čemer so se lahko 
prepričali prisotni na preda-
ji knjigomata v uporabo. Za-
posleni v knjižnici bodo tako 
lahko več časa namenili stro-
kovnemu delu, svetovanju in 
pomoči uporabnikom. Novo 

Pri knjižnici nov knjigomat za občane 
pridobitev bodo 
uporabniki juni-
ja lahko uporab-
ljali v odpiralnem 
času Knjižnice 
Brežice, od julija 
naprej bo na vo-
ljo 24 ur na dan, 
sedem dni v ted-
nu, tudi po zapr-
tju ustanove in 
med prazniki. Iz-
ven odpiralnega 
časa si bodo upo-
rabniki avtomat-
ska drsna vrata 
za vstop v knji-

žnično preddverje in dostop 
do knjigomata odprli s člansko 
izkaznico. Željo po knjigomatu 
za vračilo gradiva so uporab-
niki izrazili pisno ali ustno. Na 
slednje sta v nagovorih opozo-
rili tudi direktorica brežiške 
knjižnice Tea Bemkoč in po-
džupanja občine Brežice Ka-
tja Čanžar. Nakup knjigomata 
so v Knjižnici Brežice uresni-
čili s pomočjo Občine Breži-
ce, lastnimi in sponzorskimi 
sredstvi. Dogodek sta pope-
strila Urban Lutman in Mati-
ja Koritnik iz dua Batista Ca-
dillac.  M. Kus/R. R.

Prva je knjigomat v družbi direktorice knji-
žnice preizkusila brežiška podžupanja.

POLETJE NA GRADU RAJHENBURG 2017
SVETLANA MAKAROVIČ & MILKO LAZAR: SAGA O HALLGERD
literarno-glasbeni večer, petek, 30.6., 20:00
NUŠKA DRAŠČEK: POPOTOVANJE PO SLOVENIJI
koncert, petek, 14.7., 20:30
JAMSKI ČLOVEK
monokomedija, sobota, 22.7., 20:30
TRIJE KRALJI – HIP HOP TURNEJA PO SLOVENSKIH GRADOVIH 
koncert, sobota, 5.8., 21:00
MARKO HATLAK & FUNTANGO Z IZTOKOM MLAKARJEM 
koncert, petek, 11.8., 20:30
SREDNJEVEŠKI DAN NA GRADU RAJHENBURG
sobota, 19.8.
GORAN BOJČEVSKI QUARTET: ZGODBA
koncert, sobota, 26.8., 20:00
MI2 – AKUSTIKA
koncert, petek, 1.9., 20:00

LETNI KINO - program na www.gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si
Info: info@gradrajhenburg.si, T: (07) 620 42 16      

BREŽICE - Majskega srečanja harmonikarjev in harmonikaric 
na Bledu se je udeležila tudi petčlanska harmonikarska skupi-
na Glasbenega studia Otto Lesjak iz Brežic in častno zastopala 
občino Brežice. Na nastopu so dobili največji aplavz pubike. Na 
srečanju je skupno nastopalo 533 glasbenikov, malih in velikih. 
Na fotografiji (od leve proti desni): Aleš Čepon, Klemen Stupar, 
Sandi Hribar, Maja Zofič in Zinka Vegelj, ki je imela najlepšo in 
najboljšo 4-vrstno G/C/F/B štajersko harmoniko - frajtonarico, 
na katero je zelo ponosna, saj ima prečudovit zvok. To štajersko 
harmoniko smatrajo za najbolj priljubljeno harmoniko.   O. L.

Brežičani na srečanju 
harmonikarjev

Skupina brežiških harmonikarjev
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Četrtek, 22. 6.

• ob 15.00 v MT Senovo: li-
kovna delavnica

• ob 15.30 v Kulturnem domu 
Krško: otvoritev razstave 
»Prvo desetletje Fakultete 
za energetiko«, ob 16.00: 
slovesnost ob 10. obletnici 
ustanovitve fakultete

• ob 16.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje v Kr-
škem: potopisno predava-
nje o Kitajski

• ob 16.00 v MC Krško: ide(j)
alni četrtki

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: slavnostna seja 
ob 80-letnici PGD Mali Ka-
men

• ob 18.00 na Žlegarjevem 
bregu (Žejno 41, Krška vas): 
delavnica »Oddajanje zaseb-
nih namestitev v turistične 
namene«

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku - odprtje razstave grafik 
Sabine Šiler Hudoklin »Ve-
ter in voda«

• ob 19.00 v MC Krško: doku-
mentarni četrtek - ogled do-
kumentarnih filmov

Petek, 23. 6.

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: poletne vetrnice

• ob 17.00 v MT Raka: okra-
simo in pospravimo mladin-
sko točko

• ob 17.00 pred blokom na 
Planinski cesti 29 v Sevnici: 
obeležitev 26. obletnice od-
hoda enote za posebne na-
mene Teritorialne obrambe 
Sevnica v Krakovski gozd

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: osrednja priredi-
tev ob prazniku KS Podbo-
čje; ob 19.30: Podboška 
noč - družabno srečanje kra-
janov s podelitvijo spomin-
skih srebrnikov novorojenč-
kom v letu 2016

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica: skupno posavsko pra-
znovanje dneva državnosti 
s koncertom Godbe Sevnica, 
slavnostna govornica: dr. Jo-
žica Rejec

• ob 20.00 na ploščadi pred 
KD Krško: plesna prireditev 
»Summer salsa night«

• ob 20.00 na bazenu Bre-
stanica: festival za mla-
de Šrot, nastopajo: Begini, 
Rok'n'band in The funka-
mentalists

Sobota, 24. 6.

• ob 8.00 pred samostanom 
Olimje: 11. tradicionalni po-
hod po Emini poti

• ob 9.00 v MT Senovo: vrtič-
kanje

• ob 9.00 v MT Raka: vodne 
igre

• ob 9.00 v igralnici MC Breži-
ce: sobotni živ žav

• od 10.00 dalje pri gasil-
skem domu Brestanica in v 
tunelih: Petrov sejem in 20. 
Prangerjada - vseslovensko 
srečanje prangerskih krajev

• ob 10.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: ustvarjalna de-
lavnica ob razstavi Uroša 

Abrama »Dialoški portreti«
• ob 15.00 pri OŠ Podbočje: 

vaške kmečke igre
• ob 18.00 na dvorišču gradu 

Brežice: BMM 2017 - Dan 
kruha, vina in salam

• ob 18.00 pri gasilskem 
domu na Dolnji Prekopi: 
90-letnica PGD Prekopa

• ob 20.00 na igrišču v Veli-
kem Mraševem: 30. tradici-
onalni nočni turnir v malem 
nogometu

• ob 20.00 na sv. Vidu nad Ča-
težem: praznovanje dneva 
državnosti s kulturnim pro-
gramom, ob 19.00 pri bi-
všem motelu: pohod Jerne-
ja Molana s Čateža na sv. Vid

• ob 21.00 v Športnem par-
ku Tržišče: muzikal »Cvetje 
v jeseni« 

 
Nedelja, 25. 6.

