
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Danes naj bi nadaljevali sejo
KOSTANJEVICA NA KRKI - Župan Ladko Petretič je za danes, 
6. julija, sklical nadaljevanje 13. redne seje občinskega sveta. 
Seja se »vleče« že od decembra lani, saj je bila prvič sklicana 
za 15. december 2016, a je bila zaradi nesklepčnosti prelože-
na štiri dni naprej, ko so izvedli njen prvi del. 5. januarja se je 
nadaljevala in bila znova prekinjena, trije februarski sklici (2., 
9. in 23. februarja) so bili zaradi nesklepčnosti neuspešni. Sku-
pina svetnikov je sicer 22. junija zahtevala sklic izredne seje, 
na kateri bi izvedli tudi glasovanje o proračunu 2017, a je žu-
pan pobudo zavrnil. Med točkami dnevnega reda sta »neob-
delani« ostali še točki o proračunih za leti 2017 in 2018. Kot 
smo že poročali, je Vlada RS pred kratkim predlagala Držav-
nemu zboru, naj začne s postopkom za predčasno razpustitev 
kostanjeviškega občinskega sveta in razpiše predčasne volitve, 
v kolikor občinski svet ne bo odpravil nezakonitosti, vezane 
zlasti na nesprejeta proračuna za lansko in letošnje leto.  P. P.
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Pokopališča bo dobila komunala

»Verjemimo v državo Slovenijo«

Vzoren primer tuje investicije

Zaplula v drugo desetletje

Kakšen je položaj 
otrok priseljencev?
Ljudska univerza Krško je edina v Sloveniji, ki 
organizira tečaj slovenščine za priseljence s 
Kosova. Težava je sicer v neusposobljenosti 
strokovnih delavcev v šolah za obravnavo otrok 
kosovskih in drugih priseljencev, ki jih je bilo 
v projekt SIMS po posavskih izobraževalnih 
ustanovah v preteklem šolskem letu vključenih 
že 110.
 Stran 3

V DIR PO BREŽIŠKIH ULICAH - Poudarek že sedmega teka s Primožem Kozmusom, ki se je na prvi 
julijski dan odvijal po brežiških ulicah, je vsekakor otroški tek, ki sicer ni tekmovalen, ampak je njegovo 
glavno sporočilo predvsem k športu privabiti čim več mladih. To je posavskemu atletskemu šampionu 
tudi letos več kot uspelo, saj se je teka udeležilo 270 malčkov do 12 let, tretjino več kot pretekla leta, 
v cilju pa so otroci iz Kozmusovih rok prejeli zaslužene medalje. Kozmusov tek je s kar 530 udeleženci 
vseh generacij potrdil sloves največje tekaške prireditve v Posavju in pomembno zaznamoval festival 
Brežice, moje mesto 2017, ki je v dobrem tednu dni postregel tudi s pestrim glasbenim in kulinaričnim 
dogajanjem, o čemer poročamo na zadnji strani časopisa.   Foto: Rok Retelj
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Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila 
vse dni v tednu!
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Debelak: Z istim tempom naprej

Julij otrokom v Posavju prinaša različne možnosti 
aktivnih počitnic. Nekatere se bodo odvijale v naravi, 
podnevi s soncem in ponoči pod zvezdami, druge v 
zavetju društev in zavodov, tretje že vabijo na športna 
igrišča. O nekaterih izmed teh in drugih poletnih 
zanimivostih pišemo na straneh Počitnice.    

Juhuhu, počitnice so tu!
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LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada je 29. ju-
nija imenovala Tamaro Vonta za ge-
neralno direktorico Direktorata za 
medije v Ministrstvu za kulturo za 
mandatno dobo petih let, in sicer 
od 1. julija 2017 do najdlje 30. junija 
2022, z možnostjo ponovnega imeno-
vanja. Vonta, diplomirana novinarka, 
je bila med drugim poslanka Pozitiv-
ne Slovenije in državna sekretarka, 
zadolžena za dialog s civilno družbo 
in koordinacijo državljanskih pobud v 

Kabinetu predsednice Vlade RS Alenke Bratušek, kjer je opra-
vljala tudi vlogo vodje Urada RS za narodnosti ter bila predse-
dnica Komisije za nevladne organizacije in prostovoljstvo ter Ko-
misije Vlade RS za vprašanja romske skupnosti. Bila je članica 
ustanovne skupine POP TV oziroma informativnega programa 
POP TV, kjer je delovala kot dnevna urednica in soavtorica in-
formativnih oddaj na POP TV ter voditeljica oddaje 24 ur. Svoje 
izkušnje s področja medijev je kot predavateljica prenašala tudi 
na mlajše generacije na visokih in višjih srednjih šolah. Trenu-
tno dela kot samostojna strokovna sodelavka Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti Ljubljana, je tudi strokovna članica projek-
tne skupine za izvedbo twinning projekta "Podpora temeljnim 
človekovim pravicam in nični toleranci diskriminacije« v Srbiji – 
IPA2013 ter v mandatu 2014-2018 občinska svetnica v Krškem, 
izvoljena na listi SD.  P. P./Vir: MK

LJUBLJANA - Vlada je 21. junija so-
glašala z imenovanjem mag. Sandija 
Virška za vršilca dolžnosti direktor-
ja Agencije za radioaktivne odpadke 
z dnem 21. 6. 2017 do imenovanja 
novega direktorja oziroma do 31. 12. 
2017. Dosedanjemu direktorju agen-
cije dr. Tomažu Žagarju je namreč 
potekel mandat. Sicer se je ponovno 
prijavil na razpis za direktorja, ven-
dar ga vlada ni potrdila.

Vlada je sprejela tudi odgovor na sklep Državnega sveta RS v zve-
zi z delovanjem Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja 
Pogodbe med Vladama Republike Slovenije in Republike Hrva-
ške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo. V njem pojasnjuje, da naj bi skladno s poslovnikom 
o delu meddržavne komisije ta zasedala enkrat na leto, pristoj-
nost za sklic pa je izmenična. Meddržavna komisija je sestavljena 
iz predstavnikov slovenske in hrvaške delegacije, vsako delega-
cijo pa vodi minister, pristojen za energijo. Od zadnjega zaseda-
nja, to je julija 2015, je bilo na Hrvaškem več volitev in menjav 
vlad, kar je vplivalo na to, da ni bilo imenovane hrvaške delega-
cije meddržavne komisije, kot tudi na potek dela strokovnih or-
ganizacij, pojanjuje vlada in ob tem poudarja, da si bo slovenska 
stran, kljub temu da meddržavna komisija nima programa zase-
danja, prizadevala, da bi bilo zasedanje izvedeno še v tem letu.
 P. P./Vir: MzI

ARAO (začasno) vodi Sandi Viršek

Mag. Sandi Viršek

Tamara Vonta

RADEČE - Občina Radeče je kot ustanoviteljica Javnega zavo-
da Zdravstveni dom Radeče zaradi ugotovljenih nepravilnosti 
in nezakonitega ravnanja direktorice Ingrid Kus Sotošek pri 
poslovanju ZD Radeče v aprilu zahtevala sklic izredne seje sve-
ta zavoda, ki pa zaradi nesklepčnosti ni bila izvedena. Na redni 
aprilski seji so nato z vsemi glasovi »za« sprejeli sklep, da se zo-
per direktorico začne postopek za razrešitev. Kljub temu, da so 
bile direktorici očitane kršitve glede nezakonitega poslovanja 
JZ ZD Radeče listinsko dokazane, pa nekateri člani sveta zavoda 
ugotovljenih kršitev niso prepoznali kot zadosten razlog za raz-
rešitev Kus Sotoškove z mesta direktorice JZ ZD Radeče, saj pre-
dlaganega sklepa o njeni razrešitvi na izredni seji sveta zavoda v 
mesecu juniju s tremi glasovi »za« in štirimi glasovi »proti« niso 
podprli. Navkljub dejstvu, da Sotoškova ni bila razrešena, usta-
novitelj vztraja, da so ugotovljene nepravilnosti in kršitve direk-
torice pri poslovanju JZ ZD Radeče utemeljene tako v dejanskem 
kot tudi v pravnem pogledu, zaradi česar bo skladno s svojimi 
pristojnostmi nadaljeval z vsemi postopki, da se prepreči nadalj-
nje izvajanje kršitev in oškodovanje javnih sredstev. Med drugim 
je Občina Radeče že pričela s takojšnjo spremembo ustanovit-
venega akta JZ ZD Radeče, o čemer so bili svetniki seznanjeni na 
zadnji seji občinskega sveta.  S. R.

Direktorice niso razrešili

Razlog za obravnavo je bil v 
lanskem letu sprejet Zakon o 
pokopališki in pogrebni de-
javnosti, ki prinaša novo raz-
delitev nalog (med drugim 24-
urno dežurno službo v okviru 
pogrebne dejavnosti). Odlok o 
pokopališki in pogrebni dejav-
nosti v občini Sevnica bo imel 
tudi finančne posledice - kra-
jevne skupnosti ne bodo več 
krile stroškov pokopališke de-
javnosti, ne bodo zaračunava-
le najemnine in grobnine ter 
najema za mrliško vežico. Vse 
omenjeno naj bi se preneslo na 
JP Komunala Sevnica, ki bi iz-
dajala vsa potrebna soglasja 
in jih pošiljala v vednost Obči-
ni Sevnica, krajevne skupnos-
ti na območju posameznega 
pokopališča pa bi bile vklju-
čene v upravljanje s pripravo 
letnega načrta. Do navedene 
spremembe prihaja, ker je po 
novem zakonu pogrebna de-
javnost opredeljena kot tržna 
dejavnost.

»Urejano pokopališče je ogle-
dalo kraja in krajevne skup-
nosti so opravile mnogo dela, 
ki ga ni nikjer zapisanega, po-
leg tega so bila nekatera poko-
pališča in mrliške vežice zgra-
jene s samoprispevki « je dejal 
Jože Udovč, ki se je vzdržal 
glasovanja po razpravi, saj je 
menil, da je ureditev pokopa-
liške in pogrebne dejavnosti 
potrebna temeljitega premi-

RADEČE - 22. junija se je na 17. redni seji sestal tukajšnji ob-
činski svet in obravnaval več aktualnih tem, prisotni pa so 
prisluhnili tudi poročilu Nadzornega odbora Občine Radeče.

Članica Nadzornega odbora Občine Radeče Majda Lončar je po-
dala poročilo o pregledu delovanja JZ KTRC Radeče in povedala, 
da je odbor podal nekaj priporočil za izboljšanje delovanja. Po 
opravljenem rednem nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma 
Radeče je nadzorni odbor ugotovil, kot je navedla Lončerjeva, 
hujšo kršitev in nepravilnosti, o čemer bodo obvestili pristojne 
službe. O izvrševanju proračuna za prvih pet mesecev je spre-
govoril župan Tomaž Režun, ki je dejal, da vse teče po načrtih 
in tudi obljubljeni pločniki na Jagnjenici, o katerih je spraševala 
Helena Bregar Šramel, naj bi bili zgrajeni še v letošnjem letu. 
Sanacijo dela ceste na Vetrnem Vrhu in na Vrhovški Gori, ki naj 
bi bila dokončana do jeseni, je napovedal mag. Matjaž Šušter-
šič, višji svetovalec za projektno delo in investicije na Občini Ra-
deče. Občinska finančnica Marta Ašič je podala pojasnila o reba-
lansu proračuna. O socialno varstveni storitvi Pomoč družini na 
domu je spregovorila direktorica Centra za socialno delo Laško 
Polonca Teršek, svetnice in svetniki pa so nato dali soglasje k 
novi ceni te storitve, ki je stopila v veljavo s 1. julijem. Uporab-
nice in uporabniki (teh je trenutno 45) bodo za omenjeno sto-
ritev po novem odšteli 4,13 €/uro v času delovnih dni; 5,78 €/
uro za nedeljsko delo in 6,19 €/uro na dan državnega praznika 
in dela prostega dne (ceno do polne storitve subvencionira Ob-
čina Radeče iz proračuna). 

V zaključnem delu seje so prisotni soglašali z nakupom nepre-
mičnine ob lokalni cesti Radeče - Podkraj - Hrastnik in zemljišč 
na Dobravi, strinjali so se s prodajo treh stanovanj v občinski las-
ti na Titovi ulici v Radečah, vendar pod pogojem, da stanovalci 
ostanejo v stanovanjih. Za stanovanjski objekt, ki je potreben ce-
lovite obnove, bo kupec odštel 15 tisoč evrov. Podžupan Janez 
Prešiček, ki je tudi predsednik Komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, je predstavil imena kandidatov za pri-
znanje Občine Radeče za leto 2017 in tako bodo na septembrski 
slovesnosti ob občinskem prazniku podelili dva srebrnika in en 
zlatnik, predloga za častnega občana ni bilo. Srebrnika bosta pre-
jela Miran Grahek in KD Vis sv. Peter Radeče, zlatnik pa Jolan-
da Mohar.  S. Radi

Pokopališča bo dobila komunala
SEVNICA - 21. junija se je sevniški občinski svet sestal na 24. redni seji in med 10 točkami dnevnega reda 
se je razvila živahna razprava pri prvi obravnavi predloga odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v 
občini Sevnica kot posledici uskladitve z novim zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

sleka. »Zakon je dober za ko-
munalna podjetja in za različ-
ne trgovce, a slab za krajevne 
skupnosti, ki so uspešno ure-
jele to področje,« je dejal To-
maž Lisec. Franca Pipana 
so zanimale finančne posledi-
ce za občane in občanke. Da-
nica Božič je dejala, da so jo 
krajanke in krajani Blanci opo-
zorili, da še ni ustrezno rešeno 
ravnanje s pokopališčema Sv. 
Ahaca v Stranjah in Rožno, ki 
sta na območju občine Krško. 
V razpravo se je vključil tudi 
Janez Kukec, ki je menil, da 
je treba upoštevati samopri-
spevek in donacije gospodinj-
stev pri gradnji mrliške vežice 
na Telčah in v Tržišču. »Zakaj 
je tega treba,« je spraševal Ja-
noš Janc, ki je tudi predsednik 
KS Studenec, »če to funkcioni-
ra?« Izrazil je še zaskrbljenost 
glede stroškov, saj krajanke in 
krajni Studenca pričakujejo 
zvišanje cen, s čimer pa se ne 
strinjajo, saj so tudi na Studen-
cu s samoprispevkom zgradi-
li mrliško vežico. Vodja občin-
skega oddelka splošne službe 
Alenka Mirt je med drugim 
pojasnila: »Ne glede na to, da 
se zadeva prenese v upravlja-
nje na Javno podjetje Komuna-
la Sevnica, se v letu 2018 za-
računavajo cene, kot so bile 
predlagane in sprejete na sve-
tu krajevnih skupnosti in po-
trjene na občinskem svetu, in 
sicer iz razloga, da se v pri-

hodnjem letu pridobijo po-
datki o stroških in prihodkih.« 
Svetnice in svetniki so nato 
sprejeli sklep, da bo v postop-
kih nadaljnje priprave odloka 
opravljen temeljit premislek o 
bodoči organizaciji in načinu 
dela na tem področju, z vklju-
čitvijo oziroma usklajenim so-
delovanjem bodočega izvajalca 
službe in krajevnih skupnosti.

Občinski svet je v nadaljevanju 
seje razpravljal še o predlogu 
odloka o programu opremlja-
nja stavbnih zemljišč za sta-
novanjsko sosesko Boštanj – 
Sveti Križ. Gre za prostorsko 
urejanje območja z zelo razpr-
šenim lastništvom zemljišč, ki 
so v večini v zasebni lasti, zato 
je enotna vizija komunalne-
ga opremlja na celotnem ob-
močju zahtevnejša, vsekakor 
pa nujna za realizacijo mož-
nosti gradnje. Po razpravi so 
člani sveta predlagali, da se v 

Investicije potekajo po načrtih

KRŠKO - Za danes, 6. julija, je krški župan mag. Miran Stanko 
sklical 24. redno sejo občinskega sveta, ki obsega deset točk 
dnevnega reda. Svetniki bodo med drugim prejeli v sprejem re-
balans proračuna za letošnje in prihodnje leto. Na prihodkovni 
strani se načrtovani prihodki za leto 2017 zvišujejo za 9,2 % ali 
za dobrih 3,2 mio evrov in na odhodkovni strani za 10 % oz. za 
dobrih 3,5 mio evrov. Za leto 2018 so planirani 0,8 % ali prib-
ližno 310 tisoč evrov višji prihodki in 3,5 %  ali dobrega 1,2 mio 
evrov višji odhodki. Svetnice in svetniki naj bi potrdili tudi pre-
dlagano dodatno sofinanciranje trenerskega kadra v krškem no-
gometnem (do 20 tisoč evrov) in rokometnem klubu (do 10 tisoč 
evrov). Po tem sklicu, razen v primerih, če bi se izkazala potre-
ba po sklicu korespondenčne seje, seje občinskega sveta do sep-
tembra niso več načrtovane. B. M. 

Pred dopusti rebalans proračuna

Vlada potrdila Anico Hribar
LJUBLJANA, BREŽICE - Vlada je 29. junija sprejela sklep, s ka-
terim se je seznanila z odstopno izjavo direktorice javnega 
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice mag. Nata-
še Avšič Bogovič in dala soglasje k njeni razrešitvi z dnem 30. 
6. 1017. Zatem je vlada dala soglasje k imenovanju Anice Hri-
bar za direktorico brežiške bolnišnice za mandatno obdobje 
štirih let, od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2021. Hribarjevo, doslej vod-
jo oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naro-
čila na Občini Brežice, je svet zavoda SB Brežice 8. junija izbral 
med štirimi kandidati za direktorja. P. P./Vir: MZ

KRŠKO, BREŽICE - Jutri, 7. julija, bo minister za infrastruktu-
ro dr. Peter Gašperšič obiskal Krško in Brežice. Najprej si bo 
ogledal potek gradbenih del izgradnje mostu pri Žadovinku, 
kjer ga bosta pričakala Bojan Papler (DRSI) in župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, minister bo nato na voljo medijem. 
Zatem si bo ogledal še gradbišči odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov v Vrbini ter hidroelektrarne Brežice. 
 P. P.

Jutri prihaja minister Gašperšič

postopku nadaljnje priprave 
odloka prilagodi komunalne 
koridorje gospodarske javne 
infrastrukture glede na de-
janske potrebe.

V zaključnem delu sevniške 
občinske seje so svetnice in 
svetniki podali tudi nekaj po-
bud in zastavili nekaj vpra-
šanj. Franca Pipana je zanimal 
datum sanacije mostu čez po-
tok Sevnična pri Vrtačniku, ki 
spominja »na bitko pri Neret-
vi«, Tomaža Lisca je med dru-
gim zanimalo, kako potekajo 
pogostitve na sevniškem gra-
du, Fanika Zemljak je ponov-
no zastavila vprašanje o za-
četku obnove 'nadvožnjaka' v 
Šmarju, Jani Šerjak se je do-
taknil zaposlovanja iskalcev 
zaposlitve preko agencij, Gre-
gorja Koreneta je zanimal po-
tek pobratenja mest. 

 Smilja Radi

Vonta na direktorat za medije

CERKLJE OB KRKI - V zadnjem času smo lahko slišali že več opo-
zoril in pritožb o stanju lesenega mostu v Cerkljah ob Krki. Da 
je nujno potreben sanacije, je na zadnji seji dejal tudi občinski 
svetnik Darko Udovič. 108 metrov dolg lesen hrastov most, od 
gradnje katerega bo čez pet let minilo že sto let, je zaradi veliko 
prometa vsak dan zelo obremenjen, nedavno pa sta se na njem 
pripetili verjetno celo dve nesreči - o povzročiteljih ni ne duha ne 
sluha -, saj je bila ograja na določenih mestih poškodovana, kar 
je bilo popravljeno samo za silo. Tudi s strani KS Cerklje ob Krki 
je že prišla pobuda, da tako za most v Cerkljah kot tudi tistega na 
Borštu, ki se vedno bolj poseda, na občini preučijo možnosti za 
njuno sanacijo. Župan Ivan Molan je na Udovičevo pobudo od-
govoril, da sicer ni tako dolgo tega, kar so cerkljanski most na-
zadnje sanirali, vendar je obljubil, da bodo občinske službe vso 
stvar analizirale in tudi ukrepale.  R. R.

Cerkljanski most potreben obnove
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Po navedbah Sanje Antolič, 
multiplikatorke SIMS, so v ta 
projekt vključeni učitelji ter 
svetovalni in vodstveni delav-
ci na področju osnovnošol-
skega in srednjega splošnega 
izobraževanja ter predšolske 
vzgoje. Poudarek je na vklju-
čenosti otrok priseljencev, ki 
se na novo vključujejo ali so že 
vključeni v slovenski vzgojno-
-izobraževalni sistem. OŠ Le-
skovec pri Krškem je konzor-
cijski partner, sodelujoči pa še 
ŠC Krško-Sevnica, ETrŠ Breži-
ce, OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
OŠ XIV. divizije Senovo in Vrtec 
Krško. V šolskem letu 2016/17 
je bilo v projekt vključenih 110 
otrok in dijakov priseljencev, 
34 staršev priseljencev in 180 
strokovnih delavcev. Antoliče-
va je dejala, da otroci in dija-
ki priseljenci prihajajo iz BiH, 
Kosova, Srbije, Makedonije, 
ena tudi iz Kitajske. Največ ot-
rok priseljencev je po njihovih 
opažanjih na OŠ Jurija Dalma-
tina Krško. Navedla je, da je v 
občini Krško vključevanje pri-
seljencev v lokalno skupnost 
zelo razvito, naj gre za vrtce, 
osnovne in srednje šole ali 
ljudsko univerzo. »Krško je 
edino v Sloveniji, kjer se mame 
s Kosova učijo slovenščino, kar 
je uspelo Ljudski univerzi Kr-
ško v sklopu projekta SIMS,« 
je poudarila in dodala, da je 
bil namen posveta predstavi-
ti širši javnosti, da je treba na 

Kosovske mame se učijo slovensko
BREŽICE - 7. junija je v predavalnici ETrŠ Brežice potekal lokalni posvet na temo vključevanja priseljencev 
v lokalno skupnost. Organizirala sta ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter OŠ Leskovec pri 
Krškem v okviru projekta ESS – Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS).

tem področju še zelo veliko na-
rediti, saj je priseljencev čeda-
lje več, ter predstaviti primere 
dobre prakse. Po njenih bese-
dah je težava predvsem v tem, 
ker učitelji oz. strokovni delav-
ci niso usposobljeni za obrav-
navo otrok priseljencev, to po-
dročje ni sistemsko urejeno, 
zato upajo, da bodo s pomoč-
jo programa SIMS v petih letih 
uspeli stvari sistemsko urediti 
in jih tudi uzakoniti.

PREMALO ČASA ZA UČENJE 
SLOVENŠČINE

Po uvodnem pozdravu ravna-
teljice ETrŠ Brežice dr. Mojce 
Tomažin so sledile kratke ple-
narne predstavitve in na koncu 
še okrogla miza z gosti. O inter-
kulturnosti in didaktičnih pris-
topih je spregovorila dr. Klara 
Skubic Ermenc iz Filozofske 
fakultete v Ljubljani – Oddel-
ka za andragogiko in pedago-
giko, svetovalna delavka Vrtca 
Mavrica Brežice Sonja Bobek 
Simončič je predstavila vlogo 
svetovalne službe pri vključe-
vanju otrok priseljencev v vr-
tec, učiteljica slovenščine na 
OŠ Leskovec pri Krškem Ma-
nja Voglar je ponazorila, kako 
sama ravna z učencem tujcem 
pri redni uri slovenščine, o za-
četni integraciji dijakov prise-
ljencev je govorila svetovalna 
delavka na ETrŠ Brežice Alen-
ka Pečnik Kranjec, progra-

me za priseljence na LU Kr-
ško je predstavila direktorica 
Nataša Kršak, o samem pro-
gramu SIMS pa sta nekaj več 
povedali pomočnica ravnate-
ljice OŠ Leskovec pri Krškem 
Bojana Abram in Antoličeva. 
Bobek Simončičeva je pouda-
rila, da je brežiški vrtec pri-
mer dobre prakse za spreje-
manje drugačnosti, trenutno 
imajo vključenih šest odstot-
kov otrok, katerih materni je-
zik ni slovenščina, dokumente 
za vpis imajo prevedene v šest 
jezikov. Dejala je še, da je ena 
izmed pomembnih nalog vrt-
ca tudi ta, da spodbuja starše 
otrok priseljencev, da se doma 
pogovarjajo v svojem jeziku. 
Po besedah Pečnik Kranjčeve 
so se na ETrŠ Brežice s tujim 
dijakom prvič srečali pred več 
kot 15 leti, danes je situacija 
drugačna, ker je na šoli veliko 
več dijakov tujcev. Kot največji 

problem je izpostavila premalo 
časa za učenje slovenščine - na 
šoli dve uri na teden organizi-
rajo tečaj slovenščine za dijake 
priseljence - in prepozne prija-
ve k vpisu v novo šolsko leto. 
»Največja težava je, da dijak tu-
jec sedi v razredu, a ne zasto-
pi ničesar, po drugi strani pa se 
od njega zahteva, da sledi po-
uku kot ostali dijaki,« je deja-
la in dodala, da je realno stanje 
povsem drugačno od idealnega 
stanja, ki si ga predstavlja nek-
do, ki sedi v pisarni v Ljubljani.

Na okrogli mizi, katere cilj je 
bil predstaviti uspešne zgod-
be priseljencev, so sodelovali 
Luljeta Nasufi, ki v ŠC Krško-
-Sevnica deluje v okviru učne 
pomoči za dijake priseljence, 
Malsore Kolukaj, ki je na LU 
Krško zaposlena kot kultur-
na mediatorka, Emrah Umi-
hanič, dijak ETrŠ Brežice, in 
Rinesa Kurtaj, šestošolka OŠ 
Leskovec pri Krškem. Poudari-
li so, da so izjemno hvaležni za 
vso pomoč, ki jo učitelji nudi-
jo, da jim je na začetku izjemno 
težko, saj je jezik popolnoma 
drugačen, otroci pa so poveda-
li, da na začetku najbolj pogre-
šajo svoje prijatelje, saj se do-
stikrat počutijo sami, Rinesa 
pa je med drugim dejala, naj ji 
le dajo veliko nalog, saj se bo s 
tem še bolj potrudila, da se čim 
prej nauči slovensko.
 R. Retelj

Alenka Pečnik Kranjec

ARNOVO SELO - 21. junija, natančno dva meseca po spomla-
danski pozebi, je v popoldanskih urah neurje s točo prizade-
lo severni del občine Brežice in območje Zdol v krški občini. 
Povzročilo je precej škode tako v kmetijstvu kot na komu-
nalni infrastrukturi. 

»Dobre pol ure je neprestano padala toča, česa takega, pa sem 
pri svojih letih doživel že marsikaj, še nisem videl,« je povedal 
sadjar Tone Koršič iz Arnovega sela, kjer so bili še naslednji dan 
kljub vročini pod protitočnimi mrežami na sadovnjakih veliki 
kupi toče. Toča je povsem uničila pridelek v sadovnjakih (razen 
seveda tistih, ki so zaščiteni s protitočno mrežo), pa tudi v vino-
gradih, poljih in vrtovih. Kot pravi Koršič, toča ni uničila le plo-
dov, ampak precej poškodovala tudi stebla dreves, nekaj sadne-
ga drevja je silovit veter celo polomil, zaradi česar je pričakovati 
izpad pridelka tudi v naslednjem letu. Kot je dejal, bodo poško-
dovane nasade s škropljenjem razkužili, šele naslednje leto pa 
bodo videli, v kolikšni meri bodo poškodovani nastavki za nove 
plodove. Svojevrstna ironija je, da se je neurje najbolj razbesne-
lo ravno nad najbolj sadjarskimi kraji v Sloveniji - Artičami, Ar-
novim selom, Zdolami in okolico. Brežiški župan Ivan Molan, ki 
si je dan po neurju ogledal nastalo škodo, je državo pozval, naj 
pomaga prizadetim pridelovalcem. 

Sicer pa škode niso utrpeli le na kmetijskih površinah, ampak so 
imeli nekateri prebivalci veliko težav tudi zaradi vdiranja vode 
in vsega, kar je nosila s sabo, v objekte, saj je led povsem zama-
šil odtoke. Škoda je nastala tudi na komunalni infrastrukturi in 
k sanaciji le-te bosta v najkrajšem času pristopili občina in kra-
jevna skupnost. 
 P. P.

Po pozebi udarila še toča

Še naslednji dan so bili ob sadovnjakih kupi toče, ki so priča-
li o tem, kako silovito je bilo tokratno neurje.

Najprej sta župan Franjo De-
belak in predstavnica Term 
Olimia Jasna Bračun s pre-
rezom traku namenu predala 
nov prireditveni prostor s ko-
zolcem in prenovljeno »Gab-
ronko«. Kot je dejal župan, so 
že nekaj časa potrebovali ure-
jen prireditveni prostor, poleg 
tega so obnovili tudi Gabrono-
vo hišo, eno najlepših zgradb v 
Bistrici ob Sotli, ki je bila že leta 
1987 namenjena podobnim 
vsebinam kot danes. Obnova 
»Gabronke« je stala 180 tisoč 
evrov, za njeno notranjo uredi-
tev (opremljanje) pa bodo na-
menili še 120 tisoč evrov. Ob-
novljena stavba bo namenjena 
lokalnim društvom, njihovi 
promociji, turizmu oz. »s tem 
dajemo pogoje društvom, da še 
bolj zacvetijo kot sicer«. Debe-
lak je vesel, da so tako Terme 
Olimia kot nekateri ostali do-
natorji brez pomislekov pri-
skočili na pomoč. Za krajši kul-
turni prispevek so ob otvoritvi 
poskrbele članice dekliškega 
cerkvenega pevskega zbora La 
Vita. 

V dvorani Kulturnega doma Bi-
strica ob Sotli se je nato odvila 

Debelak: Z istim tempom naprej
BISTRICA OB SOTLI - V Bistrici ob Sotli so dan pred državnim praznikom s slavnostno sejo občinskega sveta, 
na kateri je župan Franjo Debelak podelil priznanji, plaketo in denarno nagrado Občine Bistrica ob Sotli, ter 
še prej z uradno predajo namenu »Gabronke« počastili občinski praznik (29. junij). 

slavnostna seja, ki so jo z od-
peto himno pričele mlade pev-
ke La Vite pod vodstvom Meto-
de Rainer, sledil pa je nagovor 
bistriškega župana. »Če bi mo-
ral preteklo leto strniti v nekaj 
besed, bi zelo pogosto izstopa-
le besede, kot so inovativnost, 
vključevanje, iskanje najboljše-
ga izmed tistega, kar zmoremo, 
sprejemanje drugačnega, dob-
rega,« je uvodoma dejal in na-
daljeval, da že nekaj let v obči-
ni niso najbolj v ospredju ceste, 
pa ne zato, ker jih niso ureja-
li, ampak ker se mu zdi vedno 

bolj pomembno, da se govori 
o vsebinah, ljudeh in njihovih 
dosežkih, dogodkih in druže-
njih. Poudaril je, da so z uredi-
tvijo »Gabronke« poskušali po-
vezati preteklost in sedanjost, 
v prihodnje imajo namreč na-
men v njej vzpostaviti hostel. 
»Nekatere zadeve hitro pripe-
ljejo do vidnega rezultata, npr. 
asfaltiranje na več mestih, ure-
ditev cest, optične povezave, 
ureditev nujne medicinske po-
moči in sanitarij v ambulan-
ti – vse se vidi takoj in je naš 
vložek v prostor, še pomemb-

nejša pa je skrb za ljudi – vse 
to je vložek v prihodnost,« je 
povedal Debelak in dodal, da 
občina že leta vlaga v t. i. druž-
bene dejavnosti, tj. društva, 
šolo in vrtec. Zelo je ponosen 
na domače osnovnošolce, eki-
po RoboBos, ki je ponesla ime 
Bistrice ob Sotli v svet in tako 
tudi sebi tlakovala pot v bodoč-
nost, pa tudi na šolo kot celoto 
z ravnateljem na čelu, saj ved-
no dobro sodeluje z občino, kar 
prinaša tudi rezultate na med-
narodnih ravneh. Prav tako je 
Debelak ponosen tudi na osta-

le občinske nagrajence, »ki so 
oplemenitili našo preteklost, 
kreirajo sedanjost in utrjujejo 
pot v prihodnost«. »Nadaljeva-
li bomo z istim tempom, še le-
tos nas čaka nekaj cest, tokrat 
v Dekmanci in Zagaju, nadalju-
jemo s pripravo projektne do-
kumentacije za gradnjo čistilne 
naprave, intenzivno delamo na 
dokumentaciji za vodno vrtino, 
pričakujemo, da se bo začelo še 
intenzivnejše črpanje evrop-
skih sredstev,« se je Debelak 
ozrl v prihodnost ter na koncu 
čestital občanom ob prazniku 
občine in državljanom ob dr-
žavnem prazniku. »Bodite po-
nosni na svojo občino, ne do-
volite, da vam kdo govori, da 
smo majhni, ker to enostavno 
nismo,« je sklenil.

Župan je ob pomoči občinske 
svetnice Rainerjeve v nadalje-
vanju podelil občinske nagra-
de. Letošnja dobitnika prizna-
nja Občine Bistrica ob Sotli sta 
Darija Hohnjec in Etno sku-

pina Nojek, plaketo Občine 
Bistrica ob Sotli je prejela cer-
kvena organistka Ana Gaj-
šak, denarno nagrado Obči-

ne Bistrica ob Sotli je prejela 
ekipa RoboBoS v sestavi Sreč-
ko Čakš, Leon Čepin, Kristi-
jan Gabron, Gal Javeršek, 
Gašper Tominšek in Miha 
Valenčak z mentorjema Da-
vidom Žurajem in Stanetom 
Dragovanom. (Podrobnejše 
obrazložitve nagrajencev si 
lahko preberete v prejšnji šte-
vilki časopisa.) Vodja delavnic 
Matej Blenkuš s Fakultete za 
arhitekturo v Ljubljani je na 
slavnostni seji predstavil pro-
mocijski paviljon, ki je nastal 
na arhitekturnih delavnicah 
izpod rok študentov fakultete 
in bo odslej krasil samo sre-
dišče Bistrice ob Sotli. Gre za 
objekt, ki je sestavljen iz treh 
sto let starih vinskih sodov. 
V imenu nagrajencev sta se 
zahvalila Hohnječeva in men-
tor učencev Žuraj, ki je dejal, 
da se je ekipa RoboBoS-a od-
ločila, da denarno nagrado ne 
obdrži zase, temveč jo name-
ni OŠ Bistrica ob Sotli, da bo 
lahko nadgrajevala znanje pri 
predmetu robotika. Občinstvo 
mu je seveda namenilo bučen 
aplavz. V imenu županov so-
sednjih občin je občini česti-
tal ob prazniku župan občine 
Podčetrtek Peter Misja, ne-
kaj besed pa so spregovori-
li tudi župani hrvaških občin 
Kumrovec, Bošnjaci in Zagor-
ska Sela. Kulturni program je 
izvedla Etno skupina Nojek, 
prireditev pa je povezovala 
Janja Kunej.
 Rok Retelj

Občinski nagrajenci z županom

Obnovljena »Gabronka«
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OPITOST BOTRUJE NESREČAM - 21. 6.  so sevniški policisti 
po obvestilu, da voznik med Bruno vasjo in Tržiščem vijuga 
po vozišču in vozi na neprimerni razdalji, izsledili 26-letne-
ga kršitelja, ki je bil za volanom  krepko okajen, saj je napihal 
kar 1,0 mg alkohola (2,08 g/kg). 25. 6. popoldne je pri nase-
lju Ravni pod Velikim Trnom 42-letni voznik osebnega vozi-
la sekal ovinek in trčil v avtomobil, s katerim se je iz naspro-
tne smeri pravilno pripeljal 24-letni voznik. V nesreči ni bil 
nihče poškodoval, povzročitelj pa je imel v litru izdihanega  
zraka  0,58  mg  alkohola (1,21  g/kg).  Sevniški policisti so 1. 
7.  obravnavali prometno nesrečo med Šentjanžem in Kalom. 
Nesrečo je povzročila 62-letna voznica, ki je zaradi vožnje po 
levi strani vozišča trčila v nasproti vozeči avtomobil, s kate-
rim se je pripeljal 42-letni voznik. Lažje poškodovanega voz-
nika in njegovo sopotnico so reševalci odpeljali v bolnišnico. 
Policisti so še ugotovili, da ni povzročila prekrška le povzro-
čiteljica, temveč da je 42-letni voznik vozil brez vozniškega 
dovoljenja neregistrirano vozilo, v litru izdihanega zraka pa 
je imel 0,96 mg alkohola. 

V noči na 2. 7. se je v Mrzlavi vasi prevrnil z vozilom 27-letni 
voznik osebnega vozila. Njegovi nesreči je botrovala vožnja  
preblizu desnemu robu vozišča, zaradi česar je s ceste zape-
ljal v potok, kjer je vozilo obstalo na strehi. Voznik, ki je imel 
v litru izdihanega zraka 0,63 mg alkohola, se v v nesreči ni 
poškodoval. V isti noči so policisti obravnavali še prometno 
nesrečo pri Globokem, kjer je 18-letni voznik začetnik zara-
di neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in se prevrnil. V litru 
izdihanega zraka je imel 1,03 mg alkohola, v nesreči pa sta 
se s 23-letnim sopotnikom lažje poškodovala. Še dve nesre-
či na posavskih cestah so zabeležili tega dne, in sicer na Kve-
drovi cesti v Sevnici z udeležbo enega vozila, v kateri je lažje 
poškodbe utrpela voznica, ter v naselju Brege, kjer sta po-
poldan trčila osebno vozilo in kolesar. Slednji je bil prepeljan 
v novomeško bolnišnico. Dve nesreči so policisti obravnava-
li tudi 3. 7.,  in sicer se je okoli poldneva na cesti Bizeljsko-O-
rešje prevrnilo osebno vozilo, dobri dve uri kasneje pa se je 
voznik s kombiniranim vozilom zaletel v drevo na relaciji Glo-
boko-Kapele. V prvi nesreči se je voznik lažje poškodoval, v 
drugi pa huje, oba pa sta bila prepeljana v brežiško bolnišnico.

  Zbrala: B. M.

Damjan Medvešek, Selce nad Blanco: Nava-
dno z ženo skupaj s tremi otroki preživljava 
počitnice na morju. Vsi skupaj si radi privošči-
mo tudi enodnevne izlete. V preteklosti sta se 
starejša dva udeleževala oratorija in košarkar-
skega tabora. Hči, ki je dijakinja, sedaj opravlja 
študentsko delo in v letošnjem poletju si ga bo 

prvič poiskal tudi sin, ki v jeseni vstopa v srednjo šolo.

Jasmina Molan, Bukošek: Sinova počitnice ve-
činoma preživljata v domačem okolju, kjer se 
kopata v bazenu, igrata z žogo, družita s prija-
telji, gresta k babici in dedku. Udeleževala sta se 
tudi organiziranih počitniških aktivnosti, letos 
gresta verjetno na tabor v organizaciji TD Za-
kot-Bukošek-Trnje. Sicer pa se mi zdi ponudba 

zelo pestra, tako da lahko vsak otrok najde nekaj zase.

Boris Balon, Leskovec pri Krškem: Z otroki 
smo zelo aktivni, hodimo na pohode, kopanje 
v bližnjih rekah in podobno. Igrajo se tudi oko-
li hiše s prijatelji, ki pridejo na obisk. Menim, da 
je informiranost glede delavnic dobra, saj smo o 
njih po pošti obveščeni s strani občine, tako gre 
letos najstarejša hčerka konec meseca z ZPM na 

poletno letovanje v Nerezine.

Sonja Praznik, Boštanj: Prav je, da otroke vk-
ljučimo v razne aktivnosti. Starši smo tisti, ki jih 
spodbujamo, drugače se prepogosto zgodi, da 
kar obsedijo za računalnikom. Vsaka aktivnost 
v okviru društev ali organizacij je dobrodošla in 
dobra naložba za razvoj otroka. V naši občini se 
najde kaj primernega, a aktivnosti ni nikoli do-

volj in dobro je, če je ponudba čim bolj pestra.

Kot pišemo na tokratnih tematskih straneh Počitnice, so 
starši pogosto v zagati, kako med počitnicami zapolniti 
vsakdan svojih otrok. Kako za to poskrbijo tokratni anke-
tiranci, ali se njihovi otroci udeležujejo organiziranih po-
čitniških aktivnosti in kako ocenjujejo tovrstno ponudbo?

anketa

Kako zapolniti počitniške dni?

Kakšna so bila vaša pričako-
vanja ob prevzemu vodenja 
turističnega društva?
Ko sem se podala na to novo 
pot, nisem vedela, kaj me čaka 
in kaj naj pričakujem. Vodenje 
društva sem sprejela kot izziv, 
kot novo izkušnjo, saj vse do 
prevzema predsedniške funk-
cije Turističnega društva Trži-
šče nisem bila niti članica tega 
društva. Vedela sem, da bo tre-
ba trdo delati, še posebej, če 
smo želeli biti uspešni. Moram 
priznati, da sem našla krasne 
osebe, s katerimi je lepo so-
delovati in uresničevati ideje. 
Društvo ima okoli 40 članic in 
članov, zelo aktivnih pa jih je 
okoli 10.

Kaj vas najbolj motivira za 
delo v društvu?
Eden glavnih motivatorjev je 
turizem, ki me privlači že od 
najstniških let in v času odlo-
čanja za poklic sem razmišlja-
la tudi o tej smeri, a potem je 
prevladala ekonomija. To je 
znanje, ki pride vedno prav, 
tudi v turizmu. Poleg tega 
imam rada delo z ljudmi, rada 
stopim tudi pred mikrofon in 
nagovorim zbrano občinstvo 
ali pa nastopim v vlogi modera-
torja oziroma voditelja kakšne 
prireditve.

Skrbite v društvu tudi za 
podmladek?
Seveda, a jih je kar precej tež-
ko privabiti k delu v društvu, 
kjer je trenutno povprečna sta-
rost okoli 40 do 50 let. Zdi se, 
da imajo mladi druge interese 
in se bolj kot prostovoljnemu 
delu, kjer ni zaslužka, ni plačila 
za opravljeno delo, raje posve-
čajo iskanju redne zaposlitve, 
kar je seveda razumljivo, zato 
je s podmladkom kar težko.  

