
Evroposlanci na 
obisku v Posavju

Evroposlanec Franc Bogovič je na delovni obisk v 
Slovenijo pripeljal evropske kolege iz Odbora za 
regionalni razvoj v Evropskem parlamentu. Ti so 
se na gradu Rajhenburg sestali tudi s posavskimi 
župani, beseda pa je med drugim tekla o črpanju 
evropskih sredstev ter ukrepih in vzpostavitvi po-
gojev, s katerimi bi zaustavili preseljevanje ljudi s 
podeželja v mesta.
 Stran 3

 

GEN Rožmanu podelil nov mandat
KRŠKO – Potem ko 3. aprila na skupščini 
družbenikov NEK niso glasovali o podalj-
šanju mandata predsedniku uprave Sta-
nislavu Rožmanu, ga je GEN energija 10. 
aprila, ko mu je potekel mandat, imeno-
vala za predsednika uprave. »GEN kot la-
stnik slovenske polovice NEK je skladno z 
veljavnimi akti (Družbeno pogodbo NEK 

in Meddržavno pogodbo o NEK) sprejel vse potrebne ukrepe, 
da je družbi NEK zagotovil stabilno in strokovno vodstvo,« so 
za naš časopis pojasnili iz omenjene družbe. Lastnik hrvaške 
polovice NEK, Hrvatska elektroprivreda (HEP), naj bi soglasje 
Rožmanu sicer pogojevala z zamenjavo hrvaškega člana upra-
ve Hrvoja Perharića, a njihov kandidat, direktor hrvaškega 
državnega zavoda za radiološko in nuklearno varnost Saša 
Medaković, za slovensko stran ni sprejemljiv. HEP zaradi ime-
novanja Rožmana, ki je na čelu elektrarne že od leta 1988, na-
poveduje ad hoc tehnično arbitražo.  P. P.

V Brestanici že zagnali 
nov plinski blok

Nov plinski blok v Termoelektrarni Brestanica, ki 
bo nadomestil tri stare plinske bloke, je od kon-
ca marca v polletnem poskusnem obratovanju. V 
elektrarni načrtujejo gradnjo še enega, predvido-
ma identičnega bloka, s katerim bi še povečali raz-
položljivo moč in proizvodnjo.
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Premelč nadomestil Boraniča

Trg nepremičnin v Posavju
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Pogovarja se izključno slovensko

Vodenje kot tek na dolge proge

Stopar od maja prvi gasilec

SEZONA POHODOV JE ODPRTA – V zadnjih dneh se je narava končno le prebudila, ven pa niso 
pokukale samo pomladne cvetlice, ampak so se »prebudili« tudi številni pohodniki, ki na vsakem 
koraku spoznavajo slikovito okolico in poleg tega naredijo še veliko za svoje zdravje. Tudi v Posavju 
se je v zadnjem obdobju odvilo kar nekaj organiziranih pohodov, denimo v organizaciji ŠTD Gorica, 
PD Brežice, KŠD Lukovec ter tudi vaške skupnosti Cerina, ki je dan po veliki noči organizirala četrti 
velikonočni pohod na Veliki Cirnik. Udeležilo se ga je približno 60 pohodnikov vseh starosti, dobrega 
razpoloženja pa na njem, kot dokazuje fotografija, res ni manjkalo. Kot je zapisala njena avtorica, je po 
velikonočnih praznikih, polnih obilnih dobrot, pohod prijal kot naročen za kurjenje pridobljenih kalorij, 
uživanje v čudovitem pomladanskem vremenu in druženje s prijatelji.  R. R., foto: Lara Oštrbenk

6. MEGA SEJEM
KRŠKO, 20. - 21. APRIL 2018 

MEGADOM KRŠKO • 07/488 1 200
www.megadom.si

Sejem GRADNJE,
TEHNIKE, OPREME

ter vse za DOM in VRT. 
NAGRADE • NASVETI
PROMOCIJE • AKCIJEMEGA

TELEMACH
OBIŠČITE

TUŠ Supermarket Brežice, 
Prečna pot 1, 8250 Brežice
Tel: 070 500 022

TUŠ Supermarket Krško, 
Cesta Krških žrtev 134 d 8270 Krško
Tel: 070 310 360

Telemach Sevnica, 
Trg svobode 1, 8290 Sevnica
Tel: 070 406 080
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LJUBLJANA – Vlada RS je 29. marca so-
glašala z imenovanjem mag. Sandija 
Virška za direktorja Agencije za ra-
dioaktivne odpadke (ARAO) za man-
datno obdobje 2018–2022. Viršek je 
sicer agencijo kot vršilec dolžnosti di-
rektorja vodil že od 21. junija lani, ko 
je dotedanjemu direktorju dr. Tomažu 
Žagarju potekel mandat. Upravni od-
bor ARAO je 21. marca Virška soglas-
no imenoval za direktorja, vlada pa je 
izdala soglasje k njegovemu imenova-

nju. Mag. Sandi Viršek je diplomiral in magistriral na Naravoslov-
notehniški fakulteti v Ljubljani. Doslej je bil zaposlen na ARAO 
kot odgovorni za izvajanje varnostnih analiz za jedrske objekte, 
ki obravnavajo radioaktivne odpadke. Največ izkušenj ima na po-
dročju umeščanja odlagališča NSRAO v prostor, terenskih razi-
skav lokacij, primernih za gradnjo jedrskih objektov, in priprav 
varnostnih analiz za jedrske objekte.  P. P.

BISTRICA OB SOTLI – 27. marca so na 24. redni seji občinski 
svetniki Bistrice ob Sotli opravili z obravnavo zaključnega 
računa za lansko leto ter se seznanili s poročili občinskega 
redarstva in policije, ki na podlagi lanskoletne statistike za-
gotavljata, da so varnostne razmere v občini dobre.

V obravnavi zaključnega računa je računovodkinja Lidija Centrih 
pojasnila, da je občina minulo leto zaključila z 1,66 milijona evrov 
odhodkov (74-odstotna realizacija) in 1,55 milijona evrov prihod-
kov, kar predstavlja 96-odstotno realizacijo. Glavne naložbe v letu 
so bile občinski prireditveni kozolec, dokončanje notranje obnove 
Gabronke, sočasno z obnovo lokalnih cest je bilo saniranih nekaj 
manjših plazov ob cestah, preurejeni so bili garderobni prosto-
ri v šolski telovadnici, s finančnim vložkom so podprli napeljavo 
optičnega omrežja, pričela pa se je tudi gradnja biološke čistilne 
naprave, za katero so najeli 10-letni brezobrestni kredit v višini 
100.000 evrov. Pri prodaji občinskega premoženja so izpostavili 
prodan delež v Kip viziji d.o.o. ter eno stanovanjsko hišo. Svetni-
ki so ob tem izpostavili, da so slabo ali pa sploh niso obveščeni o 
prodaji, zaradi česar težko odgovarjajo na vprašanja občanov, ko 
se ti obrnejo nanje. 
Komandir PP Šmarje pri Jelšah Roman Gabrovec in vodja poli-
cijskega okoliša Dušan Jurgec sta v poročilu o oceni varnostnih 
razmer na območju bistriške občine povzela, da so z obravnavo 
štetih kaznivih dejanj v minulem letu beležili rahel padec števila 
kaznivih dejanj, pri kršitvah javnega reda in miru pa so z osmi-
mi obravnavanimi kršitvami beležili rahel porast kršitev v zaseb-
nih prostorih. V cestnem prometu so obravnavali osem prome-
tnih nesreč, nobena se ni končala s smrtnim izidom. V obravnavi 
so imeli tudi en ilegalni prehod državne meje. Martin Cerjak iz 
medobčinskega inšpektorata posavskih občin je pojasnil, da lani 
pri izvajanju nadzora v bistriški občini niso zaznali prekrškov. 
Nov mandat predstavnikom občine v svetu zavoda Osnovne šole 
Bistrica ob Sotli so potrdili Vesni Bratuša, Darji Gabron in Simo-
nu Naratu, že na dopisni seji so v svet JZ Kozjanski park imenova-
li Dušana Berkoviča. V obravnavi je bila tudi prošnja družinske 
medicine Božiček za sofinanciranje nabave aparata za laborato-
rijske hematološke preiskave, kar bo občina po pritrditvi sveta 
podprla s 3.000 evri. 
 Emilija Šterlek

Viršku mandat s polnimi pooblastili

Mag. Sandi Viršek

Obravnavali letna poročila

KOSTANJEVICA NA KRKI – Po dobrih dveh mesecih od zadnje 
seje se bodo danes, 12. aprila, popoldne na 16. redni seji v tem 
mandatu sestali kostanjeviški občinski svetniki in svetnice. Med 
njimi bo prvič sedel tudi Anton Jarkovič, ki je bil februarja izvo-
ljen na nadomestnih volitvah v 1. volilni enoti. Obravnavali bodo 
spremembe in dopolnitve Odloka o koncesiji za opravljanje do-
ločenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini, se seznanili 
s poročilom o poslovanju gospodarskih javnih služb (GJS) v ob-
čini za leto 2017 ter odločali o predlogu letnega programa GJS 
za letošnje leto. Poročilo o delu v lanskem in program za letoš-
nje leto bo podal tudi predstavnik Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva. Na dnevnem redu je med drugim še zaključni ra-
čun lanskega občinskega proračuna pa tudi na februarski seji iz-
postavljena problematika nadomeščanja v odsotnosti zdravnice 
v kostanjeviški zdravstveni postaji.  P. P.

V Kostanjevici v znamenju poročil

RADEČE – Danes, 12. aprila, bodo po daljšem času (nazadnje so 
se sešli 30. januarja) zasedali tudi radeški občinski svetniki in 
svetnice. Uvodoma bodo obravnavali načrt razvoja odprtega ši-
rokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini, ki ga 
je pripravilo podjetje Eurocon iz Ljubljane, nato pa so na dnev-
nem redu poročila Medobčinskega inšpektorata, Policijske po-
staje Laško ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Radeče. Obravnavali bodo zaključni račun lanskega ob-
činskega proračuna ter spremembe načrta razvojnih programov 
za leto 2018, se seznanili s predlaganimi cenami storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb, za konec pa odloča-
li še o dokumentaciji za projekt modernizacije cestnega odseka 
Ljubež v Lazah – Radeče ter za dograditev kanalizacijskega sis-
tema Radeče.  P. P.

Po daljšem času tudi radeška seja

Predlagani rebalans je predsta-
vil župan mag. Miran Stanko, 
ki je povedal, da so bili prihod-
ki od načrtovanih višji za 2,8 %, 
odhodki pa za 13 % . S tem se 
prihodki v proračunu pove-
čujejo s 37,2 mio na 38,2 mio 
evrov, odhodki pa s 36,5 mio 
na 41,5 mio evrov. Rebalans 
so potrdili vključno z dvema 
od treh vloženih amandma-
jev, ki ju je vložil Jože Slivšek 
s sopodpisniki, in sicer v viši-
ni 50.000 evrov v novi prora-
čunski postavki – izjemni do-
sežki v športu. 

Obravnava svežnja točk o de-
lovanju gospodarskih javnih 
služb je spodbudila večje števi-
lo polemik, predvsem na račun 
dviga cen. Položnice se za upo-
rabnike namreč nekoliko zvi-
šujejo na račun višje omrežni-
ne, medtem ko se same storitve 
izvajalcev javne gospodar-

Stopar od maja prvi gasilec
KRŠKO – 29. marca je Občinski svet občine Krško na 30. redni seji sprejel osnutek drugega rebalansa občin-
skega proračuna za leto 2018. Spremembi botrujejo višji prihodki od načrtovanih, predvsem na račun nerea-
liziranih investicij v minulem letu, ki so bile prenesene v letošnje leto, posledično pa tudi višji odhodki.

ske službe nekoliko znižujejo. 
Pri porabi 12 m3 vode bo me-
sečni izstavljeni račun s stra-
ni Kostaka okvirno 2,6 % višji 
za porabnike, ki so priključeni 
na kanalizacijsko omrežje. Ti 
(streha cca. 150 m2) bodo pla-
čali okvirno za 1,40 evra višji 
znesek na položnici, medtem 
ko se za tiste, ki niso priključe-
ni na kanalizacijsko omrežje, 

položnice v povprečju zvišuje-
jo za 0,73 evra ali za 1,8 %. Če-
tudi gre za minimalen dvig, je 
Jože Žabkar opozoril, da dvig 
cen na letni ravni za gospo-
dinjstva predstavlja dodatno 
obremenitev v višini okvirno 
20 evrov, zato je predlagal, da 
občina razliko zvišanja pokri-
je s subvencijo in da cene os-
tanejo na ravni lanskoletnih, 
vendar pa njegovega predlo-
ga svetniki niso podprli v za-
dostnem številu.

Med drugimi obravnavanimi 
točkami so članice in člani po-
trdili tudi letno poročilo za mi-
nulo leto in program dela za 
letošnje leto izvajanja gospo-
darske javne službe na videm-
ski tržnici, ki jo izvaja družba 
Agro Posavje, predstavila ju je 
direktorica navedenega podje-
tja Kristina Ogorevc Račič, le-
tno poročilo o delu Medobčin-
skega inšpektorata – Skupnega 
prekrškovnega organa petih 
občinskih uprav za leto 2017 
in plan dela za letošnje leto, ki 
ju je podal vodja Martin Cer-
jak, ter plan razvoja in vzdrže-
vanja občinskih cest po občini 
za obdobje štirih let oz. do leta 
2021 (2018–2021). Na nave-
deni seji so svetnice in svetni-

ki na predlog Sveta JZ Poklicna 
gasilska enota in Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja pri občinskem 
svetu soglasno potrdili Aleša 
Stoparja za direktorja Poklic-
ne gasilske enote Krško. 42-le-
tni Stopar, ki bo pričel štiriletni 
mandat opravljati s 1. majem, 
je poklicni gasilec že 22 let. V 
času službovanja si je nabiral 
izkušnje z različnimi zadolžit-
vami v poklicni gasilski eno-
ti, med drugim je bil vodja ga-
silske skupine, vodja gasilske 
izmene, preventive in razvo-
ja ter poveljnik, je član Odbo-
ra za zaščito in reševanje pri 
občinskem svetu in član Šta-
ba Civilne zaščite občine Kr-
ško. V programu, ki ga je na 
kratko predstavil tudi občin-
skim svetnikom, je izposta-
vil implementacijo zakonskih 
podlag, sodelovanje z drugi-
mi službami in v organih, med 
najpomembnejšimi nalogami 
v svojem mandatu pa izposta-
vil projekt dograditve in obno-
ve objekta PGE Krško, realiza-
cijo 10-letnega plana nabave 
opreme in vozil ter sodelova-
nje in stabilizacijo poslovnih 
in finančnih tokov s poslovni-
mi partnerji.
 Bojana Mavsar

Aleš Stopar

SEVNICA – V včerajšnjem popoldnevu se je v konferenčni dvo-
rani sevniškega gradu na 29. redni seji sestal sevniški občinski 
svet. Med 18 točkami dnevnega reda so svetnice in svetniki pris-
luhnili poročilu o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za 
leto 2017. Poročilo o delu za lansko leto je predstavila tudi di-
rektorica javnega zavoda KŠTM Sevnica, direktor javnega pod-
jetja Komunala Sevnica pa revidirano letno poročilo za minulo 
leto. Direktorica sevniškega centra za socialno delo je predsta-
vila potek izvajanja socialnovarstvene pomoči Pomoč družini na 
domu za leto 2017. V obravnavi je bil predlog pravilnika o sub-
vencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mla-
dim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb 
v sevniški občini ter predlog odloka o spremembi in dopolnit-
vi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obmo-
čje občine Sevnica. Prisotni na občinski seji so se seznanili tudi 
s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu pred sprejetjem v drugi obravnavi. 
Predstavljen je bil zaključni račun proračuna Občine Sevnica za 
leto 2017 ter poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedova-
nja za lansko leto. V zaključku so bile podane tudi nekatere po-
bude in vprašanja. Več v prihodnji številka časopisa.  S. R.

Poročila tudi na sevniški seji

BREŽICE – Včeraj so v Splošni bolnišnici Brežice začeli s slika-
njem žensk v programu za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA. 
Konec leta 2017 je program DORA s širitvijo postal dostopen za 
vse slovenske ženske med 50. in 69. letom. Zdaj je izpolnjen tudi 
cilj, da se aktivno vabi vse ustrezne ženske v program DORA. V 
SB Brežice bodo odslej vabljene ženske iz občin Krško, Kostanje-
vica na Krki, Sevnica in Brežice. Ženske iz krške, kostanjeviške in 
sevniške občine so bile do sedaj vabljene v ZD Novo mesto, tis-
te iz občine Brežice pa so se doslej lahko same naročile na slika-
nje v novomeškem ZD. Od sedaj naprej so vse ženske, ki jih je v 
starosti od 50 do 69 let iz navedenih občin skupaj 9930, aktivno 
vabljene v SB Brežice.  R. R., vir: Onkološki inštitut

Slikanje odslej v Brežicah

BREŽICE – Jutri, 13. aprila, bo na Finančnem uradu Brežice od 9. 
do 12. ure dan odprtih vrat. Na informacijskih točkah v avli urada 
bodo obiskovalcem predstavljena področja dela, prav tako bodo 
zaposleni odgovarjali na zastavljena vprašanja. Pripravili bodo 
tudi dve predavanji: o mladih in davkih ter o eDavkih. V okviru 
dneva odprtih vrat si bodo obiskovalci lahko ogledali službeni 
kombi mobilne enote z mobilno pisarno in opremo, ki jo pri delu 
uporabljajo mobilne enote FURS. 