• ob 7.00 na ribniku Rapa-
ča: tekmovanje v ribolovu s 
plovcem

• ob 8.00 na Jablanci: pohod 
po Poti štirih slapov

• ob 9.00 v Šentjanžu: šen-
tjanški vinogradniški pohod

• od 9.00 dalje na Bučki: se-
manji dan na Bučki (pro-
gram na str. 9)

• ob 9.30 na travnatem igri-
šču pri Kostanjšku: nogo-
metni turnir med vasmi KS 
Pišece

• ob 10.00 na gradu Sevnica: 
dan odprtih vrat gradu Sev-
nica z Grajsko tržnico starin 
in unikatnih izdelkov

• ob 10.00 v cerkvi Janeza 
Krstnika na Drnovem: sveta 
maša in po njej tradicional-
ni blagoslov konj

• ob 10.00 na igrišču v Grže-
či vasi: igre med vasmi - no-
gomet, odbojka in vlečenje 
vrvi, ob 15.00: osrednja pri-
reditev ob prazniku KS Veli-
ki Podlog, ob 17.00: zabava 
z ansamblom Folk&špas

• ob 15.00 v cerkvi sv. Roka 
v Brežicah: maša za domovi-
no s kulturnim programom, 
slavnostni govornik: evrop-
ski poslanec in prvi predse-
dnik osamosvojitvene vlade 
Republike Slovenije Lojze 
Peterle

• ob 16.00 v Kulturni dvora-
ni na Velikem Trnu: svečana 
seja sveta KS Veliki Trn

• ob 18.00 v občinskem par-
ku v Sevnici: prvi pohod slo-
venskih zastav od spomeni-
ka osamosvojitvi do cerkve 
sv. Roka nad Sevnico (vsak 
udeleženec naj pride na po-
hod s slovensko zastavo), ob 

kam v posavju
19.00: sveta maša za domo-
vino, nato recital »Za Slove-
nijo« in druženje

• ob 19.00 na dvorišču Lamu-
tovega likovnega salona v 
Kostanjevici na Krki: prome-
nadni koncert Pihalnega or-
kestra Kostanjevica na Krki

Ponedeljek, 26. 6.

• od 10.00 do 20.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
dan Posavskega muzeja Bre-
žice, prost vstop; ob 19.00: 
odprtje medinstitucional-
ne arheološke razstave »Ro-
mula – odsevi rimskega ste-
kla«; ob 21.30: odprtje Kina 
na grajskem dvorišču

Torek, 27. 6.

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
otvoritev samostojne kipar-
ske razstave »Vtis oblike« 
članice Društva likovnikov 
Krško OKO Mihaele Prevej-
šek; ob 19.00 v Mestnem 
muzeju Krško: Štovičk-
ov dan - dan odprtih vrat 
Društva likovnikov Krško 
OKO, skupinska slikarska in 
kiparska razstava

• ob 20.00 pri spomeniku Jer-
neju Molanu na Rigoncah: 
komemoracija in položitev 
venca k spomeniku

Sreda, 28. 6.

• od 8.30 do 14.00 v Zdra-
vstvenem domu Brežice: 
dan odprtih vrat

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: BMM 2017 - akus-
tični koncert Daniel Vezoja 
& band

Četrtek, 29. 6.

• ob 19.00 v MC Krško: doku-
mentarni četrtek - ogled do-
kumentarnih filmov

Petek, 30. 6.

• ob 18.00 na Drnovem: otvo-
ritev obnovljenega vaškega 
vodnjaka (štirne)

• ob 19.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: predstavitev 
projekta »Novicam se ne od-
povemo!«

• od 20.00 dalje v parku pri 
Občini Brežice: BMM 2017 
- Kuhna na ulci_Lokalno, 
koncert Nušin večer z go-
sti Terezo Kesovijo, Ditko in 
Omarjem Naberjem, koncert 
Siddharte

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
koncert »Od Adele do Bro-
adwaya« z vokalistko Saro 
Praznik in pianistom Tine-
tom Becom

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: literar-
no-glasbeni večer Svetlane 
Makarovič in Milka Lazarja 
»Saga o Hallgerd«, za ARSo-
nica abonma 2017 in izven

Sobota, 1. 7.

• od 9.00 dalje na kmetiji Ža-
ren v Nemški vasi: dan teh-
nike - učinkovito in okolju 
prijazno varstvo vinogradov

• od 9.00 dalje pred gostilno 
Katič v Dobovi: tekmovanje 
v kuhanju vampov

• od 9.00 dalje na igrišču na 
Mrtvicah: turnirji v malem 
nogometu za mladino, člane 
in veterane

• ob 9.00 v parku pri MC Bre-
žice: Škratja čarovnija

• ob 16.00 v večnamenski 
dvorani Pišece: šahovski 
turnir

• od 17.00 dalje v parku pri 
Občini Brežice: BMM 2017 
- Kuhna na ulci, ob 19.00: 
tek s Primožem Kozmusom, 
koncert Jana Plestenjaka in 
skupine Prljavo Kazalište

• od 17.30 dalje na Malem 
Kamnu: osrednji dogodek 
ob 80-letnici PGD Mali Ka-
men - slavnostna predaja 
terenskega gasilskega vozi-
la in gasilska veselica z an-
sambloma Petra Finka in 
Folk&špas

Nedelja, 2. 7.

• ob 9.00 z igrišča na Drno-
vem: rekreativno kolesar-
jenje

• ob 9.00 pri lovskem domu v 
Pišecah: tekmovanje v stre-
ljanju na glinaste golobe

• ob 14.00 v Beach baru Toch-
ka na ŠRC Grič: BMM 2017 - 
Summer Jam, ob 21.00: kon-
cert Zverina band akustično

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Vilinski glasbeno-kulinarič-
ni večer

Ponedeljek, 3. 7. 

• ob 19.00 v kavarni Grašča-
kova hči na gradu Sevnica: 
pogovorno-glasbeni večer 
Grajska tlaka, gostje Ljud-
ske pevke s Telč in zeliščar-
ka Mili Majcen

Torek, 4. 7.

• ob 19.00 v mestnem parku 
v Krškem: Poletni večeri v 
parku - koncert ŽePZ Prepe-
lice »Večer Avsenikovih me-
lodij«

Sreda, 5. 7.

• ob 20.00 v zbirki Ogled na 
gradu Sevnica: Radogost ve-
čer - gostja Marija Smolič, 
slikarka iz Šentjerneja; glas-
beni recital - Tercet LI-LA iz 
Novega mesta

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Bistrica ob Sotli so objavlje-
ne na str. 13.

Kako se gre 
»S knjigo na potep«?

Enostavno. Bralci ter koordinatorka iz sevniške enote Varstve-
no delovnega centra Krško-Leskovec in knjižničarka Knjižnice 
Sevnica stopijo skupaj, preberejo pet knjig, se o njih pogovar-
jajo, kaj napišejo, narišejo, za zaključek pa si privoščijo še pra-
vi pravcati potep. 

Družiti smo se začeli že l. 2009. »Bralna sezona« običajno poteka 
od septembra do maja. Izbrano knjigo v centru bere terapevtka, 
nato pa se srečamo v knjižnici in se še skupaj »sprehodimo« 
skozi zgodbo. Ob tem se skoraj vsakemu od udeležencev porodi 
nešteto misli, idej, spomnijo se svojih izkušenj in doživetij, ki jih 
želijo deliti, tako da so naša srečanja vedno zelo zanimiva. 
Za letošnji zaključek smo izbrali priljubljeno izletniško točko – 
Lisco. Da nas vzpon ne bi preveč utrudil, nas je do Lisce in na-
zaj brezplačno pripeljal avtobus podjetja Turizem, prevozi Prah 
iz Sevnice. V Jurkovi koči PD Lisca Sevnica nas je prijazno spre-
jel gospodar Vinko, vodnika Darinka in Janko pa sta nam pove-
dala zanimive stvari o planinstvu, planincih in njihovi opremi, ki 
smo jo tudi preizkusili. Povzpeli smo se še na vrh Lisce do raz-
gledne plošče, od koder se nam je odprl čudovit pogled  vse do 
našega očaka Triglava!
Seveda nas je čakalo še eno prijetno opravilo: podelitev 12 pri-
znanj in knjižnih nagrad za uspešno opravljeno bralno značko. 
Knjige je podarilo Društvo Bralna značka Slovenije, ki se vedno 
prijazno odzove naši prošnji za donacijo. Veseli smo bili tudi da-
rila planincev, knjige Blaža Jurka »Moje dogodivščine«. Za nas
lednjo sezono bralne značke je čtivo že pripravljeno!
Na poti v dolino smo si zapeli še Kekčevo pesem in ugotovili, da 
nam je skupaj zelo lepo. Zakaj torej ne bi naših potepanj s knji
gami nadaljevali? 
In za konec – hvala vsem, ki nam vedno prostovoljno in brez
plačno pomagate. Z vami lahko bralni značkarji uresničimo vse 
svoje želje!
 Za Knjižnico Sevnica
 Jožica Prah