Ko pride obiskovalec v to 
mirnsko vas, se zdi, da je 
skrb za urejeno okolje ena iz-
med prioritet, kakšna je pri 
tem vloga vašega društva?
To je lepo slišati. Naše turi-
stično društvo že vse od usta-
novitve dalje organizira spo-
mladanske čistilne akcije, na 
katerih je udeležba vsako leto 
zelo dobra. Krajanke in kraja-
ni očistijo lokalne poti, poskr-
bijo za urejenost domačih dvo-
rišč, za cvetoča okna in okolico. 
Pri tem lepo sodelujemo tudi s 
člani Lovske družine Tržišče, 
ki vedo, kje v gozdu se nahaja-
jo črna odlagališča in jih potem 
skupaj očistimo. Že kar nekaj 
let sodelujemo tudi v vseslo-
venskem projektu Moja dežela, 
lepa in gostoljubna, kjer smo v 
preteklih letih dosegli izvrstne 
rezultate, zavidanja vredne 
uspehe, na katere smo zelo po-
nosni. Naj omenim, da je vas Pi-
javice postala leta 2006 druga 
najlepša vas v Sloveniji. Slančji 

vrh je postal leta 2008 drugi 
najlepši kraj v Posavju in nato 
leto kasneje, leta 2009, še naj-
lepše vaško jedro v posavski 
regiji. Škovec je bil leta 2010 
razglašen za tretji najlepši iz-
letniški kraj v Sloveniji, v po-
savski regiji pa je osvojil tret-
je mesto za najlepši izletniški 
kraj leta 2016. Tržišče je pos-
talo leta 2009 drugi najlepši 

kraj v regiji, leta 2014 in 2015 
najlepši izletniški kraj v Posav-
ju ter leta 2014 drugi najlepši 
izletniški kraj v Sloveniji. Vsi ti 
rezultati so plod dobrega so-
delovanja in zelo veliko vlože-
nega prostovoljnega dela, s ka-
terim bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje.

Vsak predsednik pušča sle-
di in tudi vi jih boste, saj ne-
katere prireditve postajajo 
tudi na vašo pobudo tradici-
onalne, ena takšnih je Jesen 
na vasi …
To je ena takšna stvar, za kate-
ro bi bilo škoda, če je ne bi bilo. 
S to prireditvijo želimo ohrani-
ti našo ljudsko dediščino - obi-
čaje, navade in orodja. Priredi-
tev Jesen na vasi, ki se je prvo 
leto odvijala v vasi Škovec, po-
tem smo jo prestavili v Tržišče, 
poteka tri dni, organiziramo 
pa jo v sodelovanju z Aktivom 
kmečkih žena Tržišče in drugi-
mi društvi v mesecu oktobru. 
Običajno začnemo z otvoritvi-
jo fotografske razstave v večna-
menskem prostoru gasilskega 
doma. Naslednji dan organizi-
ramo ustvarjalno delavnico za 
otroke in odrasle na določeno 
temo. V prvem letu smo izre-
zovali in ustvarjali bučne deko-
racije in prav v ta namen smo 
v našo sredo povabili še moj-
stra v izdelovanju bučnih okra-
skov. Nastale so zelo zanimive 

skulpture, ki so potem krasi-
le tudi prireditveni prostor 
na osrednji prireditvi. Ta po-
teka tretji dan in prvi dve leti 
smo prikazali različna dela, ki 
so se v preteklosti opravljala 
na kmetijah v jesenskem času, 
kot je na primer tesanje lesa, 
ličkanje koruze, luščenje fižo-
la, izdelovanje slamnate stre-
he, stopanje prosa, predstavi-

li smo ženska ročna dela itd. V 
lanskem letu smo skozi pesem 
in ples pokazali, kako so pra-
znovali nekoč, v letošnjem letu 
bomo skušali prikazati kmečko 
ohcet po starih šegah in nava-
dah. Upamo, da nam uspe.

V juniju ste 15-letnico delo-
vanja turističnega društva 
obeležili z muziklom Cvetje 
v jeseni, kdaj in kako so po-
tekale priprave na ta spek-
takel?
Lahko rečem, da smo bili res 
zelo pogumni - tako majhno 
društvo se je lotilo tako veli-
kega projekta v tako majhnem 
kraju. Verjeli smo, da nam bo 
uspelo. O muziklu Cvetje v jese-
ni sem pričela razmišljati lan-
skega avgusta, ko sem si prvič 
ogledala to čudovito predstavo. 
Ta me je tako prevzela, da sem 
o tem seznanila upravni od-
bor našega društva in predla-
gala, da bi z njo obeležili 15-le-
tnico našega delovanja. Zbrali 
smo pogum in se lotili izvedbe 
projekta, ki je zahteval kar pre-
cej angažiranja, bilo je potreb-
nih kar nekaj usklajevanj, da so 
v soju odrskih luči zaživeli ne-
pozabni liki iz Tavčarjeve pove-
sti na odrskih deskah v špor-
tnem parku v Tržišču. Enkrat 
vmes bi sicer skoraj ’vrgli pu-
ško v koruzo’, a ker smo verjeli 
v projekt, smo izpeljali vse sku-
paj v veliko zadovoljstvo tako 

nastopajočih kot številnih obi-
skovalk in obiskovalcev. Odzi-
vi na organizacijo in samo pri-
reditev so res lepi in pohvale 
našemu turističnemu društvu 
dežujejo z vseh strani. Očitno 
drži, da sreča spremlja pogum-
ne, saj nam je bilo naklonjeno 
tudi vreme. 

Kako ocenjujete sodelova-
nje z ostalimi društvi, kaj je 
dobro, kaj bi se dalo še iz-
boljšati?
V naši krajevni skupnosti 
društva lepo sodelujemo med 
seboj in nikoli ni težav, ko pot-
rebuje določeno društvo po-
moč. Z veseljem sodelujemo 
tudi z ostalimi društvi v obči-
ni, medtem ko občinskih meja 
skoraj ne prestopamo. Za us-
pešno delo z dobrimi rezulta-
ti je potreben čas in tega vla-
gamo v delovanje primarnega 
društva. Poleg tega imamo vsi 
še službe in družine, ki jim mo-
ramo prav tako nameniti čas.  

Turizem je danes ena izmed 
hitro rastočih gospodarskih 
panog, kje so še priložnosti 
za razvoj?
Veliko bi se dalo narediti na 
zelenem turizmu, kolesarje-
nju, pohodništvu in še marsi-
čem. Naj povem, da so vse naše 
prireditve, ki jih organiziramo, 
zelo dobro obiskane. Mnogi 
pridejo na tradicionalni pohod 
Azaleja ali pa Martinov pohod 
vsako leto, ker smo gostoljub-
ni, prijazni in imamo čudovito 
naravo. Vse več je ljudi, ki imajo 
radi sonce, svež zrak, mir, ki ga 
v velikih mestih ne najdejo. To 
lahko ponudimo v manjših, po-
deželskih krajih. Turisti imajo 
radi pristnost, domačnost, po-
vezanost krajanov, stik z doma-
čini in vse to pri nas najdejo. 

Danes so v turizmu po-
membne zgodbe in dožive-
tja, kako so nanje priprav-
ljena turistična društva in 
uradne institucije?
Turistična društva so prip-
ravljena delati, širiti zgodbe, 
narediti vedno nekaj nove-
ga, boljšega, a se malce bojim, 
da bo stvar počasi zamrla, ker 
je vsako leto več birokracije. 
Vsa sredstva moramo prido-
biti na osnovi javnih naročil, 
kar zahteva izpolnitev ’gore’ 
dokumentov, na koncu pa je 
potrebno oddati še poročila z 
vsemi zahtevanimi dokazili o 
izvedbi prireditve. Organiza-
cija določenih prireditev zah-
teva tudi razna dovoljenja in 
odpreti moraš kar nekaj vrat, 
da jih pridobiš. Vse to vzame 
energijo in čas in bojim se, da 
bodo društva začela postopo-
ma zmanjševati obseg svojega 
dela. Lažje je pripraviti in izpe-
ljati prireditev, kot pisati vse 
prijave in poročila. Poleg tega 

Milena Knez, predsednica Turističnega društva Tržišče:

TRŽIŠČE - Tukajšnje turistično društvo je eno izmed dejavnejših društev v KS Tržišče in tudi v sevniški ob-
čini. Društvo zadnja tri leta vodi Milena Knez, ki se je v Mirnsko dolino preselila pred več kot desetletjem 
iz majhnega, a zelo prijetnega kraja Stari Dvor v radeški občini.

Vse več je ljudi, ki na podeželju 
najdejo, česar ni v velikih mestih

Milena Knez
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so društva še omejena s tem, 
za kaj lahko porabijo sredstva.

Kako ste zadovoljni s finan-
ciranjem društva?
Finančna sredstva so težko 
pridobljena in prigarana. V 
društvu moramo zelo dobro 
premisliti, kako bomo izpelja-
li prireditev, da bo takšna, kot 
si jo želimo. Poleg tega dobi-
mo denar šele, ko imamo vse 
račune poravnane in ko odda-
mo ustrezno izpolnjeno poro-
čilo. Če ni poročila in računa, 
ni denarja. Sistem financiranja 
društev žal ni najboljši. Mor-
da bi bilo bolje, da bi delujoča 
društva dobila v začetku leta 
določeno vsoto denarja, ki bi jo 
skozi leto ustrezno razporejali, 
poročilo pa bi oddali na koncu 
leta za vse opravljene priredi-
tve in ne tako kot sedaj, ko jih 
moramo oddati za vsako posa-
mezno prireditev. S tem ni tako 
malo dela za človeka, ki dela v 
društvu prostovoljno. Drugače 
bi bilo, če bi bila to naša služ-
ba, kjer zadevo opraviš v delov-
nem času, popoldan pa si prost 
in lahko čas preživiš z družino 
ali kako drugače, a žal ni tako. 

Kaj poleg prostovoljnega 
dela v društvu še zapolnjuje 
vaš vsakdan?

Veliko stvari me veseli. Noro 
rada imam glasbo, uživam v 
fotografiranju, rada obiščem 
koncert ali gledališko predsta-
vo, a za to si vzamem čas enkrat 
ali dvakrat na leto. Kdaj pa kdaj 
napišem kakšen govor za raz-
lične življenjske priložnosti, a 
največ časa namenim službi, 
družini in vodenju društva. Se-
veda mi je žal, da nam trenu-
tni ritem življenja ne dopušča, 
da bi si lahko vzeli več časa za 
tisto, kar nas notranje bogati in 
osrečuje. Mož je podjetnik, tri-
je najstniki pa imajo vsak svo-
je želje, obveznosti, potrebe in 
včasih razmišljam, da jim mor-
da namenim premalo časa, da 
bi skupaj preživeli dan, najsi bo 
to doma ali na kakšnem izletu. 
Zelo rada imam trenutke, pred-
vsem zdaj poleti, ko skupaj se-
demo za mizo pred hišo in kle-
petamo o tem in onem, ko smo 
sami drug z drugim. Takšni tre-
nutki, preživeti v miru in v kro-
gu družine, dajejo mojemu živ-
ljenju pravi smisel. Takrat vem, 
za kaj živim. Vesela sem tudi, 
da živim na vasi, kjer ne stoji-
jo hiše tesno druga in drugi in 
kjer me že zgodaj zjutraj zbudi 
ptičje žvrgolenje in ne zvok mi-
mobrzečih vozil. 

 Smilja Radi

»Bodimo ponosni na lastno 
državo in tudi na slovenski je-
zik, ki smo ga s kulturo razvili 
in ohranili,« je dejala v uvodu 
svojega slavnostnega govora 
dr. Jožica Rejec. »Samostojna 
država Slovenija so bile stole-
tne sanje Slovenk in Sloven-
cev. Ko se je to zares zgodilo, 
smo bili polni pričakovanj, a v 
marsičem neizkušeni. Od da-
leč se vse vidi lepše in eno-
stavnejše. Primerjali smo se 
z zahodnoevropskimi drža-
vami, ki imajo veliko več tra-
dicije tako v demokraciji kot 
v gospodarstvu. Nismo se za-
vedali, da obstaja velika razli-
ka v delovanju. Preteklosti ne 
moremo spreminjati, prav pa 
je, da se od tega kaj naučimo,« 
so skozi rahel dež odzvanjale 
njene besede. Po njenem pre-
pričanju je pomembno gleda-
ti naprej, iskati najboljše rešit-
ve, imeti realne, a ambiciozne 
cilje, vztrajati ter se nepresta-
no učiti in izboljševati procese 
delovanja ter iskati soustvar-
jalce, s katerimi je mogoče ure-
sničevanje idej. Pogoj za dolgo-
ročne rezultate je stalen razvoj 
in vrnitev k temeljnim vredno-
tam - poštenosti, strokovnosti 
in sodelovanju. Poudarila je še, 
da živimo v varni državi, pol-
ni raznolikih naravnih lepot, 
prebivalke in prebivalci pa so 
delovni in prijazni. »Verjemi-
mo v našo državo Slovenijo in 
po svojih najboljših močeh pri-
spevajmo, da bo postala zelena 
dežela ustvarjalnih, poštenih, 
samozavestnih državljank in 
državljanov, ki s sodelovanjem 
in spoštovanjem različnosti 
ustvarjamo kvalitetno življe-

»Verjemimo v državo Slovenijo«

nje, kjer je prostor tudi za dru-
žino, prijatelje, zadovoljstvo in 
srečo,« je spodbudila in doda-
la, da moramo sami poskrbe-
ti za zagotovitev osnovnih po-
gojev za življenje in ne čakati 
na druge, na državo. »Vsi priča-
kujemo, da bomo z izpolnitvijo 
ciljev srečni, vendar se mora-
mo zavedati, če stavimo samo 
na denar, oblast in slavo, da 
le-to ne prinaša trajne sreče. 
Najpogosteje se je težko usta-
viti in si ne želeti še več, zato 
se spomnimo, da sreča živi v 
majhnih, preprostih trenutkih 
in zelo malo ali nič ne stane,« 
je zaključila in se zahvalila Ob-
čini Sevnica za prijazno vabilo 
na slovesnost, še posebej, ker 
se je leta 1928 v vasi Gredice v 
sevniški občini rodil njen oče.

Zbrane je nagovoril tudi sev-
niški župan Srečko Ocvirk. 
V uvodu je dejal, da je pomen 
vsakega praznika večplasten, 
vedno pa želimo poudariti 
vrednote - predvsem tiste, ki 
jih želimo okrepiti, tiste, ki jih 

ne želimo izgubiti. Ob tem je 
poudaril tudi pomen varnos-
ti, za kar so pomembne dob-
re odločitve. Nadaljeval je, da 
so v ponos Posavju številne 
velike in majhne gospodarske 
družbe, ki so osnova celotne-
ga družbenega sistema; pou-
daril je še pomen kakovostne 
zdravstvene in socialne oskrbe 
ter dober izobraževalni sistem. 
Pohvalil je številna društva in 
organizacije, ki delujejo v dob-
robit skupnosti. »Odgovornost 
države in vseh nas, ki jo sestav-
ljamo, je, da dosegamo cilje de-
mokratične in socialno pra-
vične države, prav takšne, na 
kateri je temeljila odločitev za 
samoosvojitev. Spoštovane dr-
žavljanke in državljani, cenjeni 
Posavke in Posavci, ob dnevu 
državnosti vam izrekam iskre-
ne čestitke,« je zaključil župan.
 
Koncertni program osrednjih 
glasbenih izvajalcev, Godbe 
Sevnica pod vodstvom diri-
genta Matica Nejca Kreče, sta 
prijetno dopolnila pevec Jure 

Klenovšek, ki je svojo pevsko 
pot začel v Oktetu Jurij Dalma-
tin, in harmonikar Uroš Pola-
nec, učitelj na GŠ Sevnica. Za 
prijazen sprejem vseh gostov 
ob prihodu v grajski park so 
poskrbele mažorete Društva 
Trg Sevnica.

Dve uri pred osrednjim posa-
vskim slavnostnim dogodkom 
ob dnevu državnsoti je poteka-
la v organizaciji sevniškega ob-
močnega združenja veteranov 

vojne za Slovenijo obeležitev 
26. obletnice odhoda enote za 
posebne namene Teritorialne 
obrambe Sevnica v Krakovski 
gozd. Spominska slovesnost 
se je odvijala pri večstanovanj-
skem objektu na Planinski ces-
ti v Šmarju, kjer je bil osrednji 
govornik Jani Košir, povelj-
nik čete za posebne namene 
TO Sevnica v času osamosvo-
jitvene vojne. 
 Smilja Radi, 
 foto: S. R., L. M.

V obnovljenem parku na sevniškem gradu je potekala osre-
dnja posavska slovesnost ob dnevu državnosti.

Jani Košir, poveljnik čete za 
posebne namene Teritorial-
ne obrambe Sevnica v času 
osamosvojitvene vojne

SEVNICA - V grajskem parku gradu Sevnica se je 23. junija odvijalo posavsko praznovanje dneva državnosti 
s slavnostnim koncertom Godbe Sevnica. Slavnostna govornica je bila dr. Jožica Rejec, predsednica uprave 
družbe Domel Holding ter v letu 2016 prejemnica nagrade Gospodarske zbornice Slovenije. 

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

popusti

NOVO MESTO, POSAVJE - 21. junija so na Policijski upravi Novo 
mesto slavnostno obeležili dan policije, ob tej priložnosti pa po-
delili več priznanj. Med prejemnike srebrnega ščita policije so se 
zapisali Srečko Medic in Aleksander Ban iz PP Brežice, Tadej 
Popelar iz PMP Obrežje in Robert Šošterič iz PMP Dobova, pri-
znanje zlati ščit policije za dolgoletno uspešno razvijanje in krepi-
tev organiziranosti, usposobljenosti ali uspešnosti delovanja po-
licije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali raziskovalnem 
delu na področju varnosti in policijske dejavnosti pa je kot eden 
izmed štirih nagrajencev prejel Bojan Bogovič, komandir PMP 
Obrežje. Tokrat so prvič podelili tudi spominske znake policije 
za dolgoletno delo v Posebni policijski enoti, iz policijski postaj z 
območja Posavja pa sta ga prejela za deset in več let dela Tomaž 
Povhe in Aleksander Piškur iz PP Krško, za pet ali več let dela 
pa Anton Piškur iz PP Brežice.  B. M., vir: PU Novo mesto

Bojanu Bogoviču zlati ščit policije

SEVNICA - Občinski odbor NSi Sevnica s prijatelji je že drugič iz-
peljal Shod za domovino pri Sv. Roku nad Sevnico. Letos smo or-
ganizirali tudi prvi pohod slovenskih zastav na Sv. Rok, ki je kljub 
slabemu vremenu uspel. Sveto mašo za domovino pri starem sev-
niškem priprošnjiku je daroval Jože Zabret iz župnije Sevnica. 
Sledil je recital domoljubne poezije in proze, ki smo ga popestrili 
s skupnim petjem lepih slovenskih ljudskih pesmi ob spremljavi 
harmonikarja. Dogodka se je skupaj s soprogo tudi letos udele-
žil predsednik osamosvojitvene vlade in evropski poslanec Loj-
ze Peterle, ki nas je tudi slavnostno nagovoril ter vsem Sloven-
cem in Slovenkam zaželel več veselega upanja ob praznovanju 
rojstnega dne naše domovine. Dogodek smo zaokrožili kot se za 
rojstni dan seveda spodobi - s kozarčkom in prigrizkom ter pri-
jetnim druženjem ob domačih pesmih. Gospod Peterle pa ima 
za takšne priložnosti pri sebi tudi znamenite orglice, ki jih zna 
tudi mojstrsko uporabiti.
 Robert Kaše

ZALOKE - Ob 26. obletnici bojev v Krakovskem gozdu so 29. 
junija v krškem Območnem združenju veteranov vojne za 
Slovenijo na Zalokah svečano dvignili slovensko zastavo. Kot 
je dejal predsednik krških veteranov Božislav Kosalec, se je 
2. julija 1991 tedaj poimenovana Cesta bratstva in enotno-
sti spremenila v cesto sovražnosti in smrti.

Ali kot piše na spominskem obeležju na Zalokah: »Tukaj, v Kra-
kovskem gozdu, je bila 2. julija 1991 premagana enota JLA, pos-
lana v Slovenijo, da zlomi voljo Slovencev do samostojne države. 
Tu jo je ustavil slovenski vojak.« Ob dvigu slovenske zastave pred 
zbranimi je spomine na takratne dogodke obudil slavnostni go-
vornik Branko Slivšek, predsednik Območnega združenja slo-
venskih častnikov Krško, leta 1991 v vlogi komandirja Skupine 
za protioklepno borbo Teritorialne obrambe Krško. 
Na slovesnosti na dan, ko je minilo tudi 169 let, odkar smo Slo-
venci dobili svojo zastavo, ki jo je, kot je povedal častni predse-
dnik krškega veteranskega združenja Zdenko Mohar, kot simbol 
slovenske narodnosti skupaj z zahtevo po Zedinjeni Sloveniji pri-
neslo burno leto 1848, so v spomin na boje v Krakovskem gozdu 
vojni veterani dvignili zastavo na drogu pri tamkajšnjem spome-
niku. Slovesen ton prireditvi sta z glasbenim nastopom prido-
dala tenorist Marko Železnik in Adolf Moškon na harmoniki. 
 B. Mavsar

Shod za domovino v Sevnici

Udeleženci shoda za domovino

Veterani ponosno dvignili zastavo

Častni pozdrav predsednikov veteranskih organizacij slo-
venski zastavi (z leve): Rajmund Veber (PVD Sever), Božislav 
Kosalec (OZVVS Krško),  Branko Slivšek (OZSČ Krško), Rudi 
Smodič (POZZVS Posavje) in Zdenko Mohar (OZVVS Krško)
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SISAK, KRŠKO - Dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Kr-
ško Šolskega centra Krško–Sevnica so 10. junija na 5. med-
narodni dirki solarnih avtomobilov v hrvaškem Sisku v kon-
kurenci 16 solarnih avtomobilov drugič zapored zmagali. 

Tekmovanje je potekalo po ulicah Siska, 1700 metrov dolgo pro-
go pa je krško vozilo prevozilo v 2 minutah in 25 sekundah ter 
za 15 sekund prehitelo drugouvrščeno ekipo iz Rijeke. Poleg kr-
ške ekipe je sodelovalo še 15 ekip iz hrvaških srednjih tehni-
ških šol. Posamezno ekipo je sestavljalo pet članov. Krško ekipo 
so zastopali: mentorja Andrej Kozinc (strojništvo) in Jože Po-
žun (elektrotehnika), Blaž Novšak (dijak - strojništvo in voz-
nik), Anej Mrvič (dijak - elektrotehnika) in Jože Pavlovič (rav-
natelj). »Tekmovali smo z vozilom, ki smo ga izdelali lansko leto, 
letos pa smo ga posodobili na področju pasivne (vzvratna ka-
mera, parkirni senzorji) in aktivne (smerniki, luči, posodobljen 
krmilni mehanizem in prednja os, ki mora zaradi neravne tek-
movalne steze prenašati večje udarne obremenitve) varnosti. S 
tem smo lahko dopustili večje hitrosti na sami stezi v povprečju 
42 km/h,« je povedal Pavlovič. »Očitno smo izdelali res odličen 
solarni avtomobil, saj smo z njim zmagali že drugič. Poleg tega 
smo letos dobili še posebno pohvalo za tehnično dokumentaci-
jo in vgrajeno dodatno opremo, ki prispeva k večji varnosti vo-
zila. To je za nas veliko priznanje, še posebno za naše mentorje 
in dijake, ki so dokazali, da lahko s timskim delom na področju 
strojništva in elektrotehnike izdelajo dober izdelek, v čemer smo 
bili očitno najboljši,« je še dodal. 
 P. P.

Krčani spet zmagali v Sisku

Krški solarni avto z voznikom Blažem Novšakom med dirko 
(foto: ŠC Krško-Sevnica)

Po besedah v. d. direktorice 
muzeja Alenke Černelič Kro-
šelj, ki je povzela delo muzeja, 
uspešne projekte in predsta-
vila nove izzive, je PMB lani v 
primerjavi z letom 2013 šte-
vilo obiskovalcev skoraj pod-
vojil. Lani je muzej skupno 
obiskalo slabih 36 tisoč obi-
skovalcev. Prav tako so pove-
čali število dogodkov. Kot je 
poudarila, se trudijo, da s svo-
jimi projekti predstavljajo bo-
gato dediščino, ter omogočajo, 
da vsi njihovi sodelavci lahko 
pokažejo svoje izjemno zna-
nje. Med naštetimi dogodki, ki 
so se odvili lani, so med dru-
gim obeležitev leta nesnov-
ne kulturne dediščine, odpr-
tja Posavske muzejske vitrine, 
medinstitucionalne razstave 
in projekti (npr. Premična in 
nepremična dediščina Posav-
ja – PMB v sodelovanju s tre-
mi enotami ZVKDS, Gradovi 
Posavja), gostujoče razstave, 
pogovori in javna vodstva. Lani 
so tudi dosegli nekaj izboljšav 
za ranljive skupine in poskr-
beli za vse vrste dostopnosti 

Podvojili število obiskovalcev
BREŽICE - 26. junij je dan Posavskega muzeja Brežice (PMB), saj je bil le-ta ustanovljen ravno na ta dan 
pred 68 leti. Ob tej priložnosti so pripravili novinarsko konferenco, na kateri so bile med drugim predsta-
vljene dejavnosti muzeja, ki jih je bilo v zadnjem letu veliko.

– vgradnja dvigala ter različni 
programi in pridobitve (osem 
prenosnih slušnih zank za glu-
he in naglušne, taktilna razsta-
va za slepe in slabovidne). V 
tem letu so drugič zapored us-
pešno izpeljali Poletno muzej-
sko noč, izpostaviti velja tudi 
projekt Znanje in veščine iz 
depoja, v katerega so vključili 
brežiške šolarje. »Včasih ljud-
je pričakujejo, da bi se mora-
lo pri nas dogajati še veliko 
drugih stvari, ampak je treba 
razumeti, da Viteška dvorana 
kot izjemen spomenik baročne 
umetnosti ni ravno primerna 
za vse, ravno tako ne grajsko 
dvorišče,« je pojasnila Černe-
lič Krošljeva in dodala, da je 
bila s strani obiskovalcev že 
večkrat izražena želja po pre-
mični strehi na dvorišču, za ka-
tero imajo načrte že narejene. 

V tem poletju bo PMB organizi-
ral šest kino predstav na graj-
skem dvorišču, pet koncertov 
na grajskem dvorišču v sode-
lovanju z DŠB-jem, tri koncerte 
na terasi, dva koncerta festiva-

la Seviqcs (odprtje bo 10. julija 
v Brežicah), odprtje Posavske 
muzejske vitrine ob 80-letnici 
katastrofalne poplave v Pod-
bočju (1. avgust), jeseni bodo 
sledile nove Posavske muzej-
ske vitrine, zaključek leta pa 
bo v znamenju 4. gala komor-
nega koncerta, na katerem bo 
nastopil Uroš Polanec z go-
sti. Pričeli bodo tudi že s pro-
jektom 70 let PMB, kar bodo 
na veliko obeležili leta 2019. 
Brežiška podžupanja Katja 
Čanžar je dejala, da se obči-
na zaveda pomena gradu na 
področju kulture in turizma, 
zato v skladu s proračunski-
mi možnostmi skrbi za njego-
vo vzdrževanje z vlaganji v ob-
novo vse od leta 2006. Izvedeni 
sta bili že dve fazi celovite pre-
nove gradu, druga je obsega-
la prenovo vzhodnega trakta 
gradu vključno z Viteško dvo-
rano, v lanskem letu so izved-
li vgraditev dvigala v že obsto-
ječi jašek, s čimer je dostop do 
muzejskih zbirk in drugih pro-
storov omogočen tudi gibalno 
oviranim osebam, starejšim in 

družinam z manjšimi otroki. 
Občina je leta 2013 dokončno 
uredila tudi vprašanje lastni-
štva gradu, kar je omogočilo 
normalno razvijanje vsebin v 
prostorih gradu. Naslednji v 
nizu načrtovanih projektov je 
ureditev sprejemne recepcije 
z muzejsko trgovino na vho-
du v pritličju gradu in ureditev 
sanitarij za obiskovalce. Po-
stopek javnega naročanja že 
poteka. Kot je še omenila Čan-
žarjeva, bo občina kmalu priče-
la tudi z obnovo strehe vzhod-
nega in zahodnega dela gradu, 
kjer se nahaja tudi Viteška dvo-
rana. Streha bo krita s strešni-
ki iz žgane gline. Investicijo bo 
sofinancirala država iz prora-
čuna, namenjenega za kulturo. 
Do konca celovite prenove gra-
du bo treba izvesti še kar nekaj 
stvari, med drugim zamenjavo 
stavbnega pohištva, ureditev 
glavnega stopnišča in uredi-
tev finalnega izgleda grajske-
ga dvorišča, za kar bo treba po 
oceni občine zagotoviti še oko-
li šest milijonov evrov.
 Rok Retelj

Prvo študijsko leto je za 182 
vpisanih študentov energetike 
na fakulteti v Krškem in dislo-
cirani enoti v Velenju steklo v 
študijskem letu 2008/2009. 
Študijske programe so v študij-
skem letu 2012/2013 nadgra-
dili še z doktorskim študijem, 
ki je predstavljal, kot je de-
jal dekan fakultete, red. prof. 
dr. Bojan Štumberger, enega 
najpomembnejših mejnikov 
na razvojni poti fakultete. Po-
udaril je še, da se uspešno delo 
in kvalitetno izobraževanje, ki 
temelji na individualnem pris-
topu do študentov, izraža sko-
zi več pokazateljev, tako sko-
zi projektno kot raziskovalno 
delo študentov, ne nazadnje pa 
tudi prek zaposlitvenih kazal-
cev, saj njihovi diplomanti hit-
ro dobijo zaposlitev. Po anali-
zi, opravljeni v okviru Alumni 
kluba fakultete, je namreč za-
poslenih več kot 90 % diplo-
mantov fakultete, med iskal-
ci zaposlitve pa jih praktično 
ni. Poleg tega so študentje tes-
no vpeti v samo delo fakultete, 
saj v okviru Študentskega sve-
ta sodelujejo pri delu Akadem-
skega zbora fakultete, poslovo-
dnega odbora, senata in vseh 
komisij, ki delujejo znotraj nje-
ga, imajo pa tudi pestro obštu-
dijsko življenje skozi organi-
zirane ekskurzije, potopisna 
predavanja, športno udejstvo-
vanje in druge aktivnosti, obli-
kovane po meri in načinu živ-
ljenja mladih ljudi. Na fakulteti 
je trenutno skupno 39 zaposle-
nih.

Fakulteta v drugo desetletje
KRŠKO - Fakulteta za energetiko je 22. junija, prav na dan desete obletnice, odkar jo je Državni zbor RS leta 
2007 potrdil za novo članico Univerze v Mariboru, v Kulturnem domu Krško obeležila prvo desetletje izva-
janja programa energetike v visokošolskem strokovnem, univerzitetnem in magistrskem študiju.

Od ustanovitve so fakulteto us-
pešno zaključili 303 študentje 
in študentke energetike, od 
tega 127 na visokošolskem 
strokovnem študijskem pro-
gramu, 78 na univerzitetnem, 
97 na magistrskem študijskem 
programu, prvi doktorski štu-
dent dr. Dušan Strušnik pa je 
študij zaključil februarja 2016 
in bil promoviran štiri mese-
ce kasneje. Velik prispevek k 
osvojenemu dobremu znanju 
in izoblikovanju vrhunskih 
strokovnjakov na področju 
energetike predstavlja Inšti-
tut za energetiko v Vrbini, ki 
deluje pod okriljem razvojne-
ga centra ZEL-EN. V obdobju 
od ustanovitve je Fakulteta za 
energetiko uspešno izvedla 96 
projektov. Na področju znan-
stveno-raziskovalnega dela  
je dekan izpostavil še njiho-
ve članke, objavljene v svetov-
no uveljavljenih revijah, poleg 
tega na fakulteti od leta 2008 
izdajajo revijo JET (Journal of 
Energy Technology). Fakul-
teta za energetiko je na svo-

ji prehojeni 
poti trikrat 
tudi uspešno 
organizirala 
mednarodne 
konference 
pod nazivom 
Energy & 
Rersponsibi-
lity in števil-
ne seminar-
je, delavnice 
idr. »V časih, v 
katerih se na-

hajamo, ki so včasih polni tur-
bulenc in viharjev, se zaposleni 
pogosto poistovetimo s posad-
ko barke,« je dejal v zaključku 
slavnostnega govora dekan 
Štumberger, »ki se nepresta-
no trudi ujeti najugodnejši ve-
ter, da ne obstojimo na mes-
tu. V popolnem brezvetrju pa 
smo seveda pripravljeni popri-
jeti tudi za vesla, kar smo že 
nemalokrat dokazali. Imamo 
tudi veliko srečo, da smo v sti-
ku z osebami, ki so pripravlje-
ne poslušati, slišati in tudi ra-
zumeti izraženo željo, vizijo ali 
namen, kar lahko bistveno pri-
pomore k razvoju inštitucije, 
kot je fakulteta za energetiko.«

Deseti jubilej so obeležili tudi 
s podelitvijo priznanj za oseb-
ni prispevek pri procesu usta-
navljanja Fakultete za energe-
tiko, prejeli pa so jih nekdanja 
župana občin Krško in Velenje 
Franc Bogovič in Srečko Meh, 
zaslužna profesorja dr. Bruno 
Cvikl in dr. Dali Đonlagić, prvi 
tajnik fakultete Franc Glinšek, 

redni profesorji dr. Andrej 
Predin, dr. Ivan Rozman, ddr. 
Janez Usenik, docent dr. Franc 
Žerdin in posthumno Nikolaj 
Žibret, v imenu katerega je pri-
znanje prevzel sin Blaž Žibret, 
za sofinanciranje in zagotavlja-
nje ostalih pogojev za delova-
nje so priznanji prejeli Občina 
Krško in Mestna občina Vele-
nje ter družba GEN energija. 
Za posebne študijske dosež-
ke so bili s priznanji nagrajeni 
diplomanti Dejan Tacer, Ka-
tarina Žurman, Marjan Or-
ličnik ter dr. Dušan Strušnik, 
od zaposlenih pa sta za uspeš-
no pedagoško delo prejela pri-
znanje izr. prof. dr. Peter Virtič 
in asistent Iztok Brinovar, za 
raziskovalno delo red. prof. dr. 
Jurij Avsec, za uspešno izve-
deno 2. fazo projekta na Inšti-
tutu za energetiko pa izr. prof. 
dr. Miralem Hadžiselimović, 
vzdrževalec računalniške opre-
me Marko Mlakar in tajnik fa-
kultete Janko Omerzu.  

V uvodu slovesnosti, ki jo je po-
vezovala Petra Rep Bunetič, 
je študentsko himno Gaudea-
mus igitur zapel brežiški MePZ 
Viva,  z električnimi in svetlob-
nimi glasbenimi efekti je delo 
Nikole Tesle ponazoril harmo-
nikar, skladatelj in fizik Janez 
Dovč, pred uradnim delom pa 
je bila v avli doma odprta foto-
grafska razstava, sestavljena iz 
kolaža vsakodnevnih utrinkov 
in mejnikov iz prvega desetle-
tja delovanja fakultete.   
 Bojana Mavsar

Dr. Peter Virtič z dekanom dr. Štumbergerjem

POSAVJE - Konec junija se je zaključil Teden vseživljenjske-
ga učenja 2017 – slovenski festival učenja, ki ga na nacio-
nalni ravni razvija in usklajuje Andragoški center Sloveni-
je, v Posavju pa ga že 22. leto zapored koordinira Ljudska 
univerza Krško. 

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampa-
nja na področju vseživljenjskega izobraževanja in učenja v Slove-
niji. V Posavju je v obdobju od 12. maja pa vse do 30. junija v pro-
jektu skupaj s Parado učenja 2017 sodelovalo 34 organizacij, ki 
so pripravile 98 zanimivih prireditev za različne generacije. Pote-
kale so predstavitvene, izobraževalne, družabne, kulturne in slo-
vesne prireditve, namenjene promociji vseživljenjskega učenja in 
udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«.  
Poleg Ljudske univerze Krško so v projektu Tedna vseživljenjske-
ga učenja 2017 sodelovali: Gen energija, d. o. o., Kostak komunal-
no stavbno podjetje, d. d., Mladinski center Krško, Osnovna šola 
Brežice, Ozara Sevnica, Center Krško Sonček, Valvasorjeva knji-
žnica Krško, Center za socialno delo Krško, Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti Krško, Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice, Zveza prijateljev mladine Krško, Kulturni dom Krško, 
Knjižnica Brežice, Gimnazija Brežice, Posavski muzej Brežice, Za-
vod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, 
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Vitanova, Inštitut za svobo-
do oblačenja Brestanica, Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Zdravstveni dom Krško, Fakulteta za energetiko Krško, Društvo 
Sonček Posavje, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica, Šolski center Krško-Sevnica, Osnovna šola Jurija Dalma-
tina Krško, Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, Društvo 
kmetic Krško, Plesni klub Lukec, Plesno društvo Imani, Mažo-
retni klub Baton, Romski vrtec Kerinov Grm in Big band Krško.
Teden vseživljenjskega učenja 2017 v Posavju financirata Ministr-
stvo za izobraževanje znanost in šport ter Občina Krško.
 Vir: LU Krško

Tudi Posavje »Učeča se dežela«
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tev kanalizacijskega omrežja. 
»V prvi fazi bosta na vrsti Jelše 
in Gorica, kjer je že izbran iz-
vajalec in se bodo dela v krat-
kem začela. Nato nadaljujemo 
s projektiranjem za Veliki Pod-
log in Pristavo ter s pridobiva-
njem dovoljenj za Gržečo vas in 
Mali Podlog. To nam je obljub-
ljeno in upam, da bo to v dveh 
do treh letih izvedeno,« je po-
jasnila. Hkrati s tem si bodo še 
naprej prizadevali za izgradnjo 
novega objekta za podružnič-
no šolo in vrtec, ki delujeta v 
več kot 100 let stari in dotra-
jani stavbi. Namesto obnove, o 
kateri se je govorilo, je zdaj na-
črtovana novogradnja na drugi 
strani ceste oz. nasproti obsto-
ječega igrišča. »Parcelo imamo 
kupljeno, imamo idejno zasno-

»Za vsako skupnost, njen 
razvoj in delovanje je po-
membno, da jo usmerjajo 
ljudje, ki širijo dobro energi-
jo, druge spodbujajo in mirijo 
nasprotja, ki ljudi razdvajajo,« 
je v slavnostnem govoru dejal 
predsednik sveta KS Podbočje 
Janez Barbič. Vasi v krajevni 
skupnosti - skupaj jih je kar 
24, v njih pa živi okoli 1700 
prebivalcev - se postopno in-
frastrukturno urejajo, prak-
tično do vseh je zdaj asfaltiran 
dostop, v nekaterih pa tudi ši-
rokopasovno omrežje. Ravno 
v teh dneh se začenja energet-
ska sanacija šolske stavbe - le-
tos telovadnice, naslednje po-
letje pa še preostalega dela. 
Na Pristavi ob Krki so asfal-
tirali del makadamske ceste 
(Podsatensko), pridobili pro-
jektno dokumentacijo za most 
čez potok Sušica v Šutni, ki ga 
je podrlo neurje leta 2014, 
pričela se je preplastitev ces-
te Hrastek – Brlog, povečali so 
sredstva za delovanje društev. 

»Vse seveda ni idealno, zato bo 
treba v naslednjih letih vložiti 
še veliko truda, da bomo izpe-
ljali projekte, ki so predvideni 
za našo KS,« je dodal. V načr-
tu so skupne čistilne napra-
ve s kanalizacijskim in široko-
pasovnim omrežjem v vaseh, 
kjer ga še ni, pločnik ob cesti 
Podbočje – Križaj in v Velikem 
Mraševem, avtobusna postaja 
pri šoli in posodobitev neka-
terih cest znotraj vasi. KS je 
pozvala tudi k izdelavi študi-
je o umestitvi mostu na Bro-
du, saj sedanji leseni most ni 

V Podbočju je še veliko načrtov

primeren za težji tovor. Zbrane 
na seji je v imenu Občine Kr-
ško pozdravila direktorica ob-
činske uprave Melita Čopar.

Ob kulturnem programu, ki 
so ga izvedli Pihalni orkester 
Kostanjevica na Krki, pev-
ka Neža Jurečič in kitarist 
Luka Gramc ter recitator-
ji Alja Baškovec, Lea Petre-
tič, Uroš Kerin in Janez Br-
šec, je Barbič podelil letošnja 
krajevna priznanja. Znak KS so 
podelili občinskemu uradni-
ku Rafaelu Jurečiču za nje-
gove zasluge pri izvedbi infra-
strukturnih projektov v kraju, 
priznanji KS sta prejela Aktiv 
kmečkih žena Podbočje (zanj 
predsednica Olga Vintar) za 
sodelovanje na prireditvah in 
prispevek v kraju in Matjaž 
Jurečič iz Podbočja za dol-
goletno delo na turističnem, 
kulturnem, vinogradniškem, 
športnem in drugih področjih, 
priznanje 'mladi up' pa so na 

predlog učiteljskega zbora po-
delili Petri Jurečič iz Velikega 
Mraševega. Svečani seji je sle-
dilo še tradicionalno družab-
no srečanje krajanov Podbo-
ška noč ob zvokih domačega 
ansambla Folk&špas, na ka-
terem so po tradiciji podelili 
spominske srebrnike 17 lan-
skim novorojenčkom v krajev-
ni skupnosti.

Sicer pa je ob prazniku KS Mla-
dinska točka Podbočje prip-
ravila praznovanje petletni-
ce svojega delovanja in vaške 
igre, odprli so že omenjeno 
cesto Podsatensko, v Velikem 
Mraševem je potekal 30. tradi-
cionalni nočni turnir v malem 
nogometu, izšla je 18. številka 
krajevnega glasila Krževski 
zvon. S praznikom je sovpad-
lo tudi odmevno snemanje od-
daje Dobro jutro na TV Slove-
nija v Podbočju.