Dan odprtih vrat na FU Brežice

KRŠKO – Včeraj popoldne, 11. aprila, je bil ponovno sproščen pro-
met po krškem mostu, potem ko so ga 3. aprila zaradi preplastit-
ve zaprli za promet, razen za pešce in kolesarje. Preplastitev je 
bila predvidena v sklopu jesenske menjave dilatacij, vendar za-
radi nizkih temperatur teh del ni bilo mogoče izvesti v letu 2017. 
Kot nam je v zaključku redakcije povedal vodja del Mitja Mlakar 
iz družbe Kostak, ki je bila izvajalec del, so most in nadvoz prep-
lastili, vse kolobarje, otoke pred vstopom v krožišči in tudi sami 
krožišči pa z namenom boljše vidljivosti od cestišča dvignjenih 
površin označili s krogi. Kljub napovedani 14-dnevni zapori mo-
sta in nadvoza so na račun izvedene nočne izmene in razmero-
ma ugodnih vremenskih pogojev dela zaključili v osmih dneh. Ob 
tem je Mlakar napovedal tudi obnovitvena dela in s tem poveza-
no dvodnevno popolno zaporo ceste od krškega mosta do sredine 
starega mestnega jedra Krškega, obvoz pa bo potekal po že spro-
ščenem krškem mostu. Popolna zapora na navedenem odseku, 
ki je odvisna tudi od vremena, bo predvidoma 15. do 16. aprila.
  B. M.

Krški most ponovno odprt

Zaključna dela pri označevanju krožišča pri nadvozu

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Spomladanske prenove s hitrimi gotovinskimi krediti 
z nespremenljivo obrestno mero tudi do 12 let.

Ljubljana, 10. april 
2018 – Pomlad je 
odličen čas za pre-
novo in priložnost 
za osvežitev naše-
ga doma. Z vsa-
ko prenovo pa so 
povezani stroški, 
zato na te želje po-
navadi hitro poza-
bimo. A s pomoč-
jo Addiko banke, ki je specialist za gotovinske kredite, si želje 
hitro in enostavno lahko uresničite in zaradi tega živite še udob-
nejše. »V Addiku ponujamo vrsto gotovinskih kreditov, ki jih ob 
kreditni sposobnosti najamete hitro in enostavno. Nekateri goto-
vinski krediti ponujajo izjemno fiksno obrestno mero z najdalj-
šo dobo celo do 12 let, z nespremenjenim mesečnim obrokom. 
Smo edini v Sloveniji, ki ponujamo sklenitev preko spleta kar iz 
naslonjača, brez obiska banke, v naši inovativni Express poslo-
valnici pa lahko kredit uredite kar sami,« razlaga vodja poslo-
valnice Krško, Mojca Žniderič. 

Addiko je tudi kot prva banka v Sloveniji ponosna lastnica presti-
žnega mednarodnega certifikata »Customers’ Friend«, kar pome-
ni, da zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti storitev in strankam 
omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo. Da bo spomladanska 
prenova res po vaših sanjah, preverite na addiko.si.

Addiko gotovinski krediti 
za spomladansko prenovo.

Fiksna obrestna mera tudi do 12 let.
Sami izberete datum plačila obroka.*
Hitro in enostavno!

Poslovalnica Addiko Bank express
Qlandia Krško, Cesta Krških Žrtev 141

07 371 90 71; addiko.si
* Izberete lahko 8., 18. ali 28. dan v mesecu.

Osemčlansko delegacijo ev-
rop skih poslancev s področ-
ja regionalne politike so poleg 
Franca Bogoviča sestavlja-
li vodja delegacije iz Nizozem-
ske Lambert van Nistelro-
oij (EPP), Ivana Maletić iz 
Hrvaške (EPP), Fernando 
Ruas (Portugalska, EPP), Julie 
Ward (Združeno kraljestvo, 
S&D), Maria Gabriela Zoaná 
(Romunija, S&D), Ivan Jakov-
čić (Hrvaška, ALDE) ter Milan 
Zver (EPP), ki pa je srečanje na 
Rajhenburgu izpustil.

Kot nam je povedal Bogovič po 
zaključku uradnega dela sre-
čanja s posavskimi župani, ko 
so si evroposlanci ogledali tudi 
grad in vanj umeščene zbirke, 
odbori v evropskem parlamen-
tu opravijo po dva do tri obiske 
po članicah EU. Pred dvema le-
toma je Bogovič že organiziral 
obisk Odbora za kmetijstvo v 
Evropskem parlamentu v Slo-
veniji, tokrat pa mu je uspe-
lo na obisk pripeljati tudi Od-
bor za regionalni razvoj. »Smo 
tik pred sprejemanjem regu-
lative za novo kohezijsko ob-
dobje, zato je pomembno za 
evropske poslance, da dobi-
jo iz prve roke vtise s tere-
na, kaj je treba v novi finanč-
ni perspektivi podpreti. Zato 
smo obiskali Slovenijo, in si-
cer smo začeli obisk v Ljublja-
ni, se sestali tudi s predstavniki 
Vlade RS, z ministrico Alenko 
Smerkolj, pristojno za razvoj, 
strateške projekte in kohezi-
jo, predstavniki dveh odborov 
Državnega zbora, ki sta zadol-
žena za evropska sredstva, se-
daj pa smo na lokalni ravni v 
Posavju, zatem še v Obsote-

Obisk evropskih poslancev v Posavju

Že danes misliti o letih po 2020
BRESTANICA – Delegacija Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu je na predlog evroposlan-
ca in člana odbora Franca Bogoviča (SLS/EPP) 3. aprila pričela tridnevni uradni obisk v Sloveniji, v sklopu 
tega pa se je 4. aprila sestala na delovnem srečanju s posavskimi župani na gradu Rajhenburg. 

lju in jutri v Slovenski Bistrici. 
Cilj je, da dobimo po eni strani 
vhodne podatke, kaj financirati 
v prihodnji perspektivi, še bolj 
pomembno pa je to, da se tudi 
Slovenci aktiviramo in o bodoči 
finančni perspektivi, ki se prič-
ne v začetku leta 2021, razmi-
šljamo danes. Že danes se na-
mreč kreira evropska politika 
in zaman bo leta 2023 nego-
dovati in razmišljati, kaj je bilo 
narobe sprejeto. Zato je treba 
že danes vplivati na to, da bo 
evropska politika po naši meri 
in to doseči tako v Bruslju kot 
v Ljubljani, kjer se kreira poli-
tika za našo državo,« je dejal 
Bogovič. Ob tem je še povedal, 
da je bila Slovenija pri črpanju 
evropskih sredstev v perspek-
tivi 2007–2013 zelo uspešna, 
pri čemer je bilo tudi Posavje 
eden izmed svetlih primerov: 
»Sedaj smo v drugi polovici 
finančne perspektive 2014–
2020, kjer pa imamo večje pro-
bleme. Ti razpisi so bolj cen-
tralizirani v obliki t. i. pametne 
specializacije in tistim, ki so 
odgovorni zanje, želim veliko 

sreče, da se bodo lahko tudi 
po letu 2020 in letih, ki bodo 
sledila, pohvalili, da so seda-
njo perspektivo tako uspešno 
črpali kot prejšnjo, v kateri so 
imele občine bistveno bolj po-
membno vlogo kot sedaj, ko je 
zanje na razpolago dosti manj 
sredstev.«

Sicer pa so bila sporočila s sre-
čanja županov in evropskih 
poslancev: dobro sodelovanje 
med posavskimi občinami, ki 
so se vselej znale uspešno do-
govoriti, kako razdeliti in pora-
biti sredstva, da so bili učinki 
večji; dobri odnosi in sodelova-
nje ljudi na obeh straneh med-
državne meje, ki se ne glede 
na politične spore med Slove-
nijo in sosednjo Hrvaško niso 
odražali na lokalni ravni; tretji 
zaključek srečanja pa se je na-
vezoval na kohezijsko politiko, 
solidarnost in participacijo bo-
gatejših držav članic manj raz-
vitim. V navezavi s tem je Bogo-
vič v zaključnem govoru svojim 
kolegom dejal: »Pri črpanju 
tega denarja je pomembno za-

vedanje, da države, kot so de-
nimo Slovenija, Romunija in še 
nekaj drugih, potrebujejo de-
nar še za okoljsko infrastruk-
turo, saj je same ne zmorejo 
financirati, od tu dalje pa je tre-
ba vzpostaviti enakomeren ra-
zvoj, da se ne bodo ljudje s po-
deželja množično preseljevali 
v mesta. Osebno vlagam pri-
zadevanja v projekt pametnih 
vasi, ker sem mnenja, da mora-
mo opozoriti na to, da digitali-
zacija ne sme zaobiti podeželja, 
saj bomo v nasprotnem prime-
ru v roku petih do desetih let 
izgubili bitko, da področja, kot 
so sociala, kultura, izobraževal-
ni sistem in drugo, ohranjamo 
na podeželju. In Evropski par-
lament lahko veliko pripomo-
re k razvoju lokalne ravni, ki je 
temelj kvalitete življenja, da se 
ne bo uresničila napoved, da 
bo leta 2050 živelo 80 % lju-
di v mestih in metropolah ter 
da se bodo primorane prihod-
nje generacije soočati z bistve-
no težjimi problemi, kot se mi 
danes.«
 Bojana Mavsar

Posavski župani v družbi evropskih poslancev

V prejšnji številki časopisa smo v članku z naslovom »Zima, zima 
bela – in draga« v odstavku, namenjenem občini Radeče, pomo-
toma zapisali, da je za vzdrževanje občinskih cest v tej občini 
»zadolženo tamkajšnje Javno podjetje Komunala Sevnica«. Gre 
seveda za lapsus, za ceste v radeški občini skrbi Javno podjetje 
Komunala Radeče.  Ur.

Popravek

BREŽICE – Naša bralka nas je nedavno opozorila na proble-
matiko prehoda za pešce med blokovskim naseljem v Trnju 
in trgovino Lidl v Brežicah, kjer naj bi že večkrat – predvsem 
ob mraku in zvečer – skoraj prišlo do hujše nesreče, saj je 
po navedbah mnogih prehod premalo osvetljen in je vidlji-
vost zelo slaba.

Kljub temu, da smo na to problematiko že večkrat opozorili, med 
drugim tudi v večjem tematskem prispevku o nevarnih prome-
tnih točkah pred dvema letoma, prav tako pa smo pobude o iz-
boljšanju varnosti na tem prehodu slišali tudi že na brežiški ob-
činski seji, smo ponovno želeli pridobiti odgovor tako s strani 
Občine Brežice kot Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Z ob-
činskega oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske 
javne službe so nam odgovorili, da je Občina Brežice seznanjena 
s problematiko prehoda za pešce pri trgovini Lidl v Brežicah. Ob-
čina je tudi že poskrbela za dodatno osvetlitev prehoda, ker pa 
gre za državno cesto, je pozvala DRSI, da poskrbi za postavitev 
dodatne prometne signalizacije na prehodu. Z DRSI pa so nam 
poslali odgovor, da se prehod za pešce na regionalni cesti R1-
219, odsek 1242 pri Lidlu v Brežicah, nahaja znotraj naselja, za 
katerega je v skladu z zakonom o cestah pristojna občina. Doda-
li so še, da je bila  20. marca DRSI s strani Občine Brežice sezna-
njena s problematiko slabo osvetljenega in nepreglednega pre-
hoda za pešce. »V mesecu aprilu bo izveden terenski ogled, na 
podlagi katerega bo podano strokovno mnenje, ki bo posredo-
vano Občini Brežice, ki je pristojna za ustrezno ureditev obrav-
navanega prehoda za pešce,« so še zapisali. Sodeč po odgovoru 
DRSI bo morala omenjeno problematiko do konca rešiti občina, 
čeprav smo od njenih predstavnikov že večkrat slišali, da je za-
radi dejstva, ker je cesta državna, za to v prvi vrsti odgovorna 
DRSI.  R. R.

Kdo bo rešil problem prehoda?

Občina je že poskrbela za dodatno osvetlitev prehoda za pešce.

ADDIKO BANK GOTOVINSKI KREDITI 
ZA IZPOLNITEV VAŠIH ŽELJA

naročena objava



Posavski obzornik - leto XXII, številka 8, četrtek, 12. 4. 20184 UTRIP REGIJE

kronika

POHODNIK ZDRSNIL V GLOBINO – 8. 4. se je okoli 14. ure 
na Vetrnem vrhu v občini Radeče poškodoval moški, ki je med 
pohodom zdrsnil čez skalne previse 25-30 metrov v globino. 
Pohodnica, ki je bila priča dogodku, je poklicala pomoč, kom-
pleksnega reševanja pa so se lotili gasilci PGD Radeče, Svib-
no in Laško, v zaključni fazi reševanja pa tudi gorski reševalci 
Gorske reševalne službe Ljubljana. Po dobri uri in pol reševa-
nja so pohodnika oskrbeli reševalci NMP Laško in ga prepe-
ljali v bolnišnično oskrbo.

»NADIHANA« ŽE DOPOLDAN« - Zaradi vijuganja z vozilom 
po cestišču in zelo počasne vožnje, s katero je ovirala promet, 
so krški policisti 27. 3. v Kostanjevici na Krki pod drobnogled 
vzeli 44-letno voznico, ki je okoli 10. ure dopoldne napihala 
kar 1,32 mg alkohola ali 2,75 g/kg. Na licu mesta so ji odvzeli 
vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, za ome-
njeno kršitev pa je po Zakonu o pravilih cestnega prometa do-
ločena globa v višini 1200 €, z »bonusom« 18 kazenskih točk.

TUJCI MED TOVOROM – Policisti na mejnem prehodu Obrež-
je so 28. 3. med opravljanjem kontrole tovornega vozila srb-
skih registrskih oznak v tovornem delu našli skritih pet dr-
žavljanov Pakistana. 4. 4. dopoldan so pri pregledu tovornega 
vozila makedonskih registrskih oznak opazili prerezano jekle-
nico, med tovorom pa našli skritih šest državljanov Iraka. Iste-
ga dne popoldan so kontrolirali tudi tovorno vozilo iz Bolgari-
je, ki je v Italijo prevažalo železne profile. Ker jim je pozornost 
zbudila poškodovana carinska zalivka in zvezana jeklenica, so 
se lotili natančnejšega pregleda, ki je razkril med tovorom pet 
državljanov Afganistana. V vseh primerih so po zaključenih po-
stopkih tujce predali hrvaškim varnostnim organom. Letos so 
policistke in policisti PMP Obrežje pri mejni kontroli odkrili že 
60 tujcev, ki so se skrivali v tovornih vozilih in skušali nezako-
nito vstopiti v Slovenijo. V letu 2017 so v 47 primerih odkrili 
136 tujcev. Pri mejni kontroli in pregledu tovornih vozil poli-
cisti uporabljajo različna tehnična sredstva.

EDEN BO ŽAGAL, DRUGI SE VOZIL – V noči na 30. 3. je v Bre-
žicah zmikavt vlomil v gospodarski objekt ob hiši in ukradel 
motorni žagi. Na delovišču v Krškem je neznanec vlomil med 
4. in 5. 4. v delovni stroj, zatem pa si postregel z okoli 200 li-
trov goriva v vrednosti okoli 250 evrov.  Zbrala: B. M.

Robert Pavlovič, Gorenja Pirošica: Kupoval 
sem samo parcele, brez posrednika. Sicer ni-
mam izkušenj z nepremičninami v tujini, am-
pak se mi zdi, da so pri nas cene višje kot drugje. 
Življenjski standard je nižji, tudi plače so nizke 
in to po moje zelo vpliva na to, zakaj se nam zdi-
jo cene tako visoke. Ko bodo otroci odrasli, bo 

pa mogoče res treba kupiti kakšno stanovanje, hišo.

Matej Imperl, Razbor pod Lisco: Pri prodaji 
počitniške hiše na podeželju smo se odločili za 
sodelovanje z nepremičninskim posrednikom, a 
do izvedbe ni prišlo. Vzrok je bila cena, ki je bila 
precej nižja od primerljivih oziroma celo slab-
ših nepremičnin, kot  so na primer na Obali, Go-
renjskem ali blizu prestolnice. Kakovost življe-

nja v naravnem okolju se trenutno ne ceni dovolj.