V poletje s knjigo v roki 
Vsako leto v Knjižnici Sevnica poskrbimo za poletno branje od-
raslih, letos pa bo Poletkov bralni kotiček razveselil tudi naše 
najmlajše. Prepričani smo, da lahko še takšen dolgčas prežene-
mo z dobro knjigo. 
Za Poletkovo branje smo izbrali kakovostne pravljice in zgodbe, 
od katerih jih je večina prejemnic znaka odlične kakovosti – Zla-
te hruške. Vabljeni so predšolski otroci med tretjim in šestim 
letom, ki berejo z Radovednim Poletkom, in otroci od 1. do 3. 
razreda OŠ, ki bodo brali z Modrim Poletkom. Po želji se lahko 
vključijo tudi mlajši ali starejši otroci. Edini pogoj je veselje do 
branja in spoznavanja novih zgodb. Za bralce, ki bodo s petimi 
prebranimi deli zbrali pet nalepk v svojem kartončku, pa imamo 
pripravljeno prijetno presenečenje.
Odraslim in mladostnikom je v knjižnici na voljo bogata bera 
razno vrstne literature, s katero si lahko krajšate vroče dneve 
doma ali na dopustu. V poletnem delovnem času (julija in av-
gusta) nas lahko obiščete v ponedeljek in torek od 7. do 15. ure, 
v sredo od 10. do 18. ure ter v četrtek in petek od 7. in 15. ure. 
Če vam je bliže sodobna tehnologija in ste član naše knjižnice, 
si lahko preko aplikacije Biblos izposodite e-knjige in jih bere-
te na vašem pametnem telefonu, tablici, bralniku ipd. Skratka, 
vedno lahko najdemo pot do knjige, saj je z njo čas drugačen, 
poln in ustvarjalen. 
Berimo otrokom in berimo zase, saj nas zgodbe bogatijo! Že-
limo vam lepe dopustniške dni in vas z veseljem pričakujemo.

 Za Knjižnico Sevnica
 Anica Ganc

Svetlana Makarovič & Milko 
Lazar: Saga o Hallgerd

literarno-glasbeni večer iz cikla 
ARSonica 2017

petek, 30. 6., ob 20. uri
Atrij gradu Rajhenburg

Info: (07) 620 42 16 - recepcija 
info@gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si
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POSAVJE - Člani Posavskega alpinističnega kluba so že tradicio-
nalno ob zaključku šolskega leta in s tem plezalne vadbe za osnov-
nošolce pripravili tekmovanje, ki ga je tokrat gostila velika ple-
zalna stena v športni dvorani Brežice. Tekmovanja se je udeležilo 
prek 40 mladih plezalcev, ki v Posavju obiskujejo vadbo športne-

ga plezanja, razdeljeni pa so bili glede na starost – po triadah. 
Poleg osnovnošolcev so brežiško velikanko, kot jo v svojem jezi-
ku imenujejo plezalci, preizkusili tudi otroci iz vrtca, ki vadijo na 
krožkih v okviru kluba. PAK-ovci so v aktivnih pomladnih mese-
cih izvedli še več dobro obiskanih prireditev. V okviru Brežiškega 
športnega vikenda so tako odprli svoja vrata in ponudili plezal-
no pokušino obiskovalcem. Otrokom in staršem so ob zaključku 
pomladanske vadbe pripravili posebne igre in izzive, s fotografi-
jami lanske odlične plezalne sezone Nejca Pozveka so zaključili 
serijo alpinističnih predavanj na klubu, zaključili so tudi začetni 
tečaj športnega plezanja za odrasle, hkrati pa začeli z novo alpi-
nistično šolo. Mladinski pogon je v maju začel s tekmami držav-
nega prvenstva tako v težavnosti kot na balvanih, hkrati pa so v 
plezališču Kotečnik Kajetan Voglar, Rok Molan in Aljaž Motoh 
uspešno premikali svoje plezalne meje v skali. Vir: PAK

GORA, KOSZEG - 3. junija je v 
Koszegu na Madžarskem po-
tekala mednarodna tekma v 
smučarskih skokih na plastiki. 
Tekme se je udeležilo 51 tekmo-
valcev iz Avstrije, Slovaške, Ma-
džarske in Slovenije. Iz Slovenije 
sta se tekme udeležila dva klu-
ba: tekmovalci SK Triglav Kranj 
in ŠD Gora - sekcija za skoke. Te-
kmovalci, ki so pod vodstvom 
trenerja Staneta Martinjaka 
zastopali ŠD Gora, so bili San-
ja Lekše, Lara Fabijan Grozi-

na, Andraž Ivanšek in Žiga Bukovec. Vsi štirje so se pomerili 
na največji skakalnici K-30. Najbolje se je odrezala Lara Fabijan 
Grozina, ki je osvojila 1. mesto v kategoriji deklic do 12 let in tako 
osvojila 10. Chernel pokal.  Vir: ŠD Gora - sekcija za skoke

Posavje pleza

S tekmovanja v Brežicah (foto: Tomi Naglič)

ŠD Gora na tekmi na Madžarskem

Lara na najvišji stopnički

KRŠKO, KITZBÜHEL - Mladi nogometaši nogometne šole NK 
Krško selekcije U11 (letnik 2006) so od 2. do 5. junija meri-
li moči na finalnem Cordial pokalu v avstrijskem Kitzbühe-
lu, kamor so se uvrstili z zmago na kvalifikacijskem turnir-
ju v Radomljah. 

Cordial pokal je eden najmočnejših turnirjev v Evropi, letos pa je 
bila konkurenca še posebej močna, saj je turnir slavil 20. obletni-
co. Na turnirju so v konkurenci U11 sodelovale ekipe, kot so FC 
Barcelona, FC Bayern München, FC Chelsea, FC Liverpool, FC Ayax 
Amsterdam, FC Augsburg, VFB Stuttgart, FC Red Bull Salsburg itd.

Krčani so iz skupinskega dela polega Ajaxa, ki je osvojil 1. mes-
to v skupini, kot drugi v skupini C  napredovali v zaključne boje. 
V osmini finala so se pomerili z nemškim Augsburgom in tek-
mo žal izgubili po kazenskih strelih. Tako so imeli še dve tekmi 
za končno razvrstitev. Po eni zmagi (proti Feralpi Salo) in pora-
zu (proti Salzburgu po kazenskih strelih) so osvojili končno 11. 
mesto med 48 ekipami. Turnir so osvojili nogometaši Barcelone, 
ki so v finalu s 3:1 premagali Bayern München. Zanimivost: naj-
boljši igralec turnirja je bil četrti sin Eidurja Gudjohnsena (nek-
danjega igralca Barcelone) Daniel Tristan Gudjohnsen.