 Peter Pavlovič

Letošnji krajevni nagrajenci, z leve: Matjaž Jurečič, Petra Jure-
čič, Olga Vintar v imenu AKŽ Podbočje in Rafael Jurečič, zadaj 
Janez Barbič in Melita Čopar (foto: Aljaž Vrhovšek)

V gržeškem športnem parku so 
čez dan potekala tekmovanja v 
nogometu, odbojki na mivki in 
vlečenju vrvi med vaškimi eki-
pami, na podloškem ribniku 
Rapača pa ribiško tekmova-
nje. Na popoldanski osrednji 
prireditvi so najboljšim posa-
meznikom in ekipam podeli-
li priznanja. Med ribiči sta bila 
najuspešnejša Matija Felicijan 
(tudi absolutni zmagovalec) 
med mlajšimi in Jože Andol-
šek med starejšimi. V vlečenju 
vrvi in v odbojki na mivki sta 
zmagali ekipi Malega Podloga, 
v nogometu ekipa Velikega Po-
dloga, Gorica je bila v vseh treh 
disciplinah druga. Letošnja no-
vost je bila podelitev prehod-
nega pokala skupnemu zma-
govalcu, tokrat je bil to Mali 
Podlog. Podelili so tudi prizna-
nja najboljšim pridelovalcem 
vin na lokalnem ocenjevanju. 
Najvišji priznanji sta prejela 
Jože Arh in Franci Lajkovič, 
katerih vino so tudi pili na pri-
reditvi.

V Velikem Podlogu so se juni-
ja veselili težko pričakovane-
ga krožišča na regionalni ces-
ti, ki seka krajevno skupnost, 
predsednica sveta KS Karo-
lina Cizerle pa kot naslednji 
večji izziv izpostavlja uredi-

Zdaj je na vrsti kanalizacija
GRŽEČA VAS - Krajanke in krajani šestih vasi v krajevni skupnosti Veliki Pod-
log so svoj krajevni praznik, za katerega so si izbrali dan državnosti, letos pra-
znovali na igrišču v Gržeči vasi. Pomerili so se v športnih tekmovanjih, najuspe-
šnejši pa so bili vaščani Malega Podloga. 

vo, projekt je pripravljen, tako 
da smo mi svoje naredili, zdaj 
rabimo samo še sredstva. S tem 
lahko rešimo tudi ozko grlo pri 
šoli in uredimo varno šolsko 
pot, sedanje igrišče pa upora-
bimo za parkirišče,« pravi Ci-
zerletova. Izgradnje sicer še ni 
pričakovati, preden bo v celoti 
zgrajena kanalizacija oz. je re-
alna po letu 2020. Krajane je na 
prireditvi pozdravila tudi po-
džupanja Ana Somrak in po-
trdila zavezo občine, da bodo 
omenjeni načrti uresničeni. V 
krajevni skupnosti sicer v nas-
lednjem letu načrtujejo še raz-
pis za oblikovanje znaka kra-
jevne skupnosti, praznovali pa 
bodo na Jelšah. 

 Peter Pavlovič

Vaščani Malega Podloga, letošnji zmagovalci

BRESTANICA - Na zadnjo junijsko soboto, 24. junija, je v Bresta-
nici potekal tradicionalni Petrov sejem, letos združen s Pranger-
jado, vseslovenskim, že 20. srečanjem krajev, ki so imeli v prete-
klosti in vse do današnjih dni ohranili sramotilne stebre za javno 
kaznovanje manjših prestopnikov. Za razliko od prejšnjih let so 
organizatorji - brestaniško turistično, kulturno in gasilsko dru-
štvo - spričo visokih temperatur prireditev namesto v trškem je-
dru pripravili v senci dreves na prostoru pri gasilskem domu, se-
jemski del dogajanja pa umestili v nekdanji rudniški železniški 
predor. Na osrednjem odru se je z nastopi, duhovito in krajevno 
obarvanimi zgodbami s prikazi kaznovanja na sramotilnih steb-
rih predstavilo osem skupin iz prangerskih krajev, poleg bresta-
niške še gostujoče iz Motnika, Negove, Pilštajna, Podsrede, Ptu-
jske Gore, Radovljice in Rečice ob Savinji. Program so popestrili 
tudi turjaški lokostrelci ter glumači iz Teatra Cizamo, vzporedno 
pa so se obiskovalcem na stojnicah predstavila turistična društva 
iz gostujočih krajev in seveda z različnimi prodajnimi artikli ro-
kodelci ter drugi ponudniki in društva iz domačih krajev in dru-
god. B. M. 

Petrov sejem in Prangerjada

Srednjeveške zasedbe so na odru uprizorile duhovita krajev-
na kaznovanja tatičev.

Gre za eno manjših krajevnih 
skupnosti v občini Krško, ki se 
razprostira na hribovitem ob-
močju, je povedal na krajevni 
slovesnosti predsednik sveta 
KS Veliki Trn Franc Lekše, in 
šteje okoli 700 prebivalcev, ki 
prebivajo v 21 vaseh in manj-
ših zaselkih: »In prav v vseh je 
viden napredek, na kar sem 
osebno zelo ponosen,« je še 
poudaril. Ker so naselja raz-
pršena, dajejo v zadnjih letih 
večji poudarek obnovi infra-
strukture, medkrajevnih poti 
in vodovoda. Nadvse jih ra-
dosti porast števila prebival-
cev, v prvi vrsti pa rojstva ot-
rok, saj ti poosebljajo življenje 
in razvoj tudi v prihodnje. Tre-
nutno imajo najmlajših kar za 
dva oddelka vrtca. Življenje v 
krajevni skupnosti bogatijo 
tudi društva, najštevilnejše so 
zastopana gasilsko, v katerem 
letos obeležujejo 80-letni ju-
bilej delovanja, društvo vino-
gradnikov, ki vstopa v 20. leto 
delovanja, ter Društvo za ohra-
nitev podeželja, ki je dopolnilo 
deset let delovanja. Vse kraja-
ne povezuje ljubezen do svoje-
ga kraja in sloga, kar ponazarja 
tudi upodobljen simbol golo-
ba v znaku krajevne skupnos-
ti. Lekše, ki vodi KS že 30 let, je 
še dodal, da sta razvoj in ure-
jena podoba njihovega obmo-

Povezuje jih ljubezen do kraja
VELIKI TRN - Na zadnji vikend v mesecu juniju sta se na Velikem Trnu ob krajevnem prazniku zvrstili dve 
tradicionalni prireditvi: 24. junija deveti praznik cvička, dan kasneje pa slavnostna seja sveta KS, na kateri 
so podelili priznanja posameznikom in društvom.

čja tudi odraz homogenosti 
vseh članov sveta KS: »S člani 
sveta smo s tem ciljem strnili 
vrste. Če opravljaš to funkcijo, 
moraš spoštovati sebe, bližnje, 
slehernega krajana ne glede na 
to, kaj je in kje živi.« 

Letos so podelili štiri krajev-
na priznanja. Srebrna znaka 
sta prejela Društvo za ohrani-
tev podeželja, zanj ga je prev-
zela predsednica Irena Žarn, 
in Bojana Jamnik. V društvu 
izvajajo veliko aktivnosti sko-
zi vse leto, od urejanja krajev 
in ohranjanja običajev do or-
ganizacije prireditev, pogosti-
tev in predstavljanja krajev-
ne skupnosti na prireditvah 

tako doma kot po drugih kra-
jih, gojijo pohodništvo, znot-
raj društva deluje tudi ženski 
pevski zbor Slovenka, občasno 
pa tudi dramska sekcija. Veli-
ko pohvalnih besed je bilo po-
vedanih tudi za Jamnikovo, ki 
je bila zagonska, prva pred-
sednica navedenega društva 
in je vselej brez omahovanja 
poprijela za kakršno koli delo, 
že tretji mandat pa je tudi čla-
nica sveta KS. Zlata znaka KS 
so podelili PGD Veliki Trn, zanj 
ga je prevzel predsednik Pri-
mož Starc, in Jerneju Žarnu. 
V preteklosti so glavnino aktiv-
nosti v kraju izvajali prav člani 
gasilskega društva, pa ne zgolj 
na področju gasilstva, temveč 

širšega društvenega življe-
nja. Društvo šteje okoli 70 čla-
nov in se povezuje z drugimi 
društvi v kraju, Gasilsko zve-
zo Krško in v njej delujočimi 
društvi, na leto izvede do tri 
večje intervencije in več manj-
ših ter se udeležuje gasilskih 
vaj, tekmovanj in prireditev. 
Žarn, ustanovitelj družinskega 
podjetja Žarn iz Leskovca pri 
Krškem, ki še vedno čuti pri-
padnost domačemu kraju, vsa 
leta nudi pomoč tako pri ra-
znih investicijah in infrastruk-
turnih projektih kot tudi v ob-
liki donacij.

Krajevno slovesnost so v tam-
kajšnji kulturni dvorani oboga-
tili harmonikar Tim Kopina 
ter pevke zbora Slovenka pod 
vodstvom Ane Češnjevar, pri-
sotnim pa sta ob tej priložnos-
ti ob prazniku čestitala tudi kr-
ška podžupanja Ana Somrak 
in evropski poslanec Franc 
Bogovič.  
 Bojana Mavsar

Z leve: Franc Bogovič, Bojana Jamnik, Franc Lekše, Ana So-
mrak, Jernej Žarn, Primož Starc (PGD) in Irena Žarn (DOP)

PODBOČJE - V krajevni skupnosti Podbočje so z več prireditvami, osrednja je 
bila 23. junija svečana seja sveta KS in tradicionalna Podboška noč, obeležili 
krajevni praznik, posvečen spominu na vrnitev izgnancev po 2. sv. vojni in soli-
darnost krajanov, ki so v svoje domove sprejeli pregnane z drugega brega Krke.
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Omenjeni projekt je prijavil na 
razpis Službe Vlade RS za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko po-
litiko višji svetovalec za investi-
cije in razvoj na Občini Sevnica 
Marko Jesih zaradi »odlične-
ga vključevanja obnovljene 
kulturne dediščine v razvoj tu-
rizma in pospeševanje razvoja 
kraja«. Obnova, ki je potekala 
v poletnih mesecih leta 2013, 
je  obsegala ureditev grajskega 
parka z vrtnarjevo vilo in oko-
lico gradu z dostopnimi potmi. 
Okvirna vrednost projekta je 
znašala 669.000 evrov, od tega 
je Evropski sklad za regionalni 
razvoj prispeval 464.000 evrov. 
Po uspešno zaključeni obnovi 
postaja sevniški grad z okoli-
co prijetno središče družab-
nega in kulturnega dogajanja 
s pestro vsebino dogodkov, ki 
se odvijajo skozi celo leto, sam 
grad pa je pomemben zgodo-
vinski in protokolarni objekt z 
mnogimi stalnimi razstavami 
ter s svečanimi prostori.

Vsebinsko bogat in razgiban 
program dneva odprtih vrat 

Oživili grajski park z okolico 
SEVNICA - 10. junija je potekal dan odprtih vrat gradu Sevnica v okviru programa »EU projekt, moj pro-
jekt«, v katerem je v letošnjem letu v posavski statistični regiji največ glasov prejel projekt »Sanacija okoli-
ce gradu Sevnica«.

se je pričel s sprejemom obi-
skovalk in obiskovalcev v 
grajskem parku, kjer sta zbra-
ne nagovorila baron Moscon 
(upodobil ga je Sinjo Jezer-
nik), ki je prišel v družbi graj-
ske gospode, in župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. O 
prenovi grajskega parka, ki je 
potekala v sodelovanju z Za-
vodom RS za varstvo kultur-
ne dediščine, je spregovori-
la Andreja Mihelčič Koželj. 
Nekatere botanične posebno-

sti v parku je predstavil nara-
vovarstvenik iz Kozjanskega 
parka Dušan Klenovšek ter 
pri tem posebej izpostavil ko-
šato  rdečelistno bukev, ki ras-
te v zahodnem delu parka, v 
vzhodnem delu pa s svojo po-
ševno rastjo izstopa kalifornij-
ska kalocedra. 

V spremljevalnem programu 
so se predstavili člani in člani-
ce Društva Sevniški graščaki, 
ki ohranjajo in oživljajo nek-
danje življenje na gradovih. 
Obiskovalke in obiskovalci so 

si lahko ogledali tudi razstavne 
prostore v gradu in v obnovlje-
ni vrtnarjevi vili, se seznanili 
s projektom Modra frankinja, 
ki vsebuje tudi zgodbo o graj-
skem vinogradu, o vinu Graj-
ska kri in o grajski vinoteki. 
Razgiban je bil tudi program 
za najmlajše. Otroci so se v le-
pem številu udeležili različnih 
tematskih delavnic, ki sta jih 
pripravila MC Sevnica in GLG, 
potekale so viteške igre in lut-
kovna predstava, čarodej Jole 
Cole je navduševal s čarovni-
jami, skriti zaklad je v graj-
skem atriju našel 10-letni Gal 
Košmerl. 

V glasbenem delu programa 
je nastopil Godalni orkester 
GŠ Sevnica pod vodstvom An-
dreje Zupanc, orkester sa-
ksofonov, ki ga pod vodstvom 
Matjaža Škoberneta sestav-
ljata GŠ Sevnica in GŠ Krško, 
ter skupina tolkalistov GŠ Sev-
nica, ki jo vodi Jože Bogolin. 
Dan odprih vrat se je zaključil 
z večernim koncertom Alenke 
Godec, ki je zapela ob klavir-
ski spremljavi Mirana Juvana. 
 S. Radi

Sevniški grad dobiva vedno bogatejšo vsebino tudi zaradi le-
po obnovljene okolice, po kateri se radi sprehodijo 'sevniški 
graščaki in graščakinje'.

ZABUKOVJE - V 
večnamenskem 
domu v Zabukovju 
je prvi petek v ju-
niju pod naslovom 
»Skupaj se znajde-
mo mi« potekalo 
območno srečanje 
pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljud-
skih viž. Nastopili 
so: pevska skupina 
Rosa iz Zabukov-
ja, ŽPZ Azalea iz 
Boštanja, Ljudske 
pevke z Blance, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, ljudski go-
dec Košarjev Anzek z Žigrskega Vrha pri Sevnici, ženska pevska 
skupina Lokvanj iz Krmelja, Ljudske pevke s Telč, pevska skupi-
na Spomin Društva upokojencev Sevnica, pevska skupina Ragle 
iz Trebnjega in najmlajši sestav - Šentlenartski Smrkci iz Zabu-
kovja. Po zaključeni prireditvi, ki jo je povezoval Vili Zupančič, 
sta vodja sevniške izpostave JSKD Katja Pibernik in predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak sodelujočim sesta-
vom podelila spominska priznanja. Srečanje je strokovno spre-
mljala etnomuzikologinja dr. Mojca Kovačič.  S. R. 

KRMELJ - 3. junija se je v prostorih tukajšnje stare osnovne šole 
in v nekdanji rudarski bolnišnici odvijala XIII. likovna kolonija v 
organizaciji Likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj. »Na naših li-
kovnih kolonijah poskušamo izginjajoče podobe nekdanjega ru-
darskega kraja ujeti na slikarska platna in v fotografski objek-
tiv. Letošnje leto smo se usmerili v krmeljske vedute, minula leta 
pa smo ustvarjali tudi po starih fotografijah Krmelja in okoliških 
vasi, ki spadajo v Krajevno skupnost Krmelj,« je sporočila Ne-
venka Flajs, ki naj bi v prihodnjih mesecih prevzela tudi vode-
nje društva. Likovna kolonija je potekala pod strokovnim vod-
stvom likovnega pedagoga Toneta Zgonca, udeležilo pa se je je 
25 ustvarjalk in ustvarjalcev - 
med njimi so bili tudi učenke 
in učenci OŠ Krmelj. Najmlajši 
so ustvarjali pod vodstvom Ne-
venke Flajs, starejši učenci pa 
pod vodstvom učiteljice likov-
ne vzgoje Nade Vodišek.
Zbrane na dogodku so pozdra-
vile in nagovorile ravnateljica 
OŠ Krmelj Gusta Mirt, vodja li-
kovne sekcije pri DKŠD Svobo-
da Krmelj Ana Hočevar in vod-
ja fotografske sekcije Flajsova, 
ki je še dodala: »Veseli smo, da 
nas vsako leto obišče lepo šte-
vilo likovnikov iz vse Slovenije 
in da se nekateri med njimi vra-
čajo vsako leto. To nam daje do-
datno spodbudo, da nadaljuje-
mo s tovrstnimi aktivnostmi.« 
Nastala dela bodo predstavlje-
na na razstavi ob prazniku kra-
jevne skupnosti v oktobru.
  S. R., foto: N. F.

Likovna kolonija v Krmelju

Udeleženke in udeleženci likovne kolonije v Krmelju

Skupaj se znajdemo mi

Najmlajši pevski sestav - Šentlenartski 
Smrkci

Prvi počitniški teden je bil letos na Bazenu Radeče zelo pester. V 
okviru projekta Večgeneracijski center Posavje in pod okriljem Ob-
čine Radeče sta KTRC Radeče in Društvo prijateljev mladine Radeče 
v sodelovanju s Planinskim društvom Radeče, Prostovoljnim gasil-
skim društvom Radeče, Radeškim utripom, Čebelarskim društvom 
Radeče, Društvom ljubiteljev likovne umetnosti ter s prostovoljce-
ma Uršulo Novak in Boštjanom Ravnikarjem izvedla prve Počitni-
ške igrarije, ki so se odvijale vsak dan med 9. in 15. uro. Otroci so 
usvajali veščine plavanja pod budnim očesom učitelja plavanja Pri-
moža Kirna, plavalne urice in čofotarije pa so bile dopolnjene z bo-
gatimi vsebinami na različnih delavnicah. Otroci so se lahko pre-
izkusili v preprostih, že skoraj pozabljenih družabnih igrah, v peki 
palačink, izdelavi presnih kroglic, slikanju, fotografiranju, snema-
nju, novinarskem poročanju, čebelarjenju, jogi, javnem nastopanju, 
vadbi, gasilskih spretnostih, prisostvovali pa so tudi v mini planin-
ski šoli. Ob zaključku prvih Počitniških igrarij so otroci pripravili tudi 
novinarsko konferenco, ki se je je udeležil tudi župan občine Rade-
če Tomaž Režun, ki je sodelujočim otrokom podelil posebne pohva-
le. Otroci so tako aktivno preživeli prosti čas in skozi medgeneracij-
sko druženje vsrkavali ter delili znanje in izkušnje z drugimi. Vsem 
sodelujočim se iskreno zahvaljujemo in podobne vsebine najavlja-
mo že za prihodnje leto.      

Letovanje otrok iz Radeč 
v zdravstveni koloniji na Baški

Občina Radeče že vrsto let sofinancira program zdravstvene kolo-
nije v Celjskem domu v Baški, na otoku Krku. Izvajalec programa je 
Celeia d.o.o. Celje, ki ima program sofinanciran tudi s strani Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Z uveljavljanjem zdrav-
niškega potrdila se letos letovanje sofinancira v višini 256,00 € oz. 
25,60 € na dan. Desetdnevno letovanje skupaj s prevozom na ude-
leženca znaša sicer 460,00 €. Tudi Občina Radeče sofinancira leto-
vanje učencem s stalnim prebivališčem v občini, ob izpolnjevanju 
določenih pogojev. Dohodek na družinskega člana ne sme presega-
ti 30 % povprečne mesečne bruto plače v preteklem letu – letos je 
to 475,40 €. Prednost imajo otroci s pisnim priporočilom zdravnika 
(zdravniškim potrdilom) in priporočilom socialne službe v šoli. Od 
30. 6. do 10. 7. 2017 letuje 17 otrok iz občine Radeče, za katere je 
iz sredstev proračuna občine Radeče namenjenih 2.992,00 €. Velika 
večina udeleženih (13 otrok) bo ob uveljavljanju subvencije ZZZS in 
občine letovala brezplačno, za ostale pa bodo starši prispevali le raz-
liko do polne cene v višini 119 € ali dobrih 25 % od cene letovanja. 

Prve Počitniške igrarije na Bazenu Radeče
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Predsednik PGD Rigonce Dra-
go Iljaš je poleg pozdravnega 
nagovora podal tudi poroči-
lo o delovanju društva v zad-
njih petih letih. Med drugim je 
omenil, da se je društvo do 85. 
jubileja kar dobro opremilo, 
zato v zadnjem petletnem ob-
dobju niso dajali poudarka na-
kupu opreme. Zasluga za dob-
ro opremljenost gre predvsem 
njegovemu predhodniku in 
zdajšnjemu podpredsedniku 
društva ter tajniku GZ Brežice 
Branku Proselcu. Iljaš je iz-
postavil, da so Rigonce majhna 
vas, zato imajo težave s števi-
lom operativnih članov, saj jih 
je trenutno samo 13 od skup-
no 92 članov društva. Zadnjih 
pet let so posvetili usposablja-
nju in izobraževanju, organi-
zirali so tudi tečaje za gasilce, 
na katere se je prijavilo manj-
še število od pričakovanega. V 
društvu želijo postopno odpra-
viti težavo, da pri mlajši gene-
raciji operativne ekipe še ni 
zadostne stopnje usposoblje-
nosti za prijavo na višje stop-
nje tečajev, ki bi jih potrebova-
li za popolnitev funkcij. Izziv za 
prihodnost je tudi, kot je še de-
jal Iljaš, da bi uspeli sestaviti 
ekipe za udeležbo na gasilskih 
tekmovanjih in kvizih.

Kot smo lahko slišali v društve-

Želijo si zlasti več operativcev
RIGONCE - S svečano sejo, na kateri so najzaslužnejšim gasilcem podelili priznanja in odlikovanja, je Pro-
stovoljno gasilsko društvo Rigonce 11. junija v dobovskem kulturnem domu obeležilo devet desetletij de-
lovanja. Društvo je ob tem prejelo plaketi Občine Brežice in Gasilske zveze Brežice.

ni kroniki, ki jo je prebirala 
Anita Medvešek, je bil povod 
za ustanovitev prve gasilske 
čete na Rigoncah velik po-
žar leta 1926, ko je zaradi is-
kre lokomotive, ki je zanetila 
ogromen ogenj, zgorela celot-
na severna stran vasi, požar pa 
je terjal tudi človeško žrtev. 16 
domačinov je ob nastalih ne-
srečah leto kasneje ustanovi-
lo prvo gasilsko četo. Do leta 
2002 so gasilski dom še do-
zidali, saj se je z ustanovitvi-
jo Športnega društva Rigon-
ce (1997), povečanjem števila 
članstva in vse aktivnejšim de-
lovanjem vaške skupnosti po-
javila potreba po dodatnih 
prostorih. Uredili so več dos-

topov do reke Sotle, ki je po-
memben vir zagotavljanja po-
žarne vode. Leta 2009 so se 
jim uresničile dolgoletne sa-
nje, saj so s pomočjo GZ Bre-
žice, lastnimi sredstvi, sred-
stvi članov in vaščanov ter s 
pomočjo sponzorjev, donator-
jev in KS Dobova nabavili novo 
sodobno gasilsko vozilo. Kro-
na dogajanj v njihovih vrstah 
je bilo razvitje novega prapo-
ra v letu 2012.

Župan Ivan Molan je pouda-
ril, da so gasilci tudi generator 
razvoja vasi ter skrbijo za ure-
jenost in kakovost življenja na 
Rigoncah. Društvu je ob jubile-
ju podelil tudi plaketo Občine 

Brežice. Namestnik predsedni-
ka GZ Brežice Benjamin Kod-
rič se je v imenu GZ Brežice 
društvu zahvalil za opravljeno 
delo skozi vseh 90 let ter mu 
ob tej priložnosti podelil tudi 
srebrno plaketo GZ Brežice. 
Še preden je na društveni pra-
por pripel gasilsko odlikovanje 
plamenico I. stopnje, je zbra-
ne nagovoril tudi namestnik 
predsednika Gasilske zve-
ze Slovenije Darko Cerkve-
nik. Na svečani seji so članom 
PGD Rigonce podelili prizna-
nja in značke za dolgoletno 
operativno delo v gasilski or-
ganizaciji, Jože Furlan je pre-
jel priznanje gasilskega vete-
rana, Slavko Hotko in Branko 
Proselc pa sta bila nagrajena z 
napredovanjem v čin gasilske-
ga častnika I. stopnje. PGD Ri-
gonce se je zahvalilo ostalim 
sedmim gasilskim društvom 
iz KS Dobova, dvema hrvaški-
ma in še nekaterim drugim or-
ganizacijam. Kulturni program 
so oblikovali trobilna sekcija 
Trobsi iz KD GPO Loče, MePZ 
KD Franc Bogovič Dobova z 
zborovodjem Aljažem Boži-
čem, harmonikar Nik Hribar, 
Nuša Medvešek na sintetiza-
torju, mladi organist Antonio 
Vogrinc in Mažoretke Dobova. 

 Rok Retelj

Prejemnik priznanja gasilskega veterana Jože Furlan, poleg 
njega Drago Iljaš, poveljnik PGD Rigonce Rajko Cvetkovič in 
Benjamin Kodrič

PGD Brege je bilo v register 
društev vpisano v letu 1957. 
Ustanovitvi društva je botro-
val velik požar, ki je v vasi Bre-
ge izbruhnil ob koncu 2. sv. voj-
ne, ko so ognjeni zublji uničili 
dobro polovico vasi, saj so bila 
gospodarska poslopja tedaj še 
večinoma lesena in pokrita s 
slamo, zaradi česar je med va-
ščani dozorel sklep, da ustano-
vijo gasilsko društvo. Po skro-
mnih začetkih, saj za delovanje 
niso imeli ne opreme ne pros-
tora, so s pomočjo prispevkov 
vaščanov, članarino in organi-
zirano veselico uspeli nabavi-
ti prve osnovne gasilske pri-
pomočke. Gasilskim vrstam 
so se v naslednjih letih prid-
ružili novi člani, s prihranki 
oz. izkupički od organiziranih 
gasilskih veselic ter prispev-
ka Gasilske zveze Krško pa so 
v letu 1960 kupili Škofljan-
čev hlev, ki so ga zatem nad-
zidali in adaptirali še v letu 
1982. Prelomnico v delovanju 
društva je predstavljalo leto 
1994, v katerem je prišlo do 
menjave generacij. Pomlajene 
vrste so se intenzivno vključi-
le v izobraževanja, ob tem pa 
so člani društva krepko popri-
jeli tudi za delo, saj so izpopol-
nili orodjarno, med drugim za-
menjali stavbno pohištvo in v 

Zdaj tudi uradno v novem domu
BREGE - V Prostovoljnem gasilskem društvu Brege so 3. junija obeležili 60 let delovanja. Jubilej so obeleži-
li s krajšo slovesnostjo in otvoritvijo slike sv. Florjana na pročelju gasilskega doma, ki jo je naslikala doma-
činka Mimica Rostohar, blagoslovil pa leskovški župnik Ludvik Žagar.

podstrešju uredili prostor za 
sestanke in prireditve, nakar je 
leto kasneje objekt dobil tudi 
novo fasadno preobleko. 

V naslednjih letih so v društvu 
dali poudarek opremljanju 
enote, v letu 2002 je bila usta-
novljena tudi gasilska ženska 
desetina. Dve leti kasneje so 
razvili društveni prapor, pri-
dobili sireno za obveščanje 
ter alarmiranje in se opremili z 
več gasilske opreme, med dru-
gim z motorno brizgalno, viso-
kotlačno črpalko ter cisterno 
za 3000 l vode. V istem letu so 

pričeli tudi s pripravami za iz-
gradnjo novega doma z igrišči, 
v katerega so se preselili v letu 
2015. Sredstva zanj so prido-
bili s prodajo prvotnega gasil-
skega doma, s pomočjo KS Kr-
ško polje in GZ Krško, posluh 
za njihove potrebe so s pri-
spevki in donacijami izkazali 
tudi krajani in različni spon-
zorji, v izgradnjo doma pa so 
člani vložili prek 2000 ur pro-
stovoljnega dela. Sicer so se 
skozi leta gasilci z Breg dodob-
ra usposobili tudi za pripra-
vo poligonov za tekmovanja, 
že vse od leta 1994 opravlja-

jo dela redarjev na kasaških in 
galopskih dirkah na hipodro-
mu Brege, vključeni so tudi v 
gasilsko vajo na cerkljanskem 
vojaškem  letališču.

Društvu že vrsto let predsedu-
je Franc Žibert, enoti pa pove-
ljuje Matjaž Račič. 60-letni ju-
bilej so ob prisotnosti krajank 
in krajanov, 85 gasilk in ga-
silcev domačega društva ter 
sektorja Leskovec pri Krškem 
obeležili z uradno otvoritvijo 
gasilskega doma, z že navede-
nim blagoslovom slike zave-
tnika gasilcev sv. Florjana na 
njem ter podelitvijo priznanj 
in odlikovanj zaslužnim čla-
nom PGD Brege. Najvišja pri-
znanja, ki jih je podelil predse-
dnik posavske gasilske zveze 
in član Upravnega odbora GZ 
Slovenije Mihael Boranič, so 
ob tej priložnosti prejeli: odli-
kovanje III. stopnje Marjan 
Drenik, in Franci Škofljanec; 
odlikovanje II. stopnje Branko 
Marolt, Franci Marolt, Jože 
Račič, Martin Škofljanec ml. 
in Alojz Završnik; plamenico 
II. stopnje Matjaž Račič ter pla-
menico I. stopnje Franc Žibert, 
državno odlikovanje II. stopnje 
pa je prejelo tudi PGD Brege.
 Bojana Mavsar, 
 foto: Sven Mavsar

Na slovesnosti na Bregah (z leve): namestnik predsednice GZ 
Krško Avgust Mlakar, poveljnik ter predsednica GZ Krško, Bo-
rut Arh in Ana Somrak, predsednik regijske gasilske zveze Mi-
hael Boranič in predsednik PGD Brege Franc Žibert

PLANINA NAD PODBOČJEM -  Ob prazniku naše domovine, 
dnevu državnosti, so v kotičku prelepe narave, na Planini 
nad Podbočjem, slavili številni zavedni pohodniki, enotni v 
misli, da je praznik domovine namenjen tudi povezovanju 
občank in občanov.

Kot prispevek k praznovanju praznika Slovenije je stranka ROK 
organizirala srečanje. Po dobrodošlici in odličnem golažu sta 
zbrane na Planini pozdravila tudi predsednik stranke ROK Ma-
rijan Žibert in predsednik občinskega odbora Krško David Im-
perl. Sloveniji, občankam in občanom sta izrekla čestitke ob dr-
žavnem prazniku. Pozvala sta k složnosti in večjemu povezovanju 
z namenom, da nam Slovenija postane še boljša »mati«, ki jo 
bomo gradili, spoštovali in imeli še bolj radi.
Zatem se je množica pohodnikov od lovskega bivaka podala na 
krajši pohod proti najvišjemu vrhu Planine, Glavici, kjer z razgle-
dom na Krško polje ponosno plapola slovenska zastava. Lepo 
vreme je ponudilo obilo užitkov ob razgledu na polja in doline. 
Skozi pogovor pohodnikov se je slišalo, da smo lahko še kako po-
nosni na to, kar imamo. Ker je dan državnosti tudi praznik vese-
lja in zaupanja v boljšo prihodnost slovenskega naroda, so poho-
dniki nazdravili novim, skupnim uspehom naše države. 
Prijetno druženje se je zaključilo ob odlični pogostitvi, kulinariki 
in ob sproščenem klepetu v objemu brezovega gaja ter ob zave-
danju, da si praznik domovine zasluži trenutek za oddih, za po-
govor s krajani in za optimistične načrte, ki bodo našo domovi-
no dvignili na nivo, ki si ga zasluži.
 Vir: stranka ROK

Praznovanje dneva državnosti 
na Planini nad Podbočjem
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Pohodna skupina pri slovenski zastavi na Glavici 
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POSAVJE - V Posavskem obzorniku št. 12 smo strnili rezulta-
te lanskega poslovanja posavskega gospodarstva, ki je kljub 
nekoliko nižjim prihodkom izboljšalo večino ekonomskih 
kazalnikov. Dodajamo še nekaj podrobnejših podatkov, ki 
so jih zbrali na AJPES Izpostavi Krško.

1.456 poslovnih subjektov v regiji (lani je bilo ustanovljenih 117, 
izbrisanih pa 112 družb) je imelo povprečno 10.333 zaposlenih 
oz. 314 več kot leto prej. Začetih je bilo 29 stečajnih postopkov 
(v letu 2015 jih je bilo 23), od tega 11 v družbah s področja grad-
beništva ter pet s področja gostinstva, uvedena pa sta bila tudi 
dva postopka prisilne poravnave.

Posavske družbe so lani ustvarile 3,2 milijarde evrov prihodkov 
oz. 2 % manj kot v letu 2015. Najbolj, skoraj za 156 milijonov 
evrov, so se prihodki zmanjšali v dejavnosti oskrbe z električno 
energijo, plinom in paro. Znižanju prihodkov je botrovala pred-
vsem nižja prodaja na tujem trgu, skoraj za 170 milijonov evrov 
oziroma za 9 %, na domačem trgu pa so posavske družbe ustvari-
le 100 milijonov evrov oz. 8 % prihodkov več. Kot smo poudarili 
že zadnjič, so na zmanjšanje prihodkov na tujem trgu pomembno 
vplivale velike družbe s področja energetike, ki so ustvarile tri 
četrtine tovrstnih prihodkov v Posavju, ostale družbe pa so v tu-
jini dosegle za 9 % prihodkov več kot leto prej. Kljub nižjim pri-
hodkom je posavsko gospodarstvo lani izboljšalo poslovni izid in 
neto dodano vrednost, saj je zabeležilo neto čisti dobiček v višini 
75 milijonov evrov, kar je 45 % več kakor v letu 2015. Skoraj 30 
milijonov evrov neto čistega dobička so ustvarile družbe s pod-
ročja energetike, 5 milijonov evrov družbe v dejavnosti proizvo-
dnje kovinskih izdelkov ter 4,5 milijona evrov družbe v dejavno-
sti posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili. 
Neto čisti dobiček so sicer povečale družbe v vseh dejavnostih. 
Kljub temu so družbe v nekaterih dejavnostih tudi v letu 2016 
poslovale negativno. Nad milijon evrov neto čiste izgube so iz-
kazale družbe znanstvenih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti 
ter družbe dejavnosti proizvodnje papirja in izdelkov iz papirja. 

Ustvarjena neto dodana vrednost je znašala 451 milijonov evrov 
oz. 3 % več kot v letu 2015. Največ, 133 milijonov evrov neto do-
dane vrednosti, so ugotovile energetske družbe, 39 milijonov 
evrov pa družbe na področju proizvodnje papirja in izdelkov iz 
papirja. Dodana vrednost na zaposlenega je bila v Posavju 43.702 
evrov, skoraj enaka kot leto prej.

Tudi lani je v vseh ekonomskih kategorijah prevladovala dejav-
nost oskrbe z električno energijo, ki je ustvarila kar 62 % prihod-
kov družb v regiji. 17 družb te dejavnosti, med njimi štiri velike in 
ena srednje velika, so ustvarile 2 milijardi evrov prihodkov, ime-
le 1.033 zaposlenih, ustvarile 133 milijonov evrov dodane vred-
nosti oziroma 128.450 evrov neto dodane vrednosti na zaposle-
nega. V letu 2016 so navedene družbe ustvarile 7 % prihodkov 
manj kot v letu 2015, zmanjšali so se le prihodki, doseženi na tu-
jem trgu, medtem ko so bili na domačem trgu 8 % višji, ter 8 % 
manj dodane vrednosti, a ob tem izboljšale rezultate poslovanja, 
saj so v letu 2016 dosegle skoraj za četrtino večji neto čisti dobi-
ček kot leto prej, ta je znašal 30,6 milijona evrov. Po višini ustvar-
jenih prihodkov je sledila dejavnost proizvodnje papirja in izdel-
kov iz papirja, kamor je sodilo 17 družb, ki so ustvarile dobrih 
6 % prihodkov Posavja. Njihovi prihodki so znašali 205 milijo-
nov evrov, ustvarjena dodana vrednost 39 milijonov evrov, imele 
pa so 1.072 zaposlenih. 5 % prihodkov regije pa je ustvarilo 235 
družb v dejavnosti posredništvo in trgovina na debelo razen z 
motornimi vozili (družbe, ki imajo sedež v Posavju), ki so ustva-
rile 155 milijonov evrov prihodkov ter 15 milijonov evrov neto 
dodane vrednosti, imele pa so 340 zaposlenih. Skupaj so ugotovi-
le 5,1 milijona evrov čistega dobička. Po več kot 2 % prihodkov v 
regiji so ustvarile še družbe v dejavnostih proizvodnja kovinskih 
izdelkov, razen strojev in naprav (5 milijonov evrov neto čistega 
dobička), ter trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (2,6 
milijona evrov neto čistega dobička).

Povprečna plača v posavskih družbah je lani znašala 1.534 evrov 
bruto oz. 2 % več kot leta 2015, kar je na ravni državnega pov-
prečja. Plače v neenergetskih družbah sicer za 12 % zaostajajo 
za državnim povprečjem.
 Peter Pavlovič

Dobiček povečali v vseh panogah

Največji po zaposlenih, prihodkih in dobičku
Največji zaposlovalci v regiji so Nuklearna elektrarna Krško 
(645 zaposlenih), Terme Čatež (382), Kostak (375) in Vipap 
Videm Krško (337), več kot 200 zaposlenih imajo še DS Smith, 
Resistec in Lisca. Po prihodkih prednjačijo družbe GEN-I, GEN 
energija in NEK, sledijo Vipap Videm Krško, DS Smith, Kostak, 
Zrno trgovina, Terme Čatež, Kovis in Jysk trgovina. Največ čiste-
ga dobička so ustvarile družbe GEN energija, GEN-I, Tanin Sev-
nica, Lisca, Terme Čatež, DS Smith, HESS, Kovis, Willy Stadler 
in JYSK.

Popravek
V 12. številki smo zapisali, da so posavske družbe lani na tu-
jih trgih ustvarile 63 % čistih prihodkov od prodaje, vendar je 
pravi podatek, da je bilo teh prihodkov 58 %.

Le nekaj dni po že drugi temat-
ski okrogli mizi konec maja v 
Krškem je Zavezništvo za mla-
de razveselila novica iz Bru-
slja, da so dobili odobreno 
financiranje projekta »VET-
-poslovna partnerstva o uče-
nju na delovnem mestu in va-
jeništvu« na razpisu Erasmus 
+ KA3, ki so ga poimenova-
li Master5 (Mojster5) v višini 
kar 267.466,60 evrov. Zgod-
ba oz. cilji posavskega Zavez-
ništva za mlade, ki temeljijo 
na dualnem sistemu izobra-
ževanja, je delno povzel tudi 
prijavljeni projekt, ki bo skozi 
projektne aktivnosti pripravil 
vsebinsko in pravno podlago 
za možno regulacijo izobraže-
valnega procesa, kateremu pri-
javitelji pogovorno rečejo kar 
»mojstrska šola«. O uspešnos-
ti prijavljenega projekta priča 
podatek, da je projekt Posav-
cev eden izmed le 11 izbranih 
od vsega skupaj 59 prijavljenih 
projektov iz vse EU. 

Vodilni partner projekta je kr-
ška obrtno-podjetniška zbor-
nica skupaj s partnerji: Ob-
čino Krško, Šolskim centrom 
Krško-Sevnica, sodelujejo pa 

Zavezništvo za mlade uspešno 
na razpisu za EU sredstva
POSAVJE - Zavezništvo za mlade, v katerem so na pobudo in v sodelovanju z evropskim poslancem Francem 
Bogovičem združili moči šolstvo, gospodarstvo in lokalna skupnost v Posavju, je v polnem zagonu.

tudi še partnerji iz Hrvaške, 
Srbije in Nemčije.

Izobraževanje in usposablja-
nje imata ključno vlogo v 
evropskem gospodarstvu in 
družbi, saj je ekonomska bla-
ginja močno odvisna od zna-
nja, spretnosti in kompetenc 
delovne sile. Zato so si v Za-
vezništvu za mlade s tem 
projektom za cilj zadali bolj 
učinkovito podporo razvoju 
in prepoznavnosti možnos-
ti poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja s pomočjo regi-
onalnih partnerstev med izva-
jalci izobraževanja, poslovnih 
in socialnih partnerjev, s po-
sebnim poudarkom na potre-
bah po spretnostih poklicnega 
izobraževanja na višji ravni na 
sektorski ravni. 

Učenci in dijaki po končanem 
šolanju danes nimajo ustre-
znega praktičnega znanja za 
samostojno vključitev v de-
lovni proces. Delodajalci zato 
nadaljujejo proces praktične-
ga izobraževanja, da mlade 
usposobijo za samostojno delo 
v realnem delovnem procesu, 
za kar porabijo veliko časa. S 

projektom bodo premostili ta 
problem, saj je projekt prip-
ravljen tako, da bo izobraževa-
nje potekalo po principu 4+1, 
kar pomeni štiri dni prakse v 
podjetju, en dan pa teoretično 
učenje s področja podjetniških 
znanj, kot so npr. trženje, po-
slovanje, ekonomika poslova-
nja itd. Za primerjavo: na Hr-
vaškem imajo mojstrsko šolo 
regulirano, vendar regulaci-
je ne izvajajo, zato je pri njih 
projektni cilj doseči to izvaja-
nje. Slovenija pa tega še nima 
niti reguliranega niti predvide-
nega, zato mora pripraviti pod-
lage za regulacijo. V Srbiji pa 
nimajo še nič od tega in bi bila 
to podlaga za njihovo reformo 
šolskega sistema. Vse tri ome-
njene države se bodo v okviru 
projekta zgledovale po vzoru 
Nemčije, ki ima področje moj-
strske šole odlično urejeno in 
v aktivnem izvajanju z rezul-
tati, ki so za nas primer dob-
re prakse. 

»Veseli me, da so našo inicia-
tivo »Zavezništvo za mlade« 
s projektom Master5 progra-
ma Erasmus +« prepoznali v 
Evropski komisiji kot tiste-

ga, ki dela prebojne korake 
na področju zaposlovanja in 
ustvarjanja boljših zaposlitve-
nih priložnosti za mlade. S tem 
trenutkom je posavsko Zavez-
ništvo za mlade prešlo tudi 
od besed h konkretnim deja-
njem,« je ob tem dejal evrop-
ski poslanec Franc Bogovič.