Anton Vodišek, Krško: Z ženo sva bila vključe-
na v nakup hiše za sina. Kljub temu, da so neka-
teri hoteli temu oponirati (uradni organ, op.  p.), 
ker je bila hiša visoko ocenjena, mi pa smo jo 
kupili za polovično, skoraj neverjetno ceno, je 
sodni cenilec v obrazložitvi napisal, da hiša v 
Krškem zaradi razvrednotenja prostora ne do-

sega tiste vrednosti, kot jo bi sicer oz. kje drugje. 

Anita Pajtler, Kalce – Naklo: Nepremičnine še 
nisem kupovala ali prodajala, le prenavljali smo. 
Sem pa bila veliko v stiku s tujimi partnerji, ki so 
se navdušili nad Slovenijo in iskali nepremični-
ne, tako da sem jih povezala z nepremičninski-
mi agencijami. Cen na trgu ne poznam, vem pa, 
da so zelo odvisne od lokacije. Občutek imam, 

da so pri nas zemljišča cenejša kot drugje.

Ker smo se v tej številki časopisa posvetili nepremičnin-
skemu trgu, nas je zanimalo, ali so naši anketiranci kdaj 
kupovali ali prodajali nepremičnino, kakšne izkušnje 
imajo s tem ter kakšne so po njihovem vedenju cene ne-
premičnin pri nas v primerjavi z ostalo državo.

anketa

Izkušnje z nepremičninami

Kot je župan Ivan Molan 4. 
aprila predstavnikom sedme 
sile uvodoma dejal, je prišel 
na čelo občine 1. aprila 2005, 
svoje vodenje v 13 letih pa opi-
sal predvsem kot tek na dol-
ge proge in ne populistično, 
kot danes velja za marsika-
terega župana. »Občino sem 
poskušal voditi umirjeno in 
dolgoročno, z načrtovanjem, 
prevzemanjem odgovorno-
sti, uvajanjem novosti in pred-
vsem sodelovanjem,« je pou-
daril in nadaljeval, da se je že 
takoj začel soočati z raznimi 
izzivi – vzpostavitvijo politič-
ne stabilnosti in sodelovanja 
v občinskem svetu z uvedbo 
sistema delitve položajev gle-
de na volilni rezultat (od leta 
2005 so se občinski proraču-
ni vedno sprejemali soglas-
no ali z več kot dvotretjinsko 
večino) in iskanjem virov pri-
hodka (EU sredstva, jedrska 
renta, dosledno pobiranje tu-
ristične takse itd.). S tem se je 
začel močen investicijski cikel 
na področju infrastrukture s 
temeljito obnovo brežiškega 
mestnega jedra (za primerja-
vo: v letu 2004 sta bila za in-
vesticije namenjena dva mili-
jona evrov, v najboljšem letu 
za investicije, 2014, celo 16 
milijonov in v lanskem letu 
8,8 milijona). »Na letni ravni 
sedaj investiramo toliko, kot 
se je pred 13 leti v celem man-
datu,« je povedal in omenil še 
reorganizacijo občinske upra-
ve, javnih zavodov in GJS, s tem 
je bilo leta 2011 ustanovljeno 
tudi javno podjetje Komunala 

Vodenje kot tek na dolge proge
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan se tudi letos ni izneveril tradiciji in je ob obletnici začetka vo-
denja občine v Mestni hiši Brežice pripravil novinarsko konferenco, na kateri je spregovoril o dosedanjih 
13 letih županovanja in načrtih za naprej.

Brežice d.o.o. »V prejšnjih le-
tih smo morali pokrivati izgu-
bo na področju GJS, od ustano-
vitve komunale dalje pa samo 
podjetje v občinski proračun 
na letni ravni nameni celo 600 
tisoč evrov za infrastrukturo, 
ki jo ima v najemu,« je pojasnil.

123 MILIJONOV ZA 
INVESTICIJE

Pomembna prelomnica po žu-
panovih besedah je bil tudi v 
letu 2014 sprejet OPN, s ka-
terim so se povečale investi-
cije, poznalo pa se je tudi na 
prihodkih občine (trikrat več 
prihodkov iz naslova komu-
nalnega prispevka). Uvedli so 
tudi pregleden sistem delitve 
proračunskih sredstev za KS, 
nevladne organizacije ... S tem 
je ugled občine spet zrasel, po 
anketah sodeč so bili občani 
zadovoljnejši. Občina je pre-
jela veliko priznanj na podla-

gi analiz neodvisnih ustanov in 
organizacij, začeli so jo obrav-
navati kot primer dobre pra-
kse v slovenskem merilu. Žu-
pan je tudi navedel, da je bilo 
v obdobju 2005 do 2018 inve-
sticijam namenjenih več kot 
123 milijonov evrov, od tega 
evropskih in državnih sredstev 
v višini dobrih 42,5 milijona 
evrov. V nadaljevanju je naš-
tel investicije in projekte, tako 
infrastrukturne kot vsebinske, 
v času svojega županovanja. V 
po njegovem 13 uspešnih le-
tih na čelu občine je pozornost 
posvečal raznim področjem, 
od enakomernega razvoja vseh 
krajev, ohranjanja čistega oko-
lja, investicij v večjo prometno 
varnost in izboljšano dosto-
pnost do ohranitve in poveča-
nja proračunskih sredstev za 
posameznike in društva. Zna-
čilna je bila močna rast investi-
cij (v 2005 1,3 milijona evrov 
ali 8,5 % proračuna, v 2018 10 

milijonov evrov ali 37,7 % pro-
računa), uspešno umeščeni dr-
žavni projekti v občini in usta-
novljena Fakulteta za turizem 
UM v Brežicah.
Župan Molan je predstavil 
tudi novo aplikacijo na sple-
tni strani Občine Brežice, s 
pomočjo katere si lahko za-
interesirani ogledajo vse in-
vesticije in njihove vrednosti, 
ki so bile izvedene v času nje-
govega županovanja. Na kon-
cu je glede nadaljnjih izzivov 
dejal, da bo ob dejstvu, da je 
občina zgradila veliko objek-
tov, zelo pomembno gospo-
darno upravljanje z javno in-
frastrukturo in objekti, ena od 
ključnih nalog bo tudi razvoj 
turizma na akumulacijskem 
jezeru HE Brežice (»Poleti ob 
prevzemu jezera že načrtuje-
mo prve ureditve in s tem vse-
binski začetek tega projekta.«), 
naloga občine bo tudi zagoto-
viti prijetno okolje za občane 
in obiskovalce ter aktivno opo-
zarjati državo, da izpolni zave-
ze do občine in občanov, pri če-
mer župan pravi, da želi vsaka 
vlada, ki pride na oblast, kar 
nekako pozabiti na vse uredi-
tve, ki so bile obljubljene. Zak-
ljučil je, da se bo 13 let trdega 
dela in kontinuitete nadaljeva-
lo, »če bomo želeli, da bo obči-
na Brežice rasla in se razvijala 
kot do sedaj«. Ob tej priložnos-
ti se je še zahvalil vsem svojim 
sodelavcem v občinski upravi, 
»saj je teh 13 let rezultat tim-
skega dela«.

 Rok Retelj

Župan z najožjimi sodelavci – podžupanjo, direktorico občin-
ske uprave, vodji občinskih oddelkov in predstavnico za od-
nose z javnostmi

Fakulteta za turizem UM je le-
tos dobila tretjo generacijo 21 
diplomantov visokošolske-
ga strokovnega, univerzite-
tnega in magistrskega študij-
skega programa Turizem. V 
spremstvu staršev, sorodni-
kov in prijateljev se je prire-
ditve udeležilo 14 diploman-
tov in magistrov, ostali so bili 
večinoma službeno odsotni. 
Vsi so tudi prejeli znak diplo-
mantov fakultete, na katerem 
je podoba, ki predstavlja pti-
co oz. odprto knjigo ter s tem 
tudi znanje in radovednost di-
plomantov. Diplomske listine 
so prejeli: Leo Kolman, Ma-
teja Kerin, Tanja Kocjan, Jan 
Pokorny, Kristijan Roška-
rič in Sara Šetinc (vsi VS) ter 
Maja Alif, Petra Grujić, Dejan 
Lipej, Barbara Sirk, Nikolina 
Šintić, Tilen Štruc, Janko Vi-
rant in Larisa Žibert (vsi UN), 
magistri pa so postali: Bruno 
Božičnik, Petra Janković, Sa-
nja Marinković, Matjaž Pav-
lin, Tomi Špindler, Tatjana 
Zupančič in Maja Žibert.

Diplomirala tretja generacija
BREŽICE – Nova generacija 21 diplomantov in magistrov brežiške Fakultete za turizem Univerze v Maribo-
ru je 6. aprila prejela diplomske listine na slovesni podelitvi diplom v Viteški dvorani brežiškega gradu. Li-
stine jim je izročil dekan Fakultete za turizem izr. prof. dr. Boštjan Brumen.

Uvodoma je diplomante nago-
voril dekan fakultete izr. prof. 
dr. Boštjan Brumen ter jim dal 
napotek, naj potujejo po svetu 
in si nabirajo dragocene izku-
šnje, »predvsem pa potujte v 
svoja srca, k sebi, svojim bliž-
njim, da boste vedeli, zakaj je 
vredno«. Slavnostni govornik 
je bil Matej Knaus, predsednik 
Združenja turističnih agencij 
Slovenije, ki je tudi član strate-
škega sveta FT UM. Diplomo je 
označil ne kot cilj, ampak kot 
začetek nečesa novega in lepe-
ga na poti diplomantov. Dejal 

je, da so diplomanti tista sila, ki 
bo s svojo ustvarjalno energi-
jo, inovativnostjo in osvojenim 
znanjem pripomogla k razvoju 
turizma, dvignila dodano vred-
nost na zaposlenega v turizmu 
in Slovenijo popeljala naprej v 
petzvezdnično destinacijo. Do-
godka se je udeležil tudi prof. 
dr. Marko Jesenšek, prorektor 
za dislocirane članice Univer-
ze v Mariboru, ki je diploman-
te nagovoril, naj bodo še nap-
rej ustvarjalni in naj presegajo 
meje znanja. Zbrane je poz-
dravil tudi župan občine Bre-

žice Ivan Molan in poudaril, 
da občina zelo dobro sodeluje 
s Fakulteto za turizem, ob tem 
pa diplomantom zaželel veliko 
novih osvojenih ciljev.

Doživet in ganljiv zahvalni go-
vor je pripravil diplomant Jan-
ko Virant. Med drugim je de-
jal: »Ena izmed mnogih misli, 
ki mi bo za vedno ostala v spo-
minu, je zagotovo dejstvo, da 
so odnosi in vzdušje na Fakul-
teti za turizem nekaj posebne-
ga. Tukaj smo lahko študenti 
doživeli in občutili, kaj pome-
nijo iskreni individualni odno-
si med profesorji in študenti. 
Tukaj smo se ves čas čutili kot 
del akademske družine.« Seve-
da ni pozabil na lastno družino, 
ki se ji je na robu solz zahva-
lil za vso potrpežljivost, vzgojo 
in življenjske nasvete za priho-
dnost. Program prireditve sta 
povezovala asist. Nejc Pozvek 
in asist. Tomi Špindler, s svojim 
nastopom pa je dogodek obo-
gatila Vokalna skupina Aria.
  R. Retelj

Magistri z dekanom in prorektorjem
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63 delegatov iz vseh 32 gasil-
skih društev v občini Brežice, 
kolikor se jih je udeležilo skup-
ščine, je na tajnem glasova-
nju najprej glasovalo o novem 
predsedniku GZB. Herman 
Premelč, tudi predsednik 
PGD Bizeljsko, je dobil 50 gla-
sov za in 13 proti, prav tako 
pa so izvolili tudi poveljnika 
GZB, to funkcijo bo še naprej 
opravljal Darko Leskovec, ki 
je bil prav tako edini kandidat, 
podprlo pa ga je 53 delegatov. 
Namestnica predsednika bo 
Martina Živič iz PGD Globo-
ko, namestnik poveljnika pa 
Vilko Vogrinc iz PGD Buko-
šek. Nato so javno izglasovali 
še člane upravnega odbora in 
poveljstva zveze, predsednico 
nadzornega odbora Elizabe-
to Fišer ter člana nadzorne-
ga odbora Mihaela Petanči-
ča in Ines Simončič. Delovno 
predsedstvo skupščine, ki so 
ga sestavljali Jure Krošl, Želj-
ko Francekovič, Sandi Ber-
ce in Vesna Kozole, je vodilo 
skupščino po točkah dnevne-
ga reda, med katerimi so bila 
tudi različna poročila; orga-
nizacijsko je predstavil (tak-
rat še) predsednik Mihael 
Boranič, delovanje članic Ve-
sna Kozole, komisije za mladi-
no Igor Budič, delo veteranov 
Jože Zupančič, operativno po-
ročilo Darko Leskovec, finanč-
no poročilo Branko Proselc, 
delo nadzornega odbora Jože 
Savnik in verifikacijske komi-
sije Vilko Vogrinc. 

Boranič je dejal, da so skozi 
20-letno obdobje sprejeli dol-
goročni program nabave, za-
menjave vozil in tehnike kakor 
tudi osebne zaščitne opreme, 
izdelali in sprejeli kategori-

BREŽICE - Članici OO SDS Brežice in župan Ivan Molan smo z 
obiskom in velikonočno košarico dobrot že tradicionalno razve-
selili člane dnevnega centra Ozara Brežice, enoto nacionalnega 
združenja za kakovost življenja. Uporabniki dnevnega centra so 
se našega obiska in prinesenih dobrot zelo razveselili. Pripravili 
so nam prisrčen kulturni program in nam predstavili delovanje 
brežiške enote, s poudarkom na letošnjih aktivnostih in novo-

stih. Pozdravila nas je Ana Ferk, strokovna delavka v dnevnem 
centru, in spregovorila o delu in življenju v hiši, ter povedala, da 
je temeljno vodilo zaposlenih in prostovoljcev v brežiški Ozarini 
hiš, »da se vsak, ki prestopi prag počuti sprejetega in kot doma«. 
Zahvalila se je občini za pomoč pri sofinanciranju javnih del, fi-
nančno pomoč ob nepredvidenih dogodkih za varovance in vse 
dodatne angažmaje. Prostovoljka Ana Kostanjšek je predstavi-
la bogat nabor aktivnosti, ki so jih že realizirali v letošnjem letu: 
številne individualne in skupinske pogovore, delavnice samopo-
moči, razbremenilne pogovore in kar nekaj izobraževalno pros-
točasnih aktivnosti, tudi pomladansko čiščenje hiše. Varovanec 
Andrej Vrhovšek je županu sam izdelal in podaril ključ do no-
vega mandata, vse pa so nas razveselili s pozornostmi, ki so jih 
izdelali sami. Za obiskovanje OO SDS Brežice in tesnega sodelo-
vanja Ozare in Občine Brežice sta zaslužni Patricia Čular in Ta-
tjana Močan, ki sta pred desetimi leti v velikonočnem vzdušju 
potrkali na njihova vrata in ponudili pomoč. 
 Katja Čanžar, OO SDS Brežice 

Premelč nadomestil Boraniča
MOSTEC - Gasilska zveza Brežice je 28. marca v gostilni Cetin na Mostecu opravila 63. redno letno skupšči-
no, ki je prinesla spremembo na čelu zveze. Dosedanjega predsednika Mihaela Boraniča, ki je zvezo vodil 
kar 20 let, je zamenjal Herman Premelč, ki je bil edini kandidat za predsednika GZB.

zacijo prostovoljnih gasilskih 
društev, prilagojeno potrebam 
v občini Brežice, sprejeli načrt 
izobraževanja in opremljanja 
za operativne člane in društva, 
vzpostavili in zagotovili pogo-
je vsem PGD, da so lahko or-
ganizatorji in udeleženci gasil-
skih tekmovanj, veliko število 
tekmovalnih enot, od najmlaj-
ših do veteranov, je sodelovalo 
na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih, veliko so posto-
rili na prepoznavnosti gasilske 
zveze, ki je ponovno cenjena 
v slovenskem prostoru in so-
sednjih državah. V teh dveh 
desetletjih je bilo po njegovih 
besedah za gasilstvo v brež-
iški občini namenjenih prib-
ližno 6,7 milijona evrov, samo 
za nakup in zamenjavo gasil-
ske tehnike so namenili sko-
raj 2,5 milijona evrov. Največ-
ji izziv jim je bil nakup gasilske 
avtolestve pred desetimi leti. 
»Želim se zahvaliti vsem, ki 
ste kakor koli pomagali nam, 
gasilcem, pri naših prizadeva-
njih za dobro občanov, za nji-
hov miren danes in brezbri-

žen jutri,« je poudaril in se še 
posebej zahvalil tajniku GZB 
Branku Proselcu, administra-
torki Katji Kodrič in poveljni-
ku Darku Leskovcu za pomoč 
pri vodenju zveze. »Zavedam 
se, da za vse nisem bil idealen, 
nisem pa nikomur v teh 20 le-
tih želel ali storil kaj slabega 
ali žaljivega, da je bila priza-
deta njegova zasebnost, kar 
pa so nekateri poskušali sto-
riti meni osebno. Čas bo poka-
zal, ali je bilo moje delo aktiv-
no in ne cokla v razvoju, kot 
se to želi prikazati v zadnjem 
obdobju naše, meni najboljše 
Gasilske zveze Brežice. Zato 
ponosno in z dvignjeno gla-
vo zapuščam GZB kot gasilec 
z dušo in telesom,« je zaključil 
svoj zadnji govor kot predse-
dnik GZB. Premelč je ob izvo-
litvi dejal: »Želim se zahvaliti 
delegatom, ki ste se odločili za 
našo izvolitev, kakor tudi tis-
tim, ki trenutno mislite dru-
gače, saj nam boste s tem po-
magali, da bomo v prihodnosti 
delali še bolje.«

Leskovec je navedel, da so v 
zadnjem letu posredovali na 
123 intervencijah (13 vetro-
lomov, 13 poplav meteorne 
vode ali podtalnice, trije poža-
ri na prometnih sredstvih, en 
na komunalnem zabojniku, 28 
požarov v naravi, 23 požarov 
na objektu, dva požara na in-
dustrijskih obratih in 40 teh-
ničnih intervencij). Na inter-
vencijah je sodelovalo 1236 
gasilcev z 288 vozili in je bilo 
vloženih skupno 2424 delov-
nih ur. V zadnjem petletnem 
mandatu (2013-2018) so ga-
silske enote uspešno izvedle 
650 intervencij, ob tem pa so 
imeli samo dve lažji poškodbi. 