Potrebno se je zahvaliti trenerskem triu Blaž Milar, Amel Na-
darević in Robert Vidmar, ki so ekipo uspešno pripravili in vo-
dili na turnirju. Prav tako gre zahvala tudi staršem, ki so bili od 
vseh navijačev najbolj prepoznavni in glasni. Starši in ostali ude-
leženci se iz srca zahvaljujejo sponzorjem, ki so bili s svojimi do-
nacijami v veliko pomoč pri izpeljavi turnirja.
 Vir: NK Krško

Mladi Krčani 11. na Cordial pokalu

Krška ekipa s trenerji

SEVNICA, SLOVENJ GRADEC - Mladi rokometaši selekcije mlaj-
ši dečki B so 3. junija nastopili na zaključnem turnirju Final 4 v 
Slovenj Gradcu. Na turnirju so poleg gostiteljev sodelovale še eki-
pe iz Sevnice, Novega mesta in Škofljice. Naslov državnega pr-
vaka v kategoriji starejših dečkov B so tudi letos osvojili gosti-
telji turnirja, ekipa RK Slovenj Gradec 2011, drugi so bili igralci 
RK Sevnica pod vodstvom trenerja Bojana Drnovška, tretji ro-
kometaši MRK Krka pod vodstvom trenerja Iztoka Adamčiča in 
četrti igralci ŠD Škofljica. Priznanja, medalje in nagrade so eki-
pam podelili pomočnik selektorja slovenske moške članske ro-
kometne reprezentance in članski trener Slovenj Gradca Uroš 
Šerbec, podžupan Mestne občine Slovenj Gradec Janez Potoč-
nik in član slovenske rokometne reprezentance in član poljskih 
Kielc Blaž Janc. V najboljši sedmerki zaključnega turnirja sta 
bila tudi igralca RK Sevnica, Mitja Janc (najboljši desni zunanji) 
ter Leon Gregorič (najboljši krožni napadalec). Kljub temu da je 
dvodnevni turnir potekal na Koroškem, so imeli mladi rokome-
taši na tribunah športne dvorane v Slovenj Gradcu bučno pod-
poro staršev, ki so fante v velikem številu skozi celotno sezono 
spremljali in jih podpirali tako doma kot v gosteh. 
 J. Kuhar

Mladi sevniški rokometaši drugi 
na zaključnem turnirju Final 4

Sevniški rokometni podmladek s trenerjem Bojanom Drnov-
škom ter z najzvestejšimi navijači

med šolskimi počitnicami
TENIŠKI KAMP

V Teniškem klubu Krško tudi letošnje 
počitnice organiziramo TENIŠKI KAMP 
za otroke starosti od 5. – 18. leta.

1. termin: 26. 6.–30. 6. 2017
2. termin: 17. 7.–21. 7. 2017
3. termin: 14. 8.–18. 8. 2017
4. termin: 21. 8.–25. 8. 2017

www.teniski-klub-krsko.si

info@teniski-klub-krsko.si
Andrej Hovelja, hovelja@gmail.com, 031 688 058

NUDIMO:
• aktivno preživet prosti čas
•  varstvo, medtem, ko ste starši v službi
• pester animacijski program
• ustvarjalne delavnice
• spoznavanje tujih jezikov
• spoznavanje drugih športov
• prijetno in varno druženje
• kosilo

BRESTANICA – Članska ekipa Odbojkarskega društva Bre-
stanica se je po zaključku sezone presenetljivo uvrstila v 2. 
DOL po razpletu, ki ga ni pričakoval nihče. Če so bili pred 
dvema letoma »žrtev« predpisov, so jim ti letos šli na roke 
in Brestaničanke bodo v prihodnji sezoni ponovno »grizle« 
drugoligaški parket.

Zgodba izpred dveh sezon je 
fantastična zgodba takratne eki-
pe, ko so punce v eni sezoni za-
beležile skoraj popoln izkupiček 
v zmagah, a kljub temu »obsta-
le« v 3. ligi. Odbojkarska zve-
za sicer ima pravila uvrščanja v 
višjo ligo napisana, a so v Bre-
stanici tudi letos doživeli, da se 
da vse prilagoditi. Tokrat je bila 
odločitev krovne organizacije 
pozitivna. Pred dvema letoma 
so kljub razočaranju nadaljeva-
le in se bodo tako prihodnjo se-
zono lahko borile v 2. ligi, kjer 
so v najboljših letih društva že 
nastopale. 

Ekipa bo v večini enaka kot lansko sezono, v teh dneh bodo po-
spešeno iskali možnosti za okrepitev ekipe. Sodelovanje sta po-
trdili dve bivši igralki, ki študirata v Mariboru. Za dekleta, ki so 
v 2. ligi že zastopala OD Brestanico, so vrata vedno odprta, več 
bo znano do registracijskega roka. Vsak višji nivo potegne v prvi 
vrsti za seboj več financ, so pa vodilni v klubu preračunali, da jim 
ob pomoči zvestih sponzorjev in občine lahko uspe. Organizaci-
ja dela na treningih bo tudi v novi sezoni na plečih Mance Dre-
melj, ki je dekletom že pojasnila svoja pričakovanja: »Naše vo-
dilo bo kot vedno 'no pain no gain',  se pravi trdo delati, dobra 
kondicijska priprava, tehnika, glave morajo biti pri stvari. Pun-
ce bodo s tem gotovo zadovoljne, saj bomo tlakovali pot za nove 
uspehe. Sicer je podpora staršev ključnega pomena za razvoj 
mladih športnikov, tudi ob uspehih in porazih vedno razumejo 
in bodrijo svoje otroke. Sama sem vedno na razpolago za pogo-
vor o raznih temah tako s starši kot dekleti, še najmanj se pogo-
varjamo o sami odbojki (smeh)…« 

V letošnjem letu je načrtovana tudi obnova igrišč za odbojko na 
mivki v ŠRC Brestanica, ki bo delno financirana iz sredstev Fun-
dacije za šport. Igrišča bodo prinesla dodatno kakovost dela de-
klet v »mrtvi sezoni«. Nova pridobitev bo prav tako pomembna 
za kraj kot športno turistični magnet.
 Vir: OD Brestanica

KRŠKO - Odbojka je v Sloveniji v polnem razmahu. Moška 
reprezentanca po osvojeni kolajni na EP uspešno tekmu-
je v svetovni ligi, potrjena je udeležba na SP. Ženska repre-
zentanca se je že uvrščala na EP, še naprej ohranja možnost 
uvrstitve na SP, kadetinje so na EP osvojile 5. mesto, ekipa 
do 23 let bo zaigrala na domačem SP. Odbojka je najbolj raz-
širjen ženski ekipni šport v Sloveniji, med članicami nasto-
pa okoli 60 ekip. 

Posavski odbojkarski klub zaključuje v Krškem svoje šesto leto 
delovanja. Letos so povečali število vadečih deklet na več kot 70. 
Popolnjeno so imeli celotno starostno piramido, od mini in male 
odbojke preko starejših deklic, kadetinj in mladink vse do čla-
nic. Z ekipami se uvrščajo v A lige v sistemu tekmovanja za DP. 
Nova sezona obeta precejšnje spremembe, v klubu članske eki-
pe ne bodo prijavili v tekmovanje. Šest članic odhaja v ŽOK Novo 
mesto, od tega pet deklet, ki bodo v novi sezoni prerasle kadet-
sko konkurenco.