Janja Starc iz Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Kr-
ško pa je poudarila, da so že 
ob pripravi projekta verjeli v 
to, da bo njihov projekt uspe-
šen na razpisu, saj v Sloveni-
ji na tem področju obstaja vr-
zel in so prepoznali priložnost, 
da področje izobraževanja po 
končanem poklicnem in sre-
dnješolskem izobraževanjem 
premostijo s t. i. »mojstrsko 
šolo« po vzoru Nemčije. To iz-
obraževanje bo mladim omo-
gočilo pridobitev praktičnih in 
podjetniških znanj ter jih na ta 
način usposobilo za samostoj-
no delo v podjetjih, ali pa spod-
budilo, da se mladi odločijo za 
samostojno podjetniško pot. 
Ta izobraževalni proces bo lah-
ko dobra priprava na mojstrski 
izpit, s katerim si pridobiš na-
ziv mojstra.  L. K.

Gre za hčerinsko družbo dru-
žinskega podjetja Willy Stad-
ler GmbH & Co.KG s sedežem 
v Altshausnu v Nemčiji z več 
kot 200-letno tradicijo. V Slo-
veniji je začelo poslovati juli-
ja 1997 s sprva le petimi za-
poslenimi, ki so še vedno v 
podjetju, danes pa zaposluje 
že več kot 100 delavcev in ve-
lja za vzoren primer tuje inve-
sticije v občini Krško. Podjetje 
je znano predvsem po izdelavi 
jeklenih konstrukcij, sejalnih 
bobnov in opremljanju sortir-
nih linij za ločevanje komunal-
nih odpadkov, ki jih montira-
jo v številnih državah, s čimer, 
kot so poudarili na jubilejni 
prireditvi, prispevajo k čistej-
šemu in bolj zdravemu svetu. 
»Pomemben dejavnik uspeha 
so seveda naši zaposleni - vi-
soko usposobljeni, motivirani 
in prilagodljivi, pridni in želj-
ni učenja. Slovensko in nemško 
podjetje se med seboj popolno 
dopolnjujeta,« je na slovesno-
sti med drugim dejal lastnik 
podjetja Willi Stadler ml. in 
se zahvalil tudi podpori lokal-
ne skupnosti. Še posebej se je 
z nekaj unikatnimi darili zah-
valil prizadevnemu vodji obra-
ta v Krškem Stanku Ančimru.

Številne zbrane, med njimi je 
bilo poleg zaposlenih v pod-

jetju Willy Stadler in njiho-
vih poslovnih partnerjev tudi 
več kot 150 delavcev podjetja 
Stadler iz Nemčije, župan in 
podžupan Altshausna Patrick 
Bauser in Robert Schweizer, 
generalni direktor Gospodar-
ske zbornice Slovenije mag. 
Samo Hribar Milič in številni 
drugi ugledni gostje, je nago-
voril evropski poslanec Franc 
Bogovič, župan občine Krško 
v času širitve podjetja. Izra-
zil je veselje, da so takrat naš-
li skupen jezik in da je podjetje 
v tem času postalo pomembno 
in prepoznavno v našem oko-
lju. Poudaril je, da je podjetje 

Willy Stadler v naše okolje, ki 
ima veliko tradicijo kovinsko-
-predelovalne industrije, pri-
neslo nove tehnologije obde-
lovanja kovin, ki jih še nismo 
poznali, ter da rado sodeluje 
z okolico in drugimi podjetji. 
»Danes vas poznamo kot pod-
jetje, ki je dober zaposlovalec 
in ki za razliko od mnogih v tej 
panogi nima težav s pridobiva-
njem mladega kadra, saj zna-
te ceniti in nagraditi svoje za-
poslene,« je dodal. S pomočjo 
podjetja ima občina Krško ene-
ga najboljših sistemov za rav-
nanje s komunalnimi odpadki, 
je še poudaril, s čimer se rad 

pohvali tudi v evropskih kro-
gih.

Generalni direktor Gospodar-
ske zbornice Slovenije mag. 
Samo Hribar Milič je čestital 
podjetju ob jubileju: »V 20 letih 
vam je uspelo narediti izjemno 
uspešno podjetje, na katerega 
smo ponosni v vsej Sloveniji.« 
Ob tem je izrazil zadovoljstvo, 
da se gospodarski odnosi med 
Slovenijo in Nemčijo odlično 
razvijajo, saj menjava med dr-
žavam presega deset milijard 
evrov, k čemur prispeva tudi 
podjetje Willy Stadler. Podje-
tju je podelil jubilejno prizna-
nje GZS, ki ga je prevzel proku-
rist Claus Maier. Ob letošnjem 
krškem občinskem prazniku je 
podjetje prejelo tudi znak Ob-
čine Krško. 

Jubilejno prireditev so pope-
strili Pihalni orkester Krško 
pod taktirko Dejana Žnider-
šiča, Nuša Derenda, zdru-
ženi pevski zbori Posavja in 
Dolenjske pod vodstvom An-
dreja Resnika in plesna sku-
pina Selected, uvod v zaključ-
no skladbo večera Za prijatelje 
pa je na harmoniko zaigral kar 
Willi Stadler. Večer je povezo-
vala Bernarda Žarn.

 Peter Pavlovič

Vzoren primer tuje investicije
KRŠKO - Podjetje Willy Stadler d.o.o., ki deluje v industrijski coni Velika vas-Drnovo, je 29. junija s slo-
vesnostjo v Kulturnem domu Krško obeležilo 20-letnico delovanja v Sloveniji. V tem času je postalo pre-
poznavno podjetje v okolju, z več kot 100 delavci pa tudi pomemben zaposlovalec.

Lastnik vseh podjetij v skupini Stadler Willi Stadler ml. je na 
prireditvi izkazal posebno čast in zahvalo vodji obrata v Veli-
ki vasi Stanku Ančimerju, ki je prejel tri unikatna darila, med 
njimi obešalnik z napisom Slovenija.
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Podjetništvo: Svoboda, a s ceno odgovornosti 

Sogovornika današnjega Pod-
jetnega Posavja, Klaro Kra-
njec in Robija Špiler, mla-
dosti navkljub odlikuje zrelost 
pogleda na realnost okoliščin, 
v katerih deluje naše gospo-
darstvo. Vesta, da le v kolikor 
bosta vložila svoj maksimum 
v poslovno pot, se ves čas iz-
obraževala in razvojno razmi-
šljala, lahko pričakujeta ures-

ničitev svojih ciljev. Klara si 
želi doseči mednarodno pre-
poznavnost svojih blagov-
nih znamk, Robi nadgrajevati 
svoje storitve in rešitve. Po-
slovno življenje si želita obli-
kovati tako, da se bosta lahko 
harmonično razvijala tudi na 
osebnem področju. Robi nam 
je na primer zaupal, da bi si po 
vsakoletnem intenzivnem delu 
skozi pomlad, poletje in jesen 
želel pozimi vedno privoščiti 
oddih kje na toplem. Da je to 
pomembno tudi zaradi osve-
žitve glave, ki jo potrebuješ za 
nove ideje. Lani je ta cilj že do-
segel. Klara, ki pripomni, da 
čeprav si v podjetju res 'pe-
čen in kuhan', šteje predvsem 
zavestna odločitev za ta način 
življenja in obilo veselja, ki ga 
poplačan trud prinaša s sabo. 

KOT POT NA 
MAKALU

Klara Kranjec je, kot je opi-
sano tudi v kratki predstavi-
tvi, po neuspešnem iskanju 
primernega izdelka za svoje 
stanovanje sklenila sama iz-
delati svoje sanjsko pohištvo. 

Danes se ga lahko, zahvalju-
joč njeni vztrajnosti in krea-
tivnosti, v svojih domovih ve-
selijo tudi drugi. Odločitev za 
ta korak je pomirila njen ne-
mirni podjetniški duh, ki je 
le čakal na pravo idejo. Zave-
dala se je, da bo potrebovala 
nova znanja: »Ravno takrat je 
bil (leta 2015, op. a.) v Rade-
čah razpis za Podjetno v svet 

podjetništva (v nadaljevanju 
PVSP) za problemsko obmo-
čje Radeče-Trbovlje-Hrastnik 
kot naročen. In sem se prija-
vila, bila izbrana in se začela 
učiti.« Idejo je bilo potrebno 
razčleniti, dodelati, spremeni-
ti. »Pogledala sem, kaj se pri-
čakuje na trgu. Konkurenca je 
bila, a to je vedno. Pomembno 
je, da znaš poudariti razlike, 
sploh, ko zaradi kvalitete ma-
terialov in izdelave želiš upra-
vičiti nek srednji do višji ce-
novni razred, zasnova pa je v 
grobem podobna t. im. vrečam 
za sedenje.« 

Po zaključku programa PVSP 
je tako za začetek dela vložila 
svoje prihranke in odprla pod-
jetje z imenom Maklu. Po eni 
strani je izbrala Maklu kot iz-
peljanko iz dveh imen, po dru-
gi pa jo je njeno podjetniško 
izhodišče spomnilo na zna-
meniti vrh Makalu: »Že sama 
pot v podjetništvo me spomi-
nja na nek visok vrh. Najprej 
potrebuješ željo, da se odpra-
viš na pot, nato motivacijo, da 
prideš do vznožja. Vso to pot 
si prej niti ne predstavljaš. Ko 
pa prideš na vrh svoje uresni-

čene ideje – je pa razgled res 
lep.« Za Maklu je v lanskem 
letu pridobila sredstva Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj in poleg novih investicij 
lahko zaposlila še sodelavko. 
Potem ko se je na facebooku 
Maklu prvič pojavil na sim-
boličen datum, 31. decembra 
2015, so marca 2016 njene 
izdelke sprejeli v prvem pro-
dajnem salonu, takrat v Pe-
trovčah. Barvita spletna stran 
je zaživela aprila 2016 in, ka-
kor opiše nadaljnjo pot Kla-
ra: »Ena ideja je vodila v dru-
go. Danes imamo že pohištvo 
za odrasle in otroke, za hišne 
ljubljenčke, trenutno dodaja-
mo nove materiale, nova pol-
nila, poleg pohištva za notra-
njo rabo pa smo lansirali tudi 
pohištvo za zunanjo uporabo.« 

Robi Špiler je zaključil študij 
gradbeništva in na veselje so-
rodnikov še isti dan dobil po-
zitiven odgovor na razgovo-
ru za delo. Ker je slutil, da mu 
je gradbeništvo v veselje, da 
pa morda ni njegova življenj-
ska pot, predvsem v stanju, v 
kakršnem je gradbeništvo da-
nes, se je odločil, da najprej 
delo preizkusi preko študent-
skega dela. »Delal sem en te-
den. A očitno mi gradbeni-
štvo kot delo, kot idealiziran 
poklic, ki ga poznate iz opi-
sov, preprosto ni bil pisan na 
kožo. Želel sem sprejema-
ti odgovornost za svoje delo, 
a pri tem, kjer ti podizvajalci 
opravijo nadaljnje postopke, 
tega nisem mogel. Preveč sem 
nagnjen k temu, da imam ob-
čutek odgovornosti in nadzo-

Klara Kranjec, 
Maklu

Če na nek sončen dan postopaš okoli Tartinijevega trga v Pi-
ranu in za malo oddiha zaviješ v nov butični barvit hotel, te v 
svoj objem kar povabijo udobni sedeži in blazine. In ko prijet-
no 'gnezdiš', z očesom uzreš našitek z znamko tega pohištva. 
Maklu? Pa saj to je pohištvo Klare Kranjec! Podjetniške ideje so 
v mladi podjetnici tlele že nekaj časa, a je iskala tisto pravo, s 
katero bi šla na trg. Sama izdelava pohištva je zrasla iz njene-
ga priljubljenega hobija – šivanja, za katerega sta jo navdušili 
babica in mama. Prvi kosi pohištva so bili namenjeni njej sami, 
saj je za svoje potrebe iskala primerne kose, ki bi bili dovolj lah-
ki za prestavljanje po stanovanju, udobni za sedenje, praktični, 
s pralnimi prevlekami, trpežni in hkrati dizajnersko lepi. Razi-
skovala je trg, a produkta zase ni našla. »Saj potrebujem le bla-
go, stroj in voljo,« je pomislila. Danes v Radečah nastaja linija 
ročno izdelanega pohištva in ravno te dni na trg vstopajo tudi 
Maklu-jevi udobni kotički za uporabo na prostem.

Robi Špiler, 
Obilje spletna trgovina, Vrt obilja

Ko so začeli tudi prekaljeni vrtnarji in vrtnarke obiskovati pre-
davanja Roberta Špilerja in Tjaše Štruc, še zdaj v svojih dvajse-
tih, je to pomenilo, da prvič: znata pritegniti pozornost javnosti; 
in drugič: vesta, da bosta z dobrimi rešitvami različnim genera-
cijam približala dragoceno dejavnost, ki ju izpopolnjuje: vrtnar-
jenje. Po zaključenem študiju sta gradbeni inženir in magistra 
biologije in ekologije z naravovarstvom na zeleni jasi na Rožnem 
pri Brestanici uredila vrt, kjer je dejansko zaživelo harmonično 
obilje narave. Obilna zastirka iz organskih materialov, manj ple-
vela, varčevanje z vodo, vse to so odlike vrta, ki ga lahko posne-
ma vsak. Potem ko so ju vabili na vse konce Slovenije in je njun 
spletni blog Obilje male hiške, kjer prikazujeta minimalističen 
in sonaraven način življenja, dosegel neslutene obiske, je zaži-
vela še spletna trgovina z uporabnim vrtnarskim orodjem (med 
največjimi hiti je nihajna motika) in 20. aprila letos še vrtnarski 
portal s preizkušenimi nasveti. Robijeva podjetniška pot, ki se je 
začela leta 2015, občudovanja vredno uravnoteži današnja pre-
potrebna »odklop« in »priklop« na svetovi splet.

ra. Videl sem, kako se stvari na 
terenu drugače delajo od tega, 
kakor naj bi se delalo. Odločil 
sem se, da bom začel znova. 
Samostojno. A s tem padeš v 
nek vakuum,« pove Robi. »V 
šoli imaš pač tedenske, pol-
letne, triletne cilje. Naenkrat 
ni več teh ciljev. V PVPS sem 
bil vključen z neko abstrak-
tno idejo solarnega sušilnika 
in, priznam, takrat še idilič-
no gledal na svet. Štiri mesece 
sem pilil idejo, si širil obzor-
ja. Takrat se mi je to zdelo do-
brodošel pripomoček za vsak 
dom.« Izkušnja je bila vredna 
vsake vložene minute. Po kon-
cu programa je Robi odprl s. p. 
in od takrat svoje delo zasukal 
v nove dimenzije.  

OD IDEALIZIRANE 
PREDSTAVE DO 

PREBOJA NA TRG JE 
VIJUGASTA POT

V primeru pohištva pod bla-
govno znamko Maklu razli-
ka s podobnimi produkti na-
staja že pri osnovah, utemelji 
Klara: »Že na začetku sem se 
želela usmeriti čim bližje naši 
proizvodnji – to pomeni, da je 
že dobava proizvodnega mate-
riala bodisi iz Slovenije ali EU, 
prav tako so domači tudi do-
bavitelji. Če pogledava naprej 
zgradbo - polnilo, ki je recimo 
v Inspiri in FREEci, torej stiro-

Kakor nikoli ne mirujemo mediji, tako so v delovni 
tempo vpeti tudi podjetniki. Samostojna podjetniška 
pot zahteva nenehno prilagajanje razmeram na 
trgu, prožnost, razvojno naravnanost in poznavanje 
konkurence. Naša tokratna mlada sogovornika trdita, 
da so pomembne tudi osebne lastnosti podjetnika. 
Vrline in prednosti na eni ter osebne slabosti in 
šibkosti na drugi strani namreč vplivajo na razvoj 
in vodenje podjetja. Izkazuje se tudi, da se današnje 
generacije podjetništva lotevajo drugače, predvsem pa 
se je sidrišče njihovih dejavnosti iz fizičnega preselilo 
v spletno okolje. Uspešni pa so vedno tisti, ki so v 
nečem prvi. Takšno je bilo tudi podjetje Stadler in z 
njim Willy Stadler d. o. o. Naj bo branje prijetno.   

Vsakodnevno se na podjetniško pot podaja mnogo Posavcev. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2016 v Posavju ustanovljenih 117 gospodar-
skih družb, a je v istem letu s poslovanjem prenehalo (bilo izbrisanih) 112 družb (30,2 % več kakor v letu 2015). Začetih je bilo 29 stečajnih postopkov (v letu 
2015 je bilo teh postopkov 23). Tudi po mnenju naših sogovornikov, mladih podjetnikov, ki jih odlikuje zdrav optimizem, se ta del gospodarske slike vse prema-
lokrat poudarja. Zadnja leta se, s pogostim poročanjem medijev o uspešnih zgodbah, uveljavitvi inovacij, presenetljivih modernizacijah in digitalizacijah, prodo-
rih na globalni trg, večjih zaslužkih prej 'malih ljudi', splošni pogum Slovencev za samostojno podjetniško pot počasi krepi. Kljub pogumu pa na sam uspeh poti 
vpliva izredno veliko dejavnikov ter, navsezadnje, tudi srečnih naključij.  

nadaljevanje na str. 12
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porne kroglice. Te so sveže, ne 
reciklirane, namensko nareje-
ne kroglice za tovrstno pohi-
štvo.« Imajo tudi posebno no-
tranjo prevleko, ki je bolj gosto 
tkana, kakovostna, ima trojne 
šive, razvili pa so tudi poseben 
žep oziroma sistem za polnje-
nje. Polnilni žep in polnilna 
vreča se namreč spneta z za-
drgo, kar omogoča lažji pretres 
polnila. »Izdelki so trpežni in 
narejeni za uporabo v prosto-
rih z visoko frekvenco upora-
be. Moj moto namreč je: zakaj 
bi se pohištvo nekega dne od-
ločilo, da mora stran, če se lah-
ko tako zaradi njegove kvalite-
te odločimo mi.«

Demonstrirala je, da je zgor-
nja prevleka snemljiva in pral-
na v pralnem stroju, na izdel-
kih je tudi zaščita za otroke. 
Zagotoviti vse te kriterije že v 
proizvodnji pa ni mačji kašelj. 
Pomembna ji je tudi stalna do-
segljivost stranki, če kadar koli 
potrebuje nasvet ali servis. 
 
A kljub temu je pot do prodaje 
narejenega izdelka precej viju-
gasta. Klari je bil ravno ta pre-
boj največji izziv. Strinjala se 
je z Robijevim mnenjem, da te 
na začetku preveva precej ide-
alizirano vzdušje: »Seveda, ko 
razvijaš produkt, si nad njim 
navdušen in misliš, da bo ne-
kaj takega res želel prav vsak 
kupiti. A od tam je še dolga pot. 
Zgraditi blagovno znamko, se 
pozicionirati na trgu. Znati 
moraš predstaviti izdelek, na-
rediti katalog, predvsem pa ve-
deti, katere kupce želiš imeti. 
Vprašati se moraš: kaj želim s 
svojim izdelkom pravzaprav 
doseči? Kje ga želim predstavi-
ti končnemu kupcu? Po katerih 
kanalih ga želim doseči?« Pot-
rebna je akcija: enostavno pri-
jeti telefon v roke, poslati mail, 
priti do sestankov. »Ja, se stri-
njam, v začetku nihče ne pride 
kar sam do tebe. Ti moraš biti 
na pravem mestu.«

Dostopnost kupcem preko naj-
različnejših kanalov Maklu za-
gotavlja tako, da prodaja pre-
ko retailer-jev in hkrati preko 
lastne prodaje, dnevno promo-
cijo imajo zaenkrat predvsem 
preko socialnih omrežij. Pravi, 
da šele, ko imaš svoj izdelek, 
ki se prebija na trg, se zaveš, 
kako dragocena sta promoci-
ja in marketing. »Brez tega pa 
res ni nič. Konkurenca je huda 
in se je pač resnično treba raz-
likovati od ostalih.«

Lansko leto je bil Maklu pri-
soten na sejmu MOS, kjer je 
bila Klara razglašena za Ta-
lent MOS-a. Ker ji je najljubša 
direktna predstavitev, stik iz 
oči v oči, Klara ne skriva nav-
dušenosti nad sejmi: »Sejmi 
so super, ker tam vidiš, kaj vse 
potrebuješ, kako se organizi-
rati, kako se predstaviti. Vsak 
sejem je druga izkušnja. Tam 
imaš stik tako s kupci kot pro-
dajalci, poslovnimi partnerji. 
Velika frekvenca ljudi ti omo-
goča spoznavanje tudi na B2B 
ravni.« Zaenkrat ne prednjači 

noben izmed prodajnih kana-
lov, vsi so nekako izenačeni po 
uspešnosti. 

In kdo so pravzaprav ciljni 
kupci pohištva Maklu: »To so 
ljudje, ki imajo radi kakovos-
ten, funkcionalen produkt in 
so v začetku pripravljeni inve-
stirati malo več denarja, ki pa 
se jim bo kasneje povrnil sko-
zi uporabo. So svobodomisel-
nega duha, radi v družbi, nara-
vi, obiskujejo razne prireditve. 
Radi imajo udobje v svojem 
prostem času, na poslovnem 
področju so uspešni.« In po-
datki kažejo, zadovoljno ugo-
tavlja, da to svojo ciljno publi-
ko že dosegajo.

NE NAREDI POSEL 
»IZ«, TEMVEČ 

»OKOLI« SVOJEGA 
HOBIJA

Klara in Robi sta poudarila, 
da se skozi podjetniške začet-
ke zelo veliko naučiš tudi o sa-
mem sebi. Nekateri ljudje radi 

vodijo, drugi so raje vodeni. 
Biti sam svoj šef zahteva ve-
liko samodiscipline in samo-
nadzora. Tega Robiju ne manj-
ka: »V mislih so mi še dolgo 
ostale besede Roberta Andol-
ška, recimo, da si mora podje-
tnik zastaviti povsem konkre-
tno časovnico. Ta in ta dan je 
namenjen temu, drugi temu, 
tretji je morda prost za odhod 
v hribe in podobno. Takšne 
nasvete sem na začetku poti 
poskušal aplicirati na svoj s.p. 
Nekateri so odlično delovali, 
tega z urnikom uporabljam in 
imam natančen urnik za vsak 
teden posebej.« 

Nato pa se skozi proces razi-
skovanja svojega izdelka, trga, 
kupcev soočiš tudi s svoji-
mi ugotovitvami. Robi potrdi: 
»Seveda pa hitro prideš tudi do 
lastnih, drugačnih ugotovitev – 
če vzameva na primer splošno 
sprejeto mnenje, da je priporo-
čljivo, da si hobi spremeniš v 
posel. Češ, delaj, kar te veseli. 
To sem tudi sam poskusil stori-
ti, rekoč, moj hobi je vrtnarje-
nje in bom to počel pri drugih 
doma.« Posla mu sicer ni manj-
kalo, a mu je po zaključenem 
delovniku zmanjkalo energi-

je za drugi del njegove poti, 
kreativno iskanje novih reši-
tev, razvijanje novih poslov-
nih idej, pove: »Za kreativo, ki 
je tudi smisel takšne poti, sem 
bil na koncu dneva, kljub na-
vajenosti na to delo, enostavno 
preveč utrujen. Če meniš, da je 
cilj, da razvijaš še kaj drugega, 
potem mora biti pot drugač-
na. Zastavil sem drugače: ne 
naredi posel iz svojega hobija, 
ampak ga naredil 'okoli' svo-
jega hobija. Pomembno je, da 
kreativa ostane kreativa in ni 
le pretvorjena v rutino 'gre-
mo delat, delat, delat'. Kreati-
va mora vedno biti in če je ta 
povezana s hobijem v svojem 
centru, potem je super.«

Potem, ko je bil po PVSP preos-
tanek leta 2015 posvečen pos-
lu vrtnarjenja, mu je leta 2016 
uspelo uresničiti osnovno vizi-
jo. Obisk njunega bloga je na-
mreč rasel in rasel, zato mu je 
pridružil še spletno trgovino. 
»Moraš biti prožen. Pregledal 
sem obstoječe prakse tudi v tu-
jini, začela sva s spletno trgo-
vino in v njej ponudila orod-

je, ki ga v Sloveniji prej ni bilo. 
Poleg tega sem začel ponujati 
tudi rešitve. Tako nisem le nek 
tip, ki prodaja, ampak nekdo, 
ki še pomaga iskati odgovore, 
ki iz lastnih izkušenj lahko ne-
kaj priporoča. To se je izkazalo 
za zelo dober koncept. Je pa tu 
pomembna iskrenost.«

Svojo pot do sedaj ocenjuje 
kot uspešno, a stoji na trdnih 
tleh: »Ko je neka uspešna pod-
laga zastavljena in podjetniška 
zgodba ustvarjena, se ne sme 
podjetnik nikoli ustaviti. Ljud-
je, ki take poti niso izkusili, si 
interpretirajo: 'Ti uspe in si 
frajer.' Na poti v resnici prideš 
do ugotovitve, da deluje le pot: 
giving is living (dajati je živeti). 
Ves čas moraš torej ustvarjati 
in imeti cilje.«

Motivacijo si iz dneva v dan 
gradiš sam, povesta sogovor-
nika. Robi si je na primer pos-
tavil konkreten cilj, da bo ob 
prodanem tisočem kosu orod-
ja na spletu zaživel spletni vr-
tnarski portal, kjer bodo bralci 
lahko dostopali do še več vse-
bin, znanja, uporabnih infor-
macij. »Zastavil sem si 'dead-
line'. Ker oblikujem vse sam, 

sem si lažje načrtoval ta cilj. A 
vseeno je bil kar naenkrat ti-
soči kos motike prodan, jaz pa 
sem moral izpolniti obljubo 
samemu sebi. Vrtnarski por-
tal je zaživel. In prišle so nove 
možnosti dela, saj so določena 

podjetja prepoznala mene kot 
nekoga, preko katerega lahko 
širijo tudi svoje vsebine oziro-
ma izdelke.«

PODJETNIŠKI 
BALON, NAPAKE 

IN GENERACIJSKO 
RAZLIKOVANJE

Klara in Robi sta s svojo po-
slovno potjo zadovoljna. Tudi 
sicer optimistično zreta v pri-
hodnost. Maklu je podjetje v 
razvoju, ki še vedno krepi svo-
jo prepoznavnost, trenutno pa 
se poskušajo pozicionirati na 
tujih trgih. »Predvsem so za 
nas aktualne države Hrvaška, 
Nemčija in Avstrija. Želim si, 
da blagovna znamka postane 
prepoznavna tudi na evrop-
skem trgu,« zaupa Klara. Robi 
je še vedno presenečen nad 
tem, koliko ljudi ju spremlja. 
Pravi, da bi vsi danes radi ne-
kaj prodajali, ampak ne more-
jo priti do kupcev: »Ravno to 
se bo zelo tržilo v bodoče – po-
zornost in zaupanje ljudi.«

Bolj kot v konkurenci, ki jo je-
mljeta kot pozitivno spodbu-
do pri delu, vidita težavo v 
slabem razumevanju realno-
sti podjetništva, tudi v krogih, 
ki se s spodbujanjem podje-
tništva profesionalno ukvar-
jajo. »Normalno, da narediš 
napake. Prav pa bi prišlo ime-
ti nekoga, ki bi ti pomagal pre-
poznati, katere so tiste napa-
ke, ki bi se jim bilo za dober 
začetek bolje izogniti, na pri-
mer kakšne, ki so povezane s 
financami oziroma te preveč 
stanejo in bi to lahko ogrozilo 
tvojo pot. Ker vse se začne in 
konča pri financah. Če prodaš 
izdelek v določenih količinah, 
potem dobiš določen kapital 
za financiranje sprotnih stro-
škov in samega razvoja,« doda 

Klara. Podjetništvo se v resni-
ci namreč dogaja nekje vmes, 
med razpisi, uradi, trgom, tve-
ganji, vsakodnevnim preživet-
jem, in tam so tudi prave slike 
podjetniških zagat še neuve-
ljavljenih podjetij. Robi opo-

zori: »Ne morem oceniti, kako 
podjetni so mladi. Vem pa, da 
je podjetništvo en 'hype' zdaj-
le, ki ne uspe vsem ... a o tem 
se ne govori. Ne dovolj. Tre-
nutno imamo tako nek balon 
znotraj sveta podjetništva, 
ki se je začel nekje pred pe-
timi leti s start–upi, njihovo 
popularnostjo in evropski-
mi razpisi za ta namen. A na 
trgu je velika gneča, še pose-
bej v današnji dobi, kjer imaš 
dejansko en telefon, en 'gad-
get', kjer z aplikacijami s ce-
lega sveta posamezniki ureja-
mo svoje življenje. Ker je vse 
postalo univerzalno, je veliko 
manj priložnosti v nekih obrt-
nih lokalnih sferah in več v IT–
ju. Pri nas seveda pride vse z 
zamikom, zato uspejo tisti, ki 
so v nečem prvi. Zdaj je še ved-
no moderno, da ima vsak sple-
tno trgovino. A zares uspelo je 
tistim, ki so v nečem prednja-
čili. Tisti so pobrali smetano. 
V tem podjetniškem balonu je 
res veliko šuma, malo pa jih 
zares prodre skozi.«

Današnje podjetništvo je za-
radi velike popularizacije in 
pogostega manjka tal pod 
nogami razpeto med dvema 
skrajnostma. »Lahko ti nes-
luteno uspe ali pa neverjetno 
padeš. Če pogledava nekoga, ki 
je imel neko lokalno trgovino. 
Bilo je povpraševanje, a hkra-
ti omejeno število kupcev, to-
rej je bila neka pot vmes. Se-
daj pa je prišlo do ekstremov 
in nanje država pač ni priprav-
ljena, je še vedno nekje zadaj. 
Že 17 – 19 % davka na dobiček 
za d.o.o. je v bistvu čisti poka-
zatelj tega, da državi ni želja 
poloviti uspešne, ampak da jih 
raje pošiljamo ven. Med temi 
je zelo veliko mladih. Uspehi 
se namreč dogajajo ravno na 
takih področjih, ki jih večina 
ne razume v določenem času,« 
nadaljuje Robi. 

Izkušnje starejših genera-
cij so nedvomno dragocene, 
a je v nekaj letih zaradi hitro-
sti sprememb in globalnosti 
trga očitno tudi pri nas nasta-
la precejšnja razlika med sta-
lišči mlajših in starejših o te-
meljnih postulatih razvoja in 
prodaje. Sogovornika opaža-
ta, da nastaja razkorak v pog-
ledu na današnje storitve in iz-
delke. Robi slikoviteje pojasni: 
»Starejši razmišljajo predvsem 
klasično, na način: ta izdelek je 
iz tega in tega materiala, kate-
rega nabavna cena je toliko in 
toliko. Potem je zraven še de-
lež prodajalca. In tako si razlo-
žijo ceno, nekateri jo tako tudi 
še vedno postavljajo. A danes 
smo že šli iz te čiste material-
nosti ven. Ni več 'hec' v mate-
rialih, nabavnih cenah, ampak 
v izkušnji in kvaliteti rešitve, 
ki ti jo nek izdelek ponudi. Da-
našnji mladi to logiko prej ra-
zumejo. Pri nekaterih narodih 
je drugače.« Japonci na primer, 
pove, postavijo ceno z druge-
ga konca, torej, da ocenijo, ko-
liko je vredna njihova rešitev, 
koliko bo nekomu ta rešitev 
prihranila dela ali denarja, in 
se potem ozrejo nazaj na izde-
lek. Ta način pa je bliže današ-
njim mladim. 

Robi si želi, da bi mladi, ki se  
šolajo, na nek način prej priš-
li do realne slike o bodočem 
poklicu in ne sledili neki fik-
ciji ali pasivnosti skozi šol-
ski sistem. Zaenkrat še ne ve, 
s kakšnimi vzvodi bi to lahko 
dosegli. Pojasni, da si v podje-
tništvo zaenkrat ne bi upal na-
govarjati nikogar: »Definitiv-
no pa omogoča več svobode, a 
s ceno odgovornosti zraven.« 
Klara medtem poudarja, da je 
odločitev za podjetništvo pra-
va, če imamo 'jasno' predstavo 
o sebi in svojih željah: »Rek-
la bi, naj potencialni podje-
tnik najprej dobro premisli, 
če je izbrana podjetniška ide-
ja prava in če jo bo lahko delal 
celo življenje, če bo pač delal 
s srcem. Naj se posluša, ohra-
nja svojo pot, poleg tega pa naj 
se vedno izobražuje. Lahko se 
namreč obračaš na ljudi, da 
ti svetujejo, a odločitev je na 
koncu tvoja. In ko najdeš, kar 
si želiš, se boš tudi odločil na-
rediti ta korak. Moraš vedeti, 
kaj si želiš v svojem življenju. 
Veliko je odrekanja, 'kuhan in 
pečen' si v podjetju. Daš vse na 
kocko, a stvari pogosto ne po-
tekajo tako, kot si želel, pla-
niral. Čeprav si prej narediš 
plan, finančni, časovni itd., se 
to počasi podira. Nam se je za-
mikalo že z vstopom na trg, in-
tenzivnostjo vstopa. S tem so 
se premikale tudi stvari glede 
finančnega vidika in razvoja. A 
nekako se vse izide, če je ide-
ja prava in če imaš veliko vo-
lje in vztrajnosti.«

Naj se izide vsem, ki se na to 
pot podajate. Da pa se bo še 
lažje, so vam v spodbudo tudi 
naši zapisi v Podjetnem Posav-
ju. Do prihodnjega branja vam 
želimo obilo poslovnih uspe-
hov.
 Maruša Mavsar

Podjetništvo: Svoboda, a s ceno odgovornosti
nadaljevanje s str. 11

Ko se je vrsta dejavnosti spreminjala in širila tudi z izobra-
ževalnimi dogodki, sta Tjaša in Robi svoje delo usmerila v 
drugačno formalno obliko, Zavod Obilje. Poleg strani z vr-
tnarskimi nasveti omenjeni zavod izdaja tudi spletno trgo-
vino s pripomočki za kar najboljšo vrtnarsko izkušnjo in ne-
katerimi drugimi izdelki, ki po prepričanju obeh snovalcev 
sodijo v sonaraven način življenja.

Pod okriljem Maklu-ja v Radečah vsakodnevno nastajajo bar-
vite kolekcije za udobno sedenje. Najbolj prepoznaven je go-
tovo fotelj Inspira, sledi mu simpatična blazina FREE-ca (na 
sliki jo uporablja glasbeno nadarjena domačinka Gaja Pres-
tor), poleg fotelja se prilega tudi taburet Inspira, najrazlič-
nejši vzglavniki in ostali kosi. Te dni so lansirali še linijo za 
udobje na prostem, vrtu, terasi.
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Willy Stadler d.o.o. dobavlja matičnemu pod-
jetju jeklene konstrukcije, sejalne bobne in 
opremlja sortirne naprave z elektrotehniko. 
Proizvodne hale so opremljene s sodobni-
mi tehnikami in stroji. Dejavnosti hčerinske-
ga podjetja vključujejo lasersko rezanje, kriv-
ljenje, prebijanje, žaganje in vrtanje jeklenih 
palic, varjenje in montažo. Družba ima nas-
lednje certifikate: Sistem vodenja kakovo-
sti ISO 9001: 2008, Sistem ravnanja z oko-
ljem ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, 
SIST EN ISO 3834-2:2006 in SIST EN 1090-
1:2009+A1:2012 EXCT 3.

Letos podjetje Willy Stadler d.o.o. praznuje 
svojo 20. obletnico, ki so jo obeležili s pra-
znovanjem, katerega so se udeležili vsi za-
posleni v skupini Stadler. Med 29. junijem 
in 1. julijem je približno 150 ljudi iz Nemčije 
in mednarodnih pisarn skupine Stadler pri-
potovalo v Slovenijo, da bi skupaj s sloven-
skimi kolegi proslavili to posebno obletnico. 
Tega praznovanja so se v četrtek, 29. junija, 
udeležili tudi častni gostje: Franc Bogovič, 
EU poslanec in nekdanji župan Krškega, Pa-
trick Bauser, župan Altshausna - sedež pod-
jetja se nahaja v Nemčiji, Robert Schweizer, 
podžupan Altshausna, in  mag. Samo Hribar 
Milič, generalni direktor GZS. Uradni del pra-
znovanja se je odvijal v četrtek, 29. junija (več 
o tem lahko preberete na strani 10), v petek, 
30. junija, pa so zaposleni uživali na brego-
vih reke Krke.

Willi Stadler, direktor in edini lastnik vseh 
družb v skupini Stadler, je odgovoril na ne-
kaj vprašanj o tem posebnem dogodku in 
o samem hčerinskem podjetju Willy Stad-
ler d.o.o.

Kakšna pričakovanja ste imeli ob ustano-
vitvi hčerinskega podjetja in ali so se ta 
pričakovanja izpolnila?

V začetku nismo imeli previsokih pričakovanj, 
ker nismo poznali ne države ne ljudi. Toda 
naša pričakovanja so bila v zelo kratkem času 
več kot izpolnjena. Smo srečni in hvaležni za 
to "lepo in uspešno hči" v Sloveniji. Danes si 
podjetja Stadler brez slovenskega hčerinske-
ga podjetja ni več mogoče predstavljati. Za 
nas je to podjetje sreča in dragulj!

Zakaj ste se odločili za ustanovitev pod-
jetja v Sloveniji? 

To je bilo pravzaprav bolj naključje kot v pri-
hodnost usmerjena strategija. Dobra stran-
ka družbe Stadler iz Nemčije je kupila pod-
jetje v Krškem in nas nato prosila, da bi mi 
zanjo v Sloveniji proizvajali dele. Kmalu smo 
bili zelo navdušeni nad spretnostjo in viso-

ko motivacijo slovenskih delavcev.

Kako vidite podjetje Willy Stadler d.o.o. 
v prihodnosti? Je družba Willy Stadler 
d.o.o. pripravljena na soočenje z izzivi 
prihodnosti?

Podjetje Willy Stadler d.o.o. je dobro priprav-
ljeno na prihodnje izzive. Na eni strani ima-
mo zelo veliko sodobnih strojev, vključno z 
dvema popolnoma novima CNC laserjema 
za laserski razrez, na drugi strani pa imamo 
odlično ekipo z zelo dobro usposobljenimi 
in visoko motiviranimi zaposlenimi. Prav tako 
imamo možnosti za prostorsko širitev. Tu-
kaj imamo izjemno podporo Občine Krško.

Kaj odlikuje podjetje Willy Stadler d.o.o. 
in kako se hčerinsko podjetje razlikuje od 
konkurence?

Družbo Willy Stadler d.o.o. odlikuje na eni 
strani odlična kakovost njenih izdelkov, na 
drugi strani pa ogromna fleksibilnost in učin-
kovitost v proizvodnji. Pri našem hčerinskem 
podjetju velja podobno kot pri japonskem 
proizvajalcu avtomobilov: "Nič ni nemogoče." 
Naše slovensko hčerinsko podjetje ni le do-
bavitelj jeklene konstrukcije v Nemčijo, am-
pak ima trenutno tudi veliko število lastnih 
izdelkov, kot so npr. sejalni bobni, težki ve-
rižni transporterji, lastno proizvodnjo stikal-
nih omar, vključno z razvojem programske 
opreme in novih inovativnih izdelkov, kot je 

na primer odstranjevalec etiket. Prav tako 
imamo odlične slovenske montažne ekipe, 
ki delajo odlično reklamo za celotno skupi-
no Stadler po vsem svetu.

Pri katerih odločitvah sodelujete tudi vi? 
Koliko prostega prostora glede sprejema-
nja odločitev imajo na razpolago v hčerin-
skem podjetju?

Slovensko hčerinsko podjetje ter naš poo-
blaščeni predstavnik in vodja Stanko Anči-
mer imata veliko svobode glede sprejemanja 
odločitev in lahko skoraj o vsem samostojno 

odločajo. Naš drugi direktor, gospod Maier, 
je zaradi usklajevanja vsaj tri- do štirikrat le-
tno v Sloveniji. Jaz imam določen datum za 
obisk Slovenije v decembru, ko imajo zapos-
leni novoletno zabavo, v zadnjih letih pa sem 
večkrat potoval v Slovenijo, saj smo osvojili 
več nagrad. Na splošno imam veliko zaupa-
nje v družbo Willy Stadler d.o.o.!

Katere posebnosti ima slovenski trg?
Slovenski trg je pri dveh milijonih prebival-

cev povsem obvladljiv. Kljub temu pa smo 
ponosni, da smo v Krškem postavili prvo sor-
tirnico gospodinjskih odpadkov v Sloveni-
ji. Lansko leto smo obnovili sortirno linijo v 
Celju, sedaj pa naj bi sortirno linijo postavi-
li tudi v Mariboru. Te sortirne linije so tudi 
dobra referenca za druge države, kot so Hr-
vaška, Srbija in druge.

Kje so razlike med slovensko in nemško 
kulturo? Prihaja včasih do nesoglasij?

Slovenska in nemška kultura sta si zelo po-
dobni. Po eni strani pripisujeta velik pomen 

dobremu delu in vrlinam, kot so pridnost, 
redoljubnost, natančnost. Veliko zaposle-
nih v našem slovenskem hčerinskem pod-
jetju ima svoj vinograd, veliko nemških de-
lavcev ima ali so imeli majhno kmetijo. 
Po drugi strani pa se znamo ob trdem delu 
vsi tudi zabavati. Uživamo na piknikih v Slo-
veniji, tudi v vinogradih zaposlenih - tam 
nam velikokrat postrežejo domač kruh, klo-
base ... In ne nazadnje - slaven in okusen 
cviček!

Willy Stadler d.o.o.

Lepa in uspešna hči 
matičnega nemškega podjetja

Willy Stadler d.o.o. je hčerinsko podjetje nemškega podjetja Stadler in je bilo s petimi zaposlenimi ustanovljeno leta 
1997 v Krškem. Leta 2016 je bilo v podjetju zaposlenih že 98 delavcev. Letos praznuje 20 let delovanja, ki jo je obele-
žilo prejšnji konec tedna s praznovanjem v Kulturnem domu Krško in druženjem ob reki Krki. Ob jubileju je podjetje 
prejelo tudi jubilejno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije.