Boraniču so podelili tudi naziv 
častni predsednik GZB, Franc 
Urek pa je postal častni po-
veljnik GZB. Za vestno delo so 
članom UO GZB Jožetu Zupan-
čiču, Zoranu Gajskemu, Bori-
su Ureku, Jožetu Baškoviču 
in Tomislavu Galiču ter čla-
nom poveljstva GZB Hermanu 
Premelču, Petru Herakovi-
ču, Milanu Gorišku, Andre-
ju Kelharju, Nevenki Simon, 
Miranu Rudmanu in Kristi-
janu Simončiču ob zaključ-
ku mandata podelili zahva-
le, prav tako pa so se zahvalili 
tudi PGD Sevnica in PGE Kr-
ško za nudenje strokovne in 
prostorske pomoči GZB pri iz-
obraževanju za strojnike. Na 
skupščini so bili prisotni tudi 
gostje. »Prvi gasilec v občini« 
župan Ivan Molan je poudaril, 
da so v letošnji občinski pro-
račun dodali novo postavko za 
vzdrževanje gasilskih domov, 
razpis za pridobitev sredstev 
pa bo objavljen še ta mesec.

 Rok Retelj

Poveljnik Darko Leskovec, častni predsednik Mihael Boranič 
in predsednik GZB Herman Premelč

Jubilejni velikonočni obisk Ozare

Skupinska fotografija ob obisku
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KRŠKA VAS - Krajevna skupnost Krška vas je bogatejša za avto-
matski zunanji defibrilator - AED, ki bo krajanom dostopen vse 
dni v letu 24 ur na dan. 29. marca je župan občine Brežice Ivan 
Molan pred množico zbranih vaščanov predal v uporabo avto-
matski defibrilator, ki je nameščen na pročelju zgradbe, kjer se 
nahaja krškovaška trgovina. Predsednik KS Krška vas Stane Bu-
dič se je zahvalil Romanu Zakšku, višjemu svetovalcu za zašči-
to in reševanje na Občini Brežice, za vsestransko pomoč, Tončki 
Tokić, ki je podala pobudo za nakup defibrilatorja, pomagala pri 
izbiri najbolj ustrezne prodajne ponudbe, ter Luciji May iz pod-
jetja Star 2000 iz Izole, ki je poskrbela za ugodne prodajne pogoje 
za nakup. Slednja je ob tej priložnosti tudi pokazala, kako se de-
fibrilator sname iz omarice, kasneje je v prostorih KS Krška vas 
širši množici vaščanov prikazala še temeljne postopke oživljanja 
in pravilno uporabo defibrilatorja.  M. Levec

Defibrilator tudi v Krški vasi

Ob svetovnem dnevu voda, 
v soboto, 14. aprila 2018, 

organizira 

ČISTILNO AKCIJO 
»OČISTIMO OBČINO BREŽICE«
Veseli smo, da je letos potrdilo svojo 

udeležbo že več kot 250 prostovoljcev! 
Vljudno vabljeni, 

da se nam pridružite tudi vi.
Za vreče za odpadke in rokavice poskrbimo mi!

Za več informacij nas kontaktirajte: 
07 62 09 283 ali mateja.klakocar@komunala-brezice.si.

V primeru dežja čistilna akcija odpade.

Komunala Brežice - za čisto naravo!
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Na podlagi 5,6,7,in 8. člena Pravilnika o grbu, zastavi, 
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško in 

določil pravilnika o podeljevanju priznanj 
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Predloge je potrebno poslati na naslov; KRAJEVNA 
SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje  
do ponedeljka, 30. aprila 2018.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško,
predsednica Sveta  

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

KRŠKO – Na Občini Krško je 16. marca potekal 28. občinski 
otroški parlament, na katerem so se zbrali učenci osnovnih 
šol iz občin Krško in Kostanjevice na Krki. Tema letošnjega 
parlamenta je bila »Šolstvo in šolski sistemi«, vodil pa ga je 
koordinator in mentor otroških parlamentov pri ZPM Krš-
ko Uroš Brezovšek. 

Na začetku zasedanja je 
učence pozdravil pred-
sednik ZPM Krško Vinko 
Hostar. Učenci so se raz-
delili v tri skupine, v kate-
rih so obravnavali različ-
ne teme: metode in načini 
poučevanja/učenja, od-
nosi v šoli, šola za življen-
je in učne vsebine. V vsa-
ki skupini so se učenci in 
njihovi mentorji najprej 

spoznali z različnimi igrami, nato pa so začeli vsak s svojo temo. 
Učenci so se na delavnicah zelo zabavali in nastalo je veliko no-
vih prijateljstev. Po skupinskem delu jih je pozdravil še župan 
občine Krško mag. Miran Stanko, ki je vsem že vnaprej čestital. 
Učenci so kot v pravem parlamentu izrazili naslednja mnenja in 
želje: da bi se v pouk uvedla prva pomoč; da bi bilo več praktič-
nega znanja pri pouku, da bi si lažje predstavljali snov; da uči-
telji ne bi delali razlik med učenci in bi bilo več spoštovanja med 
njimi; da bi v pouk vključili več predmetov, ki bi učencem koris-
tili v življenju, kot npr. gospodinjstvo; da bi bilo več skupinske-
ga dela, več možnosti izbire vsebin za ekskurzije in več izmen-
jav z učenci iz tujine. Učencem je na šolah predvsem všeč, da so 
dobro opremljene, in odmor za malico, ne želijo pa si predme-
tov, ki jih ne bodo potrebovali v nadaljevanju šolanja in kasne-
je tudi v življenju. Iz vsake šole so določili predstavnika, učence 
pa sta najbolj prepričala Tim Breznikar (OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica) in Ajda-Lea Jakše (OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki), ki sta 9. aprila na nacionalnem otroškem parlamentu v 
Državnem zboru RS v Ljubljani zastopala občini Krško in Kostan-
jevica na Krki. Za glasbeni premor občinskega otroškega parla-
menta je poskrbel kantavtor Peter Dirnbek. 
 Natalija Štefanič, Aljaž Vrhovšek

Leto 2018 je Evropsko leto kul-
turne dediščine, zato je bil do-
godek usmerjen v kulturo in 
posvečen temi Združena v ra-
znolikosti: pomlajena priho-
dnost evropske kulture. Na 
srečanju so udeležence poz-
dravili Georges Dassis, pred-
sednik EESO, Gonçalo Lobo 
Xavier, podpredsednik EESO, 
in ostali povabljeni. Udeležen-
ci srečanja so se nato razdeli-
li v delovne skupine. Na živah-
nih razpravah in delavnicah 
so govorili o tem, kako ohrani-
ti evropsko kulturno dediščino 
in doseči, da bo privlačnejša za 
mlade Evropejce. Zamisli so se 
med drugim dotikale pomemb-
nih in žgočih tem v Evropi, kot 
so enakost, varnost in vklju-
čevanje, pri katerih je mogo-
če doseči napredek s pomočjo 
kulturnih dejavnosti. Med de-
setimi konkretnimi priporoči-
li oblikovalcem politik EU so z 

Lepa bruseljska izkušnja dijakov
BRUSELJ - 15. in 16. marca je Evropski ekonomsko-socialni odbor v Bruslju (EESO) gostil dijake s 33 srednjih 
šol iz 28 držav članic Evropske unije in petih držav kandidatk. Slovenijo so na srečanju »Vaša Evropa, vaš glas« 
predstavljali Zala Resnik Poljašević, Lara Drugovič in Tibor Suša, dijaki tretjega letnika Gimnazije Brežice.

glasovanjem izbrali tri najbolj-
ša priporočila: možnost odkri-
vanja drugih kultur s potovanji, 
eksperimentiranje s kulturo ter 
ohranjanje kulture, učenje iz 
preteklosti in ustvarjanje pri-
hodnosti. Cilj zadnjega pripo-
ročila je, da bi v vsaki državi čla-
nici vzpostavili evropsko hišo 
kuhinje. »Ob naročilu nacional-
ne specialitete bi bilo v postrež-
bo vključeno kratko pojasnilo o 

zgodovinskih okoliščinah, v ka-
terih je jed nastala, to pa bi pri-
spevalo k večji strpnosti med 
narodi,« je dejala Zala Resnik 
Poljašević, ki je bila predstav-
nica te skupine. Poleg tega je 
skupina dijakov za ohranjanje 
tradicionalne ljudske kulture 
predlagala tudi uvedbo pod-
pornega programa za trgovini-
ce s tradicionalnimi ročno izde-
lanimi predmeti. 

Mladi Evropejci na sploš-
no menijo, da jih lahko boljše 
priložnosti za učenje jezikov 
na potovanjih, dostopnejše 
evropske kulturne znameni-
tosti ter ohranjanje lastne kul-
ture prek nacionalne kuhinje 
in obrti spodbudijo k odkri-
vanju različnih kultur in bolj-
šemu razumevanju skupne 
kulturne dediščine. Ta pripo-
ročila je 99 dijakov iz vse Evro-
pe, ki so se udeležili letošnje-
ga dogodka »Vaša Evropa, vaš 
glas«, namenilo evropskim 
nosilcem političnega odloča-
nja. Brežiške gimnazijce je na 
dogodku spremljal ravnatelj 
Uroš Škof. Za vse udeležence 
je bilo srečanje v Bruslju nepo-
zabno doživetje in lepa izkuš-
nja ter motivacija za nadaljnje 
učenje tujih jezikov in spozna-
vanje EU. 
 R. Retelj, 
 vir: Gimnazija Brežice

Trije brežiški gimnazijci v Bruslju

Učenci za več prakse pri pouku

Najbolj prepričljiva sta bila Tim 
Breznikar in Ajda-Lea Jakše.

RADEČE - V prostorih OŠ Marjana Nemca so se 23. marca 
na 28. občinskem otroškem parlamentu zbrali mladi par-
lamentarci osnovnih šol z območja sevniške in radeške ob-
čine ter razpravljali o šoli in šolskem sistemu, v katerega bi 
želeli vnesti tudi kakšno spremembo. 

Po zaključenem delu v delavnicah, ki so potekale pod vodstvom 
šolskih mentoric z OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, 
OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca, OŠ Tržišče in Osnovne šole Marjana Nemca Radeče, so nastali 
zanimivi povzetki. Med drugim si učenke in učenci želijo izvaja-
nje pouka tudi v naravi; učiteljeva razlaga naj bo kratka, zanimi-
va, v obliki zgodbe ali asociacij, pri naravoslovnih predmetih pa 
večkrat utemeljena s poskusi ali praktičnim delom. Na izbiro bi 
želeli imeti za učenje več tujih jezikov, v učni program bi vnes-
li tudi znanje iz prve pomoči, šivanja, vrtnarjenja, kuhanja, spo-
znavanja novih tehnologij, lokostrelstva … Izrazili so tudi potrebo 
po še večjem in boljšem medvrstniškem ter medgeneracijskem 
in medpredmetnem povezovanju. Nekateri bi uvedli ocenjevanje 
vedenja itd. Prisotne so nagovorili ravnateljica radeške osnovne 
šole Katja Selčan, predsednik ZPM Krško Vinko Hostar, župan 
občine Radeče Tomaž Režun in sevniški župan Srečko Ocvirk. 
Za usklajeno delo je skrbel regijski koordinator za otroške parla-
mente pri ZPM Krško Uroš Brezovšek. Sodelujoči so z glasova-
njem odločili, da bosta sevniško in radeško občino na državnem 
parlamentu zastopali Lea Haler iz OŠ Sava Kladnika Sevnica in 
Žana Jonozović iz OŠ Boštanj.  S. R., foto: D. Kerin

Na otroškem parlamentu o šolstvu

Letošnji otroški parlament za občino Sevnica in Radeče je po-
tekal v radeški osnovni šoli.

KRŠKO - Mladinski center Krško je kot nosilec združil moči z 
Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice, Mladinskim dru-
štvom Bistrica ob Sotli in KTRC Radeče ter pripravil skupni pro-
jekt Rast(išče) sreče (skrajšano RIS), ki je uspešno kandidiral za 
sredstva CLLD na območju LAS Posavje. Projekt je namenjen ra-
zvoju sistematičnega in mrežno organiziranega dela z ranljivi-
mi skupinami mladih in z njimi povezanih ciljnih skupin v Po-
savju. 5. aprila so partnerji v MC Krško predstavili projekt RIS 
skupnosti na začetni konferenci. Potem ko sta uvodoma župana 
občine Krško in Bistrica ob Sotli pohvalila idejo projekta in mu 
zaželela uspešno izvedbo, je vodja projekta Mihaela Kovačič 
predstavila projektne aktivnosti, najprej delovanje preventivnih 
središč, katerih aktivnosti bodo potekale skozi celotno obdobje 
trajanja projekta. Preventivna središča bodo vzpostavljena pri 
vseh partnerjih in bodo zaživela po 15. aprilu 2018. Po predsta-
vitvi osnovnih aktivnosti sta strokovni sodelavki iz DI Zaupanje 
in MC Krško ter direktorica KTRC Radeče in zakoniti zastopnik 
MD Bistrica ob Sotli predstavili, kako bodo aktivnosti potekale 
pri posameznem partnerju ter kako bodo te aktivnosti vplivale 
na njihova lokalna okolja. Program so zaokrožile kulturne toč-
ke, nastopili so bivša prostovoljca in sedanja zaposlena v MC Kr-
ško Maša Mlakar in Admir Bajrović ter prostovoljec DI Zaupa-
nje Alen Pešec. Srečanje so zaključili z neformalnim druženjem 
v preventivnem središču MC Krško.  Vir: MC Krško

Seme Rast(išča) sreče je pognalo

LJUBLJANA, POSAVJE – Na Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni se je 8. aprila 290 otrok iz vse Slovenije udeležilo tekmovanja 
Brainobrainfest 2018, na katerem so se pomerili v hitrostnem 
računanju in prikazali osupljive veščine, pridobljene v okviru 
obšolskega programa Brainobrain. Posavski 'Brainobrainovci' 
so domov prinesli številna odličja. Pokal, najvišje možno prizna-
nje, so osvojili: Din Mujakić (OŠ Krško), Svit Šantl (OŠ Brežice), 
Maša Stojanovič, Tina Odlazek, Teja Mežič (vsi trije OŠ Raka), 
Klara Lubi Markovič (OŠ Senovo), Val Tisu Majcen (OŠ Šen-
tjanž) in Tit Knez Majcen (Vrtec Šentjanž). Ostali so osvojili zla-
te in srebrne medalje ter priznanja.  A. H./P. P.