V Novem mestu so ekipi zagotovili priznanega trenerja Eda Kle-
ina, ki je v preteklosti deloval v ZAE, Švici in Sloveniji , nazadnje 
v ŽOK Mladost Zagreb, kjer je dvakrat osvojil naslov državnih in 
pokalnih prvakinj. Treniranje pod vodstvom priznanega stro-
kovnjaka bo izjemna priložnost za »krški del« talentirane eki-
pe, ki bo trenirala in igrala tudi v Krškem. Od sodelovanja s klu-
bom iz Novega mesta pričakujejo tudi izobraževalne treninge, ki 
jih bodo izkoristili domači trenerji Aleš Cvar, Alenka Jevšnik, 
Egon Ivanjšek, Neda Novakovič, Miha Cerle in Ines Colarič. 
Dekleta v klubu prihajajo v glavnem iz Krškega in Leskovca, pa 
tudi iz Artič, Cerkelj ob Krki, Brežic ... 

Miha Cerle, vodja programa odbojkarske šole, je nakazal priho-
dnost Krškega kolektiva: »V klubu nam bo še naprej glavni cilj 
odbojkarska vzgoja celotne vertikale ekip. Dekleta se redno ude-
ležujejo tudi zborov širših spiskov reprezentantk. Z združitvijo 
članske ekipe s klubom iz Novega mesta bomo pridobili dodat-
no širino dela ter posledično obogatili svoje programe v odboj-
karski šoli. Več sredstev bomo namenili za razvoj mladih igralk 
z nabavo dodatne opreme, več bo sodelovanja na mednarodnih 
turnirjih.« Pred koncem meseca odhajajo mlade odbojkarice na 
United world games v Celovec, kjer čas izkoristijo za druženje 
in igralski razvoj.
 Luka Šebek

Ohraniti celotno vertikalo ekip Brestanica na poti v 2. ligo

Manca Dremelj
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Barbara Špiler, Cundrovec 

– dečka,
• Natalija Barkovič, Brežice 

– deklico,
• Ksenija Rožman, 

Kostanjek – dečka,
• Teja Cvirn Radej, Blanca 

– dečka,
• Anja Smodič, Brestanica – 

deklico,
• Tjaša Kozmus, Žigrski Vrh 

– dečka,
• Maja Kovačič, Kerinov Grm 

– dečka,
• Christian Aracely Munoz 

Garcia, Bistrica ob Sotli – 
deklico,

• Tinkara Brili, Brezje pri 
Dovškem – deklico,

• Katja Kostanjšek, Senovo 
– deklico,

• Karmen Efremovski, 
Brege - deklico,

• Hermina Ocvirk, Sevnica 
– dečka,

• Teja Lavrenčič, Krško – 
deklico,

• Melita Jalovec, Ardro pod 
Velikim Trnom – dečka,

• Katja Krnc, Čanje – dečka,
• Tjaša Perc, Glogov Brod – 

deklico,
• Mirjana Brajdič, Brvi – 

deklico,
• Vesna Remih, Drenovec 

pri Leskovcu – deklico in 
dečka,

• Tadeja Smukovič, Ribnica 
– dečka,

• Brigita Bajs, Črešnjice pri 
Cerkljah – dečka,

rojstva

poroke

• Jure Pustišek in Irena 
Plahuta, oba iz Žadovinka,

• Jože Zupančič z Dolge 
Rake in Leonida Ostrc iz 
Velike Polane,

• Anže Bučar iz Ljubljane in 
Melita Osvadić iz Brežic,

• Miran Martinkovič in 
Damjana Mavsar, oba s 
Pokleka nad Blanco,

• Jure Pompe z Razborja 
in Jasmina Duraković iz 
Golobinjeka pri Planini,

• Jože Kokalj in Vesna 
Koritnik, oba iz Čelovnika,

• Jože Gramec in Vanja Arh, 
oba iz Selc pri Leskovcu,

• Robi Županc in Jasmina 
Zorko, oba iz Gornjega 
Lenarta,

• Aleksander Suša iz Brežic 
in Anamarija Hotko z 
Dvorc.

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

Peter Gramc z Velikih Malenc in Tamara Račič iz Krške-
ga, 20. maj 2017, Sremič (foto: Gregor Molan)

DOLGA RAKA - Pred-
stavniki društev v 
KS Raka smo obiska-
li Marijo Kerin z Dol-
ge Rake, ki je dopolni-
la 90 let življenja. Ob 
prijetnem pogovoru 
smo obujali spomine 
na težke čase prehoje-
ne poti, ki ni bila pose-
jana z rožicami. Marija 
živi sama v svoji hiški, 
ki ji veliko pomeni in 
ne želi nikamor. Zanjo 
skrbijo otroci. Posebno 
hvaležna je hčerki Stanki in njeni družini. Vesela je vsakega obi-
ska. Vsi smo slavljenki čestitali in ji zaželeli veliko zdravja, ona 
pa nam je veselo zapela pesem iz mladosti.
 M. F.

90. rojstni dan Marije Kerin

SEVNICA - Alojzija Vovk je praznovala 95 let. V Domu upokojen-
cev Sevnica sta jo ob tem častitljivem jubileju obiskala tudi žu-
pan Srečko Ocvirk in predsednica Območnega združenja Rdeče-
ga križa Sevnica mag. Breda Drenek Sotošek ter ji, v družbi 
zbranih iz kroga družine in vodstva doma upokojencev, zažele-
la vse najboljše.
 Vir: Občina Sevnica

95 let Alojzije Vovk

S praznovanja v čast 95-letnici

Osnovnošolke in osnovnošolci, vabljeni na 
brezplačne počitniške aktivnosti, ki jih bomo izvajali 
v okviru Večgeneracijskega centra Posavje na 
različnih lokacijah. Namen organiziranih počitniških 
aktivnosti je medsebojno druženje ter kakovostno 
preživljanje prostega časa.

Datum:  17. 7.–21. 7. 2017
                24. 7.–28. 7. 2017
                31. 7.–4. 8. 2017
Ura:  9.00–13.00
Informacije in prijave: Katarina Vodeb, 
Mojca Pompe Stopar, gsm: 051 279 632, 
info@vgcposavje.si

Datum:  1. 8.–31. 8. 2017 (vsak delovni dan)
Ura:  9.00–15.00
Informacije in prijave: Damijan Ganc, 
gsm: 041 772 245, vgc.posavje.sevnica@gmail.com

Datum:  3. 7.–14. 7. 2017
               21. 8.–25. 8. 2017
Ura:  8.00–12.00
Informacije in prijave: Mihaela Kežman, 
gsm: 064 245 587, vgc.brezice@zptm.si

Datum:  21.–25. 8. 2017
Ura:  9.00–15.00
Informacije in prijave: Društvo Terra Vera, 
poletjevgozdu@gmail.com

Datum:  26. 6.–30. 6. 2017
Ura:  9.00–15.00
Informacije in prijave: Duška Kalin, 03/5687941, 
info@ktrc.si

Počitniške aktivnosti so brezplačne, izvajali jih 
bomo strokovni delavci ob pomoči animatorjev in 
prostovoljcev. V času našega druženja bodo potekale 
različne družabne igre, ustvarjalne, plesne in glasbene 
delavnice, športne igre na prostem ...

Večgeneracijski center Posavje je projekt, ki ga izvaja 
Ljudska univerza Krško skupaj s partnerjema ZPTM 
Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice. 
Projekt financirata MDDSZ in Evropski socialni sklad 
ob podpori posavskih občin. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 

prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 
specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

BREZPLAČNE 
POČITNIŠKE

AKTIVNOSTI

Juhej, poletje in počitnice so tu!

Vabljeni na aktivno počitniško druženje!