Lastnik podjetja Willi Stadler

Podelitev priznanja GZS

Udeleženci jubilejne prireditve v Kulturnem domu Krško

Lokacija podjetja v Veliki vasi (Foto: Foto Potočnik)
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»Z glasbo sem povezana že 
od zgodnjega otroštva, saj je 
moja mama glasbenica. Veli-
kokrat sem zaspala kar pod 
klavirjem, saj sem zelo rada 
poslušala, ko je mama vadi-
la,« pripoveduje mlada nadar-
jena violinistka Tanja Sonc, ki 
se je rodila leta 1992. Odraš-
čala je v Radečah, violino pa je 
prvič držala v roki pri štirih le-
tih in pol, pri šestih je že hodi-
la na tekmovanja in nastope. 
»Starši in družina so ključne-
ga pomena na moji umetniški 
poti. Njim lahko zaupam vse 
svoje negativne misli, dvome, 
razočaranja, vzpone in padce, 
obenem pa vem, da mi bodo 
vedno pripravljeni nesebič-
no pomagati in si bodo vze-
li čas zame, ko bom v težavah 
ali bom imela domotožje. Moja 
družina me je vedno podpira-
la na moji poti in zelo sem jim 
hvaležna za vse, kar so naredili 
zame,« doda in nadaljuje, da so 

»Nastopati doma je najlepše«
RADEČE - V prihajajočih dneh, od 12. do  15. julija, se bo na koncertih v domačem kraju ter v Kostanjevici 
na Krki in v Sevnici predstavila violinistka Tanja Sonc, ustanoviteljica Sonc Festivala. Letos se je glasbenici 
kot umetniški vodja in izvajalec pridružil še hornist Boštjan Lipovšek.

za njene umetniške uspehe po-
membni tudi odlični glasbeni 
mentorji. »Violino sem se za-
čela učiti pri prof. Arminu Se-
šku na glasbeni šoli na Konser-
vatoriju za glasbo v Ljubljani. 
Študij sem nadaljevala pri pro-
fesorju Primožu Novšaku na 
Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni, kasneje sem se izpopolnje-

vala pri prof. Igorju Ozimu ter 
Wonji Kim Ozim na Mozarte-
umu v Salzburgu. V letošnjem 
juniju sem z odliko zaključi-
la svoj drugi magistrski  štu-
dij pri prof. Nori Chastain v 
Zürichu, kjer sem študirala od 
leta 2012,« obudi mlada glas-
benica spomin na osebe, ki so 
ji dale mnogo neprecenljivega 

glasbenega znanja. Bogate iz-
kušnje je pridobivala na števil-
nih državnih in mednarodnih 
tekmovanjih, kjer je posegla po 
najvišjih mestih, v novi sezoni 
2017/2018 pa bo po uspešno 
opravljeni avdiciji postala čla-
nica Komornega orkestra Züri-
ch (ZKO), česar se zelo veseli. 

Tanja Sonc se še vedno rada 
vrača v domači kraj. »Nastopa-
ti v domačem kraju je najlep-
še, saj me veliko ljudi pozna, 
čuti se povezanost s publiko, 
poleg tega pa se vse odvija na 
osebnem kontaktu. Lepo je, ko 
me pridejo poslušat sorodni-
ki, prijatelji, znanci,« pravi in 
nadaljuje, da želi projekt Sonc 
Festival v naslednjih letih še 
razširiti, predvsem s koncer-
ti za mlajšo publiko, ter pripe-
ljati čim več tujih glasbenikov, 
ki bodo spoznavali tudi lepote 
naše dežele. 
 S. R., foto: Mitja Resnik

Tanja Sonc

Učenci z izjemnim učnim uspe-
hom v času OŠ so: Nika Kvar-
tuh, Zala Roguljič in Matija 
Kodrič (OŠ Artiče), Vanessa 
Kukovičič (OŠ Bizeljsko), Aleš 
Ferenčak, Jan Klarić, Maj Po-
har, Ana Radić, Nana Bedek, 
Andraž Lopatič, Zala Rosto-
har, Maja Tomše, Veronika 
Strnad, Jakob Fifnja in Matic 
Antolovič (OŠ Brežice), Tjaša 
Horžen, Leja Lopatič, Arne 
Lovše, Filip Orešnik, Matija 
Račič in Ana Maja Zorko (OŠ 
Cerklje ob Krki), Domen Ger-
jevič, Gaj Jakovina, Veroni-
ka Kelher, Manuela Kovačič 
in Eva Krošelj (OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova), Katarina 
Ivančič, Živa Strgar in Maja 
Žnidarič (OŠ Globoko), Ta-
deja Osojnik, Tomaž Trav-
nikar in Neli Verstovšek (OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece) ter 
Urška Cirnski, Klara Drmaž, 
Luka Fakin, Matic Kustrin in 
Sara Zofič (OŠ Velika Dolina). 
Tri devetošolke so v vseh de-
vetih letih šolanja poleg izje-
mnega učnega uspeha osvoji-
le zlato priznanja ali 1. mesto. 
Erin Novak iz OŠ Brežice je na 
DP v atletiki že drugo leto za-
pored osvojila 1. mesto v su-
vanju krogle za starejše učen-
ke. Učenka OŠ Bizeljsko Nika 
Pinterič je na državnem šol-
skem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni osvojila zla-
to priznanje. Maja Glogovšek 
(OŠ Artiče) se lahko pohvali še 
z zlatim priznanjem na držav-
nem tekmovanju iz znanja ge-
ografije.

Letošnja najuspešnejša deve-
tošolka generacije mladih, ki 
v šolskem letu 2016/2017 za-

Kar 41 z izjemnim uspehom
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je 20. junija v Viteški dvorani brežiškega gradu tradicionalno spre-
jel najuspešnejše osnovnošolce v iztekajočem se šolskem letu. Takih, ki so v vseh razredih dosegli izjemen 
učni uspeh, je letos kar 41. Najuspešnejša učenka prihaja iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

ključuje svojo osnovnošolsko 
pot, je Lucija Ogorevc, ki pri-
haja iz OŠ dr. Jožeta Toporiši-
ča Dobova. Poleg izrednega uč-
nega uspeha v vseh letih OŠ je 
dobitnica zlatega priznanja na 
državnem tekmovanju iz logi-
ke - logična pošast in 1. nagra-
de na 14. mednarodnem tek-
movanju za pihala Požarevac 
2017 (na saksofonu v 2. kate-
goriji). Na dobovski šoli so o 
Luciji med drugim zapisali, da 
se njena odličnost kaže v dveh 
zlatih in štirih srebrnih prizna-
njih, ki jih je osvojila na občin-
skih in državnih tekmovanjih, 
od matematike do glasbe. Je 
delovna, sodelovala je na šol-
skih prireditvah, aktivno de-
lovala v oddelčni skupnosti, 
sošolci so jo izbrali za vzorno 
učenko.

Kot je devetošolkam, deve-
tošolcem, ostalim učencem, 
mentorjem, razrednikom, rav-
nateljem in staršem v nagovo-
ru povedal župan Ivan Molan, 
je, sodeč po velikem številu 
udeležencev sprejema, bre-
žiška občina občina pridnih 

in nadarjenih učencev. Župan 
je sprejel tudi učence, ki so v 
šolskem letu 2016/17 osvo-
jili bodisi zlato priznanje bo-
disi 1. mesto na državnih ali 
mednarodnih tekmovanjih kot 
ekipa ali posamezno. V roko je 
segel 51 mladim folkloristom 
in folkloristkam OFS Kresni-
ce iz OŠ Brežice, OFS Vesele 
šefle iz OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece ter OFS Sonček in 
OFS Kosci iz OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova - Podružnič-
ne šole Kapele (zlato prizna-
nje na državnem srečanju OFS 
Ringaraja 2017); Saši Starc, 
Delfini Morina, Kaltrini Mo-
rina, Evi Blažič, Simoni Braj-
dič, Doniti Hodža in Martire 
Hodža iz OŠ Brežice (ekipno 
prvo mesto na državnem tek-
movanju v mali odbojki za 
osnovne šole s prilagojenim 
programom (OŠPP); Brajdiče-
va, Blažičeva ter sestri Hodža 
poleg Sebastijana Gračnar-
ja, Dejana Črpiča in Dejana 
Plevnika sestavljajo tudi eki-
po, ki je osvojila prvo mesto na 
DP v velikem kanuju za OŠPP); 
učencem Glasbene šole Breži-
ce Viti Smrekar (1. nagrada 
za violino v bebi kategoriji na 
6. mednarodnem tekmovanju 
»Fantast 2017«), Janji Ajster 
(zlata plaketa za harmoniko 
v 1b kategoriji na 46. tekmo-
vanju mladih glasbenikov RS 
- TEMSIG 2017), Naii Vidmar 
Orgad (zlata plaketa za tam-
burico v 1b kategoriji na tek-
movanju TEMSIG 2017), Mar-
tinu Ureku (zlato priznanje za 
kitaro v 1. kategoriji na Dnevih 
kitare v Krškem), Janžu Re-
nerju (1. nagrada za klarinet 
v predkategoriji na 14. med-

narodnem tekmovanju za pi-
hala Požarevac 2017) in Julii 
Smrekar (1. nagrada za klavir 
v 2. kategoriji na 4. mednaro-
dnem glasbenem tekmovanju 
»Bistrički zvukolit« 2017); Ni-
kolaju Kevu iz OŠ Artiče (1. 
mesto na šolskem športnem 
tekmovanju v namiznem te-
nisu v kategoriji učenci sede), 
Ani Sever iz OŠ Artiče (zlato 
priznanje na državnem tek-
movanju iz logike), Domnu 
Stojanoviću in Naji Pinte-
rič iz OŠ Brežice (zlati prizna-
nji v dveh kategorijah v mi-
selnih športih na državnem 
šolskem prvenstvu Memoria-
da 2017), Zali Kek iz OŠ Bre-
žice (zlato Cankarjevo prizna-
nje na državnemu tekmovanju 
iz znanja slovenščine); Timu 
Jambrišku iz OŠ Brežice (1. 
mesto na DP v akrobatiki za 
OŠ v kategoriji starejših učen-
cev in 1. mesto na DP v sko-
kih s prožne ponjave v katego-
riji starejših učencev), Martire 
Hodža (1. mesto v metu vor-
texa na DP v atletiki za OŠPP 
in 1. mesto na DP v krosu za 
OŠ), Evi Juliji Borovšak iz GŠ 
Brežice (1. nagrada za violino 
v 1. kategoriji na tekmovanju 
»Bistrički zvukolit« 2017 in 1. 
nagrada za violino v bebi kate-
goriji na tekmovanju »Fantast 
2017«) ter Tini Urbanč iz OŠ 
Cerklje ob Krki (zlato prizna-
nje na državnem tekmovanju 
iz razvedrilne matematike in 
zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz matematike 
Matemček). Kulturni program 
so pripravili učenci in učitelji 
GŠ Brežice, sprejem pa je po-
vezovala Bojana Zevnik.
 Rok Retelj

Najuspešnejša devetošolka 
Lucija Ogorevc z županom

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

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
od 92.825 € 

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

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

RIGONCE - Občina Brežice in KS Dobova sta tudi na letošnji 
27. junij pri spomeniku bojem in borcem za svobodno do-
movino na Rigoncah organizirala komemoracijo, na kateri 
vsako leto izkažejo čast padlemu občanu in borcu Jerneju 
Molanu ter vsem žrtvam vojne za Slovenijo.

Na ta dan pred 26 leti je kot pripadnik Intervencijske enote TO 
Brežice padel Jernej Molan, njemu v spomin sta se s položitvi-
jo venca in prižigom sveč poklonili delegaciji Občine Brežice in 
veteranskih organizacij: OZVVS Brežice, ZBV NOB Brežice, PVD 
Sever Posavje in ZSČ Brežice ter Molanovi soborci iz Intervencij-
ske enote pod vodstvom Antona Marolta. Župan občine Brežice 
Ivan Molan je pred spomenikom nagovoril zbrane na komemo-
raciji. Poudaril je, da ostaja spomin na Jerneja Molana - spomin 
na dobrega človeka in na vrednote, ki jih je kot branitelj domovi-
ne poosebljal - živ. »Njegova podoba za vedno ostaja v spominu 
ljudi, ki so ga imeli radi in so mu bili blizu. Postal je simbol boja 
za samostojno državo, opomnik nam vsem, da je bila svoboda 
Slovenk in Slovencev izbojevana za ceno življenja,« je dejal žu-
pan. Slednji je pokritiziral tudi aktualne družbeno-politične raz-
mere v državi: »Ljudje na oblasti si vodenje države jemljejo bolj 
kot priložnost za uresničitev lastnih interesov kot pa interesov 
vseh Slovenk in Slovencev. Politične tekmece se ne razume kot 
partnerje pri iskanju skupnih rešitev, temveč kot sovražnike, ki 
jih je treba za vsako ceno uničiti.« Zaključil je, da je komemoraci-
ja »priložnost, da se spomnimo in zavemo, da je bila naša država 
izborjena, smo samostojni po zaslugi požrtvovalnih ljudi in je naš 
slovenski jezik eden od evropskih jezikov zaradi borcev za neod-
visnost«, in napovedal minuto molka v spomin padlemu borcu.

Kot sta omenila povezovalca komemoracije Bojana Zevnik in 
Darko Ferlan, je Jernej Molan leta 1992 posmrtno prejel častni 
znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obram-
bi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Kul-
turni program so sooblikovali Gasilski pihalni orkester Loče pod 
taktirko Anite Kiralj, MePZ KD Franc Bogovič Dobova pod vod-
stvom Aljaža Božiča, učenka OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in 
Glasbene šole Brežice Eva Krošelj na kitari ter povezovalca, ki 
sta recitirala domoljubne pesmi.
 R. Retelj

Izkazali čast padlemu borcu

Delegacija veteranskih organizacij pred spomenikom
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Poletna grajska dogodivščina

BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice je od 
27. junija do 1. julija potekala Poletna grajska 
dogodivščina, petdnevni počitniški tabor, ki 
so ga pripravili tretje leto zapored in je vsa-
ko leto bolj obiskan - letos se ga je udeležilo 
že 76 otrok. Udeleženci so ob arheološki raz-
stavi Romula – Odsevi rimskega stekla izde-
lovali mozaike po rimskem vzorcu, z umetni-
co Jerco Šantej iz Sevnice poslikavali majice, 
z Garsio Kosincem iz GEN energije so ime-
li več delavnic, tematsko vezanih na razstavo 
Štirje elementi: Voda, z Denisom in Kalino 
Kranjec iz Sirarstva Kranjec so izdelovali sir, 
s petka na soboto so prespali v gradu in uživa-
li v nočnem raziskovanju gradu, dopoldne pa 
s Kristjanom in Andrejem iz Gostilne Kunst 
pripravljali rimske jedi in z njimi po zaključ-
ku pogostili starše. 

»Skozi vso grajsko dogodivščino smo z otro-
ki pripravljali razstavo v razstavi, ki dopolnju-
je omenjeno razstavo o vodi. Otroci so prines-
li vsak svoj predmet, povezan z vodo, in s temi 
predmeti, skupaj jih je 52, smo ustvarili razsta-
vo, ki smo jo danes tudi predstavili staršem, 
na ogled pa bo do 15. septembra,« je poveda-
la ena od vodij tabora Andreja Matijevc, ki je 
skupaj z 20 zaposlenimi v muzeju in 10 pro-
stovoljci skrbela za otroke. Kot pravi, so otro-
ci najbolj navdušeni nad raznim ustvarjanjem, 
ki ga tematsko povežejo z muzejskimi vsebina-
mi in aktualnimi razstavami. Opažajo, da star-
ši prepoznavajo ta program kot kvaliteten in z 
veseljem pošiljajo otroke k njim. »Predvsem pa 
smo veseli, da otroci sami prepoznajo dogodi-
vščino kot program, ki jih zanima, in sami na-
govorijo starše, da jih pošljejo sem,« zaključu-
je Matijevčeva. P. P.
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Izvrstna gostinska ponudba v prelepem ambientu ob ribniku z možnostjo ribolova, 
sprehodov v naravi in živo glasbo ob vikendih.

Za vaše malčke imamo v naravi postavljena igrala, kjer se lahko varno igrajo. 

Nudimo lasten kakovosten eko jabolčni sok in priznano znamko domačih izvrstnih 
Vin Dular (hišno belo in rdeče, sauvignon ter modra frankinja). 

Gostilna Ribnik je odprta vsak dan, tudi med prazniki.  Za več informacij 
lahko pokličete na številko 041 606 728 ali pa obiščete spletno stran www.dular.si.

Udeleženci dogodivščine so obiskali tudi brežiškega župana (foto: PMB).

Marsikateri otrok res tako 
vzklikne, saj sta končno priš-
la dva meseca oddiha od šol-
skih klopi. Ker so otroci danes 
precej manj vpeti v domača 
opravila, pa malo manj veselo 
vzklikajo starši, saj morajo ta 
dva meseca zapolniti otroške 
urnike in jim pomagati vzpo-
staviti nek počitniški ritem. V 
prvi vrsti računajo na »babi-
ca in dedek« servis, če le ima-
jo to možnost. Za zelo dobro-
došle se izkažejo počitniške 
aktivnosti, ki otrokom pope-

Juhuhu, počitnice so tu!

strijo tedne. Možnosti za malo 
drugačne počitnice v Posav-
ju obstajajo že vrsto let, vsa-
ko leto pa se jim pridružijo 
nove in nove animacije in de-
lavnice. Nekatere so še vedno 
brezplačne in za mnoge starše 
edine dosegljive, druge imajo 
različno postavljene cene. 

Motorji počitniških aktivno-
sti v Posavju so navadno tiste 
organizacije, ki za lepe konce 
tedna in čarobne popoldne-
ve skrbijo tudi med šolskim 

letom: mladinski centri (MC 
Brežice, MC Krško, MC Sevni-
ca) ter druga otrokom prijazna 
društva in ustanove (društva 
prijateljev mladine, knjižni-
ce, planinska društva ipd.). 
Posavskim otrokom nikoli ne 
umanjkajo tradicionalni ora-
toriji. Zadnja leta se s počitni-
škimi animacijami dogajanju 
pridružujejo tudi drugi jav-
ni zavodi, katerih dejavnosti 
sicer segajo bolj v kulturno-
-dediščinske vode (Kulturni 
dom Krško – enota Grad Raj-

henburg, Posavski muzej Bre-
žice, Galerija Božidar Jakac in 
drugi). Nekateri zapolnjuje-
jo dneve takoj po koncu šole, 
mnoga društva pa bodo svoj 
košček k mozaiku lepših poči-
tnic dodala raje na koncu av-
gusta in tako otroke dejavno 
pospremila v jesen. 

GRAŠČAKI, IGRALCI 
TENISA, ŠIVILJE, 
KAJAKAŠI … ZA 

VSAKOGAR NEKAJ

Pokukajmo najprej v Brežice in 
naštejmo le nekaj zanimivosti. 
Te dni je tam minila že tretja 
Poletna grajska dogodivšči-
na Posavskega muzeja Breži-
ce, na kateri je več kot 70 ot-
rok skozi različne dejavnosti 
spoznavalo grajsko življenje, 
oblikovalo lastne vodne maji-
ce, odkrivalo naravoslovne za-
konitosti, opazovalo zvezde, 
izdelovalo sir, spalo med graj-
skimi zidovi in podobno. Le-
tošnje počitniške aktivnosti 
v Mladinskem centru Breži-
ce, kjer je vedno zabavno tudi 
med vikendi, bodo sicer v zna-
menju teme »mladi detekti-
vi«. Skozi različne družabne 
in športne igre ter ustvarjanja 
bodo raziskovali zakonitosti 
narave in reševali detektivske 
uganke. Odpravili se bodo na 
»Otok pobega«, spoznali SUP, 
se šli kopat in podobno. Zače-
le so se tudi že filmske delav-
nice v MC Brežice pod okri-
ljem LIJAmedie, te pa bodo za 
vse ljubitelje snemanja, nasto-
panja in montaže v juliju po-
tekale še v Brežicah, Krškem 

Počitnice: izkoristite čas z otroki
Ljudje smo izkustvena bitja. Svet doživljamo preko naših ču-
til, čustev, občutij ter telesnih senzacij. V naši naravi je, da smo 
radovedni in najboljše za naše možgane je osvajanje novih ve-
ščin. In počitnice so idealen čas za doživetja! Med šolskim letom 
smo zelo delovno naravnani in družinskim članom mnogokrat 
zmanjka časa za odmor, počitek, zabavo in skupno preživljanje 
prostega časa. Med poletnim časom je manj obveznosti tako za 
starše kot otroke in mladostnike, zato ga izkoristimo za vse, za 
kar nam je med letom zmanjkalo časa. Ustavimo se.

Najprej lahko začnemo kar pri počitku in dolgem jutranjem 
spanju. Za naše telo in možgane sta spanje in počitek nujno 
potrebna. Da ohranjamo svoje psiho-fizično zdravje, se je tre-
ba po naporu vedno odpočiti. Starši, spomnite se svojega otro-
štva in veselja, ko so se bližale počitnice. Čas, ko ni bilo doma-
čih nalog in obveznega učenja. Si predstavljate kako čudovito 
bi bilo imeti dva meseca na leto prosta dela? Pomislite kaj vse 
bi počeli, kaj vse bi si želeli doživeti. Vse prej kot všeč bi nam 
bilo, če bi nam nekdo nastavil budilko, kajne? Zatorej je super, 
če našim otrokom in mladim dopustimo, da se zjutraj naspijo. 

Potem pa lahko izkoristite čas za vključevanje pri hišnih op-
ravilih ter hkrati za osvajanje novih spretnosti. V dopoldan-
skem času jih lahko zadolžite za lažja opravila in jih tako na-
učite, da se posoda iz stroja ne pospravi kar sama, prav tako 
se samo ne obesi in pospravi čisto perilo. Očetje in dedki, vze-
mite si čas in jih naučite enostavnih opravil, naprimer zvrtati 
luknjo z vrtalnikom, zamenjati žarnico, zabiti žebelj, izdelajte 
ptičjo hišico, da jo boste lahko skupaj pozimi napolnili s hra-
no za ptičke. Osvajanje novih veščin jim bo okrepilo samoza-
vest in samostojnost, obenem pa boste skupaj z otroki preži-
veli svoj čas. Bodite tako potrpežljivi in navdušeni nad njimi, 
kot ste bili takrat, ko so se kot malčki učili hoditi. Počasi in 
vztrajno, korak za korakom. Mame in babice, povabite otroke 
in mlade v kuhinjo ter jih naučite kuhati enostavne jedi, speči 
palačinke, vonjajte začimbe, pojdite na sprehod in jih pouči-
te o zeliščih, rastlinah in njihovi uporabnosti. Skupaj naberi-
te cvetove za čaj, ki ga boste lahko pili ob zimskih večerih. Po-
hvalite jih, povejte, kaj vam je všeč in kje imajo svoj potencial. 
Vsaka pohvala naj bo realna in pomembno je, da jih ne izreka-
mo le ob šolskih in obšolskih uspehih, temveč prav vsak dan. 
Naši otroci se radi počutijo pohvaljene, koristne in z vključe-
vanjem ter predajanjem znanja za življenje bodo kos izzivom, 
ki jih bo prineslo prihajajoče šolsko leto. 

In še zabava! Ustvarite sproščeno vzdušje, pojdite na piknik in 
uživajte v naravi. Podelite svoje spomine in igre iz vaših otro-
ških let. Vzpodbudite jih h gibanju in jih naučite skakati gumi-
tvist, vrteti kolebnico, narišite ristanc in se igrajte. Ob tem se 
boste zagotovo dodobra nasmejali! Dinamične igre jih bodo 
odvrnile od sedenja za računalniki. Namesto, da se pogovar-
jajo s prijatelji preko socialnih omrežij, jih vzpodbudite, da se 
družijo na igrišču ali dvorišču. Peljite jih na izlet v hribe in jih 
naučite, da vsak vrh zahteva svoj trud, motivacijo in vztraj-
nost, tako bodo izkusili, da je občutek osvojenega vrha nepo-
zaben in vreden!

Približajte se jim in tudi vi malo vstopite v njihov svet. Ustavi-
te se, brez sodb, brez vrednotenja in jim prisluhnite. Pokažite 
zanimanje zanje in jih povabite, da dokumentirajo vsa svoja 
in vaša skupna doživetja. Naj vam pokažejo, kako vse to lahko 
oblikujete z vsemi najnovejšimi triki aplikacij. 

Starši, bodite nagajivi in jim pripravite kakšno malo presene-
čenje, jim napišite sporočilce pozornosti in jim povejte, kako 
jih imate radi. 
 Anja Kurent, BA.Pth, spec. psihoterapije

nadaljevanje na str. 16
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Deseti videmski oratorij

KRŠKO - Prvi teden počitnic se je v organizaci-
ji Župnije Videm – Krško odvijal že deseti ora-
torij, počitniška dejavnost, ki jo za osnovno-
šolce pripravlja številna ekipa prek 60 mladih 
animatorjev (dijakov in študentov). Oratorij-
ski program, ki se dogaja na župnijskem trav-
niku in v okolici, vsak dan vključuje animacijo, 
dramsko uprizoritev in vrednoto dneva. V sku-
pinicah vse to potem na različne načine aktuali-
zirajo v katehezah. Dopoldanski program nada-
ljujejo številne aktivnosti. Letos so otroci vsak 
dan lahko preživeli dve uri tudi ob konjih na 
ranču Staneta Povheta, nekateri so se odpra-
vili v GEN energijo, Zavod Svibna in Posavski 
muzej Brežice, v različne športne dejavnosti, 
gozd, vojašnico Cerklje ob Krki in še marsikam. 
Gasilska društva pomagajo pri prevozu otrok. 
Skupina staršev iz videmske župnije vsak dan 
poskrbi za malico, prevoze, kosilo in številne 
tehnične podrobnosti. Popoldanski program 

na oratoriju pa zaznamujejo tekmovanja, ve-
selje, igre brez meja, pa vodne in druge igre. 
Letos so animatorji otroke vzpodbudili tudi k 
uveljavljanju svojih talentov in so organizirali 
šov »Oratorij ima talent«. Deseti jubilej krške-
ga oratorija je pospremil tudi »Radio Oratorij«, 
zabavno-povezovalni program, ki je vsako jut-
ro objavljal »poročila«, med kosilom pa je ora-
torijance zabaval z raznimi zabavnimi rubri-
kami in javljanji različnih znanih osebnosti, ki 
so jih imitirali animatorji in sami udeleženci. 
Krški oratorij je v desetih letih, odkar ga žu-
pnija pripravlja, zrasel v pravi festival mlados-
ti, ustvarjalnosti, vere in veselja, ki ga kot zelo 
kvalitetnega prepoznava tudi lokalno okolje. 
Letos so starši vpisali v oratorijski program že 
prek 150 otrok. Na različne načine pa so iz-
vedbo oratorija podprle tudi številne gospo-
darske družbe. 
 Vir: animatorji oratorija

Planinski Cici tabor na Slatni

SEVNICA - Planinsko društvo Lisca Sevnica bo tudi letos, že 
dvajseto leto zapored, organiziralo zadnji teden v juliju Cici 
tabor, družinski tabor pri Planinskem zavetišču Slatna pod 
Poncami v bližini Rateč na Gorenjskem. Tabor, ki ga bosta vo-
dila Mojč Rupar in Jože Lekše, izkušena planinska vodnika, 
je namenjen družinam in kakovostnemu skupnemu preživlja-
nju življenja v naravi. Zavetišče Slatna, ki ga ima od leta 2002 
v najemu sevniško planinsko društvo, ima urejeno kuhinjo z 
jedilnico, večnamenski prostor, sanitarije s tuširnico in spalne 
prostore. Ob zavetišču je urejen še prostor za šotore ter manj-
še igrišče za košarko. Življenje v taboru je skrbno načrtovano. 
Organizirani so vsakodnevni krajši in daljši pohodi, ki so pri-
lagojeni starostni skupini otrok. V popoldanskem času pote-
kajo različne družabne igre, zvečer se vsi zberejo okoli tabor-
nega ognja, ki ga otroci sami pripravijo. V taboru je potrebno 
tudi spoštovati pravila in sodelovati pri vsakodnevnih opravi-
lih, kar pomeni tudi pomoč v kuhinji, kjer že vsa leta skrbi za 
pripravo okusnih jedi Marija Šutar. Vsi, ki želijo preživeti čas 
v visokogorju, morajo imeti ustrezno planinsko opremo, zaže-
ljeno pa je tudi, da so člani planinskega društva.

»Naš način življenja se je v zadnjem času zelo spremenil. Ne-
kateri otroci prvič prespijo v planinski koči, nekateri pa celo 
prvič v šotoru,« pravi Jože Prah, ki je eden od pobudnikov eno-
tedenskega družinskega bivanja v Cici taboru. »Danes se tabo-
ra zelo radi udeležijo tudi tisti, ki so že študenti, kajti to je zanje 
nepozaben spomin na prijetne skupne trenutke s prijatelji in s 
starši,« doda Jože Lekše, ki že od leta 2002 hodi z družino na 
Slatno. »Narava je prečudovita in na številnih poteh je vedno 
znova mogoče odkriti nekaj novega,« zaključita sogovornika.

 S. R. 

Oratorija se je letos udeležilo več kot 150 otrok (foto: Sv. Mavsar).

Udeleženci lanskega planinskega tabora (foto: Jakob Lekše)

in Sevnici. Oratoriji v obči-
ni Brežice so se začeli na Bi-
zeljskem, kjer so se udeleženci 
srečevali med 25. in 28. juni-
jem. Udeležilo se ga je 60 ot-
rok, za katere je skrbelo 20 
animatorjev. Ta teden oratorij-
sko dogajanje, katerega glavna 
junakinja je letos Marija, po-
teka v Cerkljah ob Krki, sledi-
la bosta še brežiški in čateški 
oratorij. Na Turistični kmetiji 
Zevnik na Čatežu ob Savi od 1. 
julija dalje potekajo priljublje-
ni šestdnevni otroški jahalni 
kampi, v štirih terminih naj 
bi se čez poletje zvrstilo oko-
li 60 otrok. Za ljubitelje jez-
denja in konj bo letos očitno 
obilo aktivnosti, saj le-te izva-
ja tudi Društvo Marengo, dru-
štvo za terapije in aktivnosti s 
pomočjo konja, s sedežem na 
Izviru. Spomladi so se prese-
lili na novo lokacijo – ranč na 
Velikem Kamnu, kjer med po-
čitnicami za male in velike ko-
njarje pripravljajo polno do-
godivščin. Otroci bodo lahko 
podeželsko življenje spozna-
vali tudi na Turistični kmeti-
ji pri Martinovih v Globočicah, 
kjer bodo med 10. in 14. juli-
jem vsak dan od 7. do 16.30 
ure potekale poletne poči-
tniške delavnice na pode-
želju. Na Velikih Malencah je 
v organizaciji Kajak kanu klu-
ba Krško potekala šola kaja-
ka, pripravljajo še športni ta-
bor ob Krki, v Termah Čatež 
so znova plavalne počitnice. 
Za omenjene aktivnosti so ali 

Juhuhu, počitnice so tu!
bodo starši odšteli od 15 do 
250 evrov za enega otroka.  

V Krškem je bilo že pestro v 
MC Krško in na Mladinski toč-
ki Senovo, kjer se brezplač-
ne aktivnosti nadaljujejo, od 
11. julija bodo na primer vsak 
torek in četrtek od 15. do 19. 
ure na igrišču pod MC poteka-
li tudi športni popoldnevi. Od-
vile so se tudi zanimive delav-
nice v Mestnem muzeju Krško 
in celotedenska kiparska de-
lavnica v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki, kjer 
bo 20. julija še ustvarjalna de-
lavnica ob razstavi akademske 
slikarke Tine Dobrajc, v tis-
tih dneh pa bo galerija gostila 
tudi brezplačno celotedensko 
filmsko delavnico za mlade 
v organizaciji Društva zavezni-
kov mehkega pristanka iz Kr-
škega. 

V MC Krško malo starejše ot-
roke vsak petek in soboto od 
7. do 29. julija vabijo na ABLE-
TON LIVE COURSE X MUSIC 
PRODUCTION COURSE pod 
vodstvom Admirja Bajrovića. 
V Mestni šivalnici Krško bodo 
na svoj račun prišli vsi tisti, ki 
jim ročne spretnosti niso tuje, 
saj bosta v prvi polovici julija 
tam potekali tudi šivalni de-
lavnici »Sešijmo si majico ali 
obleko s kapuco!« in »Sešijmo 
si kratke hlače!«. V Večgene-
racijskem centru Posavje (na 
CKŽ 44 v Krškem) bodo v treh 

terminih od julija do začetka 
avgusta, od 9. do 13. ure, prav 
tako brezplačno potekale po-
čitniške aktivnosti za osnov-
nošolce. 

Za razgibano in zabavno pole-
tje skrbi tudi Teniški klub Kr-
ško, saj bo od 17. do 21. julija in 
še dva termina v avgustu male 
ljubitelje tenisa razveseljeval 
teniški kamp. Na gradu Raj-
henburg v drugi polovici juli-
ja vabijo na delavnico Grajski 
freskant, ko bodo ob mentor-
stvu akademskih slikark Maje 
Šubic in Irene Romih udele-
ženci izdelali vsak svojo preno-
sno fresko na kamniti podlagi, 
zabavno pa bo tudi na delav-
nicah »Kako so se oblačili 
grajski – grajski copatki« in 
»Kako so se oblačili grajski – 
rajhenburški kovanec«.

Planinsko društvo Bohor Se-
novo v tednu od 23. do 29. ju-
lija prireja mladinski pla-
ninski tabor Mojstrana, 
Modelarski klub Krško pa bo 
za vse radovedneže tudi v ju-
liju po dogovoru organiziral 
radijsko vodenje letalskih 
modelov na modelarskem le-
tališču. Nekatere naštete aktiv-
nosti so brezplačne, za druge 
pa bodo starši odšteli od 50 do 
130 evrov. 

Tudi v Sevnici bo veselo. Ne-
kaj dogodivščin bo v prostorih 
MC Sevnica, še ta teden pote-

ka tudi športni olimpijski te-
den, sevniški oratorij poteka 
do 14. julija, na bazenu bo po-
tekal plavalni tečaj, organizi-
rane bodo vodne igre in ani-
macije, kdor bo želel, bo lahko 
igral namizni tenis. Ob četrt-
kih bodo potekale zanimive 
ustvarjalne urice. Na Lisci se 
bo odvijal angleški jezikovni 
tabor, tridnevna avgustovska 
»Poletna sreča na vrvici« pa 
bo potekala v Loki pri Zidanem 
Mostu. Daleč naokoli slovi tudi 
Cicitabor, ki ga bo Planinsko 
društvo Lisca Sevnica tudi le-
tos, že dvajseto leto zapored, 
organiziralo zadnji teden v ju-
liju pri Planinskem zavetišču 
Slatna pod Poncami v bližini 
Rateč na Gorenjskem. 

Upamo, da si bodo starši lahko 
privoščili vsaj kako izmed ak-
tivnosti, ki zahtevajo kotizaci-
jo, veseli pa nas, da se lahko 
poveselijo tudi otroci tistih, ki 
si dodatnih stroškov čez pole-
tje preprosto ne morejo privo-
ščiti. Za dogajanje v juliju seve-
da vedno poskrbijo tudi manjši 
posavski kraji, zato njihovo po-
nudbo preverite pri posame-
znih aktivnih društvih in kra-
jevnih skupnostih. Gotovo se 
bo našla vsaj kakšna delavni-
ca za kravžljanje možganov, 
krepitev mišic in glasen smeh.

Naj bodo počitnice čim lepše!

 Maruša Mavsar

nadaljevanje s str. 15
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Jama nad izvirom Studene (da-
nes tudi Kostanjeviška jama) je 
tako rekoč zibelka kostanjeviš-
kih in drugih dolenjskih jamar-
jev. Nastanku organiziranega 
jamarstva je botrovala želja 
po nadaljnjem raziskovanju 
jame in drugih jam v okoli-
ci ter ureditvi najlepših delov 
za turistične oglede. Tako smo 
leta 1971 turiste prvič urad-
no popeljali na ogled najlepših 
delov jame. 

Po grobih ocenah si je jamo 
do sredine leta 2017 ogledalo 
več kot 200.000 obiskovalcev. 
V vsej zgodovini kluba smo iz-
vedli veliko večjih in manjših 
dogodkov, ki so trajno umes-
tili jamarsko delovanje v pros-

tor. Med drugim smo leta 1974 
kot prvi v takratni Jugoslaviji 
razvili svoj jamarski prapor. 
Organizirali smo več sloven-
skih jamarskih srečanj. Med 
leti 1982 in 1984 smo opravili 
zamenjavo lesene infrastruktu-
re za betonsko. Pod vodstvom 
prvega predsednika Martina 
Boltesa smo leta 1985 pri-
čeli z gradnjo jamarskega 
doma. V vsej zgodovini kluba 
je bilo pet predsednikov, ki so 
poleg zavednih in marljivih čla-
nov zaslužni za uspehe kluba: 
Martin Boltes, Franc Cvelbar, 
Brane Čuk, Andrej Unetič in 
Franc Curhalek. Med več-
je dosežke lahko štejemo tudi 
asfaltiranje ceste od Kostanje-
vice do jame, pridobitev last-

ništva nad zemljišči v okolici 
jame, odkritja in sodelovan-
ja pri odkritjih v Kostanjeviš-
ki jami, izgradnjo nadstreška 
pri jamarskem domu in še bi 
lahko naštevali. Organizirali in 
izvedli smo več jamarskih od-
prav (Slovaška, Češka, Hrvaška, 
Nova Zelandija). Klub jamarjev 
Kostanjevica na Krki še danes 
izvaja omenjene dejavnosti in 
je včlanjen v Jamarsko zvezo 
Slovenije. Trenutno je v klu-
bu 57 jamarjev in jamark.

Osnovna dejavnost kluba je 
še vedno raziskovanje jam 
in brezen, druga najpomem-
bnejša dejavnost pa je turi-
zem. Obiskovalci Kostanje-
viške jame so vseh starosti in 
prihajajo domala iz vsega sve-
ta (približno iz 30 držav let-
no). Klub ima v lasti zemljišče 
in objekte, ki jih z veseljem 
da tudi v najem za organiza-
cijo raznih dogodkov (pikni-
ki, poročne slovesnosti itd.). 
Poleg klasičnega turističnega 
ogleda Kostanjeviške jame na 
podlagi predhodnega dogovo-
ra omogočimo zainteresiranim 
tudi 'team building' igre ali 
adrenalinske oglede neka-
terih neurejenih delov jame.
V prihodnosti nas čakajo ra-
ziskave v Kostanjeviški jami in 

izobraževanje novega rodu ja-
marjev, ki bodo nadaljevali ne-
dokončano delo, kajti Gorjanci 
skrivajo še kilometre neodkri-
tega jamskega sistema. S tem 
namenom bomo v novem šol-
skem letu zopet organizirali 
jamarski krožek. V svoje vrs-
te pa vabimo tudi odrasle, ki 
bi želeli raziskovati podzem-
ni svet. Zavedamo se, da je tu-
ristični del Kostanjeviške jame 
potreben posodobitve, zato že 
pripravljamo projekte, za nji-
hovo izvedbo pa so potrebna 
znatna finančna sredstva, ki 
pa jih žal še nimamo.

Zgodovina nas je naučila, da 
se moramo zanesti predvsem 
sami nase ter na marljive člane 

in članice kluba. To smo izku-
sili tudi ob naravni katastro-
fi leta 2014, saj smo navkljub 
obljubam najvišjih predstav-
nikov države, ki so si ogleda-
li razdejanje po neurju, morali 
sami zagotoviti sredstva in iz-
vesti sanacijo škode. Moti pa 
nas tudi relativna nezaintere-
siranost znatnega števila pre-
bivalstva in lokalnih oblasti do 
kraškega okolja, v katerem ži-
vimo. Še vedno je v naravi ve-
liko divjih odlagališč, nekatera 
so prave ekološke bombe.

Projekt, s katerim se že ne-
kaj časa ukvarjamo, je iskanje 
drugega vhoda v Kostanjeviško 
jamo (na drugi strani že znanih 
potopljenih delov). Med 21. in 

23. julijem pripravljamo več-
jo raziskovalno-merilno ak-
cijo na drugi strani potoplje-
nih delov Kostanjeviške jame. 
Sodelovalo bo več jamskih po-
tapljačev. Za prenos potrebne 
opreme do mesta potopa v no-
vih delih bo potrebnih več kot 
20 jamarjev. Verjamemo, da bo 
ob ugodnih vodnih razmerah 
po akciji jama znatno podaljša-
na. Akcija bo posvečena tudi 
spominu na preminule jam-
ske potapljače, ki so v pre-
teklosti raziskovali Kostan-
jeviško jamo (Uroš Ilič, 1. 
obletnica smrti, in Tomo Vr-
hovec, ki je imel zadnji uspe-
šen jamski potop prav v naši 
jami januarja 2000).

Letos mineva tudi 80 let od 
neurja, ko so narasle podzem-
ne vode kar nekaj dni bruhale 
skozi današnji vhod iz jame. Po 
tem neurju je, kot kaže, v jamo 
prvič stopila človeška noga. V 
mesecu oktobru imamo na-
men pripraviti krajšo spomin-
sko slovesnost in takrat bo 
tudi dan odprtih vrat za og-
led jame.

Še več izveste na spletni strani 
www.kostanjeviska-jama.com.

 Brane Čuk

Kostanjeviška jama 

Pred 80 leti je vanjo prvič stopila človeška noga
Jamarstvo se je v Kostanjevici na Krki pričelo v letu 1964. Ustanovljena je bila jamarska sekcija, ki je delovala samostojno pod okriljem Novomeškega jamarskega 
kluba. 25. maja 1969 se je sekcija osamosvojila. Ustanovljen je bil Klub jamarjev Kostanjevica na Krki.

Del članov Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki

Vhod v Kostanjeviško jamo Detajl iz jame

Z obrežja reke Krke pod mo-
stom čez reko Krko so se v po-
govoru z voditeljicama Špe-
lo Močnik in Marijo Merljak 
predstavili TD Podbočje, Turi-
stična kmetija Hribar, TD Kop-
rivnica, THD Zdole, TD Senovo, 
TD Brestanica, Hiša trt, vina in 
čokolade Kunej, Kavarna in sla-
ščičarna Grad Rajhenburg ter 
Ribogojnica Goričar, zapeli pa 
so Pevke izpod Bočja in Ko-

Dobro jutro iz Podbočja

ledniki iz Bušeče vasi. S pod-
boškega trga pred cerkvijo so 
se predstavili še TD Lovrenc 
Raka, Kmetija Jurečič, Društvo 
ArtŠpl, Gostilna Gadova peč in 
Aktiv kmečkih žena Podbo-
čje, nastopili pa so še Rampla-
či z Rake in otroška folklorna 

skupina iz podboškega vrtca. 
O kraju, občini ter njenih zani-
mivostih in dogodkih so spre-
govorili še predsednik sveta KS 
Podbočje Jani Barbič, podžu-
panja Ana Somrak in Ksenja 
Kragl, svetovalka za turizem 
na CPT Krško.  P. P.