Posavcem številna priznanja

Posavski udeleženci tekmovanja
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DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

20. februarja 1988 je bil v dvo-
rani na Velikem Trnu ustanov-
ni zbor podružnice Društva vi-
nogradnikov Dolenjske, katere 
prvi predsednik je bil Jože Ka-
pler, in že takoj so organizira-
li prvo ocenjevanje vin. Po-
družnica je leta 1993 postala 
samostojno društvo, ki je iz 
prvotnih 46 članov zraslo na 
današnjih 230, vmes pa jih je 
bilo tudi že več kot 300. Dru-
štvo so po Kaplerju vodili še 
Franc Lekše, Franci Žičkar 
in Lojze Kerin, od leta 2012 
pa mu predseduje eden naj-
večjih vinogradnikov na šir-
šem območju 'cvičkove de-
žele' Jernej Žaren. Kot pravi 
slednji, so društvene aktivno-
sti, zlasti razna predavanja, te-
čaji, izleti in ogledi, namenjene 
predvsem dvigovanju kvalite-
te vina. »Člane ozaveščamo o 
novih praksah in izkušnjah, ki 
se uvajajo v kletarstvu in vi-
narstvu, kajti narava gre svo-
jo pot in mi ji moramo slediti. 
Goljufati je ne moremo, lahko 
pa se ji prilagajamo,« je dejal, 
prepričan, da so na tem podro-
čju v 30 letih naredili velik na-
predek. Ne nazadnje to doka-
zujejo tudi številna priznanja 
na ocenjevanjih vin, med dru-
gim tudi dva naziva kralja cvič-

PIŠECE – Med mnogimi ak-
tivnostmi Vinogradniškega 
društva Pišece je tudi vsa-
koletno ocenjevanje vin, ki 
so ga že devetič organizirali 
7. marca, priznanja in diplo-
me najboljšim na ocenjeva-
nju pa so podelili 24. marca 
na občnem zboru društva. 
Šampion ocenjevanja je pos-
tal traminec vinarja Simona 
Varleca.

VD Pišece trenutno šteje 107 
članov, ki so oddali 114 vzor-
cev različnih sort vina. Kvalite-
to je ocenjevala sedemčlanska 
strokovna komisija v sesta-
vi Roman Baškovič, Bran-
ko Bosina, Adi Brod, Jože 
Kodela, Mirko Kolar, Simon 
Varlec in Andrej Molan, ki ji 
je tudi predsedoval. Kot na-
vaja, je ocenjevanje potekalo 
anonimno in v skladu z vsemi 
kriteriji tovrstnega ocenjeva-
nja (20-točkovna Buxbaumo-

Trideset let učenja in druženja
VELIKI TRN – Člani Društva vinogradnikov Veliki Trn so 24. marca s slavnostno prireditvijo v tamkajšnjem 
kulturnem domu obeležili 30-letnico delovanja. Gre za eno najštevilčnejših društev v okviru Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske ter eno največjih po pridelavi vin.

ka, ki sta ju osvojila Alojz Pirc 
z Ravni leta 2001 in Slavko 
Šribar z Goleka leta 2005. Ak-
tivni so tudi na področju dru-
žabnih prireditev, med kateri-
mi je osrednja junijski praznik 
cvička, ki ga prirejajo v sode-
lovanju s krajevno skupnostjo 
in ostalimi društvi v kraju, ob 
tem pa še martinovanje, sode-
lujejo pri prireditvi Ocvirki in 
vino, Dan tehnike, Martinovem 
pohodu itd. Doslej so organi-
zirali že okoli 100 predavanj, 
16 martinovanj in devet pra-
znikov cvička. Žaren je ob po-
nosu na obletnico izrazil tudi 
upanje, da se bo društvo po-

mladilo z mladimi prevzemni-
ki vinogradniških kmetij.

Kot je bilo že omenjeno, gre 
za eno najštevilčnejših dru-
štev v okviru Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske, ki je 
med največjimi tudi po količi-
ni pridelanega vina, saj zdru-
žujejo največ tržnih proizvajal-
cev. Pred leti so zbrali podatek, 
da člani društva obdelujejo več 
kot 600 tisoč trt, kar pomeni 
povprečno dva milijona litrov 
vina letno, to pa ni zanemar-
ljivo. Večino pridelka seveda 
predstavlja cviček, v zadnjem 
času nekateri dajejo večji po-

udarek tudi frankinji. Društvu 
sta čestitala tudi predsednik 
sveta KS Veliki Trn Franc Lek-
še, sicer tudi bivši predsednik 
društva, in krški župan mag. 
Miran Stanko, oba s poudar-
kom na složnosti v društve-
nem življenju kraja. Zahva-
lo ob jubileju je Žarnu podelil 
podpredsednik Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske Uroš 
Flajs. Slovesnost so popestri-
li Ženski pevski zbor Slovenka 
ter mlada harmonikarja Matej 
in Jernej Žaren.

V nadaljevanju so izvedli še re-
dni občni zbor društva ter po-
delili priznanja najboljšim na 
že 30. društvenem ocenjeva-
nju vin, na katerem so 6. marca 
ocenili 131 vzorcev vin. Prvak 
cvička je z oceno 16,23 postal 
Matjaž Pirc iz Krškega, ki ob-
deluje vinograd v Novi Gori, 
najboljšo frankinjo sta pride-
lala Jože Menič iz Malega Pod-
loga z vinogradom na Rantov-
cu in Vinarstvo Kerin s Straže 
pri Krškem (ocena 17,90), na-
ziv šampion ocenjevanja pa je 
z laškim rizlingom – jagodni iz-
bor 2011 in oceno 19,03 osvo-
jila Klet Pirc z Ravni.

 Peter Pavlovič

Podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Uroš 
Flajs je predsedniku društva Jerneju Žarnu ob jubileju pode-
lil zahvalo.

Šampion Varlečev traminec

va metoda). Velika večina vzor-
cev rdečih in belih sortnih vin 
je dala dober vtis, saj je njihova 
kakovost rezultat strokovnih 
kletarskih postopkov in skrb-
ne nege do tehnološke zrelo-
sti. Vina so uravnotežena, sor-
tnega karakterja, ki po cvetici 
in okusu naravnost navduši-
jo. Lepo število vzorcev je bilo 
uvrščeno v vrhunski razred. 
Pomemben je tudi podatek, da 
je bil odstotek izločenih vzor-

cev zelo majhen. Med vzorci so 
bila najbolj zastopana tipizira-
na vina, ki po deklaraciji in ka-
kovosti spadajo v kategorijo 
PTP. Najvišjo oceno, 18,32, je 
prejel traminec, polsladki, vi-
narja Simona Varleca iz Pod-
gorja pri Pišecah, ki je s tem 
postal zmagovalec oz. šampi-
on ocenjevanja. Predsednik VD 
Pišece Vinko Lesinšek je zelo 
zadovoljen, saj kvaliteta vin 
iz leta v leto raste. Vina letni-
ka 2017 pa so kljub manj ugo-
dnim vremenskim razmeram 
zelo kvalitetna. Občnega zbo-
ra se je udeležilo prek sto čla-
nov in gostov, ki so v prijetnem 
druženju in degustaciji nagra-
jenih vin preživeli večer. Pri-
znanje za delo in odlično or-
ganizacijo ocenjevanja vin je 
s svojo prisotnostjo in pozdra-
vom izrazil tudi župan občine 
Brežice Ivan Molan.

 Irena Markovič/R. R.

Najvišje priznanje je prevzel 
oče Simona Varleca Jože, iz-
ročil mu ga je predsednik ko-
misije Andrej Molan.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Prva aprilska sobota je bila na 
številnih slovenskih šolah delovna. Tudi na OŠ Jožeta Gor-
jupa v Kostanjevici na Krki, kjer so pripravili Eko dan in v 
sodelovanju z družbo Kostak so učenci svoj dan posvetili pi-
tni in odpadni vodi, ravnanju z odpadki in čiščenju okolice. 

Kostanjeviški učenci so na eko delavnicah spoznavali, kako pravil-
no ločevati in odlagati odpadke, kako odpadke ponovno uporabi-
ti, od kod prihaja pitna voda, kako odgovorno ravnati z njo ter kaj 
se z vodo dogaja, ko odteče v kanalizacijo. Ogledali so si Kostako-
vo vodno postajo s praktičnim prikazom vodovodnega in kanali-
zacijskega sistema. Kako pridobivamo pitno vodo, so si ogledali 
učenci višjih razredov, ki so obiskali vodni vir Jama. Spoznali so, 
kakšni postopki so potrebni, da se pripravi zdravstveno ustrezna 
pitna voda in kakšno delo opravlja filtrirna naprava pri zajetju. 
Mlajši učenci so si z zanimanjem ogledali ter se tudi povzpeli na 
smetarski kamion, pod budnim očesom Kostakovih delavcev pa 
so se preizkusili tudi v svojem poznavanju ločevanja odpadkov. 
Poleg tega so učenci ob obisku vodnega agenta merili svojo po-
rabo pitne vode, iz odpadnih plastenk izdelovali hranilnike, tek-
movali v eko kvizu ter izdelovali hranilnike iz odpadnih plastenk. 
Najmlajši učenci pa so spoznali strokovnjakinjo za ločevanje od-
padkov - veverico Vito. Vsi učenci so se udeležili čistilne akcije po-
biranja odpadkov v okolici šole in ob poti do vodnega vira Jama. 
Starejši učenci so ob tem ugotavljali, da se je število odpadkov v 
zadnjih letih precej zmanjšalo. V zaključku druženja so ob šolski 
stavbi učenci posadili drevo ginko, ki ga je darovala družba Kos-
tak.  P. P./vir: Kostak 

Eko dan na kostanjeviški šoli

Učenci so se preizkusili v poznavanju ločevanja odpadkov.

BREŽICE – Prostovoljke v 
projektu Starejši za starejše 
Društva upokojencev Brežice 
so se tudi letos vključile v vse-
slovensko prostovoljsko akcijo 
ob že 9. Dnevu za spremembe, 
letos z namenom in imenom 
Povezujmo skupnost. Tako so 
5. aprila v Domu upokojencev 
Brežice pripravile prireditev za 
oskrbovance doma in starejše, 
ki so jih pripeljale iz domačega 
okolja, in jim s tem polepšale 
dan. Kulturni program priredi-
tve so izvedli učenci OŠ Artiče. 
V uvodu je množico prisotnih 
udeležencev akcije (bilo jih je 
kar nekaj čez 100) pozdravila 
vodja doma upokojencev mag. 
Valentina Vuk, akcijo prosto-

Prostovoljke razveselile starejše

voljk je pohvalil župan občine 
Brežice Ivan Molan, v imenu 
DU Brežice pa predsednica Jo-
žica Sušin. Za obisk in sodelo-
vanje v izpeljavi akcije se je pri-
sotnim zahvalila vodja projekta 
prostovoljk Starejši za starejše 
pri DU Brežice Ana Kalin. Več-
generacijski center je na svojih 
delavnicah izdelal kar 237 slik 

servietne tehnike, ki so jih kot 
darilo prostovoljke razdelile 
med oskrbovance, gostom, na-
stopajočim osnovnošolcem in 
dijakom Gimnazije Brežice. Po 
prireditvi so gimnazijci in pro-
stovoljke popeljali nekaj oskr-
bovancev doma na invalidskih 
vozičkih v bližnjo okolico in se 
družili z njimi.  A. K./R. R.

Gimnazijci in prostovoljke so popeljali nekaj oskrbovancev 
doma na sprehod po okolici (foto: S. Pohar).



Posavski obzornik - leto XXII, številka 8, četrtek, 12. 4. 20188 IZ NAŠIH KRAJEV

info@karodi.si

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

ŠMARČNA – V organizaciji Kolesarskega društva Sevnica ter v so-
delovanju s krajankami in krajani Šmarčne ter župnijo Boštanj 
je 25. marca pri cerkvi Marije Pomočnice, ki stoji ob vse bolj pri-
ljubljeni posavski kolesarski poti, četrto leto zapored potekal 
blagoslov kolesark in kolesarjev (na fotografiji). Dogodek je pri-
vabil okoli 80 ljubiteljic in ljubiteljev kolesarstva iz bližnje in šir-
še okolice. Vestne članice KD Sevnica so pripravile majhne spo-
minske butarice in spominsko nalepko za kolo za vse udeleženke 
in udeležence; cerkveni obred je opravil boštanjski župnik Fon-
zi Žibert, zbrane pa je nagovoril domačin Vinko Knez. Druže-
nje se je nadaljevalo pri tamkajšnjem gasilskem domu ob doma-
čih dobrotah prijaznih Šmarčank. 
 Vir: KD Sevnica

Blagoslov kolesark in kolesarjev 

SEVNICA – 20. marca se je v sevniški kulturni dvorani odvijal re-
dni letni občni zbor članic in članov društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica (U3). Le-ta je začela s svojim delo-
vanjem jeseni leta 2003, tri leta kasneje je bila registrirana kot 
društvo. V študijskem letu 2017/2018 šteje 205 članic in čla-
nov, ki se udeležujejo rednih torkovih dopoldanskih predavanj, 
popoldanskih krožkov, vsakomesečnih ekskurzij itd. V lanskem 
letu so pridobili nove prostore v večstanovanjskem objektu v Na-
selju heroja Maroka v novem sevniškem mestnem središču in v 
njih potekajo različni krožki ter družabni dogodki. Od leta 2016 
vodi sevniško »univerzo« Sašo Jejčič, ki je nasledil dolgoletno 
predsednico Marijo Jazbec. Na občnem zboru, ki mu je predse-
dovalo delovno predsedstvo, so bila predstavljena poročila po 
posameznih področjih ter tudi načrti nadaljnjega uspešnega de-
lovanja. Spremljajoči kulturni program je oblikovala pevska sku-
pina U3nek, ki jo vodi Franci Bastardi (na fotografiji).  S. R.

U3 vstopila v 15. leto delovanja

»V trenutku, ko ima kateri koli 
ptič na nogi obroček, nosi s se-
boj informacijo o sebi: katere-
ga spola je, o starosti, datumu 
in mestu obročkanja itd. Obro-
ček ima podobne podatke, kot 
jih ima registracija vozila,« je 
pojasnjeval Marjan Gobec na 
Grajski tlaki ter opisal tudi po-
stopek obročkanja ptic, s kate-
rim ornitologi spremljajo nji-
hove selitve. »Večina ptic se 
seli ponoči, letijo pa lahko tudi 
nad šest tisoč metri nadmor-
ske višine,« je pripovedoval 
in spregovoril o črnem hudo-
urniku, ptici selivki, ki gnezdi 
tudi na Brunku v občini Rade-
če. »Te ptice so podobne lastov-
ki, a zadnje pridejo in prve gre-
do v toplejše kraje,« je dejal in 
dodal, da prebiva v Sloveniji 
okoli 240 vrst ptic gnezdivk in 
med njimi je zagotovo najbolj 
znana kmečka lastovka, ki naj-
raje domuje v katerem izmed 
hlevov. »Ne boste verjeli, v šti-
rinajstih dneh je lastovica priš-
la iz Rima domov, v enega iz-
med hlevov na Hotemežu,« je 
tekla zanimiva pripoved orni-
tologa, ki se je pred leti z druži-
no preselil v vas Okroglice pod 

Na Grajski tlaki o pticah
SEVNICA – Ljubitelj ptic in narave Marjan Gobec se je začel z opazovanjem ptic ukvarjati pred dobrimi tre-
mi desetletji. Vključil se je v Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, od leta 1994 pa se ukvar-
ja tudi z obročkanjem ptic, s čimer ornitologi spremljajo ptičje selitve v tuje kraje.

Lisco. Lastovke se že vrsto let 
vračajo tudi v gnezdo na Ledi-
ni, v zaselek v bližini Sevnice. 
»Z njimi pride tudi pomlad,« je 
dejala gostiteljica pogovorne-
ga večera Nada Černič Cveta-
novski, ki se vrnitve lastovk na 
domačijo vedno iskreno razve-
seli. Ena izmed ptic selivk, ki 
gnezdi na sevniškem gradu, je 
postovka, a videti jo je mogo-
če tudi na polju v bližini nase-
lja Log ob Savi. V dolini Sevnič-

ne je zadnjih nekaj let opažena 
črna štorklja, a ne gre za Franč-
ka – prvo slovensko črno štork-
ljo, ki so jo ornitologi spremlja-
li s pomočjo obročka na nogi. 