Krško:  Večgeneracijski  center Krško, CKŽ 44, Krško

Sevnica:  Mladinski center Sevnica, 
Trg svobode 11, Sevnica

Kostanjevica na Krki:  Kambičev trg 11 
in Park Forma Viva (Galerija Božidar Jakac) 

Radeče:  Dom Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev, Šolska pot 7,  in Bazen Radeče

Brežice in Bistrica ob Sotli:  
Mladinski center Brežice, Gubčeva 10a, Brežice
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BREŽICE - Do pričetka letoš-
njega festivala Brežice, moje 
mesto (BMM) sta samo še 
dva dneva, v Ošteriji Debe-
luh v Brežicah pa so 14. ju-
nija spregovorili o vsebini, 
novostih in posebnostih fe-
stivala, ki bo trajal vse do 2. 
julija.

Simona Potočar, ki je pelja-
la skozi konferenco, je k be-
sedi najprej povabila breži-
škega župana Ivana Molana. 
Poudaril je, da je BMM ena 
najbolj prepoznavnih zgodb v 
občini Brežice, ki je že zdavnaj 
presegla svoje okvirje in pos-
tala širše prepoznavna. Kot je 
še omenil, je občina organiza-
cijo in pripravo programa v 
zadnjih letih popolnoma pre-
pustila ZPTM Brežice. Po be-
sedah vodje festivala BMM 
Anje Antončič je ZPTM-ju ta 
zelo pomembna vloga zau-
pana že sedmo leto zapored, 
saj »delamo največji turistič-
ni produkt v občini Brežice in 
enega večjih v Sloveniji«. Na 
tistih novostih, ki so jih uved-
li že lani, bodo gradili tudi le-
tos. Tako bo festival tudi tok-
rat razdeljen na dva vikenda, s 
čimer si obetajo več obiska in 
zadrževanja ljudi v Brežicah. 
BMM bodo zdaj že kar tradi-
cionalno odprli s t. i. Dnevom 
kruha, vina in salam na graj-
skem dvorišču na predvečer 
dneva državnosti, pa tudi sicer 
bo dogajanje v prvem viken-
du skoncentrirano na grajsko 

Že v soboto začetek BMM
dvorišče. Bolj ko se bo bližal 
koncertni vrhunec drugega 
festivalskega vikenda, bolj se 
bo dogajanje pomikalo proti 
mestnemu jedru in na lansko 
lokacijo v bližini vodovodne-
ga stolpa.

Nuša Derenda bo na t. i. Nu-
šin večer tudi tokrat pripeljala 
svoje glasbene kolege, s kate-
rimi je že sodelovala in jih zelo 
ceni. Prvič je povabila pevko iz 
tujine, in sicer Terezo Kesovi-
jo, poleg nje bosta mlajšo ge-
neracijo zastopala še Ditka 
in Omar Naber. Za njimi bo 
»zažigala« Siddharta. Sobot-
no koncertno dogajanje bosta 
zaznamovala Jan Plestenjak 
in Prljavo kazalište. Primož 
Kozmus v športnem delu fe-
stivala letos že sedmič prip-
ravlja tek, katerega razdalje 
in trasa bodo enake kot lani 
(otroški tek ter tek na 3,3 in 
10 km). Letošnja novost je 
poslovni tek trojk v sodelo-
vanju s CPT Brežice, šlo bo za 
štafetni tek 3 x 3 km, nanj pa 
se lahko prijavijo zaposleni v 
podjetjih. Jernej Agrež, vodja 
projekta Summer Jam, ki se bo 
odvil 2. julija, zadnji dan festi-
vala, na novi lokaciji ŠRC Grič, 
je razložil, da bo projekt raz-
deljen na štiri vsebine: vodne 
igre, pasjo vodno dogodivšči-
no, posebej prilagojeno vad-
bo na SUP deskah ter akustič-
ni koncert Zverine banda.

Prvo dejanje Kuhne na ulci bo 

prihod Lars & Sven Burgers že 
v sredo, v petek bodo kuha-
li sladkovodni ribji paprikaš, 
največji hit posavske kuhinje, 
pekli pa bodo tudi »pulled–
pork« sendviče in rastlinske 
burgerje, v soboto bodo za br-
bončice obiskovalcev poskrbe-
li mojster svetovnega kova Ja-
nez Bratovž (JB restavracija), 
Jure Tomič iz Ošterije Debe-
luh, specialisti tehnike japon-
ske kuhinje Nonbiri, strokov-
njaki svežih sestavin Galerija 
okusov ter SURF Institute. Di-
rektorica ZPTM Brežice Ma-
tejka Gerjevič je povedala, da 
bo proračun festivala podo-
ben lanskemu, torej približno 
70 tisoč evrov, od tega slabih 
30 tisoč prispeva Občina Bre-
žice, preostanek pa so spon-
zorska sredstva in sredstva na 
trgu. Programski direktor fe-
stivala Mitja Križanec je de-
jal, je v Evropi trenutna var-
nostna situacija takšna, da 
morajo obiskovalce pripravi-
ti na določene varnostne po-
sebnosti. V praksi to pomeni, 
da bodo na glavnih vpadnicah 
na prizorišče stale fizične ovire 
(težki tovornjaki). Obiskoval-
ci bodo primorani na prizori-
šče prihajati skozi ožje dosto-
pe, zato bi ob določenem času  
lahko prihajalo do večje gneče 
in zastojev na vhodih, saj bodo 
naključne tudi pregledali (npr. 
nahrbtnike). Organizatorji že 
sedaj prosijo za razumevanje.

 Rok Retelj

• Tina Lazanski Kranjc, 
Krška vas – dečka,

• Jasmina Bohorč, Dobrova 
– dečka,

• Ana Marija Frankovič, 
Podbočje – dečka,

• Andreja Žižek, Brestanica 
– dečka,

• Alja Kežman, Loče – dečka,
• Tanja Erjavšek, Žejno – 

dečka,
• Lea Omahen, Senovo – 

deklico,
• Zala Udovič, Orehovo – 

deklico,
• Anita Kodrič Kranjčič, 

Globoko – deklico.

Slavljenka s hčerko
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BOGDANA BAHČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in denarno 
pomoč. Iskrena hvala Sonji iz društva "KTG" za ganljive besede 
slovesa, sodelavcem TPV Brežice, Osnovni šoli Toneta Pavčka 
Mirna Peč, gospodu župniku, pevcu Roku, trobentaču, Komunali 
Brežice in Cvetličarni Colarič. 
Posebna hvala Emi za vso pomoč in vsem, ki vas nismo imenovali, 
pa ste nam v težkih trenutkih kakor koli pomagali in ga pospremili 
k večnemu počitku.

Zapel je zvon tebi v slovo, 
poln bolečin ostaja spomin, 

ostaja praznina, molk in tišina.

iz Brežic

Ob boleči izgubi našega predragega

VERONIKA VRETIČ

SPOMIN

Na današnji dan pred petimi leti se je od nas za 
vedno poslovila naša draga žena, mama, 

tašča, babica, sestra in teta

Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanjo, 
ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

Srčna hvala še enkrat!

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

Utrgal bom cvet,
na grob ga položil

in tiho potožil,
da joče srce ...!

iz Brežic.

FRANCI CERJAK 

SPOMIN

26. junija bo minilo 10 let, odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu!

Vsi njegovi

Vse na svetu mine, 
vse se spremeni, 

a spomin na tebe 
ostaja in živi.

z Zdol.

MARIJA ŠTEFANIČ - DADA

SPOMIN

Vsi njeni

Hvala vsem, ki se je spominjate z iskreno mislijo in drobnimi 
spomini, ter Vam, ki postojite ob grobu in prižigate svečko.

Dada! Pazi na nas tam zgoraj!

12. junija je minilo 5 srčnih let, odkar je 
življenjsko pot sklenila naša ljuba žena, 

mama, babica, tašča in dandanes prababica

iz Podbočja.

Naj povsod ti sije sonce,
naj povsod ti luč žari,

naj vsak žarek briše sence,
da nasmeh se zaiskri.