Z nastankom akumulacijskega 
jezera HE Vrhovo postaja turi-
zem v Radečah vse bolj zani-
miva zgodba tako za domačine 
kot za turiste. V kraju, ki ga vse 
pogosteje imenujejo »severna 
vrata Posavja«, so vzdolž reke 
Save uredili Učno pot Savus. 
Njen simbol je antično rečno 
božanstvo, ki prebiva v globi-
ni reke in varuje splavarje (na 
predstavitvenih tablah ob poti 
je lik Savusa upodobil domači 
umetnik Bojan Sumrak). 

Pred jutranjim odhodom na 
učno pot, ki postaja vse bolj 
priljubljena sprehajalna in ko-
lesarska pot, sta zbrane pri ra-
deškem pomolu pozdravila di-
rektorica KTRC Marija Imperl 
in župan Tomaž Režun, po poti 
je nato pohodnice in pohodni-
ke vodila ter predstavljala nje-
ne zanimivosti Duška Kalin, 
svetovalka za turizem radeške-
ga KTRC-ja. Skupini pohodnic 
in pohodnikov je predstavi-
la tudi tri visoko rastoče to-
pole ob Savi, ki ohranjajo spo-
min na nekdanjo alejo topolov, 
ki so jo zaradi ureditve breži-
ne ob gradnji hidroelektrarne 
odstranili. Topoli so bili tudi 
priljubljen motiv slikarja Boži-
darja Jakca, ki je pogosto pri-
hajal v Radeče. V parku Dvor 

Severna vrata Posavja
RADEČE - V okviru posavskega festivala tematskih poti, ob dnevu Save in ra-
deških splavarjev je KTRC Radeče prvo soboto v juniju pripravil pohod po Učni 
poti Savus. To je skoraj pet kilometrov dolga krožna pot, ki se vije od izliva So-
pote v Savo do ribiškega doma na Hotemežu. 

pri graščini Novi dvor, od ko-
der je bila Valvasorjeva druga 
žena (baronica Ana Maksimi-
la Zetschker), je predstavil šte-
vilna eksotična drevesa goz-
dar Jože Prah. Članica Ribiške 
družine Radeče Sonja Zelič je 
spregovorila o eni najlepših ri-
biških tras v Evropi, ob bajer-
ju v bližini ribiškega doma je 
spregovoril o pticah, ki gnez-
dijo ali pa so gnezdile ob reki, 
ornitolog Marjan Gobec. »Pri 
varstvu ptic moramo varovati 
njihova okolja,« je ob tem dejal.

Hoja po Učni poti Savus se je 
zaključila z vožnjo s splavom 
od ribiškega doma na Hote-
mežu do pristana v Radečah. 
Na splavu so se v krajšem kul-
turnem programu predstavi-
li učenci in učenke podružnič-
ne šole s Svibnega, udeleženke 
in udeleženci pohoda, ki je tra-
jal približno štiri ure, pa so na 
splavu okušali tudi domače 
dobrote in nazdravili z vin-
cem. 

 S. Radi

Učna pot Savus postaja vse bolj priljubljena sprehajalna pot, 
ki ponuja mnogo doživetij.

PODBOČJE - 23. junija je terenska ekipa oddaje Dobro jutro na prvem progra-
mu TV Slovenija gostovala v občini Krško, natančneje v Podbočju. V okviru dveh 
javljanj so turistična društva iz občine Krško in gostinski ponudniki predstavili 
kulinarične posebnosti teh krajev. 

Sodelujoči v oddaji po koncu snemanja

www.PosavskiObzornik.si
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»Premalo se zavedamo, kaj 
imamo tukaj in to premalo iz-
koristimo,« pravi Marjan Je-
rele ob pogledu na reko Krko. 
V poletni vročini je v Kosta-
njevici na Krki veliko kopal-
cev, manj izkoriščene pa so 
možnosti za čolnarjenje in ve-
slanje, zato je pod okriljem 
podjetja Let d.o.o. ustanovil 
Mestno čolnarno Kostanje-
vica, v kateri ponuja izposo-
jo čolnov, tako tradicionalnih 
lesenih kostanjeviških čolnov 
kot plastičnih kanujev. Njego-
ve stranke so predvsem večje 
skupine in šole iz celotne Slo-
venije, ki jim nudi tako izposo-

jo čolnov kot vodenje na izletih 
po spodnjem toku reke Krke, 
denimo od Otočca (daljša vari-
anta) ali od Mršeče vasi (kraj-
ša varianta) do Kostanjevice in 
od Kostanjevice do Gazic. »Si-
cer pa gremo s temi čolni tudi 
na Ljubljanico, Cerkniško jeze-
ro in druge mirne vode,« doda-
ja Jerele. Tradicionalne čolne 
uporabljajo za krajše vožnje in 
denimo za fotografiranje mla-
doporočencev na Otočcu. Čol-
narsko dejavnost bo še razvi-
jal dalje, povečal floto čolnov, 
predvsem pa želi v ponudbo 
vključiti tudi vodenje ter nara-
voslovne in ekološke vsebine, 

dogovarja se denimo z dru-
štvom za opazovanje ptic. S 
prijateljem Anžetom Logarjem 
z Bleda razvija tudi rečno ladji-
co, primerno za to okolje, kate-
re osnova bo znameniti kosta-
njeviški čoln, oblikovana pa 
bo po vzoru beneške gondole 
za dva para in krmarja, kar bo 
zagotovo lepa popestritev po-
nudbe v mestecu na Krki.

Kot pravi, je v spodnjem toku 
Krke še nekaj ponudnikov iz-
posoje čolnov, višje od Kosta-
njevice do Novega mesta pa ni 
več nikogar. »Tu je kar poten-
cial in bi se lahko ta dejavnost 
še bolj razvila in gotovo bi bilo 
lahko več posla za vse. Bi pa 
bilo treba urediti javne dosto-
pe do vode in jih označiti, saj 
precej ljudi pride na Krko tudi 
s svojimi čolni, pa ne vedo, kje 
priti v reko in uporabljajo vsa 
mogoča mesta. Prav bi priš-
la tudi karta, na kateri bi bila 
predstavljena tudi ostala po-
nudba, od gostinske in pre-
nočitvene do drugih aktivno-
sti,« pripoveduje, pri tem pa 
ne misli zgolj ozko na kosta-
njeviško občino, ampak na šir-
še območje ob spodnjem toku 
reke Krke. Marjan je sicer ved-
no na voljo, če je treba kogar 

koli za namen ogleda, meri-
tev ali fotografiranja popelja-
ti okoli kostanjeviškega otoka 
ali kam dlje po Krki.

Marjan ni le turistični ponu-
dnik, ampak tudi vnet zbira-
lec vsega, kar je povezano s 
kostanjeviško zgodovino, zlas-
ti z njenim  (ob)vodnim življe-
njem. Pod okriljem njegovega 
podjetja sta izšli fotomono-
grafiji »Kostanjevica na Krki 
- Pogled iz balona« (2012) in 
Kostanjevica na Krki - Podo-
be preteklosti« (2016). Zbi-

ra opremo in orodje za izde-
lavo kostanjeviškega čolna, 
ima veliko gradiva, zapiskov 
in skic teh čolnov, našel je tudi 
izredno lepo ohranjen 70 let 
star Grudnov čoln (poimeno-
van po mojstru Alojzu Grud-
nu, ki je te čolne izdeloval že 
pred drugo svetovno vojno), ki 
se je »skrival« pod kozolcem v 
eni od okoliških vasi. »Iščem 
lokacijo za delavnico, ki bi bila 
zasnovana kot živi muzej, se 
pravi, da bi kakšen mojster v 
njej naredil še kakšen čoln in 
po želji prikazal postopek nje-

gove izdelave s starimi orodji, 
hkrati pa bi si obiskovalci lah-
ko ogledali to dediščino,« poja-
snjuje svoje načrte. V povezavi 
s tem omenja tudi ustanovitev 
društva, ki bi oživilo tradici-
onalno kostanjeviško regato, 
pripravilo kakšno razstavo in 
tako to izročilo iztrgalo poza-
bi. Skratka, idej mu nikoli ne 
zmanjka, a vseh pač vedno ni 
mogoče (hitro) uresničiti.

 Peter Pavlovič,
 foto: osebni arhiv 
 Marjana Jereleta

Mestna čolnarna Kostanjevica

Reka Krka ponuja tudi čolnarske užitke 
Marjan Jerele, ki se je pred 20 leti iz Šmarjeških Toplic, kjer je vodil športni center, preselil v Kostanjevico na Krki, že vrsto let soustvarja turistično ponudbo v 
»dolenjskih Benetkah«. Pred leti je bil znan predvsem kot balonar, potem ko je po nesreči na ljubljanskem Barju ta dejavnost zamrla, pa se je usmeril zlasti v iz-
posojo čolnov, saj reka Krka ponuja čudovite možnosti za tovrstno rekreacijo.

Marjan Jerele na tradicionalnem kostanjeviškem čolnu

Občina Brežice orje ledino na področju vsebinskih projektov, 
namenjenih ranljivim skupinam občanov. Večji del sredstev za 
projektne aktivnosti je občina pridobila neposredno na razpi-
sih Evropske komisije.  

Občina Brežice uspešno uresničuje vizijo na področju evropskih vse-
binskih projektov z dejavnostmi, ki so namenjene ranljivejšim skupi-
nam občanov, kot so otroci, mladi, ljudje s posebnimi potrebami, in-
validi in starejši. Številnih projektnih dejavnosti s področja glasbe in 
sedaj športa so se lahko občani brezplačno udeležili zaradi sofinancira-
nja iz naslova Evropske komisije. 

PROJEKTI S PODROČJA KULTURE IN ŠPORTA 
TUDI V PRIHODNJE

Po uspešno zaključenih Mednarodnih glas-
benih delavnicah I in II ter projektu Šport 
za zdravo starost v Brežicah nadaljujemo 
športne aktivnosti s projektom Občuti svo-
bodo vode. Občina Brežice je bila s projek-
tom edina slovenska občina med 17 izbrani-
mi prijavitelji iz vse Evrope, tudi tokrat smo 
dosegli maksimalno 80 % evropsko sofinan-
ciranje, kar dokazuje tako kakovost vsebine 
projekta kot priprave dokumentacije. Z naš-
tetimi projekti je Občina Brežice začela že v 
letu 2012, novoodobreni projekt pa bo ob-
čanom zagotavljal brezplačne projektne ak-
tivnosti vse do 31. 12. 2018. 

Po besedah vodje projekta in brežiške podžupanje Katje Čanžar je pro-
jekt v prvi vrsti namenjen invalidom. Občina Brežice želi skozi projekt 
vzpostaviti boljšo dostopnost tako za javno športno kot za javno name-
stitveno infrastrukturo. S številnimi projektnimi aktivnostmi stremi-
mo k cilju občine prijazne invalidom. Pomembno vlogo v projektu ima 
mednarodna promocija, s katero bomo širom Evrope opozorili na po-
nudbo Brežic ter tako skušali projektne pridobitve in destinacijo tudi 

turistično obarvati. Projektne aktivnosti so ovrednotene na 617.000 
evrov, od tega 80 % sredstev prispeva Evropska komisija, 20 % zneska 
pa predstavlja lastni delež Občine Brežice. Dosedanji vsebinski projek-
ti na področju kulture in športa so občanom Brežic omogočili vključi-
tev v različne aktivnosti, za katere je občina od Evropske komisije uspe-
la skupno pridobiti dober milijon evrov. S prijavami nadgradenj dobrih 
projektov posameznih društev in klubov bo občina nadaljevala tudi v 
prihodnje, trenutno snujemo nove projektne predloge za brežiški ro-
komet ter nadaljevanje odlično sprejetih glasbenih delavnic, ki pa jih 
bomo obarvali tudi pevsko.  

NA INFORMATIVNEM DNEVU PREDSTAVILI  
PROJEKTNE AKTIVNOSTI SEZONE 2017

Na informativnem dnevu, ki je potekal 15. junija na ŠRC Grič, smo 
vsem zainteresiranim predstavili aktivnosti, ki jih bomo v projektu iz-
vajali letos poleti. Rdeča nit projekta je rekreacija ob vodi in na vodi 
za invalide, glavni namen pa je vodne aktivnosti čim bolj približati 
tako invalidnim osebam kot osebam brez invalidnosti. Vse zaintere-
sirane prijazno vabimo, da se preizkusijo v kajaku, kanuju, na 

SUP-u, v deskanju na vodi (wakeboard) ali pa se vključijo v or-
ganizirane vadbe na prostem. 

RAZVILI IN IZDELALI DESKO  
ZA VESLANJE STOJE (SUP) ZA INVALIDE

V projektu se ukvarjamo z razvojem uporabniške izkušnje SUP-anja za 
invalide. Do sedaj smo testirali uporabo SUP deske za različne vrste in-
validnosti ter razvili štiri možnosti oz. načine, kako lahko invalid upo-
rablja desko za veslanje stoje. Del razvoja uporabniške izkušnje je tudi 
izdelava same deske. 

SEPTEMBRA MEDNARODNI ŠPORTNI TABOR  
ZA INVALIDE IN OTROKE Z MANJ PRILOŽNOSTMI

Vse zainteresirane vlju-
dno vabimo k sodelo-
vanju pri največji pro-
jektni aktivnosti – na 
mednarodnem špor-
tnem taboru, ki bo med 
20. in 24. septembrom 
potekal v Brežicah. Ta-
bor bo športno obarvan, 
udeleženci se bodo pre-
izkusili v različnih špor-
tnih projektnih aktivnos-
tih. Prednost pri vključitvi 
dajemo invalidom in otro-
kom z manj možnostmi, 
sicer pa vljudno vabimo k 
sodelovanju tudi vse osta-
le zainteresirane. Tabor bo za vse brezplačen, vključeval bo obroke, 
namestitev v Mladinskem hostlu Brežice in spremljevalne aktivnosti. 
Prijavnica bo objavljena v naslednji številki Posavskega obzorni-
ka. Za vse dodatne informacije o projektu sva vam na voljo Ka-
tja (040/242429) in Jernej (040/649265). 

Športne aktivnosti in mednarodni tabor 
za invalide in otroke z manj priložnostmi

Udeleženci informativnega dne: člani društva Sonček Posavje, 
uporabniki Centra Sonček Krško, učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja 

in člani Društva Sonček iz Maribora

Vodja projekta in 
podžupanja občine 

Brežice Katja Čanžar

Koordinator Jernej Agrež z udeleženko 
informativnega dne
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

PIKA (17096-B) je mlajša odrasla 
samička. Sprva je bila v zavetišču 
zadržana, a se je lepo privadila in 
na povodcu že lepo hodi. Odsve-
tujemo jo za družine z majhnimi 
otroki, z nevsiljivim in nezah-
tevnim karakterjem je zelo pri-
merna za starejše osebe. Pika je 
kompletno veterinarsko urejena. 

MEGI (17125-B) je mlada, cca. 
leto in pol star psička srednje 
rasti (mešanka lovskih pasem). 
Išče nov, ljubeč, aktiven in pred-
vsem odgovoren dom. Megi je 
prijazna in nežna psička, lepo 
vodljiva na povodcu. V nov dom 
bo odšla cepljena, čipirana, raz-
parazitena in sterilizirana. 

PIPPA (17097B) je čudovita, 
nadvse prijazna in predana člo-
veku. Je umirjenja, lepo vodljiva 
na povodcu in združljiva z drugi-
mi psi. Je nižje rasti, verjetno me-
šanka jazbečarja in terierja, stara 
je približno dve leti. Išče ljubeč in 
odgovoren notranji dom, kjer bo 
enakopravna družinska članica. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ULRS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13–skl.US, 76/2014-
odl. US in 14/15-ZUUJFO) Župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE RAZPRŠENE POSELITVE DEDNJA VAS, Ap 1366,

ki bo potekala od 14. 7. 2017 do vključno 14. 8. 2017 na Od-
delku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skup-
nosti Pišece.

Predmet akta se nanaša na ureditev stanovanjske stavbe ali 
stavbe, namenjene kmetijski dejavnosti, s pripadajočimi stav-
bami na parceli obstoječega objekta.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko ude-
ležite dne 26. 7. 2017 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 knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo 
po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice ali po e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.

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

Ivan Molan, 
župan občine Brežice

Občina Brežice obvešča o objavi
Javnega razpisa za sofinanciranje urejanja športnih 

objektov na podeželju v letu 2017.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje urejanja športnih 
objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne 
dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh kra-
jevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice.

Sredstva se namenjajo izključno za urejanje tistih športnih 
objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se predno-
stno izvajajo športni programi, ki so v javnem interesu občine. 

Rok za oddajo prijav: 31. julij 2017 (oddati v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti 
istega dne)

Obseg razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR

Kontaktna oseba: Matija Kolarič 
Telefon: 07 620 5534
E-naslov: matija.kolaric@brezice.si

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bre-
žice v rubriki JAVNI RAZPISI - www.brezice.si/objave/razpisi/. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ULRS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13–skl.US, 76/2014-
odl. US in 14/15-ZUUJFO) Župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE RAZPRŠENE POSELITVE OREŠJE, Ap 1526,

ki bo potekala od 14. 7. 2017 do vključno 14. 8. 2017 na Od-
delku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skup-
nosti Bizeljsko.

Predmet akta se nanaša na gradnjo nove stanovanjske stavbe, 
z možnostjo ureditve poslovnih prostorov na parceli obstoje-
čega objekta.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko ude-
ležite dne 26. 7. 2017 ob 16.30 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 knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo 
po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice ali po e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.

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

Ivan Molan, 
župan občine Brežice

Arbitraža razočarala - prinesla več težav 
tako občini kot ljudem ob meji
BREŽICE – Junijska sodba arbitraže o določitvi meje med Slovenijo in Hrvaško bo dodatno otežila življenja ljudem ob 
meji v brežiški občini, saj so arbitri razsodili potek meddržavne meje po 200 let starem katastru. Občina Brežice je pri-
čakovala, da bo arbitraža upoštevala kot mejo reko Sotlo iz l. 1991 in ne katastra iz časa cesarice Marije Terezije, saj se 
je od takrat struga reke Sotle večkrat spremenila in bila tudi regulirana. Od Vlade RS občina pričakuje, da bo tudi po-
dročje ob meji v brežiški občini obravnavala kot problemsko in da bo pristopila k iskanju rešitev.  

Arbitri se očitno niso poglobi-
li v vsakdanje težave, s kateri-
mi se zaradi mejne črte soočajo 
prebivalci ob meji. Določeni deli 
ozemlja, ki so bili na slovenski 
strani, sedaj spadajo k Hrvaški 
in obratno. Meja tako še vedno 
poteka čez gostilno Kalin v Slo-
venski vasi, pet hiš v Slovenski 
vasi nima dostopa čez sloven-
sko ozemlje, medtem ko posta-
ja hrvaške železnice v Vukovem 
selu stoji na slovenskem ozem-
lju, prav tako je na slovenskem 
ozemlju nekaj hiš v Ključu. Ne-
rešena ostajajo vprašanja ce-
stnega dostopa po slovenskem 
ozemlju ob meji in vprašanje 
poplavne varnosti, ki je v občini 
Brežice še posebej pereča. 

Postopki za zagotovitev po-

plavne varnosti so se začeli že 
pred leti z načrtovanjem grad-
nje hidroelektrarn Brežice in 
Mokrice, vendar je bil rok ne-
določen, protipoplavni ukrepi 
ob Sotli in Breganici so bili do-
ločeni pogojno, z ureditvijo dr-
žavne meje. Ker je arbitraža do-
ločila mejo Slovenije in Hrvaške, 
Občina Brežice od Vlade Repu-
blike Slovenije ter Ministrstva za 
okolje in prostor pričakuje, da 
bosta pričela reševati poplavno 
varnost in da bosta občini dala 
informacije o nadaljnjih postop-
kih za zagotovitev poplavne var-
nosti v Slovenski vasi in krajih ob 
Sotli in Breganici. K nadaljeva-
nju postopka bo Občina Breži-
ce z dopisom pozvala tako Vla-
do RS kot Ministrstva za okolje 
in prostor. 

Zavedamo pa se zahtevnosti 
razmer, saj bo za izvedbo proti-
poplavnih ukrepov ob reki Sotli 
in Breganici potrebno soglasje 
hrvaške države, ker bo del na-
sipov segal na hrvaško ozemlje. 
Pred leti je sicer sosednja država 
ne glede na mejo, meddržavne 
dogovore in mednarodno pravo 
z nasipi zaščitila naselja na svo-
ji strani meje ter s tem dodat-
no del poplavnih voda usmeri-
la proti Sloveniji. Občina Brežice 
močno dvomi, da bo Slovenija 
pri protipoplavnih ukrepih rav-
nala mimo mednarodnih pred-
pisov, kar pomeni, da verjetno v 
prihodnjih desetletjih država še 
ne bo uredila poplavne varnosti 
ob reki Sotli. 

Po katastru določena meja 

povzroča težave vsem tistim 
prebivalcem, ki imajo zem-
ljišča na obeh straneh meje – 
postavlja se vprašanje, katera 
država bo pristojna npr. za do-
voljenja za prostorsko ureja-
nje. Vprašljivo je tudi varovanje 
schengenske meje na slovenski 
strani zaradi otežene neposre-
dne dostopnosti do vsega slo-
venskega ozemlja. Iz izkušenj 
vemo, da hrvaška policija nad-
zoruje svoje ozemlje, kot je bilo 
to vidno ob migrantski krizi v Ri-
goncah, Slovenija pa zaradi po-
manjkanja neposrednega do-
stopa do vsega svojega ozemlja 
pri nadzoru meje potrebuje so-
glasje Hrvaške za pot do sloven-
skega ozemlja. 

Potek državne meje med Slovenijo in Hrvaško v občini Brežice
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Že več let smo priča pojavu šir-
jenja invazivnih rastlinskih vrst 
na območju naše občine. Gre za 
rastline, ki s svojo invazivnostjo 
izpodrivajo domorodno vegeta-
cijo, ob tem pa lahko povzroča-
jo gospodarsko škodo, nekatere 
pa so tudi alergene. Izmed in-
vazivnih rastlin na območju Slo-
venije so najbolj problematične 
ambrozija, japonski dresnik, žle-
zava nedotika in kanadska ter 
orjaška zlata rozga.

Da bi zmanjšali širjene invaziv-
nih rastlinskih vrst, občanom 
svetujemo, da vrt polepšajo z 
domorodnimi vrstami rastlin. 
V vrtovih naj ne gojijo more-
bitno invazivnih tujih rastlin ali 
vsaj preprečijo nastanek nji-
hovih plodov. Ostankov z vrta 
ne odlagajo v naravo. Če se po 

gradbenih delih ali na ogolelih 
površinah pojavijo invazivne tu-
jerodne rastline, priporočamo, 
da jih odstranijo, saj hitro ukre-
panje zmanjša stroške odstra-
njevanja. Ostanki dresnikov in 
semenečih tujerodnih vrst ne 
kompostiramo, ampak jih je 
potrebno sežgati. 

V poletnem času zacveti tudi 
ambrozija ali pelinolistna žvrklja, 
ki je zelo alergena rastlina in vpli-
va na zdravje ljudi, predvsem tis-
tih, ki imajo težave z dihanjem. 
Z namenom preprečevanja šir-
jenja te rastline v Sloveniji velja 
Odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambro-
sia (Uradni list RS št. 63/2010). 

Zaradi škodljivosti ambrozije in 
na podlagi te odredbe lastnike 
zemljišč pozivamo, da ambro-
zijo redno odstranjujejo. Rastli-
no je potrebno čim prej izpuliti 
s koreninami. V primeru večjih 
rastlin je potrebna večkratna 
košnja pred cvetenjem. Košnja 
med cvetenjem se odsvetuje, 
saj s košnjo med cvetenjem lah-
ko povzročimo, da se bodo pe-
lod in semena še bolj razširila. 

Necvetoče rastline odstranimo 
na kompost ali v posode za or-
ganske odpadke. Cvetoče rastli-
ne je treba uničiti, tako da se 
prepreči nastanek semena ozi-
roma da semena ne morejo več 
kaliti. Najbolj primeren način je, 
da takšne rastline sežgemo.

Pri odstranjevanju invazivnih 
rastlin je potrebno uporabljati 
ustrezna zaščitna sredstva (ob-
leka, rokavice, zaščitne maske).

Več o tujerodnih invazivnih 
rastlinah najdete na spletni stra-
ni https://www.program-pode-
zelja.si/sl/knjiznica/101-invaziv-
ne-rastline-v-kmetijski-krajini/
file in na spletnih straneh Mini-
strstva za okolje in prostor.

V kratkem začetek rekonstrukcije ulic na Vidmu
V tem mesecu se bodo začela dela rekonstrukcije ulice Na Resi, Zdolske ulice ter Papirniške ulice na Vidmu. Dela bodo 
obsegala celovito odstranitev obstoječih muld in voziščne konstrukcije, obnovitev obstoječih komunalnih vodov, ki 
potekajo po trasi ulic (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, kabelska kanalizacija za širokopasovne povezave), 
postavitev novih točkovnih rešetk meteorne kanalizacije, izdelava nove mulde in asfaltiranje. 

V prvi fazi bodo potekala dela 
rekonstrukcije ulice Na Resi, 
kasneje Zdolske ulice in po za-
ključku rekonstrukcije ulice Na 
Resi še Papirniške ulice. Rok za 
dokončanje del rekonstrukci-
je vseh treh ulic je konec sep-
tembra 2017. Obvoz bo ure-
jen sproti, glede na to, kje in v 
kakšen obsegu se bodo izvajala 

gradbena dela. 
Stanovalci na teh ulicah lahko 
še do začetka del na Občino Kr-
ško podajo morebitne predlo-
ge o ureditvi okolice objektov 
ob posamezni ulici (dostopi do 
objektov in parkirni prostori) na 
telefonsko številko 49 81 280 ali 
na e-naslov tomaz.koretic@kr-
sko.si.

Zdolska ulica

Na Resi Papirniška ulica

Sprejem najuspešnejših učenk in učencev 
Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je 20. junija na gra-
du Rajhenburg v Brestanici če-
stital letošnjim najuspešnejšim 
učenkam in učencem osnovnih 
in srednjih šol občine Krško ter 
jim zaželel veliko uspeha tudi 
na nadaljnji poti. Med te so se 
v tem šolskem letu vpisali: z OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica: 
Maruša Bračun, Žiga Cvar, Nuša 
Kranjc, Lea Petrišič in Lana Ra-
dej; z OŠ Koprivnica: Tit Kven-
derc in Katarina Planinc, z OŠ 
Jurija Dalmatina Krško: Gašper 
Košenina, Kaja Letnar, Timotej 
Mavrek, Alina Gaja Ošina, Nuša 
Planinc, Špela Plestenjak, Teja 
Strle, Jerneja Šribar, Domen Bo-
govič, Mihael Bogovič Mihelin, 
Luka Gorjan, Tjaša Klavžer, Taja 
Kukavica, Urška Lapuh, Marko 
Obradović, Matija Preskar, Ni-
kita Stergar, Lucija Šerbec, Naja 
Šiška, Jan Zajc, Gašper Buršič, 
Patricija Hribšek, Nika Kelhar, 

Jurija Planinc in Enej Trampuš; z 
OŠ Leskovec pri Krškem: Ingrid 
Cizerle, Nika Maznik, Ema Žičkar, 
Daša Drole Zorko, Laura Ivanšek 
in Kiara Karolina Kerin; z OŠ Pod-
bočje: Alja Baškovec, Jaka Kova-
čič, Tim Kovačič in Lea Petretič; z 
OŠ Raka: Anamarija Božič, Nika 
Cemič, Sara Globevnik, Manica 

Pečarič, Peter Kržan in Timotej 
Vene; z OŠ XIV. Divizije Senovo: 
Maja Lužar, Nina Šoštar Pribo-
žič, Vanja Urh, Katja Županc in 
Živa Žveglič. Med najboljše dija-
ke sta se na Gimnaziji Krško vpi-
sala Janez Božič in Klemen Knez, 
na Srednji poklicni in strokovni 
šoli Krško pa Jaka Maček in Žan 

Škofljanc. 

Sprejem, ki sta ga vodila Matjaž 
in Helena Krajnc v vlogi Raj-
henburške gospode, so s plesom 
in pesmijo popestrili in navduši-
li srednjeveški plesalci iz Turistič-
nega društva Brestanica ter pev-
ka Nika Zorjan.

Združenje občin z jedrskim objektom 
o sodelovanju z Evropsko komisijo
Konec junija je v Bruslju potekalo srečanje Združenja občin z je-
drskim objektom, na katerem so predstavniki lokalnih skupnosti, 
med njimi tudi predstavnica Občine Krško, direktorica občinske 
uprave Melita Čopar, govorili predvsem o sodelovanju združenja 
z Evropsko komisijo. Predstavnikom Evropske komisije so izposta-
vili nujnost sodelovanja in vključevanja lokalnih skupnosti, ki ima-
jo v svoji sredini jedrske objekte, s predstavniki evropske komisije 
in akterji evropske politike. Lokalne skupnosti so tiste, ki najbolje 
poznajo stanje v sredinah, kjer se nahajajo objekti, načine komu-
niciranja z ljudmi in so najboljši ambasadorji za tovrstno energet-
sko politiko v prihodnje.

Prenovljena spletna stran Občine Krško 
z nekaj novostmi
Z mesecem julijem je spletna stran Občine Krško v prenovljeni 
podobi, ki prinaša tudi nekaj bistvenih novosti. Občanke in ob-
čani bodo imeli možnost oddaje elektronske in spletne vloge, 
elektronskega plačevanja taks, omogočena je tudi brezplačna 
prijava na e-obvestila občine. Med drugim je posodobljen ko-
ledar dogodkov v občini, nova spletna stran pa omogoča še na-
daljnje nadgrajevanje.

Ribiška družina Brestanica – Krško in nekateri občani so Občino Kr-
ško opozorili na zaraščanje ribnika na Resi v Krškem. Po ogledu smo 
ugotovili, da se v ribniku razrašča vodna rastlina klasasti rmanec 
(Myriophyllum spicatum). Klasasti rmanec v Sloveniji ni invazivna 
vrsta, so pa pogoji v ribniku (svetloba, temperatura, hranila) omo-
gočili njegovo prekomerno razrast. Po posvetu s predstavniki Zavo-
da za varstvo narave, Območne enote Novo mesto, so ribiči Ribiške 
družine Brestanica – Krško in potapljači Društva potapljačev VIDRA 
Krško ter potapljači Poklicne gasilske enote Krško akcijo odstranitve 
klasastega rmanca s puljenjem izpeljali v začetku junija.

Iz ribnika so po grobi oceni odstranili deset kubičnih metrov klasas-
tega rmanca oziroma približno dve tretjini površine ribnika. Zaboj-
nika in odvoz klasastega rmanca je zagotovila Občina Krško, izved-
lo pa ga je podjetje KOSTAK Krško. Po uspešno izvedeni akciji so le 
to ponovili čez štirinajst dni in iz ribnika odstranili še večino preos-
talega klasastega rmanca. Vsega namreč ni dobro odstraniti, niti ni 
to namen akcije, saj v primerni količini pozitivno vpliva na ekosis-
tem ribnika. Zavedamo se, da to ni dolgoročna rešitev in bo potreb-
no h konkretnejši sanaciji ribnika še pristopiti. Ugotavljamo pa, da k 
razrasti klasastega rmanca pomembno pripomorejo tudi hranila, ki 
pridejo v ribnik z deževjem iz okoliških površin, delno pa tudi hrana 
in njeni ostanki, ki jo občani vnesejo v ribnik s tem, ko hranijo živali. 
Občane zato opozarjamo, naj ne hranijo živali, saj bodo tako pripo-
mogli k manjši rasti klasastega rmanca. Živali si lahko same najdejo 
dovolj hrane v ribniku.

Preprečevanje širjenja invazivnih rastlinskih vrst

Ambrozija ali pelinolistna 
žvrklja

Odstranjevanje klasastega rmanca 
iz ribnika na Resi

V akciji so sodelovali ribiči Ribiške družine Brestanica – Krško in 
potapljači Društva potapljačev VIDRA Krško ter Poklicne gasilske 
enote Krško (foto: PGE Krško).
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BAZEN SEVNICA
JULIJ - AVGUST

ponedeljek - nedelja 

8.00 - 19.00
animacije namizni tenis

vodne igre

Nova kolesarnica pri železniški postaji

Pri sevniški železniški postaji je Občina Sevnica postavila novo ko-
lesarnico. Gre za enega od korakov k spodbujanju trajnostne mo-
bilnosti – k razvoju mest po meri pešcev in kolesarjev, k zmanjševa-
nju onesnaževanja zraka, h krepitvi zdravja in s tem večji kakovosti 
bivanja. 

Usklajevanje občinskega prostorskega 
načrta s potrebami prostora
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Sevnica je krovni prostorski dokument, ki predstavlja dolgoroč-
no strategijo razvoja prostora. Sprejet je bil konec leta 2012, ker pa gre za živ dokument, ga je potrebno prilagajati po-
trebam prostora in investitorjev ter skladno s spremembami predpisov s področja prostorskega načrtovanja in grad-
nje. Občina mora kot najpomembnejši in najodgovornejši nosilec prostorskega načrtovanja zagotoviti ustrezne pogoje 
za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti in potreb v prostoru.

V obdobju po sprejemu OPN in 
uveljavitvi decembra leta 2012 
so bili podani številni predlogi in 
pripombe na izboljšanje določil 
posameznih členov izvedbenega 
dela načrta in njihove uskladitve 
z aktualnim stanjem. Zato so bili 
junija 2013 najprej potrjeni po-
pravki tekstualnega dela odloka.
Občina Sevnica je septembra 
2013 z javnim pozivom povabi-
la zainteresirano javnost k od-
daji novih razvojnih pobud, ki 
jih je obravnavala v nadaljnjem 
postopku priprave sprememb in 
dopolnitev (SD) OPN. Rok za zbi-
ranje pobud občanov je bil za-
radi povečanega interesa po-

daljšan do konca aprila 2014, s 
pozivom poslovnim subjektom 
pa še do septembra 2014. Doda-
ten razlog za podaljšanje roka za 
zbiranje pobud je bilo povečano 
število vlog občanov za izvzem 

zemljišč z območij stavbnih ze-
mljišč, ki so bile posledica vred-
notenja nepremičnin in takrat 
predvidenega davka na nepre-
mičnine.

Prvo spremembo in dopolnitev 
prostorskega dela OPN za pot-
rebe industrijskega območja je 
občinski svet potrdil konec leta 
2015. Na podlagi izkazanih šte-
vilnih potreb in pobud javnosti 
je Občina Sevnica v postopku 
drugih sprememb in dopolni-
tev OPN. Spremembe in do-
polnitve OPN 2 (SD OPN 2) so 
pripravljene na podlagi določil 
in usmeritev iz strateškega dela 

veljavnega OPN Sevnica, izde-
lanih novih strokovnih podlag, 
blizu 1200 prejetih pobud ob-
čanov, sprememb predpisov in 
splošnih smernic nosilcev ureja-
nja prostora, ki obsegajo spre-

membe namenske rabe prosto-
ra, in drugih sprememb posegov 
v prostor na podlagi prejetih po-
bud, ki jih v času priprave OPN 
ni bilo več mogoče vključiti v 
postopek priprave prostorske-
ga akta, predvsem pa novih po-
bud, prejetih v času po uveljavi-
tvi OPN v letu 2012.

Obsegajo posamezne spre-
membe in dopolnitve vsebin 
OPN, ki se nanašajo na določa-
nje podrobnejše namenske rabe 
prostora, mej med enotami ure-
janja prostora ter spremembe in 
dopolnitve prostorsko izvedbe-
nih pogojev, povezanih z ume-
ščanjem objektov v prostor in 

njihovega oblikovanja. Obsega-
jo pobude, vezane na uskladi-
tev namenske rabe z dejansko 
rabo zemljišč, ter uskladitev do-
ločil OPN z veljavnimi predpisi 
in splošnimi smernicami nosil-
cev urejanja prostora.

Obsegajo tudi spremembe in 
dopolnitve vsebin tekstualnega 
dela prostorsko izvedbenih po-
gojev, ki se nanašajo na odpravo 
vsebinskih neskladij med posa-
meznimi deli tekstualnega dela z 
namenom jasnejših opredelitev 
prostorsko izvedbenih pogojev, 

ponovno preveritev sprejetih 
tekstualnih sprememb izvedbe-
nega dela OPN ter vključitev no-
vih strokovnih podlag, izdelanih 
v času po uveljavitvi OPN ali na 
podlagi zahtev nosilcev urejanja 
prostora.

V postopku priprave sodeluje 
okrog 30 nosilcev urejanja pros-
tora, ki v prvem mnenju poda-
jo svoje usmeritve in pogoje k 
osnutku sprememb akta, v dru-
gem mnenju, po izvedeni javni 
razgrnitvi, pa preverijo izpolni-
tev ter upoštevanje pogojev in 
prvih mnenj. Spremembe SD 
OPN 2 vključujejo okrog 7.500 
zemljiških parcel.

Občina Sevnica bo po spreje-
mu SD OPN 2 v letu 2018 priče-
la z novim postopkom priprave 
sprememb in dopolnitev veljav-
nega prostorskega akta. Od sep-
tembra 2014 do danes je bilo 
prejetih že okrog 110 novih ra-
zvojnih pobud občanov, pobu-
de, ki jih vseskozi sprejemamo, 
pa bodo vključene v nov posto-
pek sprememb OPN. Prav tako 
bo po sprejemu SD OPN 2 do-
ločen rok za dokončno oddajo 
pobud, ki bodo vključene v SD 
OPN 3.

Nagrada Državljan Evrope programu 
Starejši za starejše
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v pe-
tek v Hiši Evropske unije organizirala podelitev nagrade Državljan 
Evrope 2017, katere prejemnik je v letošnjem letu program Sta-
rejši za starejše v koordinaciji Zveze društev upokojencev Sloveni-
je. Pomemben del tega programa so tudi sevniška društva, ki z iz-
jemno odgovornostjo in predanostjo izvajajo vsebine programa.
Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja 
doma Starejši za starejše predstavlja izjemen primer dobre prakse 
na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvi-
sno življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razumevanje in 
razvoj kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne 
evropske vrednote prostovoljstva, humanitarnosti, solidarnosti, po-
vezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja, so zapisali v obra-
zložitev nagrade. Zbrane na prireditvi, med njimi so bili tudi pred-
stavniki sevniških društev skupaj z županom Srečkom Ocvirkom, 
sta nagovorila evropska poslanca Ivo Vajgl in dr. Igor Šoltes, predla-
gatelja programa Starejši za starejše za nagrado Državljan Evrope.

Tradicionalna košnja na Lisci 
Lisca je s svojimi 948 metri eden od najvišjih vrhov Posavskega hri-
bovja. Pobočja Lisce so strma in poraščena z gozdovi, na njenem 
podolgovatem vrhu pa se nahajajo pravi planinski travniki, kjer v 
tem letnem času cveti morje planinskih rož in trav. Že šesto leto 
zapored Kulturno, športno in turistično društvo Razbor organizira 
košnjo na tradicionalen način, torej ročno, na travniku nad igriš-
čem ob Jurkovi koči oziroma pri Tončkovem domu. 

Dogodek ni tekmovalnega značaja, temveč gre za pristen prikaz koš-
nje, kot je v naših krajih potekala nekoč. Ročni košnji trave tako sle-
di tudi ročno grabljenje trave in spravilo sena. Pristnost dogodka se 
izkaže tudi ob tradicionalni malici in zlasti z vzdušjem, saj kosci in 
grabljice ob delu zapojejo staro ljudsko pesem, oglasi pa se tudi har-
monika. Tako kot prejšnja leta bo tudi letos košnja potekala na dru-
go julijsko soboto, 8. julija, ob 16. uri, dogodek pa se bo zaključil ob 
20. uri. Dogodek bosta obogatili še razstava o flori in favni Lisce, Lo-
vrenca in okoliških hribov ter tržnica lokalnih rokodelcev, pripravljen 
pa bo tudi program za otroke. 

»Prijazno vabimo, da se nam pridružite in pridete pogledat, kako se 
je trava kosila nekoč, ko še niso brnele kosilnice in ko se je namesto 
hrumenja traktorjev slišalo švistanje in klepanje kos, smeh in pesem. 
Mlajšim bo morda to novo doživetje, starejšim, ki so morda takšno 
košnje nekoč doživljali, pa bo to morda možnost obuditve spomi-
nov na nekdanje dni, ko je življenje potekalo še nekoliko počasneje, 
bolj družabno in bolj pristno,« še sporočajo organizatorji dogodka. 

Od 23. junija do vključno 22. julija 2017 poteka javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka SD OPN 2. Javna obravnava bo 12. juli-
ja 2017 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Javna razgrnitev 
in obravnava sprememb in dopolnitev prostorskega akta je na-
menjena sodelovanju javnosti v procesu načrtovanja ob upošte-
vanju podanih pobud. Na vpogled je na občinski spletni strani, 
v fizični obliki na Občini Sevnica in na spletnem portalu PISO.

Kolesarska pot prijateljstva
V počastitev dneva državnosti se je v Sevnici zvrstilo več dogodkov. 
Poleg osrednje posavske slovesnosti s koncertom Godbe Sevnica in 
obeležitve 26. obletnice odhoda enote za posebne namene Terito-
rialne obrambe Sevnica v Krakovski gozd na sevniški Planinski ces-
ti, o čemer več na drugih straneh Posavskega obzornika, se v po-
častitev dneva državnosti Republike Slovenije in Republike Hrvaške 
v Sevnici vsako leto ustavi kolesarska karavana »Pot prijateljstva«. 
Kolesarji so se na svojem popotovanju od Vukovarja do Ljubljane, 
ki ga organizira Hrvatsko društvo Ljubljana, srečevali s predstavniki 
občin in krajev, tudi z županom občine Sevnica Srečkom Ocvirkom.
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DOLENJA VAS - Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je drugo 
leto zapovrstjo 21. junija pripravilo prireditev z naslovom 
Kresničkovanje, s katero so na svojstven način odprli vra-
ta poletnemu solsticiju ali kresni noči, ki označuje začetek 
najtoplejšega letnega časa. 