»Z opazovanjem in proučeva-
njem ptic sem se začel ukvarja-
ti ljubiteljsko, ob redni službi. 
Zanimalo me je, kaj se dogaja z 
njimi,  kako se populacije raz-
vijajo, ali se krčijo ali se širijo,« 
je nadaljeval ljubitelj ptičjega 
sveta ter spregovoril o pti-
cah, ki so stalnice v naših kra-
jih, saj so se prilagodile vsem 
letnim časom. Med te sodijo 
siničke, ščinkavci in gozdne 
ptice (sove, žolne, detli). Z re-
dnim spremljanjem ptic lahko 

zaznamo tudi različne spre-
membe v okolju, s katerimi so 
žal povezana tudi izginotja po-
sameznih ptičjih vrst. »Malih 
deževnikov na prodiščih Save 
verjetno ne bo nikoli več,« je 
dejal sogovornik in pojasnil 
vzrok, »kajti mehkolistnatih 
dreves, v katerih so gnezdile 
te ptice, ob Savi ni več. V EU 
pa bijejo ’plat zvona’ za kmeč-
ko lastovko.« Ptice potrebuje-
jo svoj življenjski prostor za 
gnezdenje, za rast in svobod-
no letenje, a človek vedno bolj 
posega v njihove okolje – tudi 
s prezgodnjo košnjo trave, kaj-
ti tudi travniki so ptičji habita-
ti (življenjski prostor). Trava 
bi se morala po mnenju orni-
tologa, ki ima tudi sam manj-
šo kmetijo s sadovnjakom, za-
četi kositi šele po 15. juniju. Na 
vprašanje o krmljenju ptic, ki 
ga je zastavil eden izmed obi-
skovalcev Grajske tlake, pa je 
odgovoril: »Če krmite ptice, 
jih krmite redno, predvsem 
zjutraj je za ptice najboljši čas, 
čeprav ptice preživijo tudi brez 
krmljenja.« 

Prijeten pogovorni večer, ki se 
odvija vsak tretji ponedeljek 
v mesecu v okroglem stolpu 
grajske kavarne na sevniškem 
gradu, sta z nastopom oboga-
tila baritonist Jure Klenovšek 
ter citrarka Anja Drstvenšek. 
 Smilja Radi

Ustvarjalci prijetnega pogovornega večera na Grajski tlaki – 
baritonist Jure Klenovšek, citrarka Anja Drstvenšek, ornito-
log Marjan Gobec in moderatorka Nada Černič Cvetanovski

V prvem delu lanskega leta je Občina Radeče pristopila k pripravi 
projekta urejanja pločnika in cestišča regionalne ceste R3 665 skozi 
naselje Jagnjenica. Po uspešnih partnerskih usklajevanjih z Direkci-
jo Republike Slovenije za infrastrukturo je bil v novembru lanskega 
leta z Direkcijo podpisan Sporazum o sofinanciranju ukrepov za iz-
boljšanje prometne varnosti v naselju Jagnjenica »Modernizacija re-
gionalne ceste R3 665, odsek 1191 Ljubež v Lazah – Radeče od km 
21+977 do km 23+177, v katerem Direkcija nastopa kot investitor, 
Občina Radeče pa kot sofinancer. 

Skladno s sporazumom, v katerem so natančno opredeljene finanč-
ne in ostale obveznosti obeh strank, je Občina Radeče z objavo na 
Portalu javnih naročil takoj zatem pričela postopek oddaje javnega 
naročila za izvedbo vseh potrebnih del. V predvidenem roku je svoje 
ponudbe za izvedbo del oddalo osem ponudnikov, po kriteriju naj-
nižje cene pa je bilo s ponudbo v višini 573.132,45 EUR brez DDV 
izbrano podjetje Kostak d.d. iz Krškega, s katerim sta investitor in 
sofinancer v januarju letošnjega leta podpisala izvajalsko pogodbo. 

Izbrani izvajalec je s podpisom pogodbe prevzel dela na 1.200 me-
trov dolgi trasi, ki se razteza od križišča na Brionih do ekološkega 
otoka ob vstopu na Jagnjenico. Prevzeta dela zajemajo preplastitev 
cestišča z delno obnovo cestiščnega ustroja, ureditev odvodnjava-
nja cestišča, obnovo avtobusnih postajališč, izgradnjo pločnika, ure-
ditev vse potrebne komunalne infrastrukture ter izgradnjo nove jav-
ne razsvetljave. 

Prva gradbena dela so bila nato izvedena v sredini meseca marca. 
Izvedba je zastavljena tako, da se dela ob usmerjanju prometa s po-
močjo semaforjev istočasno izvajajo na dveh lokacijah – od križišča 
na Brionih v smeri Radeč, ter od gostišča Jež prav tako v smeri Ra-
deč. Pločnik bo od križišča na Brionih do avtomehanične delavni-
ce Bregar potekal po levi strani cestišča, nato pa bo s prehodom za 
pešce pri avtomehanični delavnici prešel na desno stran cestišča in 
se tam nadaljeval do konca trase oz. do ekološkega otoka.

Skladno z izvajalsko pogodbo je rok za izvedbo del zastavljen za ko-
nec meseca junija, v primeru ugodnih vremenskih razmer in odsot-
nosti nepredvidenih zapletov pa bodo vsa potrebna dela predvido-
ma zaključena že kakšen teden prej.

Izvajanje projekta je pogojeno s precejšnjim vplivom na življenje 
in delo prebivalcev Jagnjenice in ostalih uporabnikov te regionalne 
ceste, zato se vsem iskreno zahvaljujemo za izkazano razumevanje. 
Prosimo za potrpljenje tudi v prihodnje, posebna zahvala pa gre la-
stnikom obcestnih zemljišč, ki so v projekt tudi aktivno vključeni.

Dela na R3 665 skozi Jagnjenico v polnem teku
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Občnega zbora se je udeležilo 
189 članov, sicer pa je OZVVS 
Brežice ena najštevilčnej-
ših veteranskih organizacij 
pri nas, saj ima registriranih 
575 članov. Po svečanem ve-
teranskem dejanju, ki sta ga 
opravila predsednik OZVVS 
Brežice Anton Supančič in 
Marjan Tomše, ter Supančiče-
vi pozdravni besedi je navzoče 
nagovoril župan občine Breži-
ce Ivan Molan. Poudaril je, da 
bi bilo vredno razmisliti o po-
stavitvi občinskega obeležja v 
spomin na osamosvojitev, kar 
jim ob 25-letnici osamosvoji-
tve ni uspelo realizirati, »zato 
je zdaj pravi čas, da začnemo o 
tem razmišljati, da bi ga lahko 
postavili ob 30-letnici. Ste na-
mreč ena redkih organizacij, ki 
tovrstnega obeležja še nima.« 
Supančič je v uradnem delu 
občnega zbora, ki ga je vodilo 
delovno predsedstvo v sesta-
vi dr. Tomaž Teropšič, Mar-
tin Krajnc, Slavko Humek in 
Srečko Zore, predstavil delo 
brežiškega združenja v letu 
2017 in načrte za 2018. Poleg 
obeležja na Rigoncah imajo na-
men postaviti še informacijsko 
ploščo, da bodo mimoidoči 
seznanjeni, kaj se je leta 1991 
dogajalo v tem kraju (podobno 
ploščo so lani postavili že na 

Vse od ustanovitve v letu 1998 
krško združenje aktivno in tes-
no sodeluje s stanovskimi in 
sorodnimi združenji tako na 
območju občine in regije kot 
tudi širše. Poročilo o izvede-
nih aktivnostih je 96 zbranim 
veteranom po glasbenem na-
stopu Rajhenburškega okteta 
predstavil predsednik zdru-
ženja Božislav Kosalec. Kot 
je je med drugim izpostavil, so 
se člani v februarju podali po 
poteh 14. divizije na Bohor, v 
marcu sodelovali na strelskem 
tekmovanju na Radni in bili v 
aprilu soorganizator proslave 
ob dnevu boja proti okupator-
ju na Mladju. V maju so izvedli 
tekmovanje v streljanju, metu 
bombe in šahu, 60 članov pa se 
je udeležilo športno-družab-
nega srečanja posavskih ve-
teranov na Sromljah. V Vačah 
so počastili dan  veteranov in 
izvedli pohod po spominskih 
obeležjih tajnih skladišč Seno-
vo-Dovško-Zajsele. Nič manj ni 
bil aktiven mesec junij, v kate-
rem so se udeležili športnih 
iger v Hočah, regijske proslave 
ob dnevu državnosti v Sevnici 
ter počastili 500-letnico prote-
stantizma s pohodom ob Savi. 
Ob 26. obletnici boja v Krako-
vskem gozdu so 29. junija pri 
spomeniku v Zalokah prvič iz-
vedli slovesen dvig zastave. V 

Najuspešnejši veterani v Sloveniji
CERKLJE OB KRKI – 9. marca so se v jedilnici Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki na vsakoletnem ob-
čnem zboru zbrali člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice. V tem letu 
bodo veterani obeležili 50-letnico ustanovitve Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Prilipah). 50. obletnico usta-
novitve TO bodo v brežiškem 
združenju zaznamovali s po-
stavitvijo spominske table na 
stavbi občinskega štaba TO. »V 
Brežicah in Posavju imamo v 
primerjavi z drugimi veteran-
skimi organizacijami realizira-
nih največ zadev, zato lahko s 
ponosom rečemo, da smo naj-
uspešnejša veteranska organi-
zacija v Sloveniji,« je poudaril 
dr. Tomaž Teropšič.

Do besede so prišli še ostali 
gosti. Generalni sekretar ZVVS 
Mitja Jankovič je omenil, da je 
bil vložen predlog spremem-
be zakona o vojnih veteranih, 
saj so bile po ocenah vetera-

nov nekatere kategorije upra-
vičencev neupravičeno izloče-
ne, zato bodo poskusili vrniti 
status vojnega veterana vsem 
kurirjem, tistim, ki so vozili in 
varovali barikade, ter vsem re-
ševalcem in gasilcem, ki so bili 
neposredno na območjih spo-
padov. V imenu ZSČ Brežice je 
spregovoril predsednik Milko 
Veršec, navzoče sta pozdravi-
la še predsednik OZVVS Sevni-
ca Ivan Cajner in predstavnik 
OZVVS Krško Zoran Pfajfar. 
Vojni veteran Mitja Teropšič 
se je razgovoril o pomenu TO 
za občino, državo, dotaknil pa 
se je tudi aktualnih razmer v 
Slovenski vojski. Po njegovem 
je bilo pri razvoju TO vedno 

veliko omalovaževanja, TO je 
bila vseskozi zapostavljena in 
v času osamosvojitvene vojne 
tudi podcenjena s strani JLA, 
kar je na nek način pomenilo 
tudi prednost. Njegovim be-
sedam o TO je nato pritrdil še 
Tone Hribernik, tudi sam te-
ritorialec.

Podelili so tudi priznanja za-
služnim članom OZVVS in pri-
jateljem združenja. Bronasto 
medaljo »Obranili Posavje 91« 
so prejeli Jože Špilek, Roman 
Kač, Jože Butkovec in Karol 
Vimpolšek, srebrno medaljo 
»Obranili Posavje 91« Mar-
tin Kodrič, Slavko Rostohar 
in Marjan Lubšina, bronasto 
plaketo ZVVS Mirjan Lipičar, 
srebrno plaketo ZVVS Ferdo 
Pinterič, spominsko plaketo 
ZVVS mag. Mateja Jankovič 
Čurič in Glasbena šola Breži-
ce, srebrni znak ZVVS mag. Da-
niel Ivša, kovanec slovenskega 
rodoljuba župan Ivan Molan, 
listino zahvale pa sta prejela 
ŠRC Grič in MoPZ KD Ivan Ko-
bal Krška vas. Za kulturni do-
datek so poskrbeli krškova-
ški pevci, občnemu zboru pa 
je sledil še neuradni del s po-
gostitvijo z vojaškim pasuljem.

 Rok Retelj

Prejemnik kovanca slovenskega rodoljuba župan Ivan Molan 
in predsednik OZVVS Anton Supančič

Krški veterani aktivni že 20 let
DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – 22. marca so se v dolenjevaškem Večnamenskem domu na letnem zboru član-
stva zbrali člani krškega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Vanj je včlanjenih 425 vetera-
nov, ki so leta 1991 sodelovali v obrambnih aktivnostih pri osamosvajanju Slovenije.

juliju se je 14 članov tradici-
onalno povzpelo na Triglav, v 
avgustu so se pomerili na ri-
biškem tekmovanju na Ptuju 
in v spomin na preminulega 
veterana Darka Andrejaša iz-
vedli 2. kolesarjenje od Krške-
ga do Zalok. V septembru so 
bili organizator pohoda Pod-
bočje-Planina in hkrati soor-
ganizator tamkajšnje proslave 
Spomin in opomin ob 75. oble-
tnici pokola vaščanov v vasi 
Planina. V tem mesecu so prvič 
izvedli tudi strokovno ekskur-
zijo za osnovnošolce iz občine 
Krško, ki so jih popeljali na Za-
loke, Medvedjek in Pivko, član-
stvo pa je v oktobru v sklopu 
strokovne ekskurzije obiskalo 
mejni prehod Holmec, muzej 
ravenske železarne ter v Kot-

ljah domačijo pisatelja Preži-
hovega Voranca. Sredi oktobra 
so v sodelovanju s PD Videm 
obeležili 540-letnico podelitve 
mestnih pravic Krškemu in v 
spomin na preminulega vete-
rana Martina Škorca izvedli 2. 
turnir v streljanju s pištolo in 
avtomatsko puško. Dan suve-
renosti so počastili z udeležbo 
na regijski proslavi v Brežicah 
in na državni proslavi v Pivki. 
Aktivno leto so zaključili z ve-
teransko-častniškim plesom 
v krškem hotelu ter z udelež-
bo na regijski proslavi ob dne-
vu samostojnosti in enotnosti. 
Večina navedenih aktivnosti je 
tradicionalnih in jih bodo izva-
jali tudi v tem letu, kot poseb-
ne dogodke pa izpostavljajo 
odkritje spominskega obelež-

ja na Goleku v juniju, s strel-
skim tekmovanjem v maju in z 
udeležbo na slovesnosti v Lju-
bljani v decembru pa bodo po-
častili 50-letnico ustanovitve 
Teritorialne obrambe.

Predsednik Kosalec se je ob 
tej priložnosti zahvalil vsem 
sodelujočim in podelil prizna-
nja, zahvale in medalje zdru-
ženja. Priznanja so prejeli: 
Janez Bizjak, Štefan Drstven-
šek, Martin Stipič, Alojz Ko-
vačič, Anton Grilc, Branko 
Kraševec, Anton Gnus, Voj-
ko Omerzel, Franc Klan-
šek, Sandi Strupeh in Alojz 
Štampfelj; bronaste medalje: 
Milan Dobršek, Jože Radej, 
Jože Kelnarič, Dušam Zu-
pančič, Gregor Petrič, Andrej 
Sotošek in Albin Požun; sre-
brna priznanja: Franc Slivšek, 
Anton Mehle, Anton Novak in 
Peter Lupšina; najvišje pri-
znanje OZVVS Krško – zlato 
medaljo – je prejel Franc Bri-
novar; med zahvalami zuna-
njim sodelavcem pa jo je bila 
poleg Borisa Hruševarja, Jo-
žice Šribar, PD Videm in PGD 
Dolenja vas za medijsko poro-
čanje deležna tudi naša medij-
ska hiša - časopis ter spletni 
portal Posavski obzornik.

 Bojana Mavsar

Z zlato medaljo OZVVS Krško nagrajeni Franc Brinovar in 
predsednik Božislav Kosalec

DOLENJA VAS – Projekt »Izlet v vesolje« je skupina Medvedki 
iz vrtca Tonček Dolenja vas pričela v novembru in 21. mar-
ca pripravila v večnamenski dvorani zaključno prireditev. 

Idejna vodja, dipl. vzgojiteljica Zala Jazbec, je zbranim sprego-
vorila nekaj besed o nastanku projekta »Izlet v vesolje« in med 
drugim dejala: »Eden od otrok je omenil vesolje in otroci so pri-
čeli sami razvijati temo. S pomočnico Dorotejo Gerzina sva opa-
zili, da jih je tematika navdušila in sva jo razvijali naprej. V vrtec 
so otroci prinašali material, knjige, s starši so doma izdelovali 
vesoljska plovila, plakate. Izrazili so tudi željo po nastopu. Do-
govorili smo se, kaj bi pokazali, kaj potrebujemo, kdo bi nam 
pri tem pomagal in v projekt vključili še starše.« Jazbečeva se je 
staršem zahvalila za sodelovanje pri izdelavi scene in za ozvoče-
nje, spremljavo na kitari pa tudi za oblikovanje posebnih »ve-
soljskih« pričesk. 
V vesoljsko odrsko ladjo so za dobro uro poleg Jazbečeve in Ger-
zinove stopili še delavka na usposabljanju Nina Novak ter na-
dobudni otroci, ki so dvorano napolnili s svojimi izdelki, besedo, 
glasbo in plesom. Dogodek so z zanimanjem spremljali starši in 
drugi obiskovalci, ki jih je pritegnila zgodba, radoživost in spro-
ščena igrivost Ive Božovič, Amadeja Fabjančiča, Roka Mihelči-
ča, Erika Lapuha, Ane Muhar, Matica Pirmana, Ele Savnik, 
Nine Špiler, Urbana Uršiča, Tadeja Vintarja, Klemna Žiber-
ta, Nike Blatnik, Domna Kuharja, Maja Vovka, Mihe Kortni-
ka, Špele Pirman, Julije Tie Zorko, Aneja Veselka, Getuarta 
Kryzeiua, Jake Novaka in Jake Regalija. 
 M. Hrvatin

Malčki odšli na izlet v vesolje

S sceno in izvedbo so »Na izletu v vesolje« navdušili dolenje-
vaški vrtičkarji.