VINKA KRŽANA - CENETA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, sodelavcem in vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih 
dneh. Hvala za sleherni stisk roke, objem in besedo tolažbe. Hvala 
za cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala 
govornikoma g. Martinu Kržanu in g. Andreju Toplaku za ganljive 
besede, pevcem za zapete žalostinke, gasilskemu društvu in vsem, 
ki ste našega Vinka imeli radi, ga spoštovali in ga v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. 

Hvala gospodu župniku za opravljen obred in srčne besede slovesa. 
Hvala tudi zdravstvenemu osebju Krško – Brežice, ki se je trudilo, 
da bi našega Ceneta ohranilo pri življenju. Še enkrat iskrena 
hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, dragi oči, mož,
spomin bo večno ostal.

iz Cundrovca 8b pri Brežicah

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
našega dragega moža, očija, sina, brata, 

strica, bratranca, tasta, zeta, botra

RADO ČERNELIČ

ZAHVALA

V 80. letu starosti se je od nas poslovil
mož, oče, deda, brat, tast, svak, stric, bratranec in boter

 iz Krškega.

Žalujoči: vsi njegovi 

Odpotoval si v večnost,
tja, kjer ni več bolečin

in neprespanih noči.

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za izrečeno 
sožalje in vsestransko pomoč.
Hvala LD Videm ob Savi za organizacijo in izvedbo lovskega pogreba, 
praporščakom LD Posavja, pevcem LD Globoko, govornikoma in g. 
župniku Mitji.

ANTON HORŽEN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V 85. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, znancem, bivšim sodelavcem, društvu izgnancev, 
zdravnikom in zdravstvenemu osebju za lajšanje bolečin, sestram 
usmiljenkam in Tatjani za nego na domu ter vsem, ki ste nam stali 
ob strani v teh težkih dnevih slovesa.
Hvala za sleherni stisk roke, objem in besedo tolažbe. Hvala za cvetje, 
sveče in svete maše oz. prispevke v namen cerkve sv. Marka.
Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen 
obred in srčne besede slovesa, pevcem za ganljivo zapete pesmi, 
pogrebni službi Žičkar ter gostilni Pohak. Hvala vsem, ki ste ga 
spremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat iskrena hvala vsem in 
vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali.

iz Cerkelj ob Krki.

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)

CIRIL (LJUBI) VIDMAR

SPOMIN

Žalujoča žena (Ljubi)

21. junija so minila štiri leta,
odkar si me zapustil

Hvala prijateljem, ki se ga še vedno radi spominjate.

Šel si v večnost, Ljubi,
prezgodaj in premlad.

Vse, prav vse bi dala,
da bi vrnil se k meni nazaj.

VLADIMIR DEBELAK

SPOMIN

9. junija je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil 

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu 
in ga ohranjate v spominu.

Žena Doroteja, sin Uroš ter hčerki Vladimira in Maja 
z družinami

Srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš, 

nam pa žalost srce trga, 
solza lije iz oči, 

dom je prazen in otožen, 
ker te več med nami ni.

DAMIRJU GOLOBIČU

SPOMIN

29. junija bo minilo žalostno leto dni, 
odkar je tragična usoda pretrgala nit življenja našemu dragemu 

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in z lepo 
mislijo postojite ob njegovem preranem grobu.
Posebno zahvalo pa smo dolžni komandirju PP Brežice g. Sandiju 
Hervolu in vsem Damirjevim sodelavcem PP Brežice in Dolenjske 
za podarjen denar, venec in sveče ter organizacijo žalne slovesnosti 
in pohoda v Damirjev spomin.
Hvala tudi kvartetu policijskega orkestra za zaigrane žalostinke, 
generalnem direktorju PU Novo Mesto g. Janezu Ogulinu, 
predstavnikom Generalne policijske uprave, predstavnikom društva 
Sever Posavje, Policijskemu sindikatu Slovenije, sindikatu policistov 
Slovenije, ge. Elizabeti za ročno izdelani sliki z Damirjevim portretom 
in ganljivim posvetilom, g. županu Ivanu Molanu, poslancu DZ Igorju 
Zorčiču in vsem, ki ste se v tako velikem številu poklonili njegovemu 
spominu.

Žalujoči: mama in ostalo sorodstvo

iz Globočic.

Kar izgubili smo, zdaj iščemo,
a s poti, po kateri si odšelm, povratka ni,

ostala nam je solza le spomina,
zakaj ta pot bila ti je edina.

Usoda tvoja tragična
nas je pretresla v dno srca.

Le malo sreče si užil,
za svojo smrt premlad si bil.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, vaščanom, nekdanjim 
znancem in prijateljem, ki ste jo tako lepo pospremili na njeni 
prerani zadnji poti. Hvala za podarjene sveče, cvetje, denarno 
pomoč, svete maše ter izrečeno sožalje. Hvala dr. Mojci Pibernik 
ter osebju UKC Ljubljana. Iskreno se zahvaljujemo župniku Mateju, 
Marku Žičkarju, Ivanu Volovcu, Tadeju Cizlju ter Jožetu Kežmanu. 
Biserki Čančer za tople besede slovesa, Pihalni godbi Loče in  vokalni 
skupini Aria. Hvala sodelavcem OMV Obrežje, Vulkanizerstvu Furlan 
z družino Furlan. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: ate Zvonko, mama Tanja, baka Štefka 
ter brat Mitja z družino

Ni večje bolečine kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih dni spomine!

V nedeljo, 11. 6. 2017, 
smo se na dobovskem pokopališču 

poslovili od naše ljube hčere 

NATAŠE VUČAJNK

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

IVANKE KRAGL

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage

iz Sevnice

Vsi njeni 

Ni smrt tisto, kar nas loči.
In življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,

kraj in čas.
(Mila Kačič)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala osebju Doma upokojencev Sevnica, gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, pevski skupini Jarica in g. Jožetu Baumkirherju 
za izrečene besede slovesa. Hvala Zvezi združenj borcev za vrednote 
NOB, Območni obrtno-podjetniški zbornici Sevnica in Društvu 
upokojencev Sevnica. Hvala Ivanu, Zlati, sorodnikom ter vsem, ki 
vas nismo posebej imenovali, pa ste nam v težkih trenutkih kakor 
koli pomagali in jo pospremili na njeni zadnji poti.
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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
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

NEPREMIČNINE

Kupimo parcelo na sončni lo-
kaciji v okolici Krškega, pri-
merno izključno za gradnjo 
stanovanjske hiše. 
Tel.: 031 758 597

Kupim posest ali manjšo kme-
tijo na mirni sončni legi ob 
gozdu. Okolica Senovega, Rake, 
Kostanjevice. 
Tel.: 031 333 490

Ugodno prodam stanovanje 
na Senovem v izmeri 54 m2. 
EI: da. Tel.: 031 758 597

Prodam gozd blizu Zavod 
pri Kostanjevici na Krki, 68 
arov. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 488 262

Prodamo hišo v Krški vasi 59. 
EI v izdelavi. Tel.: 07 49 59 096 
(Petek Helena)

V Ravnah pri Zdolah, na lepi 
sončni legi, prodam zazidlji-
vo parcelo v izmeri 1.200 m2. 
Voda in elektrika na parceli. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 616 209

Prodam hišo, opremljeno, v 
bližini Cerkelj ob Krki, po ugo-
dni ceni. EI narejena. 
Tel.: 041 552 831

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

Prodam vinograd z objektom 
na sončni legi z vodo in elektri-
ko, 600-litrsko cisterno za vino 
ter škropilnico bencinsko sa-
mokolnico s 100 m cevi. 
Tel.: 041 520 480