Prav posebno so bili igrivi v 'kresnični šopek' sestavljeni Vital 
Kortnik, Aljaž Vidmar in Matija Kortnik, ki so navdušili obi-
skovalce s svojimi pesmicami. Literarno kresno sestavljanko so 
pod okriljem Literarne sekcije Sanje s svojimi avtorskimi deli 
zložile Alenka Preskar, Marta Valenčak, Anita Jazbec, Anto-
nija Ban, Zdravka Brečko, Tanja Košar, Jana Cvirn, Branka 
Jenžur, Tanja Mencin, Katarina Vodeb in Marinka Volčan-
šek. Dramska sekcija Veseli oder je po zamisli Borisa Sternada 
navdušila s skečem »Ko gre vse narobe …«. Obiskovalce so na-
smejali avtor skeča, ki je odigral hišnika, Miha Planinc v vlogi 
pomočnika hišnika, Mateja Jesenšek v vlogi pohodnice, Alen-
ka Preskar kot veterinarka, Marta Valenčak kot turistka ter Jana 
Sternad v vlogi vizažistke. 
Razigranemu dogajanju so svoj pečat kot manekenke v oblači-
lih Modnega kotička Vida iz Brežic in modnih dodatkov po izbi-
ri Tonike Grubar pustile Jana Sternad, Anita Jazbec, Marta Va-
lenčak in Ingrid Kos. S pesmijo Siva pot jih je v prvem izhodu 
na blok flavti pospremil Blaž Hrvatin, v drugem pa pevka Sara 
Praznik iz Boštanja, ki je s svojim nastopom navdušila obiskoval-
ce. Ob zaključku je povezovalka programa Marija Hrvatin spo-
ročila: »Čez nekaj trenutkov bomo lahko odstrli poletno tančico. 
Z mistiko kresne noči, ki bo v nas prižgala neusahljivi ogenj, se 
bomo napolnili z dobro voljo in uživali življenje.« Kresno zgod-
bo je dopolnila priložnostna brošura Literarne sanje, v kateri je 
zbrana poezija in proza, ki so ji obiskovalci prisluhnili na prire-
ditvi in so jo kot darilo odnesli s seboj za spomin.  M. H. 

Dolenjevaško »Kresničkovanje«

Najmlajši trije nastopajoči

BREŽICE – Med 1. in 22. junijem 
so članice Društva likovnikov 
Brežice Mija Baškovč, Kristi-
na Bevc, Helena Frešer, Mari-
ja Kukovica, Tatjana Radano-
vič in Alenka Venišnik v avli 
brežiške Upravne enote razsta-
vljale dela, ki so nastala na gra-
fični delavnici Linorez pod men-
torstvom likovnega pedagoga 
Vlada Cedilnika. Brežiške li-
kovne ustvarjalke so se s  študij-
sko razstavo grafičnih del želele 
pokloniti svojemu mentorju ob 
njegovemu bližajočemu se okro-

glemu jubileju. Upokojeni likovni pedagog Vlado Cedilnik, bre-
žiški grafik in slikar ter dolgoletni mentor in eden od ustanovi-
teljev Društva likovnikov Brežice, znan po grafikah z brežiškimi 
motivi, ki bogatijo mnoge javne in zasebne prostore v Posavju, 
namreč 6. julija dopolnjuje 80 let.
Kot je še povedala predsednica društva Kristina Bevc, so ga člani 
društva zaprosili, da bi po dolgem času ponovno obudili grafič-
no delavnico. Tako so nastali grafični odtisi. Vlado je ob zaključ-
ku pohvalil vse udeleženke za vztrajnost in pogum, saj marsik-
do po začetnem navdušenju kmalu odneha ob spoznanju, da je 
grafika težaško delo. Grafična dela je za razstavo uredila likovna 
pedagoginja Alenka Venišnik. Razstava Linorez zajema ob samih 
grafikah tudi prvotne osnutke, ki so služili za prenos motiva na 
linolej, s tem pa gledalec dobi uvid v potek dela.
Slavljencu čestitke in dobre želje tudi iz uredništva Posavske-
ga obzornika.
 N. J. S.

Mentorju Cedilniku v čast

Vlado Cedilnik

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

Galerija Božidar Jakac

V mesecu juliju se bo v Galeriji Božidar Jakac odvijal Mednarodni simpozij 
kiparjev Forma viva. Udeleženci letošnjega simpozija so Meng Gao (Kitajska), 
Ryszard Litwiniuk (Poljska) in Primož Pugelj (Slovenija).

Ob simpoziju vas vabimo tudi na spremljevalne dogodke:

PETEK, 7. JULIJ, ob 20. uri
BAKALINA, koncert na dvorišču 

ČETRTEK, 13. JULIJ, ob 17. uri
Delavnica grafičnega tiska za odrasle

ČETRTEK, 13. JULIJ, ob 20. uri
SONC FESTIVAL, koncert komorne glasbe 

PONEDELJEK, 17. DO PETEK, 21. JULIJ, med 10. in 15. uro
Celotedenska filmska delavnica za mlade v organizaciji DZMP Krško
Informacije in prijave: info@galerija-bj.si ali 07 49 88 140.

TOREK, 18. JULIJ, ob 17.00 
Pravljična ura za otroke

SOBOTA, 22. JULIJ, ob 20. uri
KATJA ŠULC: KAMLISAJLAN, koncert na dvorišču 

SOBOTA, 29. JULIJ, ob 20. uri
Zaključek Mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva

Vsi dogodki so brezplačni. Vljudno vabljeni!

JULIJ V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

Po uvodni dobrodošlici v. d. 
direktorice Alenka Černelič 
Krošelj je razstavo predstavila 
prof. dr. Irena Lazar, dekanja 
Fakultete za humanistične štu-
dije Univerze na Primorskem, 
s soavtorjem mag. Urošem 
Bavcem z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, 
OE Novo mesto. Po besedah 
Lazarjeve je stekleno gradivo 
z najdišča Ribnica na Dolenj-
skem po količini in številu ob-
lik izredno pestro in raznoli-
ko, kar dokazuje, da je steklo 
v rimsko Romulo prihajalo z 
vseh strani imperija in iz raz-
ličnih delavnic. Na najdišču se 
pojavljajo tudi številne nove 
oblike steklenega posodja, ki 
do sedaj med gradivom s slo-
venskih rimskodobnih najdišč 
niso poznana. Med gradivom 
so bogato zastopani izdelki in 
oblike namiznega posodja, po-
sode za shranjevanje in tran-
sport, posodice za kozmeti-
ko, različne oblike nakitnih 
predmetov in drugo. Prebi-
valci rimskega imperija so v 
svojem vsakdanu uporablja-
li večje število steklenih izdel-
kov kot katera koli civilizacija 
pred njimi. V zadnjem obdob-
ju velja med raziskovalci velika 
pozornost posodju z različnimi 
odtisi in napisi na dnu, saj na 
osnovi tega lahko prepoznajo 
delavnice, steklarske mojstre 

Romula – Odsevi rimskega stekla
BREŽICE – Ob dnevu Posavskega muzeja Brežice, 26. juniju, so v muzeju pripravili odprtje medinstitucional-
ne arheološke razstave »Romula – Odsevi rimskega stekla« v prostorih stalne arheološke zbirke v muzeju.

ali vsebino, med posebej redke 
najdbe sodijo posode z imeni 
mojstrov. Izkopavalec Danilo 
Breščak meni, da dve omem-
bi istega imena ne moreta biti 
zgolj slučaj. 

Grobne in naselbinske ar-
heološke najdbe so v Ribni-
ci prihajale na dan ob gradnji 

nekdanje magistralne ceste 
Ljubljana - Beograd v poznih 
50. letih prejšnjega stoletja, je 
dejal Bavec. Da je bil del tu pri-
kazanih najdb, npr. grob z zla-
tim nakitom, rešen pred uni-
čenjem, se je treba zahvaliti 
Petru Petruju in ostalim za-
četnikom zavarovalnih izkopa-
vanj. Hitremu razvoju arheolo-

ške stroke in ob upoštevanju 
strokovnih priporočil v med-
narodnih listinah se smejo na 
Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine zahvaliti, da so ob 
gradnji današnje avtocestne 
povezave rimsko Romulo (kot 
tudi večino najdišč spodnjega 
Posavja) odkrili in zavaroval-
no izkopali že pred uničujoči-
mi posegi.

Povezovalno vlogo pri postavi-
tvi razstave je imela arheolo-
ginja Jana Puhar, ki je dejala, 
da v muzeju prevzemajo nalo-
go in odgovornost, da razsta-
vo, ki bo na ogled do decembra 
2018, predstavijo in približa-
jo javnosti. Odprl jo je župan 
Ivan Molan. Po uradnem delu 
so številni obiskovalci na te-
rasi nazdravili 68. rojstnemu 
dnevu muzeja ter prisostvo-
vali odprtju poletnega kina na 
grajskem dvorišču.
 N. Jenko Sunčič

Del predstavljenih najdb iz rimske Romule

Začenja se 
Forma viva 
KOSTANJEVICA NA KRKI - V 
juliju se je v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki 
začel mednarodni simpozij 
kiparjev Forma viva 2017, 
ki se bo zaključil v soboto, 
29. julija, s slovesno otvo-
ritvijo novo postavljenih ki-
pov. Udeleženci letošnje-
ga simpozija so Meng Gao 
(Kitajska), Ryszard Litwi-
niuk (Poljska) in Primož 
Puglej (Slovenija). Simpozij 
spremlja pester koncertni 
program ter delavnice tako 
za otroke kot odrasle.  P. P.

SEVNICA - V organizaciji JSKD 
OI Sevnica je potekala 10. ju-
nija v atriju sevniškega gradu 
in v njegovi okolici enodnevna 
likovna kolonija. V idiličnem 
okolju je v sončnem dnevu 
ustvarjalo okoli 40 slikarjev iz 
Slovenije, Avstrije in Hrvaške. 
Tema je bila ’Oblaki nad mojo 
streho’, a kdor je želel, je lah-
ko izbral svojo lastno temo oz. 
motiv za ustvarjanje. »Tretje 
leto vodi likovni shod sevniški 
umetnik Rudi Stopar. Vzdušje 
je enkratno, največ udeležen-
cev je iz Posavja. Tovrstna sre-
čanja so dobrodošla, na njih se 
tkejo nova poznanstva in po-

17. sevniški likovni shod

sebne nitke prijateljstva,« je 
dejala koordinatorka srečanja 
Katja Pibernik. V atriju gra-
du je bila na ogled še priložno-
stna razstava gosta letošnjega 
17. likovnega shoda - s svoji-
mi slikarskimi deli se je pred-
stavljal hrvaški slikar in likovni 
pedagog  Mile Knežević. Nas-
tala dela bodo postavljena na 
ogled v novembru in takrat bo 
imenovan tudi zmagovalec – 
prvak likovnega shoda 2017. 
 S. R., foto: L. M.

Umetniškega snovanja v idiličnem okolju sevniškega gradu 
se je v letošnjem juniju udeležilo lepo število ljubiteljic in lju-
biteljev likovne umetnosti.
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Četrtek, 6. 7.

• ob 15.00 v MT Senovo: po-
čitniške aktivnosti 

• ob 18.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): likovna delavni-
ca za otroke

Petek, 7. 7.

• ob 8.15 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): telovadba na prostem 
(v primeru dežja v VGC)

• ob 17.00 v MT Senovo: po-
čitniške aktivnosti 

• ob 19.30 na ploščadi pred 
Kulturnim domom Krško: 
Ana Desetnica - Ana Krška 
2017: ulična predstava »Za-
det od ljubezni« in poetična 
akrobatska predstava »So-
miru«

• ob 20.00 na dvorišču Gale-
rije Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: koncert zased-
be Bakalina

• ob 20.00 v atriju gradu Sev-
nica: literarno-glasbeni ve-
čer »Boginja z zamudo« z 
Jožetom Rozmanom

Sobota, 8. 7.

• ob 8.00 izpred večnamen-
skega doma Pišece: start 10. 
kolesarskega maratona Piše-
ce-Kumrovec-Pišece

• ob 9.00 v MT Senovo: poči-
tniške aktivnosti 

• od 9.00 do 12.00 v Lončar-
skem ateljeju Bernhard v 
Krškem (CKŽ 2): delavnica 
oblikovanja gline na lončar-
skem vretenu

• ob 14.00 pred večnamen-
skim domom Pišece: golaži-
jada, po 15.00: sejem doma-
če obrti

• ob 16.00 na travniku nad 
igriščem ob Jurkovi koči oz. 
pri Tončkovem domu na Li-
sci: košnja na Lisci

• ob 17.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižni-
co Krško: Pravljična čajan-
ka: pripovedovanje pravljic 
za otroke z ustvarjalno de-
lavnico

• ob 19.00 pri spomeni-
ku v Pišecah: proslava z 
odkritjem spominskih plošč 
ob prazniku KS Pišece

• ob 19.30 v mestnem par-
ku pri Valvasorjevi knjižnici 
Krško: Ana Desetnica - Ana 
Krška 2017: ulična predsta-
va »Ravnajte previdno« in 
klovnada »MozArt«

• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 3. 
Anin glasbeni večer

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino na gradu Rajhenburg

Nedelja, 9. 7.

• ob 9.00 na igrišču v Bušeči 
vasi: 39. nogometni turnir 
ŠD Sušica (prijave pred pri-
četkom turnirja)

• ob 16.00 pri gasilskem 
domu na Telčah: 14. Tel-
ška žetev - srečanje ljudskih 
pevcev

Ponedeljek, 10. 7.

• od 7.00 do 16.30 na Turi-
stični kmetiji pri Martinovih 
v Globočicah: poletne poči-
tniške delavnice na podeže-
lju (vsak dan do 14. 7.)

• od 18.00 do 19.00 pri ko-
zolcu pri reki Krki na Velikih 
Malencah: brezplačna šola 
kajaka (vsak dan do 13. 7.)

Torek, 11. 7.

• od 9.00 do 13.00 v pro-
storih LIJAmedia (Hočevar-
jev trg 1, Krško): počitniške 
filmske delavnice za otroke 
in mlade (vsak dan do 14. 7.)

• od 15.00 do 19.00 na igri-

kam v posavju
šču nasproti MC Krško: 
športni popoldnevi (vsak to-
rek in četrtek v juliju)

• od 17.00 do 20.00 v Me-
stni šivalnici Krško: delav-
nica »Sešijmo si majico ali 
obleko s kapuco!«

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču - The Beatles: 
Osem dni na teden

Sreda, 12. 7.

• ob 20.00 v cerkvi sv. Petra v 
Radečah: Sonc festival

Četrtek, 13. 7.

• ob 15.00 v MT Senovo: po-
čitniške aktivnosti 

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalnica grafičnega ti-
ska za odrasle

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Sonc festival

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: poletni koncert DŠB 
Unplugged - Soul, jazz in jaz

• Petek, 14. 7.

• ob 17.00 v MT Senovo: po-
čitniške aktivnosti 

• od 17.00 do 20.00 v Me-
stni šivalnici Krško: delav-
nica »Sešijmo si majico ali 
obleko s kapuco!«

• ob 19.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Mestna promenada 
- Gvidove dogodivščine (de-
lavnice in animacija za otro-
ke), ob 21.00: koncert Cry 
Babies (HR)

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
Sonc festival

• ob 20.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Po-
letje na gradu Rajhenburg 
2017 - Nuška Drašček: Po-
potovanje po Sloveniji

Sobota, 15. 7.

• ob 9.00 v MT Senovo: poči-
tniške aktivnosti 

• ob 17.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižni-
co Krško: Pravljična čajan-
ka: pripovedovanje pravljic 
za otroke z ustvarjalno de-
lavnico; ob 20.30 (v prime-
ru dežja v Dvorani v parku): 
Ljubezen do groba – pripo-
vedovalski večer za odrasle

• od 19.00 dalje v Kostanjevi-
ci na Krki: Kostanjeviška noč

• ob 20.00 v cerkvi sv. Petra v 
Radečah: Sonc festival

• ob 21.00 na terasi Posav-

skega muzeja Brežice: kon-
cert Ansambla Illyrica (Nika 
Bauman, Iva Casian Lakoš, 
Marko Ferlan)

Nedelja, 16. 7.

• ob 8.00 na travnatem igri-
šču v Krški vasi: 22. memori-
alni nogometni turnir Tonija 
Jarkoviča in Tomaža Tomše-
ta (žrebanje 14. 7. ob 20.00 
v baru Škorpijon Krška vas)

• ob 18.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: tekma 1. 
kroga 1. SNL med NK Krško 
in ND Gorica

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Mestna promenada 
- Jam session

Ponedeljek, 17. 7.

• od 7.30 do 15.30 na igri-
ščih Teniškega kluba Krško: 
teniški kamp (vsak dan do 
21. 7.)

• od 9.00 do 13.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): počitni-
ške aktivnosti za učenke in 
učence osnovnih šol v obči-
ni Krško (vsak dan do 21. 7.)

• od 10.00 do 15.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: celotedenska film-
ska delavnica za mlade (vsak 
dan do 21. 7.)

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Mestna promenada 
- salsa večer

Torek, 18. 7.

• od 9.00 do 13.00 v učilni-
ci 2 v MC Brežice: počitniške 
filmske delavnice za otroke 
in mlade (vsak dan do 21. 7.)

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljična ura za otroke

• od 17.00 do 20.00 v Me-
stni šivalnici Krško: delavni-
ca »Sešijmo si kratke hlače!«

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču - Koncert

Sreda, 19. 7.

• od 10.00 do 13.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
delavnica »Grajski freskant« 
(še 20. in 21. 7.)

• ob 18.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Mestna promena-
da - Gvidove dogodivščine 
(delavnice in animacija za 
otroke), ob 19.00: »Skoraj 
najboljši cirkus« - cirkuška 
predstava in delavnice s Te-
atrom Cizamo

Ana Desetnica – Ana Krška 2017
mednarodni festival uličnega gledališča

petek, 7. 7., od 19.15 dalje (ploščad pred KDK)

sobota, 8. 7., od 19.15 dalje (Mestni park pri 
Valvasorjevi knjižnici Krško)

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

POLETJE NA GRADU 
RAJHENBURG 2017
NUŠKA DRAŠČEK: 
POPOTOVANJE PO SLOVENIJI
koncert, petek, 14. 7., 20:30

JAMSKI ČLOVEK
monokomedija, sobota, 22. 7., 20:30

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

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

Kino na grajskem dvorišču
11. julij, 21.00: THE BEATLES: OSEM DNI NA TEDEN
18. julij, 21.00: KONCERT
1. avgust, 21.00: STANJE ŠOKA

vstopnina

Koncer� na grajskem dvorišču
13. julij, 21.00: SOUL, JAZZ IN JAZ
20. julij, 21.00: PLIŠ

prost vstop

Koncer� na terasi
15. julij, 21.00: ANSAMBEL ILLYRICA: NIKA 
BAUMAN, IVA CASIAN LAKOŠ, MARKO FERLAN
27. julij, 21.00: TJAŠA ZIDANIČ, KARLO KONČAR, 
SIMON ROGULJIČ, JANEZ HRASTOVŠEK

vstopnina

1. avgust, 20.00 
80 LET POPLAVE V PODBOČJU,
odprtje Posavske muzejske vitrine

BRUNK - 11. junija so se v cerkvi sv. Treh kraljev na Brunku 
predstavile skupine ljudskih pevk in pevcev, ki negujejo in oh-
ranjajo ljudsko pesem. Poleg domačink, Ljudskih pevk Solzi-
ce, so nastopili še Planinska pevska skupina Encijan iz Sev-
nice, Stari časi iz Rimskih Toplic in Ljudske pevke kmetic iz 
Mislinjske doline Bršljanke, ki so s pesmijo prinesle tudi lepe 
pozdrave s Koroške. Nastopajoči so v zaključnem delu zape-
li še skupno pesem in se po koncertu družili v senci pod Sko-
porčevimi orehi. S. R., foto: M. S.

KAPELE - 17. junija je Pihalni orkester Kapele izvedel pole-
tni koncert pod šotorom, na katerem se je predstavil tudi 
madžarski orkester, štiri dni kasneje pa je v kapelski farni 
cerkvi potekal še koncert učencev Glasbene šole PO Kapele.

Poleg domačega orke-
stra pod taktirko Seba-
stjana Borovšaka je na 
poletnem koncertu za-
igral tudi orkester Bu-
dafoki Fúvósegylet iz 
Budimpešte, s katerim 
kapelska godba sode-
luje že 18 let. Nastopili 
sta še otroški folklorni 
skupini Kosci in Sonček 
iz Podružnične šole Ka-
pele OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova pod mentorstvom Vesne 
Molan. Madžarski godbeniki so bili v gosteh tri dni, v tem času 
so spoznali lepote Posavja. Številni obiskovalci iz celotnega Po-
savja in širše so po nastopu obeh godb in domačih folklornikov 
uživali v igranju Avsenikovih melodij v izvedbi Gala kvinteta. 
21. junija se je v Kapelah odvil še en koncert. Občinstvu so se v 
domači cerkvi predstavili učenci, ki se šolajo v GŠ PO Kapele, z 
ustanovitvijo katere so leta 2015 ponovno obudili izobraževa-
nje mladih, ki poteka v godbenem domu orkestra in v PŠ Kapele. 
Poučujejo učitelji z dolgoletnimi, zelo uspešnimi izkušnjami na 
pedagoškem in glasbenem področju ter z igranjem v orkestrih 
in komornih sestavih. To so Sebastjan Borovšak, Franci Arh in 
Darja Dobršek. Učenci so na koncertu igrali ob klavirski sprem-
ljavi prof. Martina Šušteršiča. Skupaj z učenci so zaigrali tudi 
učitelji, v goste pa so povabili še učence GŠ Krško. 
 R. R., vir: PO Kapele

Koncerta orkestra in učencev

V solo točki klarinetov se je predsta-
vil tudi dirigent PO Kapele Sebastjan 
Borovšak (levo; foto: D. Lipej).
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ČREŠNJICE - Turistično, športno in kulturno društvo (TŠKD) 
Črešnjice je 17. junija na domačem travnatem igrišču v t. i. 
Športnem parku Chrmelovo organiziralo 3. nogometni tur-
nir na travi, ki je privabil kar 24 ekip pa tudi številne gle-
dalce, ki so videli veliko napetih dvobojev.

Dogodek je imel 
tudi dobrode-
len namen, saj je 
TŠKD Črešnjice 
oz. njegov predse-
dnik Matjaž Špi-
ler med potekom 
turnirja predal 
donacijo v višini 
650 evrov ravna-
teljici OŠ Cerklje 
ob Krki dr. Stanki 
Preskar za nakup 
otroških igral pri 
novi šoli in vrtcu 
v Cerkljah. Špiler 
je dejal, da so že v 
lanskem letu del sredstev namenili v humanitarne namene, in si-
cer za nakup defibrilatorja, letos pa so se zavoljo tega, ker je nekaj 
društvenih članov tudi v svetu staršev na cerkljanski šoli, odlo-
čili, da z društvenim prispevkom pripomorejo k lažjemu nakupu 
igral za cerkljanske otroke. Sicer pa je imela letos na turnirju naj-
več razlogov za slavje ekipa Gostilne Les, ki je v finalu premaga-
la ekipo ŠD Koprivnica, na 3. mestu je končala ekipa Selo ljuba-
vi s prijatelji, nehvaležno 4. mesto je zasedla ekipa Drinkersov. 
Najboljši igralec turnirja je postal Žiga Jurečič (ŠD Koprivnica), 
najboljši vratar Mitja Golobič (Gostilna Les) in najboljši strelec 
Rok Mihorič (Drinkersi). Vmes je potekala tudi revialna tekma 
občinskih svetnikov (in nekaterih njihovih prijateljev) Brežic in 
Krškega, zmagali pa so prvi.  R. R.

Povezali šport in dobrodelnost

Predsednik TŠKD Črešnjice Matjaž Špi-
ler med predajo donacije ravnateljici OŠ 
Cerklje ob Krki dr. Stanki Preskar

SODELUJTE V
NAGRADNI IGRI
in osvojite privlačne nagrade, s
katerimi boste na našem servisu
poskrbeli za svoje vozilo!

www.avtoline.si

TEHNIČNI PREGLEDI / REGISTRACIJE VOZIL / ZAVAROVANJE VOZIL

TUDI VAS ŠE V LETOŠNJEM 
LETU ČAKA TEHNIČNI PREGLED 
OSEBNEGA VOZILA?
Vabljeni na Avtoline!

Vstop v prvoligaško druščino pred dobrima dvema letoma je 
ne le v Krškem, ampak v celotnem Posavju sprožil pravo no-
gometno evforijo. Po senzacionalnih zmagah na uvodnih dveh 
tekmah je bilo Krško najbolj vroče nogometno mesto v državi, 
klub je užival velike simpatije v nogometni javnosti. Nekateri 
so opozarjali, da bo kmalu prišla streznitev in padec na real-
na tla, kar se je res zgodilo, a rezultatsko gledano sta bili se-
zoni uspešni, saj je Krško na koncu vendarle zanesljivo ohra-
nilo prvoligaški status, kar nedvomno ni mala stvar.

A to je le rezultatski vidik, ki pa ni oz. ne sme biti edini. Tudi v 
našem mediju smo projektu »Krško v prvi ligi«, ki smo ga po-
imenovali kot »zgodovinsko priložnost za Posavje«, dali pod-
poro, a pod predpostavko, da prvoligaška ekipa ohrani viden 
posavski pečat, neodvisno od rezultatov na igrišču. Ocene o 
tem, ali ga danes še ima, so različne, a dejstva, da so iz časov 
druge lige v ekipi le še vratar Marko Zalokar, njegova rezer-
va Jan Račič in vezist Dejan Urbanč, se ne da prikriti. Seveda 
je ob tem treba dodati, da se je iz Krškega v tujino in celo v 
reprezentanco »izstrelil« Gregor Sikošek. Najbrž se je na za-
četku celo preveč poudarjalo, da bodo v prvi ligi igrali »tisti 
igralci, ki so jo priborili«, a že v drugem delu prve sezone se 
je v lovu na rezultat marsikaj spremenilo in precej »starosel-
cev« je izgubilo mesto ne le na igrišču, ampak tudi na klopi in 
celo v ekipi. Rezultatski uspeh je prikril dejstvo, da je na igri-
šču čedalje manj domačih fantov, med katerimi morda, kot 
pravijo v klubu, nekateri res niso bili kos zahtevam prve lige 
ter so v želji po višji minutaži in napredku odšli v druge klu-
be, zlasti v brežiškega. 

Stvari so se s tega vidika obrnile na slabše z začetkom sode-
lovanja s švicarskimi investitorji in prihodom javnosti nikoli 
predstavljenega športnega direktorja, čigar prva bolj vidna 
poteza je bila za mnoge težko razumljivo zimsko slovo pe-
terice zaslužnih in večinoma domačih nogometašev na čelu 
s kapetanom Miho Drnovškom. Navijače je do neke mere še 
mirilo dejstvo, da so precej priložnosti dobili trije mladci iz 
domače nogometne šole (David Kovačič, Jan Gorenc in Ester 
Sokler), a je bilo nezadovoljstva na tribunah čedalje več, zlas-
ti še po odhodu tvorca krškega uspeha, trenerja Tomaža Pe-
troviča, vrhunec pa je bil znameniti transparent o »Švici in 
mojem življenju«. 

Ta kratek stik z navijači je pokazal tudi na pomanjkljivo ko-
munikacijo vodstva kluba tako z navijači kot s širšo javnostjo 
in mediji. Dejstvo, da klub v dveh letih prve lige ni pripravil niti 
ene (!) novinarske konference, na kateri bi predstavil dogaja-
nje v klubu, je dokaj zgovorno. Tako se je večkrat zgodilo, da 
so informacije po neuradnih kanalih prišle v javnost, klub pa 
jih je z objavami na svoji spletni strani in družabnih omrežjih 
pojasnjeval potem, ko sta jih že »premlela« ulica in šank. Iz-
govarjanje na »davek dolgoletnega amaterizma« po dveh le-
tih ne more več vzdržati in kljub vedno novim obljubam o iz-
boljšanju komunikacije še vedno ni (veliko) drugače, saj smo 
odgovore na nekaj rutinskih vprašanj pred novo sezono do-
čakali štiri dni po zaprošenem roku oz. tik pred zaključkom 
redakcije. Morda pa je klub prerasel lokalne okvirje in sode-
lovanje z domačim medijem, v katerem se sprašujemo, ali je 
to še tista »zgodba«, ki smo jo v začetku navdušeno podprli. 

Še zgodba, 
vredna podpore?

pogled s klopi

Piše: Peter Pavlovič
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Končno 8. mesto v pretek-
li sezoni je bilo v primerjavi 
s krstno sezono sicer za dve 
mesti slabše, vendar so krški 
nogometaši kljub temu svoj cilj 
- zanesljiv obstanek - izpolni-
li, tako da so se lahko po kraj-
šem dopustu brez nepotrebnih 
skrbi spet začeli pripravlja-
ti na novo. Ker se je Rok Zor-
ko, ki je sredi prejšnje sezone 
na krški klopi nasledil Toma-
ža Petroviča, odločil, da se bo 
raje še naprej posvečal vode-
nju krških mladinskih selekcij, 
je vodstvo izbralo novega tre-
nerja, ki je slovenskim ljubite-
ljem nogometa še kako znan - 
48-letnega Dalmatinca Stipeta 
Balajića, bivšega nogometaša 
in kapetana Maribora, s kate-
rim je igral tudi v ligi prvakov. 

Z Balajićem po nov obstanek
KRŠKO - Druga sezona nogometašev NK Krško v prvi ligi se še niti ni dobro končala, že smo tik pred novo 
sezono, saj bodo prvoligaške zelenice ponovno oživele 15. julija s tekmami 1. kroga sezone 2017/18. Krča-
ni se v nov boj za obstanek, kar je primarni cilj, podajajo z novim trenerjem in kar spremenjeno ekipo.

Eden najboljših nogometašev 
najtrofejnejšega slovenskega 
kluba vseh časov je nazadnje 
treniral Šibenik. V Krškem so 
se zahvalili osmerici igralcev, 
ki je branila klubske barve v 
minuli sezoni. Odšli so Mar-
tin Kramarič, Robert Puša-
ver in Damjan Vuklišević 
(posojeni iz Maribora; zadnja 
dva sta medtem postala nova 
igralca velenjskega Rudarja), 
Damir Sadiković (vrnil se je 
v sarajevski Željezničar), Fi-
lip Dangubić (golgeter bo kot 
posojen član Rijeke igral za Ce-
lje), Ibrahim Arafat Mensah 
(podpisal za Aluminij), Luka 
Pavič in Svetlan Kosić. 

Nove igralce so v krškem klu-
bu (spet) večinoma poiska-

li na Hrvaškem. Iz Osijeka se 
na posojo seli Nikola Man-
dić, ki je v minuli sezoni na-
stopal v majici hrvaškega dru-
goligaša Dugopolja, nov obraz 
je tudi nigerijski vezist Ge-
rald Chibueze Diyoke, ki bo 
v Krškem prav tako nastopal 
kot posojen član Rijeke. Zele-
ni dres Krškega bosta v nasled-
nji sezoni oblekla tudi dva bolj 
znana prvoligaška obraza, in 
sicer branilec Leo Ejup, ki se 
v Krško seli kot posojen igra-
lec Olimpije, ter Hrvat Marin 
Jurina, ki je nazadnje nasto-
pal za Koper. Krčanom se je na 
pripravah pridružil tudi Mar-
ko Jakolić, ki je nazadnje igral 
v Bolgariji in je včasih že na-
stopal za posavskega prvoliga-
ša, uradne potrditve o tem, ali 

bo v prihodnje igral v Krškem, 
pa do zaključka redakcije še ni 
bilo. Kot so sporočili iz NK Kr-
ško, je okostje ekipe za novo 
sezono sestavljeno, do konca 
avgusta, ko se konča presto-
pni rok, pa se bo ekipa po pot-
rebi še dodatno krepila.

Krčani so v dosedanjem pote-
ku priprav odigrali dve prip-
ravljalni tekmi, in sicer so 
najprej na domačem stadio-
nu izgubili proti Osijeku z 1:3 
(strelec David Kovačič iz 11-
m), nato pa so na igrišču v Ter-
mah Čatež odigrali tekmo brez 
zadetkov proti ruskemu klu-
bu Anži Mahačkala. Prvo tek-
mo nove sezone 1. SNL bo Kr-
ško odigralo doma proti Gorici.
 R. Retelj

BREŽICE - Trije najboljši telovadci TD Sokol Brežice so se na Ma-
džarskem udeležili mednarodnega tekmovanja 3. International 
Junior Budapest Cup 2017 v moški športni gimnastiki. Prvi dan 
je potekalo tekmovanje v mnogoboju šestih gimnastičnih oro-
dij. Beno Kunst je kot najstarejši med njimi nastopil v kategori-
ji mladincev ter osvojil zbir 69,350 točk in v zelo močni konku-

renci tekmovalcev iz 12 držav sveta zasedel odlično 12. mesto. S 
tem je postavil svoj osebni rekord v osvojenih točkah ter si pri-
boril vozovnico za Olimpijski festival evropske mladine (EYOF). 
Gre za olimpijske igre mladih, ki bodo letos konec meseca juli-
ja v Györu na Madžarskem in predstavljajo največji dogodek za 
mlade športnike v Evropi. Mlajša telovadca Tim Jambriško in 
Boris Milošević sta prav tako odlično nastopila v kategoriji ka-
detov. Tim je z osvojenimi 69,450 točk zasedel odlično 6. mesto, 
Boris pa je z osvojenimi 64,750 točkami zasedel dobro 18. mes-
to. Tim in Beno sta si priborila tudi finalna nastopa. Tim je osvo-
jil 6. mesti na preskoku in bradlji ter 7. mesti na parterju in ko-
nju. Beno je bil 6. na preskoku. Z malce več športne sreče bi lahko 
posegla tudi po medaljah. Da bodo rezultati še boljši, bodo fan-
tje poskrbeli na teningih med poletnimi počitnicami, kajti telo-
vadec nikoli ne miruje.   Vir: TD Sokol Brežice

Sokoli odlični na Madžarskem

Brežiško zastopstvo na Madžarskem
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Alja Zupan, Dobeno – 
dečka,

• Alenka Brce Umek, Mala 
Dolina – deklico,

• Tadeja Štefanič, Mihalovec 
– dečka,

• Maja Vidmar, Pesje – 
dečka,

• Sandra Kežman, 
Mihalovec – deklico,

• Vesna Mancini, Krško – 
deklico,

• Tamara Šterk, Krško – 
dečka,

• Petra Tomše, Bukošek – 
deklico,

• Maja Jelančić, Sevnica – 
dečka,

• Tinka Kern, Celine – dečka,
• Monika Jambrovič, 

Maribor – deklico,
• Tamara Unetič, 

Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Jerneja Kvartuh, Boršt – 
deklico,

• Lejla Ramić, Senovo – 
dečka,

• Aleksandra Sovdat, Kalce-
Naklo – deklico,

• Monika Lipej, Brezovica na 
Bizeljskem – deklico,

• Tanja Kadivnik Kolar, 
Brežice – dečka,

• Ni Nyoman Sukrasih, 
Krško – deklico,

• Anja Zorko, Brežice – 
dečka,

• Patricija Jagodič, Sevnica 
– dečka,

• Dženita Ogorevc, Brežice 
– deklico,

• Tanja Starc, Veliki Kamen 
– dečka,

• Durina Kryeziu, Stari Grad 
– dečka.

ČESTITAMO!

rojstva

poroke

• Renato Pogačić iz 
Klenovika in Tjaša 
Pungeršič z Orešja,

• Janez Žarn s Pristave 
pri Leskovcu in Silvija 
Hrušovar s Trške Gore,

• Izidor Smolič iz Glineka in 
Suzana Brajer iz Jelševca,

• David Vižintin in Barbara 
Kadivnik, oba s Senovega,

• Primož Hribar iz Pijavic in 
Tika Hočevar iz Ljubljane,

• Luka Lazanski iz Nove 
vasi pri Mokricah in Mojca 
Žnidarič z Orešja na 
Bizeljskem,

• Borut Slivšek s Senovega 
in Nadja Rihter iz Krškega,  

• Iztok Mihurko in Kristina 
Šimunić, oba s Studenca,      

• Tomaž Lenič in Simona 
Tomše, oba iz Dobenega,

• Uroš Vegelj iz Dobove 
in Mojca Turk iz Novega 
mesta,

• Vinko Penič iz Podvinj 
in Željka Kelhar iz 
Mihalovca,

• Mitja Omerzel in Simona 
Sotošek, oba iz Kostanjka,

• Janko Hlastan in Tatjana 
Strgar, oba iz Šedma,

• Tone Lužar in Cvetka 
Junc, oba z Breg,

• Denis Rejc iz Ljubljane in 
Erika Sluga iz Presladola,

• Alojzij in Marija Koprivc, 
oba s Senovega - zlata 
poroka.

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

Eva Vide iz Dobravice in Davor Štefanič z Dolnjega Bre-
zovega, 13. maj 2017, Kostanjek (foto: Nika + Grega pho-
tography)

Popravek
V prejšnji številki časopisa je 
bil pri Aniti Kodrič Krajnčič 
iz Globokega napačno zapisan 
priimek - pravilno je torej Kraj-
nčič, ne Kranjčič. Za napako se 
v brežiški porodnišnici opra-
vičujejo.

PESJE, BELE VODE – Upokojena učiteljica Jožica Vogrinc, ki 
sedaj živi v Pesjem, je v letih 1954 do 1957 poučevala v Belih 
Vodah. V letošnjem juniju so jo nekdanji učenci ponovno po-
vabili v svojo sredo in udeležila se je srečanja. Ob tem ugo-
tavlja, da so se njihove prijateljske vezi še bolj poglobile in je 
zadovoljna, da so jo tako prijetno sprejeli. Ko se je odpravlja-
la mednje, je spesnila odo, ki jo je poimenovala Bele vode in 
jo na srečanju zbranim tudi prebrala. V svoj arhiv pa je z ve-
seljem spravila tudi skupno fotografijo.  M. H.

TIHOTAPCI 
MIRU 
slovenska avtorica 
Carmen L. Oven
Libris 2016
144 strani

Zgodba v zgodbi nam razkriva dva 
svetova: notranjega (hospic, hiša 
odhajajočih) in zunanjega (vsakdan 
ljudi). Teodor se po končanem 
študiju v tujini vrne na domačo 
obalo. V iskanju smisla ga nekega 
dne preseneti prijateljičin predlog, 
da bi med njeno odsotnostjo bral 
odhajajočim v hospicu. Teo drži 
obljubo in se kmalu sreča z Roso, 
Angelo, Lenartom ... in gospodom 
M., ki najmočneje predrami 
njegovo življenje. Dnevi branja, ki 
se podaljšajo v tedne in v mesece, 
z obilo svetlobe spletajo hvalnico 
življenju.

MINLJIVOST
ameriški avtor 
Atul Gawande
Mladinska knjiga 
2015
251 strani

Ugledni ameriški kirurg in pisatelj 
v tem izjemnem delu obravnava 
starost, ki smo jo v sodobni družbi 
uspešno potisnili v domeno medicine 
in bolnišnic in nam staranje predstavi 
z vidika starejših, osredotočen na 
njihova občutenja, želje in mišljenje. 
Na podlagi lastnih izkušenj ter zgodb 
iz domačega in profesionalnega 
okolja razmišlja o tem, kaj je 
staranje, kako ga sprejemati in kaj 
je treba spremeniti v naši miselnosti 
ter socialnem in zdravstvenem 
sistemu, da bi se življenje izteklo 
kar se da kakovostno, mirno in 
dostojanstveno.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

OHRID - Pred kratkim se je v sklopu mednarodnega kultur-
nega festivala na Ohridu iztekel 4-dnevni festival Slovenija 
na Ohridu 2017, katerega namen je v čim boljši luči predsta-
viti Slovenijo in prikazati bogato slovensko umetnost, nava-
de in običaje. 

Na njem je letos sodelova-
lo prek 450 udeležencev iz 
Slovenije, zbranih v različne 
pevske, plesne, folklorne in 
mažoretne skupine, kulina-
rična društva in pihalne or-
kestre. Udeleženci letošnjega 
festivala so prihajali iz Stare-
ga Trga pri Ložu, Žirovnice, 
Novega mesta, Lendave, Ma-
ribora, Ojstrice, Ptuja, Rogo-
znice, Izole, Ljubljane, Dolenj-
skih Toplic, Dravograda, Celja, 
Medvod, Zidanega Mosta in 
Sevnice. Eden vrhuncev festi-
vala je bil nedvomno koncert 
v počastitev dneva državnosti 

Republike Slovenije v idiličnem ambientu letne scene Dolni Saraj. 
Prireditev so s svojo prisotnostjo počastili predstavniki sloven-
ske ambasade v Makedoniji in župan mesta Ohrid in predstavni-
ki društev SLO-MAK prijateljstva. Koncert je zaključil Zoran Pre-
din ter člani skupine Lačni Franz, ki so ob hkratnem izvajanju 
slovenske himne in veličastnem ognjemetu nad Ohridskim jeze-
rom vsakega udeleženca napolnili s pristnim slovenskim pono-
som. V okviru promocije Slovenije ter slovenskih društev in pod-
jetij je bilo poskrbljeno tudi za slovenske stojnice na glavnem trgu 
in degustacijo slovenske hrane in pijače. 
Na festivalu se je s svojimi skupinami predstavilo tudi Posavje 
(Godba Slovenskih železnic Zidani Most, Mažorete društva Trg 
Sevnica in Folklorna skupina Spomin Sevnica), festival pa je imel 
posavski pridih tudi v smislu organizacije, saj je že drugič pote-
kal pod vodstvom izvršnega direktorja, Radečana Aleša Brezni-
karja in seveda ob gostoljubnosti in vsestranski pomoči še ene-
ga Posavca, ambasadorja Republike Slovenije v Makedoniji, prof. 
dr. Milana Jazbeca. Sodelovanje obeh kreatorjev prireditve, ki v 
Ohridu nedvomno pušča globoke sledi, je vsekakor garant za na-
daljnji uspeh festivala v tem balkanskem biseru.
  T. Rozman

Posavca na ohridskem festivalu 

Aleš Breznikar in Milan Jazbec

STARA VAS-BIZELJSKO – Čas-
titljiv življenjski jubilej je An-
ton Urek praznoval v krogu 
družine in prijateljev. Ob pra-
znovanju so ga z glasbo pre-
senetili člani Pihalnega or-
kestra Kapele, na povabilo 
svojcev se je voščilom pridru-
žil tudi župan občine Brežice 
Ivan Molan in slavljencu voščil obilo zdravja in dobrega počutja. 
O Antonu Ureku je njegova družina zapisala, da se je rodil 11. 
junija 1927 na Bojsnem kot najstarejši sin izmed štirih otrok 
staršema Andreju in Jožefi Urek. Mladost je preživel v Župelev-
cu, pozneje pa ga je življenje odneslo v Brežice. Zaposlil se je pri 
podjetju Elektro v Brežicah in tam delal vse do svoje upokojitve 
polnih 41 let. Pred 60 leti se je poročil in si z ženo Anico ustva-
ril topel dom v Brežicah. V zakonu se jima je rodil sin Marjan. 
Poleg službe je Anton Urek svoj prosti čas namenjal družabne-
mu življenju, tako si je pridobil velik krog prijateljev in znancev, 
s katerimi še danes rad poklepeta in uživa v prijetnem druženju. 
 Vir: Občina Brežice

90 let Antona Ureka

SENOVO - V počastitev praznika občine Krško in 70-letnice 
Društva upokojencev Senovo smo članice sekcije za ročno delo 
„Vezenje“ pripravile bogato razstavo ročnih del v avli Doma XIV. 
divizije na Senovem. Razstavo smo poimenovale „Za dušo in srce“. 
Spretne roke so pridno ustvarjale, ideje in lepe misli so vtkane v 
vsako zanko, pentljo našega izdelka. Ob torkih popoldne se zbi-
ramo, rišemo na platno, prepletamo nitke in se družimo. Druže-
nje pomeni sprostitev, odmik od vsakdanjih skrbi, prijateljstvo, 
medgeneracijsko sodelovanje, predvsem pa nam bogati dušo in 
srce. Vezemo, kvačkamo, pletemo, ustvarjamo z velikim žarom. 
Oko se spočije in srce razneži, ko postavimo izdelek na ogled. 
Raznovrstni in bogati so razstavljeni izdelki. Lepšajo dom, pred-
vsem se trudimo ohraniti bogato kulturno dediščino naših babic.