MEGADOM KRŠKO • tel: 07/488 1 200 ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00
                  www.megadom.si  •

KRŠKO, 20. - 21. APRIL 2018 
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Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje (v 
nadaljevanju LAS Posavje), CKŽ 2, 8270 Krško, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na 
podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 
2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18), Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Posavje 2014 – 2020, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-
9/2015/31 z dne 13.9.2016 o potrditvi SLR in LAS, Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri 
LAS Posavje, Pravilnika o delu ocenjevalne komisije LAS Posavje in metodologije za ocenjevanje 
operacij, sklepa Upravnega odbora LAS Posavje z dne 9. 3. 2018

je objavila, dne 30. 3. 2018,
JAVNA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

na območju LAS Posavje v letu 2018

 - EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ, 
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 550.000,00 EUR in

 - EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO, 
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 1.000.000,00 EUR.

Rok za prijavo na javna poziva je 21. 6. 2018.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.las-posavje.si.
Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov:

Radeče ponedeljek, 16. april 2018, ob 11.30 uri sejna soba Občine Radeče

Bistrica ob Sotli sreda, 18. april 2018, ob 11.30 uri predavalnica obnovljene sušilnice 
v Bistrici ob Sotli

Krško petek, 20. april 2018, ob 11. uri sejna soba A na Občini Krško

Brežice ponedeljek, 23. april 2018, ob 11.30 uri Mestna hiša v Brežicah

Sevnica sreda, 25. april 2018, ob 11.30 uri Trški dvorec v Sevnici

Kostanjevica na 
Krki četrtek, 26. aprila 2018, ob 11. uri sejna soba Občine Kostanjevica 

na Krki

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:
 - po telefonu: na številki 07 488 10 52 za sklad ESRR in 07 488 10 47 za sklad ESPR vsak 

delovnik med 9. in 14. uro
 - po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
 - osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

PROIZVODNJA – MAREC 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 ZP 0 - 134 300 2 100 - -

PB 5 KOEL 12 - 325 400 30 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 215 300 3 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 in 

PB5
457.370 14 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

BREŽICE – Na podelitvi ob zaključku enajstega izbora najbolj-
ših zaposlovalcev Zlata nit je bilo Javno podjetje Komunala Bre-
žice ponovno med nominiranimi tremi najboljšimi zaposlovalci 
v kategoriji srednje velikih podjetjih v Republiki Sloveniji, v ka-
teri so lani zmagali. Ob tem so prejeli posebno priznanje za zma-
go v kategoriji Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno zavzeti. 
Direktor JP Komunala Brežice Aleksander Zupančič je ob tem 
dejal: »Veseli me, da smo v podjetje uvedli celostni sistem odno-
sa z zaposlenimi Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12, ki je  temelj 
naših dosežkov.« S sistemom, ki so ga uvedli, v Komunali Breži-
ce skrbijo za promocijo in varovanje zdravja, prilagoditev dela 
in delovnega časa, kadrovski razvoj, kompetence in usposablja-
nje zaposlenih. Z mentorstvom dajejo veliko poudarka vzposta-
vljanju mostu med generacijami in ozaveščanje o medgeneracij-
skem povezovanju. Ključ do uspešnega podjetja je po izkušnjah 
JP Komunala Brežice celostni sistem odnosa z zaposlenimi, ime-
novan Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12. Sistem je razvit na 
podlagi študija literature, strokovne raziskave, večletnih izkuš-
njah na področju upravljanja s človeškimi viri in na primeru Ko-
munale Brežice. Vzpostavljena organizacijska kultura omogoča 
kreiranje idej, kar vpliva na večjo zavzetost zaposlenih, ki po-
sledično kreirajo večje število idej. Ker zaposleni lahko razvija-
jo svoj potencial v obliki idej, so še bolj zavzeti, kar nadalje po-
zitivno vpliva na organizacijsko kulturo.
 Vir: Komunala Brežice

Spet med najboljšimi zaposlovalci 

Direktorju Komunale Brežice Aleksandru Zupančiču je pri-
znanje za zmago v kategoriji Starejšim prijazno podjetje – Z 
leti še vedno zavzeti podelila ministrica za delo dr. Anja Ko-
pač Mrak.

Kot je za naš časopis pojasnil 
direktor elektrarne Tomislav 
Malgaj, so 26. marca uspeš-
no prestali tehnični pregled 
novega plinskega bloka, s ka-
terim so nadomestili tri sta-
re plinske bloke. 30. marca 
so dobili odločbo za pričetek 

šestmesečnega poskusnega 
obratovanja. »V tem času mo-
ramo opraviti nekaj pomanj-
kljivosti, ki so bile ugotovljene 
na tehničnem pregledu, izvesti 
garancijske meritve, to pome-
ni ekološke teste, teste tehno-
loških parametrov, izkoristek 
itd., in če bo turbina izkazo-
vala zahtevane parametre, 
lahko tudi predčasno zapro-
simo za prekinitev poskusne-

Nova turbina že poskusno dela
BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica (TEB) se je s 30. marcem pričelo polletno poskusno obrato-
vanje novega plinskega bloka (PB 6), s katerim elektrarna pridobiva dodatnih 53 MW razpoložljive moči. 
Medtem že načrtujejo gradnjo še enega, predvidoma identičnega bloka.

ga obratovanja in lahko damo 
turbino v komercialno obra-
tovanje,« pojasnjuje Malgaj. 
Intenzivno obratovanje nove 
turbine v tem času pomeni po-
večano proizvodnjo elektrar-
ne, ki je letos sicer načrtovana 
za 20 GWh električne energije. 

Ker začetek poskusnega obra-
tovanja sovpada tudi z začet-
kom remonta v NEK, za kate-
ro je TEB rezervni dobavitelj 
elektrike, bodo lahko v prime-
ru deficita še bolj pripomogli k 
stabilnemu delovanju elektro-
energetskega sistema, sicer pa 
bodo režim delovanja še nap-
rej dnevno prilagajali njego-
vim potrebam.

Projekt menjave več kot 40 
let starih plinskih blokov 1-3 
z novim plinskim blokom se 
je pričel že leta 2010, z izgra-
dnjo pa so pričeli pred dve-
ma letoma. Dobavitelj teh-
nološke opreme za novi blok 
je bila multinacionalka Sie-
mens. Elektrarna je pridobi-
la dodatnih 53 MW razpolo-
žljive moči, tako da ima sedaj 

na voljo 350 MW moči, pred-
vsem pa je nova turbina bolj 
fleksibilna, zagotavlja večjo 
zanesljivost in boljši izkori-
stek obratovanja ter zmanjša-
nje emisij in hrupa. »Projekt 
smo zaključili v načrtova-
nem časovnem in finančnem 
okvirju,« poudarja Malgaj, saj 
so zanj porabili 35 milijonov 
evrov, čeprav je bilo prvotno 
načrtovano, da bo investicija 
stala nekaj manj kot 39 mili-
jonov evrov. Uradno odprtje 
nove pridobitve načrtujejo v 
maju.

V elektrarni medtem razmiš-
ljajo še o drugem novem blo-
ku (PB 7), za katerega že imajo 
prostor v novi stavbi. Lastnik 
GEN energija jim je pri tem 
postavil pogoj, da zaključijo 
aktualni projekt PB 6 in s sis-
temskim operaterjem ELES 
sklenejo pogodbo o vklju-
čitvi šestega bloka v t. i. ter-
ciarno regulacijo. O tem se že 
dogovarjajo in upajo, da bo 
to uresničeno z letom 2019. 

»Računam, da bomo imeli to 
pogodbo sklenjeno že sredi 
leta in konec leta že šli v raz-
pis za PB 7,« pravi Malgaj in 
ocenjuje, da bi z gradnjo, ki 
bo predvidoma trajala leto in 
pol, lahko pričeli že spomladi 
2018. Slednji naj bi bil identi-
čen PB 6, zgradili pa naj bi ga 
v letu in pol. 

TEB je lani proizvedla 12 GWh 
električne energije, od tega 5,8 
GWh za terciarno regulacijo in 
4,3 GWh za komercialne na-
mene, ob tem so imeli 21 akti-
vacij terciarne regulacije moči. 
»Predvsem je pomembno, 
da smo te zagone izvedli s 
100-odstotno zagonsko zane-
sljivostjo,« še dodaja Malgaj. 
Trend se nadaljuje tudi letos, 
ko so proizvedli že 7,4 GWh 
elektrike, od tega 3,3 GWh 
za terciarno regulacijo in 0,5 
GWh za komercialne namene. 
Lansko poslovno leto so skle-
nili s 714 tisoč evri dobička.
 Peter Pavlovič, 
 foto: B. Colarič

Direktor TEB Tomislav Malgaj

Z novim plinskim blokom bodo nadomestili stare bloke iz 70. 
let prejšnjega stoletja. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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V okviru prvih letošnjih tematskih strani Podjetno 
Posavje smo se posvetili področju, s katerim se 
slej ali prej na tak ali drugačen način sreča vsakdo 
– trgu nepremičnin. Nakup, najem ali prodaja 
zemljišča za gradnjo, že zgrajene hiše, stanovanja, 
poslovnega prostora, kmetijskega ali gozdnega 
zemljišča – vse to so situacije, ko se znajdemo v 
zapletenem in živahnem svetu nepremičnin, kjer 
se tako povpraševanje in ponudba kot posledično 
cene spreminjajo glede na širše okoliščine v 
družbi. K besedi smo tokrat povabili nekaj 
domačih poznavalcev tega področja.

Z znanjem ter večletnimi 
izkušnjami vam zagotavljamo 

najvišjo raven varnosti poslovanja 
z vašimi nepremičninami. 

NOVI TRG 9, NOVO MESTO

07 3379 420, 040 287 597, 
INFO@NNRN.SI

Simona Koritnik Pavlin je poslovno pot začela leta 1996 z 
oglaševanjem na videostraneh internega kanala v Sevnici, kjer 
je spoznala, da obstaja veliko povpraševanja o nepremičninah. 
Leta 2010 je naredila licenco za nepremičninsko posrednico 
in začela delati na tem področju. Kot pravi, se je poleg obnav-
ljanja licence tudi vmes priporočljivo izobraževati, če želiš de-
lati »by the book«, saj je veliko zakonodajnih sprememb. »Trg 
v Posavju je zelo majhen in ni toliko dela, da bi lahko živel pri-
merljivo ljubljanskim razmeram. Se pa da preživeti, če nisi pre-
več zahteven,« pove. Opozarja na pojav nelojalne konkurence, 
tj. posrednikov brez licence ali posrednikov, ki svoje delo raz-
vrednotijo z nižjimi plačili za posredovanje, a seveda na račun 
kvalitete dela, zato ni zagovornica dampinških plačil. 

Nepremičninski trg v Posavju 
je relativno majhen, zato ga je 
težko podrobneje obravnavati, 
poleg tega kolikor toliko aktu-
alni uradni podatki (še) niso na 
voljo (o tem v posebnem delu 
članka). Tako smo se za infor-
macije o dogajanju na tem po-
dročju v Posavju morali zanesti 
na informacije nekaj tukajšnjih 
nepremičninskih posrednikov. 
Zanje smo prosili Simono Ko-
ritnik Pavlin (podjetje AXA 
1995), Janeza Kralja (podje-
tje Geodet Kralj) in Aleša No-
vaka (podjetje NOVDOM Ne-
premičnine).

CENE SO ZELO RAZNOLIKE

Kot ugotavlja Aleš Novak, je 
nepremičninski trg, seveda ne 
le v Posavju, v vzponu, ki se je 
začel sredi leta 2016. To pripi-
suje splošni gospodarski rasti, 
še bolj pa dejstvu, da so ban-
ke sprostile kreditiranje fizič-
nih oseb. Posledično se je pro-
met z nepremičninami povečal, 
cene pa zvišale, po njegovi oce-
ni so se v tem času dvignile za 
10–15 %. Na vprašanje o pov-
prečnih cenah stanovanjskih 
nepremičnin v Posavju Simo-
na Koritnik Pavlin odgovarja, 
da je cenovni razpon pri pro-
daji stanovanj v Posavju pre-
cejšen, saj so nepremičnine 
precej raznolike glede loka-
cije, lege in vzdrževanosti, na 
ceno vpliva tudi nadstropje, 
ali ima stavba dvigalo, mož-
nost parkiranja … »V eviden-
cah prodaj (vir: Trgoskop) je 

bilo na območju Posavja od 1. 
1. 2017 do 6. 4. 2018 prodanih 
188 stanovanj, od tega je bilo 
najcenejše prodano v brežiški 
občini za 183 €/m2, prav tako 
pa je bilo v Brežicah prodano 
stanovanje po najvišji ceni na 
m2. Prodanih hiš je bilo v tem 
času evidentiranih 307. Velik 
cenovni razpon tako prodanih 
kot tudi oddanih nepremičnin 
potrjuje dejstvo, da ima vsa-
ka nepremičnina svojo vred-
nost in nikakor ni mogoče reči 
neko posplošeno ceno, še pose-
bej na geografsko in ekonom-
sko raznolikost našega Posav-
ja,« postreže z nekaj statistike. 
Po besedah Janeza Kralja je 
povprečna prodajna cena ra-
bljenega stanovanja v Posavju 
cca. 900 €/m2 do 1100 €/m2, 
seveda odvisno od tega, ali je 
bilo stanovanje obnovljeno, kje 
se nahaja, kakšna je razporedi-

tev prostorov in standard opre-
me, bližine šol, vrtcev, parkov, 
trgovin, zdravstvenih domov, 
parkirnih mest ... 

Cene gradbenih parcel so, pra-
vi Kralj, odvisne predvsem 
od komunalne opremljenosti 
(urejenosti infrastrukture) in 
ostalih že naštetih dejavni-
kov. V mestnih območjih zna-
šajo od 30 do 60 €/m2, v vaseh 
pa precej manj, od 12 do 25 €/
m2. Prodajne vrednosti so seve-
da precej nižje od slovenskega 
povprečja, ugotavlja Koritnik 
Pavlinova: »Zadnja prodaja 
zemljišča za individualno grad-
njo z že delno komunalno ure-
jenostjo preko naše agencije je 
znašala v Sevnici cca. 25 €/m2. 
Zaslediti je več povpraševanja 
po lokacijah v Krškem in Breži-
cah, kjer je možna poslovna de-
javnost.« Po podatkih Trgosko-

pa je bilo v lanskem in prvih 
mesecih letošnjega leta na ce-
lotnem območju Posavja izve-
denih cca. 230 prodaj stavbnih 
zemljišč, ki so glede na komu-
nalno opremljenost razdeljena 
v različne kategorije. Cene pa 
se zelo razlikujejo, pri čemer 
sogovornica navaja primerja-
vo: ista kategorija zemljišča je 
bila v k. o. Log pri Sevnici pro-
dana za 65 €/m2, v k. o. Šen-
tlenart pri Brežicah pa za 25 
€/m2.

Pri kmetijskih zemljiščih je, 
pojasnjuje Kralj, pomembna 
proizvodna sposobnost oziro-
ma boniteta zemljišča in tu se 
cene gibljejo od 0,4 €/m2 do 
2 €/m2. V gozdu je pomem-
ben rastiščni koeficient, bliži-
na ceste ali vlake ter seveda, 
koliko je lesa, primernega za 
posek, cene pa se gibljejo od 
0,3 €/m2 do 1,2 €/m2. Po be-
sedah Koritnik Pavlinove cene 
gozdnih in kmetijskih zemljišč 
vseskozi ostajajo na isti niz-
ki ravni oz. so nekatere kme-
tijske površine povsem raz-
vrednotene, na drugi strani pa 
so določene kmetijske površi-
ne, ki si jih posamezniki želijo 
pridobiti tudi pošteno ovred-
notene. Trgoskop žal nima po-
datkov o prodanih kmetijskih 
zemljiščih. »Posavje tradici-
onalno velja za eno najcenej-
ših slovenskih regij, primerlji-

vo denimo s Pomurjem in Belo 
krajino, v primerjavi z Ljublja-
no pa trikrat cenejše,« povza-
me debato o cenah v Posavju 
Novak. Ker gre pri nepremič-
ninskih poslih večinoma za lo-
kalne kupce, Novak nižjih cen 
ne pripisuje negativnemu vpli-
vu jedrske elektrarne, občasno 
se pojavi le kakšen pomislek 
pri kupcih denimo vikendov iz 
drugih okolij.