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

Oddajam v najem trosobno 
stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476

V Brežicah oddam ali prodam 
gostinski lokal z opremo. 
Tel.: 031 369 744

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

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

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

V Sevnici (NHM) v 5. nadstro-
pju takoj oddam opremljeno 
garsonjero, samo resni in ne-
kadilci. Tel.: 051 73 13 13

Oddamo počitniško prikoli-
co v avtokampu Punta Povile, 
Novi Vinodolski, zelo ugodno. 
Tel.: 040 570 924

Prodam počitniško družinsko 
prikolico. Letnik 2000, dobro 
ohranjena, in gradbeno parce-
lo v Dečnem selu. 
Tel.: 040 244 372

Oddamo sobe, 10 m od mor-
ja, klima, internet, tv, polpen-
zion 40 €/osebo/dan - Povlja-
na Pag. Tel.: +385 23 318 822

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

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Ugodno prodam VW Hrošč, 
starodobnik, letnik 1967, 1. 
lastnik, s certifikatom, tehnič-
ni 1.6.2018. Tel.: 041 691 766

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

KMETIJSTVO
Kupim motokultivator ali ko-
silnico, lahko v okvari. 
Tel.: 031 884 407

Ugodno prodam dobro ohra-
njena obračalnika SIP in Favo-
rit 220, pajka Claas, 4 vretena, 
širina 4,5 m, cisterni za vino 
300 l in 500 l s tremi izpusti 
ter 400 kolov za star vinograd. 
Tel.: 031 671 885

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

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.

031 647 858 Ida
www.nnrn.si

Kmetija v Kočnem, ki zavzema 
132.985,00 m² zemljišča.

Stanovanjska hiša v velikosti 
200 m² je bila zgrajena leta 1992.
Cena 87.000,00 €. EI v izdelavi.

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

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Tilki Turšič, Župeča vas 54, 

8263 Cerklje ob Krki. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. NARCIS - Vez življenja
 2. (5.) IGOR in ZLATI ZVOKI - Ena tu, ena tam
 3. (1.) Ans. JAVOR - Prijateljstvo nekaj velja
 4. (2.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas
 5. (7.) Ans. VIKEND - Daj, povej
 6. (9.) Ans. OGNJENI MUZIKANTI in TJAŠA HROVAT - 
   Če bi bil danes
 7. (4.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Ko boš prišla v moje sanje
 8. (10.) Ans. MLADIKA - Plujva tja
 9. (6.) Ans. MIRO KLINC - Testament
 10. (-.) Ans. ŠEPET - Sedem petkov 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Poljanšek - Na plesu 

 Kupon št. 368
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, 24. 6. 2017, ob 17. uri

poletni popust  do -50% 
na vsa SONČNA OČALA
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 OKULISTIČNI PREGLEDI - tel. 07 499 22 33
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Prodam kosilnico na nitko 
(5,6 KM), novo zapakirano z 
vso opremo, in cisterno za ku-
rilno olje 2200 l, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 566 399

Podam nakladalko mod. 101 
in gumi voz. Tel.: 041 961 765

Prodam balirko za kockaste 
bale v zelo dobrem stanju. 
Tel.: 030 383 904

Prodam pajka SIP 340 (šti-
ri vretena), traktor Tomo Vin-
kovič 730, kosilnico, primerno 
za hribe, in škropilnico Stihl SG 
17. Tel.: 051 496 012

Prodamo koruzo v zrnju in ra-
bljene sončne kolektorje. 
Tel.: 051 361 635

Oddam košnjo, približno 2 na-
kladalki. Kremen pri Krškem. 
Tel.: 031 550 712

Prodam seme rdeče detelje 
inkarnatke ter lipove deske, 
zračno sušene. 
Tel.: 031 814 129

Prodam suha, drobno kalana 
drva (hrast in gaber) za štedil-
nik. Možnost dostave. 
Tel.: 041 625 917

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

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 304 238

Prodam drva (bukev in me-
šana), možna dostava. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 594 663

Prodam bukova kalana drva, 
okolica Brežic. 
Tel.: 041 282 364

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodam večjo količino cvička 
in hruškino žganje. 
Tel.: 040 319 448

Prodam belo mešano vino 
(1000 l) in žametno črnino 
(500 l). Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 557 321

Prodam cviček. Okolica Kr-
škega. Tel.: 031 879 072

Prodam vino cviček in mod-
ro frankinjo ter mast z ocvir-
ki. Tel.: 031 697 522

Prodam vino cviček, 1000 l, 
okolica Krškega, cena po do-
govoru. Tel.: 041 585 624

Prodam rdeče vino odlične 
kvalitete ali zamenjam za bu-
kova drva. Tel.: 070 746 010

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 (14/2017) bo izšla v 
četrtek, 6. julija 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 29. 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 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

Prodam rdeče vino, cena 1 
€/l, večjo količino po 0,80 €/l 
ali po dogovoru. Možna dosta-
va. Tel.: 041 643 972

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 kravo LS, brejo 5 me-
secev (3. telitev) in dve telički 
LS, stari 6 mesecev. 
Tel.: 040 357 757

Prodam različno breje krave 
simentalke, pašne, po izbiri, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 742 730 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca. Kupim mlado 
kravo, dobro mlekarico. 
Tel.: 031 312 613

Prodam teličko simentalko, 
staro 11 tednov. 
Tel.: 041 832 024

Prodam 2 telici, ena je stara 1 
leto, druga 10 tednov. 
Tel.: 031 297 025

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, in teličko 
simentalko, staro 7 mesecev. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 240 315

Prodam bika simentalca, sta-
rega 3 mesece, za nadaljnjo 
rejo, okolica Dobove. 
Tel.: 031 897 928

Prodam krškopoljca, 80 kg. 
Tel.: 051 634 338

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

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Bele piščance ter rjave in 
grahaste jarkice, stare 11 

tednov, dobite vsak 
delavnik med 18. in 20. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Prodamo tri plemenske mla-
dice linija 12, primerne za pri-
pust, težke 105-115 kg. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam odojke, težke 25 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 394 657

Prodamo odojke od 20 kg 
naprej in prašiče od 90 kg, 
primerne za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 031 411 714

Prodam svinje, težke od 90 
do 140 kg, in micelje za goje-
nje bukovega ostrigarja. 
Tel.: 041 828 097

Prodam prašiče, težke od 120 
do 150 kg. Možen tudi zakol, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 242 263

Prodam odojke in prašiče za 
zakol. Tel.: 051 895 099

Prodam 10 koz molznic z mla-
diči. Tel.: 041 754 991

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena 3,5 €/kg. 
Tel.: 070 313 927

OPREMA
Prodam pomivalni stroj Gore-
nje, širina 45 cm, malo rabljen. 
Tel.: 031 528 437

Prodam topli pod sive barve, 
vzorec laminat, nov, 47,6 m2, 
širina 4 m, debelina 3 mm, za 
polovično ceno. 
Tel.: 031 554 098

RAZNO
Prodam skobelni stroj (3 
funkcije), leseno prešo na ka-
men in hišo z gospodarskim 
poslopjem ter 3 ha zemlje. 
Tel.: 031 249 764 

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

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

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

Prodam rabljeno 3000 l cis-
terno za kurilno olje. Cena 50 
€. Tel.: 041 493 456

Prodam čekičarja/kladivo na 
3-fazni pogon, brez motorja. 
Možna menjava, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Nudim razsek hlodovine, 
košnjo vinogradov, zelenic in 
ostala kmečka opravila. 
Tel.: 070 685 532

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

Samski, urejen, 52-letni, želi 
spoznati resno prijateljico, 
zaželena resna veza. 
Tel.: 041 886 770
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