Prireditev, ki jo je z vodila Irena Gmajnar, so s petjem in igra-
njem popestrile Tina in Špela, Loti in mama Silva, druženje ba-
bic in vnukov v starih časih ob topli peči pa sta uprizorili 6-letna 
Milla in babica Jovanka. Predsednik DU Senovo Ludvik Grilc je 
čestital ustvarjalkam za tako bogato razstavo in pridobljena pri-
znanja. Nešteto vbodov, ur, veliko vztrajnosti, ljubezni je vtka-
no v vsak izdelek. »Cenimo in spoštujemo vaša dela, ki so v po-
nos društva doma in širše,« je dodal. Čestitkam sta se pridružili 
še Melita Čopar z Občine Krško in Milena Dimec, predstavni-
ca ZDUS-a in DU Litija. S prijetnim druženjem ob dobrotah, ki so 
jih pripravile članice, smo zaokrožili bogat in lep večer. 
 Irena Gmajnar, foto: M. Krušič 

»Za dušo in srce« 
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Klemen Slakonja kot Angela Merkel, Rebeka Dremelj 
sporoča, da je vse OK, prvenec Suzi soprano. Tokrat 
preberite:

»Pridi, rokuj se z žensko, ki nosi hla-hla-hlače, hlače Evro-
pe!« je le eden izmed verzov v novi parodiji Klemna Sla-
konje (na fotografiji). Tokrat se je namreč lotil nemške 
kanclerke Angele Merkel. Zaradi smrti nekdanjega nem-
škega kanclerja Helmuta Kohla je naš imitator, ki prihaja 

sicer iz Brežic, datum premiere svoje najnovejše parodi-
je prestavil. »Umrl je Helmut Kohl. Mislim, da medtem ko 
Nemčija žaluje in se ga spominja, ni pravi čas za izid mo-
jega novega spota z Angelo Merkel v glavni vlogi. Ne, ne bi 
bilo prav. Iz vsega spoštovanja do nemškega naroda pre-
miero prestavljam za nedoločen čas. R.I.P. Helmut Kohl,« je 
Slakonja takrat sporočil javnosti. Dodajmo še, da je Slako-
nja nedavno s strani YouTuba prejel plaketo srebrni gumb 
(YouTube Silver Play Button, op. p.) za doseženih sto ti-
soč naročnikov. Njegova parodija na ruskega predsednika 
Putin Putout ima danes že več kot 11,5 milijona ogledov.

Rebeka Dremelj (na fotografiji) se šest mesecev po 
rojstvu druge hčerke Sije predstavlja z novo pesmijo z 
naslovom Vse je OK, za katero je posnela režijsko zahtev-
nejši videospot. Za pevko je bil namreč poseben izziv sne-

manje prizorov na robu prepa-
da na Mangartu. »Ponosna sem, 
da imam ob sebi ljudi, s kate-
ri smo izdelali tak izdelek in za 
katerega verjamem, da bo mar-
sikomu pomagal verjeti v dober 
konec! Hvala vam, draga moja 
ekipa, hvala vam, dragi prijate-
lji, ker mi dovolite, da sem to, kar 
sem. In kot pravim v pesmi – več 
ne čakam, da bom. Korakam vse 
do zmage, do vrhov! Pojdite z 
mano!« je svojim oboževalcem 
še sporočila priljubljena Rebe-

ka. Pesem Vse je OK, za katero je glasbo napisal Primož 
Hudoklin, kitarist v Rebekinem spremljevalnem bendu, 
je pesem, polna upanja in optimizma, zato se je Rebeka 
odločila, da bo tudi njen videospot nosil izjemno motiva-
cijsko sporočilo, za kar je poskrbel mladi režiser Jan Pre-
dan Zvonar. Vredno ogleda!

Suzi soprano (foto: Benjamin Kovač) so izdali prvenec 
s pomenljivim naslovom Prividi. Album je izšel na CD-ju 
in v digitalni obliki 
na bandcampu. Za 
bend iz krškega, ki 
ga žanrsko najraje 
uvrščajo med post-
-punk in garažni 
rock, je to prvi dol-
gometražni posne-
tek. Omeniti velja, 
da so v lanskem 
letu Suzi soprano 
izdali Split EP album skupaj s soborci Ooral Sea. Trio si-
cer tvorijo Matic Koritnik (vokal), Uroš Kovač (bobni) 
in Enej Mavsar (kitara), ki so ali še vedno igrajo v različ-
nih zasedbah kot so Growing rats, theLIFT, Karmako-
ma, Fortaste.

Posavski narodno-zabavni ansambel Gala kvintet, ki deluje 
dve leti, smo v naši rubriki že predstavljali. Tokrat s pono-
som predstavljajo prvo avtorsko skladbo  z naslovom Moja 
deklina. Gre za prvo avtorsko delo vodje ansambla Domna 
Goška, za besedilo pa je poskrbel mladi tekstopisec s Ptuja 
Matej Trstenjak. Ostali člani kvinteta so: Nina Pisek (vo-
kal), Matija Strle (basist), Benjamin Šoln (harmonikar), 
Miloš Žveglič (trobenta) in Milan Žnidaršič (klarinet).
 
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Jožetu Juršiču, Dolenja Dobrava 

8, 8210 Trebnje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. VIKEND - Daj, povej
 2. (1.) IGOR in ZLATI ZVOKI - Ena tu, ena tam
 3. (4.) Ans. MLADIKA - Plujva tja
 4. (2.) Ans. NARCIS - Vez življenja
 5. (7.) Ans. ŠEPET - Sedem petkov 
 6. (5.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas
 7. (6.) Ans. JAVOR -Prijateljstvo nekaj velja
 8. (9.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Ko boš prišla v moje sanje
 9. (10.) Ans. POLJANŠEK - Na plesu
 10. (-.) Ans. VIŽARJI - Prešmentana deklina

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ansambel Tik Tak - Melodije srca

 Kupon št. 370
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, 8. 7. 2017, ob 17. uri

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

1. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi
2. nagrada: družinska pica
3. nagrada: 2x sadna kupa

Geslo križanke pošljite do petka, 14. julija, na naslov: Posav-
ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitni-
ke naslednjih nagrad, ki jih podarja

GOSTIŠČE SENICA,
MIHA SENICA S.P., TITOVA CESTA 89, 8281 SENOVO 

Geslo 12/2017 številke: 

POLETJE NA BAZENU BRESTANICA

Nagrade, ki jih podarja BAZEN BRESTANICA, prejmejo:

1. nagrada:  sezonska karta; Ana Verovšek Vuk, Raka
2. nagrada:  6x celodnevna vstopnica; 
 Milan Kandić, Brežice
3. nagrada:  3x celodnevna vstopnica; 
 Stanislav Mak, Dolenji Boštanj

GOSTILNA SENICA

• DNEVNO SVEŽE MALICE IN KOSILA

• PIZZE

• NEDELJSKA KOSILA

• MEHIŠKA KUHINJA

• CATERING IN DOSTAVA HRANE

Brezžični
internet

tel.: 031 682 885
www.gostilna-senica.si
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naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

Zavarovalnica Triglav, d.d. www.triglav.eu

Priložnost

Pričakujemo: 
 najmanj visokošolsko izobrazbo agronomije, smer: 

sadjarstvo – vinogradništvo (1. bolonjska stopnja)
 2 leti delovnih izkušenj na strokovnem področju
 poznavanje ustreznih programskih orodij (Office)
 vozniški izpit B kategorije
 znanje enega tujega jezika
 timsko naravnanost in dobre komunikacijske sposobnosti

Omogočamo:   
 ustvarjalno delovno okolje
 strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
 samostojno in dinamično delo

Pri Samostojnem prevzemniku rizika je pogoj dovoljenje za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

Delovno razmerje z izbranim kandidatom, bomo sklenili za 
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim 
poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela je Krško.

Kandidate bomo o izbiri obvestili. Ponudbe z  življenjepisom 
in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do petka, 
14. 7. 2017 na naslov: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 
Ljubljana ali na elektronski naslov kadri@triglav.si.

Zaposlimo:

samostojnega 
prevzemnika rizika 
oz. prevzemnika 
rizika (m/ž)

na področju premoženjskih zavarovanj 
(kmetijska zavarovanja za področje 
Posavja in Dolenjske

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kadrovski_oglas_128x168_posavski_obzornik.pdf   1   21.6.2017   11:06:20

Zahvala ob 
praznovanju 
državnosti na 
Planini
Na povabilo stranke ROK, 
ki je organizirala ob pra-
zniku naše domovine sre-
čanje občank in občanov 
na Planini nad Podboč-
jem, smo preživeli zelo lep 
dan v objemu belih brez in 
prijateljev. Zbralo se nas je 
kar nekaj prijateljev in do-
moljubov. Druženje je bilo 
prijetno. Predvsem pa se 
nam je ob lepem vreme-
nu pogled razprostiral 
nad celotnim Posavjem. 
Bila sem ponosna.
Hvala organizatorju za 
tako lep praznik, za po-
gostitev in druženje. Naj 
še dolgo vihra zastava na 
»Glavici« v ponos domo-
vini in vsem nam, ki jo no-
simo v srcu. V upanju na 
srečanje in praznovanje v 
prihodnjem letu vas lepo 
pozdravljam.

 Jožefa Imperl, 
 Leskovec pri Krškem

Odšel, vendar nikoli pozabljen!
Niko Galeša, ki se je od nas poslovil 
v 78. letu starosti, je svoje zadnje 
življenjsko obdobje namenil 
izgradnji hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Njegovo življenje bi lahko 
primerjali z reko, ki teče mirno, 
lahkotno vijuga med ovirami, 
lahko pa s svojo nepredvidljivostjo 
spreminja pokrajino. Največji in 
najboljši si tako sami ustvarjajo 
struge, premoščajo ovire in 
usmerjajo tok življenja.

V življenju je kot strokovnjak deloval 
na najrazličnejših vodstvenih 
položajih in nadzornih svetih. Svojo profesionalno pot je začel 
in končal v energetiki. V Termoelektrarno Brestanica je prišel 
kot nadebuden tehnik, se ves čas svojega službovanja izobraževal 
dokler ni dosegel visokošolske izobrazbe, po upokojitvi, ki 
to v resnici nikoli ni bila, pa se je vključil v projekt izgradnje 
hidroelektrarn na spodnji Savi. Bil je eden prvih začetnikov te 
verige in velik zagovornik, da projekt lahko in mora izvajati 
Slovenija sama s svojim znanjem in svojimi finančnimi viri. Z 
neizmerno voljo in vztrajnostjo je to tudi dosegel.

Dolga leta je kot predsednik Odbora za HE na spodnji Savi 
zastopal interese lokalnih skupnosti na projektu, ki je spremenil 
podobo Posavja. S svojo strokovnostjo in poznavanjem poteka 
izgradnje je bil uspešen v pogajanjih in usklajevanjih z lokalnimi 
skupnostmi ter še posebej z državnimi in ostalimi organi ter 
ustanovami, ki so sodelovali pri izgradnji. Neupogljivost in 
vztrajnost je zaznamovala to obdobje njegovega življenja, ni 
priznaval starosti, ves čas je delal s polno močjo. Vendar je delal 
z veseljem, v očeh se je iskrilo zadovoljstvo.

Niko je bil osebnost, človek in strokovnjak, njegovo delo je težko 
ponovljivo, zato ga bomo pri nadaljnji izgradnji hidroelektrarn 
močno pogrešali ter se ga spominjali s hvaležnostjo in 
spoštovanjem. 
 Družba HESS, d.o.o.

IN MEMORIAM

Cilji razpisa:
Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja 
malega in srednjega gospodarstva, povečanje 
investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje 
stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje 
možnosti za prestrukturiranje regijskega 
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem do kreditov z 
zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov na območju 
regije Posavje.

Javni razpis je namenjen gospodarskim 
subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju 
občin statistične regije Posavje, in sicer v 
občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji 
prikažejo doseganje vsaj 1 (enega) od 
naslednjih specifičnih ciljev:
a) ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih 

v podjetju,
b) povečanje prihodkov podjetja,
c) dvig dodane vrednosti na zaposlenega v 

podjetju,
d) večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje 
dosegati najkasneje v roku 2 let po končanju 
projekta in morajo biti izkazani v bilanci 
podjetja za to leto.

Višina razpisanih sredstev:
Skupni garancijski potencial je 2.560.000,00 
EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne 
finančne vloge Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR 
in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni 
kreditni potencial za kredite z garancijami je 
3.200.000,00 EUR.

Vlagatelji: 
Na razpis se lahko prijavijo:
• mikro, male in srednje velike gospodarske 

družbe, registrirane na sodišču, 
• samostojni podjetniki posamezniki 

vpisani v poslovni register RS oz. 
• fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 

vpisano v drug ustrezen register, 
• zadruge ter
• socialna podjetja,
ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno 
enoto v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge 
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, 
Zakonu o zadrugah oz. po Zakonu o socialnem 
podjetništvu. 

Upravičeni stroški:
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi 
obratni stroški do 100 %, vendar največ 
200.000,00 EUR. V primeru, ko delež obratnih 
sredstev presega 60 % vseh upravičenih 
stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, 
z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, 
ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v 
celoti za obratna sredstva, mora imeti podjetje 
sedež na upravičenem območju.

Upravičeni stroški po pravilu »de minimis«  in 
po tem razpisu so:
• stroški materialnih investicij, ki pomenijo 

stroške nakupa strojev in opreme, 
nakupa zemljišč, stroške komunalnega in 
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

• stroški nematerialnih investicij, ki 
pomenijo prenos tehnologije z nakupom 
patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja 

ali nepatentiranega tehničnega znanja,
• stroški obratnih sredstev, stroški najema 

poslovnih prostorov in opreme, 
• stroški promocijskih aktivnosti, stroški 

zagona podjetja,
• stroški priprave  in izdelave razvojne in 

investicijske dokumentacije ter študije 
in projektne dokumentacije za pripravo 
projektov gospodarske, turistične in 
podjetniške infrastrukture ter idejnih 
ali izvedbenih delov projektov širšega 
pomena,

• bruto plače novozaposlenih v podjetju za 
največ 3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,

• stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so 
nastali od 1. 1. 2017 naprej.

Kreditno-garancijski pogoji:
• najnižji znesek kredita je 8.000 EUR; 
• najvišji pa 500.000 EUR; 
• kredit za prijavljeni projekt, za katerega 

vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko 
znaša do 100 % vrednosti projekta;

• garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega 
kredita; 

• letna obrestna mera za kredit znaša pri 
banki:
 ◦ Delavska hranilnica d.d.: 6MEURIBOR 

+ 1,85 %
 ◦ Banka Sparkasse d.d.: 6MEURIBOR + 

1,94 %
 ◦ NLB d.d.: 6MEURIBOR + 2,00 %
 ◦ Nova KBM d.d.: 6MEURIBOR + 2,13 %
 ◦ Primorska hranilnica Vipava d.d.: 

6MEURIBOR + 2,13 %;
• doba vračanja je do 8 let, v nobenem 

primeru pa ne sme preseči 15. 5. 2025;
• moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 

6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % 
namenjeni za obratna sredstva, in se 
všteva v čas skupne dobe vračanja kredita;

• vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo 
RGS v višini 50 – 80 % odobrenega 
kredita ter z drugimi oblikami zavarovanj 
odvisno od stopnje tveganosti projekta in 
vlagatelja;

• črpanje kredita je namensko, v skladu 
z vlagateljevo vlogo z vso priloženo 
dokumentacijo;

• rok črpanja je 3 mesece od sklenitve 
kreditne pogodbe, v primeru daljše 
ročnosti pa s soglasjem kreditno – 
garancijskega odbora RRA Posavje;

• en vlagatelj ima lahko skupaj odobrenih za 
največ 400.000,00 EUR garancij po Regijski 
garancijski shemi;

• garancije ni mogoče odobriti za tiste 
bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe 
kredite.

Rok za prijavo:
Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva 
objave v Uradnem listu RS št. 32 z dne 30. 6. 
2017 do porabe sredstev oz. do datuma zaprtja 
razpisa, ki je 15. 5. 2018.

Dodatne informacije o javnem razpisu daje RRA 
Posavje, in sicer:
• po telefonu: na številki 07 488 10 44 vsak 

delovnik med 9. in 14. uro,
• po elektronski pošti: danica.kramzar@rra-

posavje.si in agencija@rra-posavje.si ,
• osebno po predhodnem dogovoru na 

sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 
Krško.

Regionalna razvojna agencija Posavje je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skla-
dom ter bankami NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico 

Vipava d.d. in Novo KBM d.d. dne 30. 6. 2017 objavila nov

JAVNI RAZPIS
ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA 

PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V POSAVSKI REGIJI
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od 

ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

BERNARD OMERZU - NAKO

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja in 
ste se od njega poslovili ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti

nositi v srcu
srečnih dni spomine.

(Dante)

V 66. letu starosti nas je zapustil
naš dragi

Žalujoči: vsi njegovi

z Zdol.

ANTONA ŽULIČA

ZAHVALA

Žalujoče: žena Justina ter hčerki Jasna in Marjetka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste našega dragega moža in očeta pospremili na 
njegovi zadnji poti slovesa, za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala za vsak ljubeč stisk roke, vsak topel in 
sočuten objem ter vsako iskreno besedo tolažbe. Posebna zahvala 
vsem nečakom in nečakinjam za njihovo sočutno in ljubečo pomoč.

Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar in pevcem za prelepo petje.

Hvala tudi kolektivu Dializnega centra Krško in gospodu Žerjavu 
za prevoz na dializo, negovalkam CSD Krško za pomoč na domu 
ter vsem tistim, ki ste kakor koli pomagali, a vas v zahvali nismo 
posebej imenovali.

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
kjer ljubil dom si in družino,

nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

iz Črneče vasi

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža in očeta

TEREZIJE STARC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Krško za vso 
oskrbo, osebju Zdravstvenega doma Krško za nudeno pomoč. Hvala 
vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sovaščanom, za besede 
tolažbe in pomoč v teh težkih trenutkih žalosti. Hvala pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke in odpeto mašo, gospodu 
kaplanu župnijske cerkve Leskovec za lep cerkveni obred. Hvala 
vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas v zahvali nismo posebej 
omenili. Hvala vsem za izrečeno sožalje in besede tolažbe, podarjeno 
cvetje, sveče in maše ter vsem, ki ste našo drago mamo, staro mamo, 
prababico in taščo pospremili na njeni zadnji poti. 

Tiho čez polje tihi mesec gre, 
z njim gre žalostno srce.

(Oton Zupančič) 

z Breg - Leskovec pri Krškem 

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

DOROTEJE ISKRA

ZAHVALA

Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih 
dnevih slovesa. Vedno boš ostala moj največji navdih ... (D.)

Včasih se iz mene iztrga bolečina v kateri 
ždi trhlen vonj preteklosti mrtvi in mirni ... 

takrat moram v polja da se očistim ... 
potem se bolečina izlije 

in je samo ljubezen ... 
(Breda)

iz Cerkelj ob Krki

Ob izgubi naše drage

MILANA CIZLJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, dedka, tasta, brata, strica, svaka, 

bratranca in soseda

se iskreno zahvaljujemo dr. Marinčkovi za dolgoletno zdravljenje. 
Hvala dobrim sosedom Urbančevim, Pondelakovim, Glogovškovim, 
Pirševim in Grdovičevim za nesebično pomoč v težkih trenutkih. 
Hvala družinam Berlan, Verstovšek, Simon ter Tatjani Pribovšek.
Hvala pogrebni službi Žičkar, zastavonošema, pevcem za zapete 
žalostinke, igralcu Tišine, ge. Mateji Jankovič Čurič za lep in ganljiv 
govor ter g. župniku Mateju za lep cerkveni obred. Iskrena hvala 
Mojčinim sodelavcem Spara Videm Krško, Brigitinim sodelavcem 
iz dodelave papirja Vipap Videm Krško za sveče in denarno pomoč. 
Hvala upokojenim šoferjem Prevoza Brežice ter vsem, ki ste nam 
kakor koli pomagali, pa vas v zahvali nismo posebej imenovali.
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, podarili sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se gostilni Kocjan za gostinske usluge ter vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu spremili na njegovi zadnji poti.

s Trebeža

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!

MARJANA
VINTARJA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti in bili z nami v tako težkih 
trenutkih.
Posebna zahvala zdravstvenemu osebju intenzivnega oddelka 
bolnice Brežice, Lovski družini Kostanjevica na Krki in vsem 
lovskim tovarišem iz sosednjih lovskih družin.

iz Kostanjevice na Krki

MARIJE ZUPANČIČ

ZAHVALA

Na pragu 86. leta starosti smo se 14. 6. 2017
na pišeškem pokopališču poslovili od naše

drage mame, babice, prababice,
sestrične, sosede

Z žalostjo v srcih se iskreno zahvaljujemo vsem, posebej za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč.

Še posebej iskrena zahvala gospodu duhovniku Jožetu za
lepo opravljen obred, pevkam iz Dobove za zapete žalostinke,

trobentaču, pogrebni službi, gospodu Martinu Dušiču za ganljive
besede ob odprtem grobu ter gostišču Kocjan.

Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji
poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

iz Pišec.

LOJZA PIRCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
tasta, ata, strica, bratranca in botra

 iz Črešnjic nad Pijavškim 5

Žalujoči: vsi njegovi 

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in vsem, ki ste nam v teh težkih dneh slovesa stali ob 
strani. Hvala za sleherni stisk roke, objem in besedo tolažbe. Hvala 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne 
prispevke. 

Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, lovcem za 
izvedbo lovskega pogreba, praporščakom, pevcem za lepo zapete 
žalostinke, govornikoma za ganljive besede slovesa, gospodu 
župniku Gregorju za molitve in lepo opravljen cerkveni obred, 
Cvetličarni Lilija in Gostilni Janc.

Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakomur posebej, tudi tistim, ki 
jih nismo imenovali.

IVANA GRMŠKA

ZAHVALA

21. junija smo se poslovili
od našega dragega

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše ter denarno 
pomoč. Hvala vodstvu in sodelavcem podjetja Tips za izražena 
sožalja in denarno pomoč, hvala bivšim sodelavcem Vipap-a 
za izrečena sožalja. Iskrena hvala Darku za poslovilni govor in 
gasilcem za podarjene sveče. Vsem in vsakemu še enkrat iskrena 
hvala. 

iz Križ.

VILMA SIKOŠEK

Vsi njeni

Živela je tiho in neopazno
in tako tudi odšla.

JOŽETA UREKA

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi 
našega dragega moža, sina, brata, 

strica, bratranca in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam stali ob strani v teh najtežjih trenutkih, hvala 
za vse tolažilne besede in stiske rok, za sveče, podarjene svete 
maše in denarne prispevke. Hvala Jožetovim sošolcem OŠ Artiče, 
nekdanjim sodelavcem Kerametala Brežicem Vinogradniškemu 
društvu Sromlje, Anjinim in Igorjevim sošolcem OŠ Artiče, sošolcem 
srednje ekonomske šole Brežice, sodelavkam vrtca Senovo in Krško, 
sodelavcem Polymobila in Starlesa Brežice, Turističnemu društvu 
Artiče, nekdanjim sodelavkam ONA-ON, celotnemu podjetju Athos 
Kostanjevica na Krki. Hvala tudi praporščakom, govorniku Jožetu 
Žagarju za ganljive besede slovesa, gospodu župniku Francu Rataju 
za opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, pevskemu zboru Kapele, 
gospodu Staniču za zaigrano Tišino ter gostiščema Štritof in Erban 
za gostinske storitve.

Posebna zahvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dečno selo za 
organizacijo pogreba ter ostalim gasilskim društvom, družini Lipej, 
Sotošek, Volčanjšek ter prijateljema Damjanu in Tini za nesebično 
pomoč v najtežjih dnevih.

Še enkrat hvala vsem in vsakemu, ki ga nismo posebej poimenovali, a 
ste nam stali ob strani in nam kakor koli pomagali ter ga v tolikšnem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi

iz Glogovega Broda 7a pri Artičah

Lep, vroč in dolg poletni dan,
a z bolečino zaznamovan.

Utihnil je tvoj glas,
ko si za vedno odšel od nas.
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Dulah resni družini; parcela 75 
arov. Tel.: 041 647 082 

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam zelo lepo ohranje-
no osebno vozilo Kia CeeD ka-
ravan, letnik 2009, 1. lastnik, 
80.000 km, garažiran. Cena po 
dogovoru. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 527 195

Prodam avtodom Ford Beni-
mar, letnik 2009, prevoženih 
21.000 km, za 6 oseb. 
Tel.: 070 816 099

Prodam kamp prikolico Adria 
za 4 osebe z vso opremo in bal-
dehinom. Tel.: 070 170 372

Prodam motor za moped. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam Seat Cordobo, 1,4, 
rdeče barve, letnik 1995, oh-
ranjeno in registrirano. 
Tel.: 031 452 800

Prodam Audi A4, 1,9 TDI, le-
tnik 2006, odlično ohranjen, 
sive barve, notranjost črno 
usnje, cena 7.500 €. 
Tel.: 031 452 800

Prodam Peugeot 206, oseb-
ni avto, letnik 2004, karavan, 
srebrne barve, registriran do 
17.5.2018. Tel.: 040 796 143

Oddamo prikolico v avtokam-
pu v Povilah. Opremljeno in 
ugodno. Tel.: 040 570 924

KMETIJSTVO

Prodam ječmen letošnje žet-
ve. Tel.: 070 709 767

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

Prodam ječmen letošnje žet-
ve, možna menjava za drva. 
Tel.: 070 574 912

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam drva (bukev, hrast, 
cer, gaber). Možnost razreza 
in kalanja na različno dolži-
no in debelino. Cena 50 €/
m3. Možna dostava v Krško, 
Brestanico in Senovo z oko-
lico. Tel.: 041 914 304

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

Prodam 200 kock sena. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 360 712

Prodam suha bukova drva v 
metrih. Cena 50 € za meter. 
Tel.: 040 982 671

Prodam drva (bukev, meša-
na), možna dostava. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 594 663

Prodam smrekove plohe, 5 cm 
x 4 m, pajek SIP, 2 vreteni, in 
zgrabljalnik. Tel.: 030 998 658

Prodam slamo v kockah in 
suhi ječmen. Tel.: 031 431 681

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 826 s kabino in obračalnik 
SIP 230. Tel.. 051 496 012

Ajdo prodam za seme. 
Tel.: 041 950 916

Kupim kosilnico ali motokulti-
vator, lahko tudi v okvari. 
Tel.: 051 841 055

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam breskve zelo dobre-
ga okusa, primerne za vlaga-
nje. Možna dostava. 
Tel.: 031 570 494

Prodam večjo količino cvička 
odlične kvalitete, cena 1 €/li-
ter ter mešano belo vino, 1,3 
€/liter. Tel.: 041 809 209

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček, cena 0,90 €/liter.
 Tel.: 031 879 072

Prodam odlično rdeče vino, 
ječmen in ječmenovo slamo v 
kockah. Tel.: 031 312 627

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 krškopoljca, 90 kg. 
Tel.: 051 634 338 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.

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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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

poletni popust  do -50% 
na vsa SONČNA OČALA
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 OKULISTIČNI PREGLEDI - tel. 07 499 22 33

as

Protihrupna vrata - Silence™ - 599 EUR - VGRADNJA NA KLJUČ!

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

www.ecovind.si

gospodarsko poslopje, vko-
pano velbano klet in 4000 m2 
zemlje. EI: da, telefon, elektri-
ka, voda in javna razsvetljava. 
Tel.: 041 552 915 

V okolici Brežic prodam kme-
tijo s 5 ha zemlje in hišo z go-
spodarskim poslopjem. 
Tel.: 041 491 140

Takoj oddam opremljeno gar-
sonjero v Sevnici (NHM), 5. 
nadstropje, samo resni in ne-
kadilci. Tel.: 051 731 313

V lepi okolici Bizeljskega pro-
damo visokopritlično hišo. 
Hiša je opremljena in vseljiva 
jeseni. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 471 853 

V najem oddam delno opre-
mljeno pritlično hišo v okoli-
ci Brežic. Energ.izk. izdelana. 
Tel.: 041 630 491.

Oddam več apartmajev – 
Povljana, otok Pag, TV, kli-
ma, terase, parking, grill. Tel.: 
00385 916 527 804 ali cakar.
nena@gmail.com

Oddam ali prodam dvo-
etažno hišo z vrtom v Spodnjih 

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

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

Prodam vinograd z lesenim 
hramom na Stankovem, 30 
arov, 500 trt. Elektrika na par-
celi. Tel.: 031 758 597

Prodamo bivalno zidanico z 
vinogradom (600 trt), okolica 
Rake. Tel.: 041 483 922

Prodam tri travnike na Gornji 
Pirošici, lahko so za njive, 70 
arov. Ugodno. Tel.: 031 758 597

Oddamo apartmaje, Karinski 
zaliv, Karin. Cena od 60 do 70 
€. Tel.: 070 816 099 

Prodamo, na Pokleku pri Kop-
rivnici, na lepi lokaciji, podkle-
teno montažno hišo, zidano 
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Prodam telička, starega 3 me-
sece, pasme RH. Cena 550 € oz. 
po dogovoru. Tel.: 041 916 652

Prodam odojke, težke 30-50 
kg, in prašiče do 90 kg. Možen 
prevoz in zakol. 
Tel.: 051 872 179

Podarjam mlade mucke raz-
ličnih barv, vajene čistoče v 
hiši. Tel.: 040 858 734

Prodam pujske do 30 kg ter 
dve obnovljeni izločeni svinji. 
Tel.: 041 662 730

Prodam 4 zajklje nemški lisec, 
tudi male okrasne kokoške ša-
ške in motor Piaggio Ciao, 25 
km/h. Tel.: 068 606 233

Prodam dva bikca limuzina, 
stara 3 mesece, in kalana bu-
kova meterska drva. 
Tel.: 49 56 236 in 041 380 075

Prodam race tekačice, katere 
pobirajo polže. 
Tel.: 041 928 581

Prodam 2 telički simentalki, 
stari 2 in 5 mesecev. 
Tel.:  031 302 255

Prodam 2 telici limuzin, stari 
10 mesecev. Tel.: 07 81 89 162

Prodam dva (siva) bikca, težka 
cca 150 kg. Tel.: 041 784 230

Prodam odojke, težke od 25-
30kg. Tel.: 041 290 180

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

Prodam odojke, možen zakol 
na domu. Tel.: 030 642 265

Prodam prašiče, težke 120-
150 kg. Možen tudi zakol. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 242 263

Prodam bikca simentalca, sta-
rega štiri mesece. 
Tel.: 07 49 75 359

Prodam bikca, pasme Bel-
gijsko plavo, star 3,5 mesece, 
okolica Brestanice. 
Tel.: 041 836 515

Prodam kozličke (3 kom), ja-
genjčke (4 kom), vino franki-
njo in mešano rdeče. 
Tel.: 041 549 680 

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, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
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 (15/2017) bo izšla v 
četrtek, 20. julija 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 13. julij 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 teličko simentalko, 
staro 15 tednov. 
Tel.: 031 717 595

Prodam trop koz, breje in z 
mladiči, dve ovci ter dve svinji 
krškopoljske pasme za pleme 
ali zakol. Kupim dobro ohra-
njen ličkalnik. 
Tel.: 041 243 343

OPREMA

Prodam dve prenosni klimi 
znamk Bosch in Elektrolux, 
odlično ohranjeni, zelo malo 
rabljeni. Cene ene je 60 EUR. 
Tel.: 041 710 916

RAZNO

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

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

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

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

Ugodno prodam dobro oh-
ranjena obračalnik SIP, Favo-
rit 220 in pajek Class 4 vrete-
na, širina 4,5m, cisterni za vino 
300 l in 500 l s tremi izpusti 
ter 400 kolov za stari vinograd. 
Tel.: 031 671 885

Iščem občasno pomoč pri 
varstvu otroka. 
Tel.: 070 865 848

Profesorica matematike 
inštruira matematiko za 
osnovne in srednje šole. Tel.: 
07 49 69 696, Suzana Urbanč 
s.p., Črešnjice 17, Cerklje

STIKI

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

Moški, 50 let, želim spozna-
ti partnerico, nekje mojih let. 
Imam svojo hišo, malo vrta, fi-
nančno preskrbljen. 
Tel.: 051 743 901

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Bele piščance, rjave in 
grahaste jarkice, stare 13 

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

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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BREŽICE – Društvo upokojencev Brežice je v brežiškem Domu 
kulture 70-letnico delovanja proslavilo še s koncertom društve-
ne folklorne skupine. Njeni začetki segajo sedem let nazaj, ura-
dno pa so tokrat obeležili petletnico delovanja. Skupino je štiri 
leta vodila Jožica Povh, zadnja tri leta pa jo vodi Zdravko Du-

šič. Predsednica društva Jožica Sušin je povedala, da so v dru-
štvu ponosni na skupino, saj jo tvorijo plesalke iz vse občine, ki 
se na vajah dobijo dvakrat tedensko, njihovo delo usklajuje Mil-
ka Cizelj, plesalke pa se udeležujejo tudi območnih srečanj. Že-
lijo narediti korak naprej, saj za ohranjanje ljudskega izročila 
potrebujejo nošo.
Za jubilejni program so izbrali splet dveh štajerskih plesov (Po 
štajerski deželi in Če prideš ti sam) in splet gorenjskih plesov (Sva-
tovski plesi). Popestrili so ga še gosti: Otroška folklorna skupina 
Kresnice OŠ Brežice in Raški č'bularji. K slavnostnemu mozaiku 
so svoje kamenčke hudomušno prispevali Lija Čurič Jankovič 
ter člani Literarne skupine DU Brežice Jagodni izbor: Ivana Va-
tovec, Reneja Mihelič, Anton Mihelič in Rudi Mlinar, ki je bil 
hkrati tudi avtor veznega besedila. Simona Rožman Strnad in 
Lučka Černelič iz JSKD Brežice sta folkloristkam za pet let de-
lovanja podelili bronaste Maroltove značke. Sušinova je ob kon-
cu dejala, da ji največjo nagrado za delo v društvu predstavljajo 
besede članov društva: »Komaj čakamo, da bo konec počitnic, ko 
se bomo spet zbrali in lahko delali!«
 N. J. S., foto Meho Tokić

Jubilej brežiških folkloristk

Folklorna skupina DU Brežice
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ZAČELO SE JE Z DNEVOM KRUHA, VINA IN SALAM …

Na predvečer dneva državnosti se je na brežiškem grajskem dvo-
rišču odvil prvi v nizu dogodkov letošnjega BMM - Dan kruha, 
vina in salam, katerega glavna poudarka sta predstavitev lokal-
nih vinarjev in izdelovalcev salam (in sira) ter izbor najboljših 
kruhov. Tokrat je komisija ocenila, da je najboljši beli kruh spek-
la Anica Hotko, najboljši črni mešani kruh pa Vera Krištof. Prav 
tako je brežiški župan Ivan Molan dvema vinarjema, ki sta le-

tos pridelala županovi vini, podelil prehodni skulpturi. Le-ti sta 
šli v roke Stanislavu Barkoviču (DV Dolina-Jesenice) za cviček 
PTP in Andreju Klemenčiču (DV Bizeljsko) za modro frankinjo. 
Kljub vročemu in soparnemu vremenu je na grajsko dvorišče 
prišlo veliko obiskovalcev, ki so se lahko cel večer pozibavali v rit-
mih ansambla Mladi Dolenjci in Petkove pumpe z DJ Boštjanom.

… IN ZAKLJUČILO S SUMMER JAMOM NA ŠRC GRIČ

Zadnji festivalski dan so v okviru Summer Jama potekale zelo 
športno obarvane 1. vodne igre, na katerih se je pomerilo šest 

ekip, štiri domače in dva »tuja« izzivalca iz vrst tekmovalcev 
resničnostnega šova Survivor, ki pa tokrat niso uspeli ugnati do-
mačinov. Izvirni pokal zmagovalcev so namreč domov odnes-
li člani ŠD Skopice, 30 tekmovalcev pa je bilo po nekaj urah tra-
jajočih izzivov pod in nad gladino reke Krke utrujenih, a nadvse 
navdušenih nad novimi vsebinami festivala.

KAR DESET RAZLIČNIH KONCERTOV

Dogajanje osrednjega koncertnega odra je bilo tudi tokrat v zna-
menju največjih izvajalcev regije. Niti deževje zadnjega junijske-

Brežice, moje mesto 2017: 

V osmih dneh prek 20 tisoč obiskovalcev
BREŽICE - V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice so tudi letos zelo uspešno spravili pod streho največji posavski festival Brežice, moje mesto, ki pre-
mika meje v vseh pogledih ter tako postaja eden večjih in najbolj prepoznavnih festivalov v Sloveniji. Osemdnevno festivalsko dogajanje, ki se je začelo 24. junija in 
bilo raztegnjeno čez dva vikenda vse do 2. julija, je v Brežice privabilo več kot 20 tisoč obiskovalcev od blizu in daleč, ki so lahko uživali v raznovrstnem programu.

ga dne ni pokvarilo evforičnega nastopa Siddharte in zimzele-
nega koncerta Nuše Derende, ki je tokrat v goste povabila tri 
izjemne pevce, Terezo Kesovijo, Ditko in Omarja Naberja, nas-
lednji dan pa sta pod vedrim brežiškim nebom več kot navdušila 
Jan Plestenjak in Prljavo kazalište. Sicer so v vseh dneh festiva-
la obiskovalci lahko prisluhnili tudi koncertnim nastopom Da-
niela Vezoje na sredinem odru v starem mestnem jedru, mla-
dinsko obarvanima Alenke Kolman in The Plut Family v sklopu 
Škratje čarovnije ter domačim legendam Zverina bendu na Su-
mmer Jamu ob reki Krki.

KUHNA NA ULCI V TREH DEJANJIH

Letošnja Kuhna na ulci je potekala kar v treh dejanjih pod sloga-
nom Aloha; zadetek v polno je bil že sredin Foodtruck Lars&Sven 

burgers, sledile so petkove mojstrovine posavskih kuharskih 
mojstrov (Gostilna Splavar, Stara gostilna Krulc, Staromestna 
čajnica Josipina, Fakulteta za turizem Brežice, Ribiška družina 
Brežic) in sobotna veseloigra šefov svetovnega kova (Ošterija 
Debeluh, Restavracija JB, Surf Institute, Nonbiri, Galerija oku-
sov). Okušanja željni obiskovalci so v prijetnem park ambientu 
uživali v kulinaričnih festivalskih dobrotah.

REKORDEN KOZMUSOV TEK

Športni del festivala je najbolj zaznamoval 7. tek s Primožem 
Kozmusom, v okviru katerega je na štirih različnih tekaških pre-
izkušnjah brežiške ulice preizkusilo rekordnih 530 tekačev vseh 
generacij. Na 10-kilometrski progi je že četrtič zmagal Boštjan 
Vimpolšek pred Gašperjem Ducmanom in našim novinarjem 
Petrom Pavlovičem, med tekačicami je v cilj prva prispela Ha-
nah Pevec pred Jernejo Kožar in Urško Lamovec. Na 3,3 km 
sta bila prva Robert Lendaro in Breda Škedelj. Prvi poslovni 
tek trojk je med 12 prijavljenimi ekipami dobila Q Techna Krško. 
Na netekmovalnem otroškem teku z Zdravkom Lidlom se je letos 
v dir navdušeno pognalo 270 malčkov do 12 let, kar je približno 
tretjino več kot pretekla leta. Največja pohvala gre gotovo poho-
dnikom Marša v Bresce, ki so že šestič zapored prehodili več kot 
100 km dolgo pot iz Ljubljane do osrednjega prizorišča festivala.

Po besedah Anje Antončič, vodje festivala BMM, je za organiza-
torjem ZPTM Brežice spet izjemno uspešen projekt: »Veseli nas 
predvsem, da festival Brežice, moje mesto postaja eden izmed 
najbolj prepoznavnih slovenskih festivalov, misli pa so že uper-
jene proti letu 2018 in novim prireditvenim zmagam.«
 R. Retelj

Župan z obema nagrajenima vinarjema

Člani ŠD Skopice v akciji (foto: Luka Rudman)

Foodtruck Lars&Sven burgers je privabljal veliko ljudi (foto: Luka Rudman). Brežiška razgreta množica

Pevec Siddharte Tomi Meglič

Omar Naber, Nuša Derenda in Ditka

Jan Plestenjak

Prljavo kazalište

Ošterija Debeluh je nudila Barilla testenine, s katerimi je Jure 
Tomič osvojil naziv svetovnega prvaka.

Najboljši tekači letošnjega teka s Kozmusom in podžupanjo 
Čanžarjevo