GLAVNI DEJAVNIK CENE JE 
LOKACIJA

Sogovornike vprašamo, kateri 
dejavniki zvišujejo oz. znižuje-
jo ceno nepremičnini. »Loka-
cija, lokacija, lokacija,« odgo-
vori Koritnik Pavlinova, »nato 
sledijo cenovna dostopnost, 
funkcionalnost, možnost pre-
ureditve, kvaliteta gradnje in 
seveda urejena dokumenta-
cija ter osebna želja kupca po 
neki nepremičnini. Vsake toli-
ko časa se poveča povpraševa-
nje zaradi špekulativnih naku-
pov. Cena nepozidanih zemljišč 
je praktično prepuščena trgu, 
saj je zaradi geografske razno-
likosti težko 'na pamet iz pisar-
ne' nekorektno določati cene.« 
Podobno odgovori tudi Kralj, 

doda pa še, da trenutno še ni-
mamo davka na nepozidana 
stavbna zemljišča, prav tako se 
v vseh evidencah še ne vodijo 
njihove tržne cene, zato se ve-
likokrat zgodi, da je določeno 
zemljišče stavbno, geodetska 
uprava pa ima določeno ceno, 
kot da gre za kmetijsko zemlji-
šče. Novak ob tem izpostavlja 
pomen mikrolokacije in po-
nazori: »Pri starejših ljudeh je 
pomembno, da so blizu zdra-
vstvene ustanove, trgovina, 
možnosti prevoza ipd., s tega 
stališča je Videm zelo privla-
čen, medtem ko mlade druži-
ne gledajo na bližino vrtca in 
šole.« Pomemben je tudi po-
datek, ali je stavba energetsko 
sanirana (na Vidmu, denimo, je 
takšnih že veliko, za razliko od 
stanovanjskega kompleksa na 
Gubčevi na drugi strani Save), 
takšne gredo hitreje in po višji 
ceni v promet.

Še vedno je največ prome-
ta z rabljenimi nepremičnina-
mi, saj je le-teh na našem trgu 
največ. Ponekod povpraševa-
nje presega ponudbo stano-
vanj, medtem ko je na trgu ve-
liko starejših, nevzdrževanih 

Trguje se predvsem z rabljenimi nepremičninami
Nepremičninski trg v Posavju

POSAVJE – Ste se kdaj vprašali, kakšne so cene nepremičnin v Posavju, tudi v primerjavi z ostalimi deli Slovenije, kateri dejavniki vplivajo nanje, po katerih ne-
premičninah je največ povpraševanja in ali se splača investirati v nepremičnino? Če je vaš odgovor pritrdilen, boste vsaj nekatere odgovore dobili v tem prispev-
ku, v katerem smo, kot smo ugotovili, stopili na še dokaj neraziskano področje.

nadaljevanje na str. 12



Posavski obzornik - leto XXII, številka 8, četrtek, 12. 4. 201812 PODJETNO POSAVJE

Uradnih podatkov ni na voljo
Za podatke o nepremičninskem trgu v Posavju, predvsem sta-
tistične glede povprečnih cen, dejavnikih, ki vplivajo na ceno 
nepremičnin, trendih na trgu in zakonodaji, smo zaprosili tudi 
državno ustanovo, pod katero sodi to področje, torej Geodet-
sko upravo RS (GURS). Vprašanja smo, kot veleva protokol, na-
slovili na službo za odnose z javnostmi na Ministrstvu za oko-
lje in prostor, a že po nekaj urah dobili suhoparen odgovor: 
»Spoštovani, z zaprošenimi podatki in analizami GURS ne raz-
polaga. Deloma bi lahko na vprašanja glede prodaj in najemov 
za področje Posavja odgovorili, ko bo GURS obdelal podatke 
za leto 2017 za naša poročila o nepremičninskem trgu. Letno 
poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za lansko leto 
pa bodo objavili predvidoma maja.« 

Nemogoče, se začudimo, kdo, če ne GURS, pa v tej državi ima 
tovrstne podatke, protestiramo. In sledi pojasnilo neposredno 
z GURS. Vodja sektorja za trg nepremičnin Aleš Perovšek zapi-
še: »Na Uradu za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN), 
ki je pristojen za spremljanje in analize slovenskega nepremič-
ninskega trga, spremljamo in analiziramo trg na podlagi pre-
verjenih podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih 
poslih, ki jih evidentiramo v evidenci trga nepremičnin (ETN). 
Kot vam je znano, pregled tržnega dogajanja in osnovne sta-
tistične kazalnike trga objavljamo v rednih polletnih in letnih 
poročilih. Zaradi majhnosti trga in razmeroma majhnega šte-
vila razpoložljivih podatkov nekaterih regionalnih trgov, med 
njimi tudi posavskega, v poročilih ni možno podrobneje obrav-
navati. Periodična poročila sicer objavljamo 3 do 4 mesece po 
preteku obravnavanega obdobja. To je čas, ki je potreben, da 
se zberejo, pripravijo za obdelavo in analizirajo vsi podatki za 
preteklo obdobje ter pripravi poročilo. Z aktualnimi podatki o 
prometu in cenah nepremičnin torej do objave letnega poro-
čila ne bomo razpolagali. Žal poročilo za leto 2017 zaradi po-
manjkanja kadrov in drugih prednostnih nalog v zvezi z novim 
zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 
zamuja in ga bomo predvidoma objavili šele v mesecu maju. 
Glede na povedano vam lahko svetujem le, da se za aktualne 
podatke o dogajanju na posavskem trgu obrnete na lokalne ne-
premičninske posrednike.« Državna ustanova nas za podatke 
o področju svojega dela pošilja k zasebnikom?! 

Upamo še na pomoč vodje sevniške geodetske uprave Vladi-
mirja Kocjana, a nam tudi slednji kljub začetni pripravlje-
nosti za sodelovanje odgovori, da nam žal ne more pomagati, 
saj na območnih geodetskih upravah niso pristojni za dajanje 
izjav medijem oz. se mora vse nasloviti na MOP oz. GURS … 

Res da smo že vajeni težav pri pridobivanju podatkov iz ura-
dnih evidenc, zlasti pri državnih ustanovah v Ljubljani, za ka-
tere 'nek lokalni časopis' včasih ni dovolj pomemben, da bi se 
potrudili zanj, vendar na tako popolno nekooperativnost še 
nismo naleteli. 

www.geodet-kralj.si 

Podjetje Geodet Kralj deluje kot geodetsko podjetje in nepremičninska 
agencija. Ti dve dejavnosti se med seboj dopolnjujeta, saj je pri obeh 
potrebno pridobiti zaupanje strank na obeh straneh meje ali pa transakcije. 
Vseskozi se trudimo delati strokovno, pošteno in ugodno za vse stranke in 
poslovne partnerje kar potrjujejo tudi naše stranke z svojimi naročili. Veliko 
truda in energije posvetimo razumnemu in strokovnemu reševanju more-
bitnih sporov, da si lahko nasprotne stranke sežejo v roke ter da obdržijo 
dobre medsebojne stike. Za takšen odnos je potrebno veliko potrpežljivosti 
in prilagodljivosti. Vendar se vse poplača, ko se zadovoljne stranke vrnejo k 
nam ali pa nas priporočajo naprej.

V želji po nudenju še boljših storitev strankam smo se nedavno pridružili 
mednarodni skupini HomeLife, katere slogan sovpada z našimi načeli 
»VIŠJI STANDARD«, višji standard storitev, obravnave strank, svetovanja.

STORITVE: 

POSREDOVANJE PRI PRODAJI ALI NAKUPU NEPREMIČNIN, ogledi, 
preverjanje pravnega in dejanskega stanja, ocena tržne vrednosti nepre-
mičnine, svetovanje pri pripravi nepremičnine za prodajo, davčno svetova-
nje, urejanje prepisov »na ključ«, vse na enem mestu

GEODETSKE STORITVE: nudimo Vam kvalitetne, celostne geodetske 
storitve, ki so potrebne za pravno varnost Vaših nepremičnin. Uporabljamo 
najsodobnejšo tehnologijo in postopke. Nudimo Vam ugodno in natančno 
izdelavo letalskih posnetkov …

HomeLife, PE Geodet Kralj
geodetske storitve in 
nepremičnine, Janez Kralj s.p.

040 753 911 | info@geodet-kralj.si

Aleš Novak delo nepremičninskega posrednika opravlja že de-
setletje, vanj pa je 'zašel', kot pravi, slučajno. Sam je po izobraz-
bi gradbinec, sicer pa je v tem poslu več pravnikov in ekono-
mistov. Kot pravi, so zelo podvrženi inšpekcijskemu nadzoru. 
»Rad moraš delati na terenu in z ljudmi,« poudarja. Kot opaža, 
se čedalje manj, kvečjemu še četrtino, nepremičninskih poslov 
izpelje neposredno med fizičnimi osebami, čedalje več jih gre 
preko agencij. »Ljudje se enostavno nimajo časa ukvarjati s tem, 
niso pravno podkovani, pri tem so določene odgovornosti, zato 
je čedalje več agencijske prodaje. Povečalo se je tudi zaupanje 
v nepremičninske posrednike, uredila se je zakonodaja na tem 
področju. Poleg tega agencije lahko več iztržijo, saj imajo večji 
nabor interesentov,« ugotavlja.

Janez Kralj je leta 2011 opravil izpit za nepremičninskega pos-
rednika, leta 2014 pa se je s tem začel aktivno ukvarjati. »Ta po-
sel je zelo povezan z geodezijo. Evidenco nepremičnin imamo 
na voljo preko urejanja zemljiške knjige, zraven pridejo v poštev 
cenitve, ogledi, marketing in preverjanje pravnega stanja nepre-
mičnin,« pojasnjuje. Tudi on pravi, da so nepremičninski posre-
dniki zelo pod 'drobnogledom' inšpekcije, saj so po zakonu zelo 
natančno določene njihove naloge in kazni v primeru neizpol-
njevanja. Nepremičninski trg v Posavju je bolj živahen kot pred 
leti, opaža, a dodaja: »Prodajalci pričakujejo preveč in primer-
jajo cene npr. z Ljubljano. A po drugi strani je tukaj kljub niž-
jim plačam kakovost življenja višja, saj imamo vse pri roki, po-
leg tega pa še čisto okolje in manj hrupa.« 

hiš, ki še vedno čakajo nove-
ga lastnika z idejami in pogu-
mom, da si uredijo svoj dom. 
»Po mojih izkušnjah se odda 
največ rabljenih stanovanj, 
povpraševanje po tovrstnih 
najemih tako kot vedno pre-
sega ponudbo. Veliko je tudi 
povpraševanja po najemu hiš, 
tudi na tem področju je pov-
praševanja več kot ponudbe,« 
pravi Koritnik Pavlinova. Tudi 
Novakove izkušnje so podob-
ne, to pa pripisuje dejstvu, da 
je stanovanjskih novogradenj 
v zadnjem času zelo malo: »Po-
nudbe je malo in jo trenutno 
povpraševanje presega, med-
tem ko je bilo nekaj let nazaj 
obratno.« Kot pojasni, so se in-
vestitorji pred nekaj leti malo 
opekli, saj so precej gradili na 
periferiji, vendar nepremič-
nin potem niso uspeli proda-
ti. »Mislim, da ni več takšnih 
korenjakov na trgu. Kdor gre 
v novogradnjo, gre zelo preu-
darno, saj pri tem ni takšnih 
zaslužkov, kot so mislili, am-
pak znašajo kvečjemu kakšnih 
5–8 %.« Dodaja še, da se kup-
ci sicer odločajo zelo različno 
– nekateri kupijo zelo na hitro, 
drugi se dolgo odločajo o na-
kupu, vsem pa je skupno, da 
zelo dobro preračunajo, koliko 
si lahko privoščijo oz. koliko so 
kreditno sposobni. Tveganja 
so pač prevelika, da bi se pre-
hitro 'zaleteli' v nakup. Kralj 
opaža, da se v zadnjem času 
prodajajo predvsem enosta-
novanjske hiše, najboljšo ceno 
dosežejo hiše velikosti do 140 
m2, iskana so tudi manjša sta-
novanja ter vikendi primerne 
velikosti, na sončnih lokacijah 
in z urejenimi papirji. Mimo-
grede: ravno na trgu z viken-
di in zidanicami je na našem 
območju še veliko nereda, saj 
je mnogo tovrstnih objektov 
(delno ali v celoti) nelegalno 
zgrajenih, zato velja opozori-
lo k previdnosti pri teh poslih.

NEPREMIČNINA – DOBRA, 
A NE NUJNO DONOSNA
NALOŽBA

Po trenutno veljavni zakono-
daji, to področje opredeljuje 
predvsem zakon o nepremič-
ninskem posredovanju, mora 
vsak nepremičninski posred-
nik opraviti nacionalno poklic-
no kvalifikacijo oz. licenco ne-
premičninskega posrednika, 
vsi licencirani in usposoblje-
ni posredniki pa so javno ob-
javljeni v seznamu, ki ga vodi 
Ministrstvo za okolje in pros-
tor. Mimogrede: ravnokar je v 
postopku sprejemanja nov za-
kon o nepremičninskem po-
sredovanju, na katerega pa je 
Državni svet izglasoval veto. 
Nepremičninski posredniki 
opozarjajo, da zakon vodi v 
deregulacijo njihovega pokli-
ca. Po zakonu je vsak proda-
jalec zavezan za plačilo 2 % 

davka na promet nepremičnin. 
Provizija pri poslu je zakonsko 
omejena na največ 4 %, običaj-
no jo plača prodajalec ali pa se 
po dogovoru razdeli med pro-
dajalca in kupca.

Najbrž marsikoga zanima, ali 
je nepremičnina dobra nalož-
ba. Odgovor naših sogovorni-
kov je enoten: da. A pri tem ne 
gre pričakovati velikih dono-
sov, saj je to sicer stabilna, a 
konservativna naložba. »Ne-
premičnine ne kupuješ z na-
menom, da boš nekaj na hit-
ro zaslužil, ampak da ohranjaš 
vrednost denarja. Cena ne-
premičnin namreč tudi v krizi 
ne zaniha tako kot na drugih 
področjih, največ za približno 
15 %,« meni Novak. Kralj kljub 
temu pravi, da »s pravilnim 
nakupom urejene nepremič-
nine in njenim gospodarnim 
upravljanjem lahko vrednost 

ohranjate oziroma celo pove-
čujete, hkrati pa vam lahko le-
tno prinaša lep dohodek«. Ko-
ritnik Pavlinova pa opozarja 
še, da lastništvo prinaša tudi 
obveznosti: »Marsikdo zmo-
tno misli, da je oddajanje ne-
premičnine v najem samo po-
biranje najemnin. Tako kot pri 
ostalih naložbah je tudi pri od-
dajanju riziko – plačana naje-
mnina, uničen inventar, nepla-
čani režijski stroški. Vsekakor 
vsakomur, ki se spogleduje z 
nakupom nepremičnine kot 
investicije, predlagam, da sam 
pri sebi razčisti, ali je priprav-
ljen tudi na negativne spektre 
tovrstne investicije. Treba pa 
je tudi preračunati donosnost 
naložbe, da vemo, v kaj se po-
dajamo in kaj lahko na koncu 
pričakujemo.«

 Peter Pavlovič

Trguje se predvsem z rabljenimi nepremičninami
nadaljevanje s str. 11
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Prodajamo zunanjo in notranjo keramiko največjih proizvajalcev: Mirage, Gardenia 
Orchidea, Sichenia, Stargres, Ceramika Color, Konskie, Serenissima, Modus keramika.

Za naše kupce projektiramo kopalnico s 3D vizualizacijo v ViSoft programu.

Naši ostali dobavitelji za: 
• vezni material: Mapei, Kema Puconci in Isomat,
• kopalniško opremo: Kolpa, Nord, Gorenje, Enmon,
• sanitarno keramiko: Globo, Laufen, Cersanit, Dolomite, Inker,
• kotličke: Geberit, Grohe, Liv, Nord in za
• keramičarsko orodje: Raimondi.

V zadnjem letu smo s širitvijo našega prodajnega salona razširili tudi ponudbo.
Poleg keramičnih izdelkov lahko pri nas kupite tudi lesene izdelke:

• vrata: Lesna vrata,
• parketi, laminati, vinili: francoski Tarket in nemški Egger.

Zakorakali smo že v pomlad, zato prav gotovo že razmišljate o zunanji ureditvi. Svetujemo 
Vam pri izbiri dekorativnega kamna in opeke, vrtnih kaminov, betonskih korit (proizvajalca 
Kamen dizajn in BMB). Prav tako lahko zunanje površine obložite s tlakovci Oblak ali 
Kograd.

Poleg maloprodaje se ukvarjamo tudi z veleprodajo in inženiringom. Uspešno sodelujemo 
z našimi podizvajalci, s katerimi prenavljamo kopalnice in ostale prostore v stanovanjskih 
in poslovnih objektih. Dogovorimo se lahko tudi za dobavo in izvedbo naših materialov 
na novogradnjah. 

Podjetje Kera.net je bilo ustanovljeno leta 2010. Sedež podjetja in prodajni salon 
se nahajata v Brežicah, na Mladinski ulici 15. Osnovna dejavnost je prodaja 

ploščic, lepil, fugirnih mas, sanitarne opreme in kopalniškega pohištva. 

Vljudno Vas vabimo, da se oglasite v našem prodajnem salonu vsak dan med 8. in 19. uro ter ob sobotah med 
8. in 13. uro. Vabljeni ste tudi na našo spletno stran www.kera-net.si, kjer dobite še več informacij o naši ponudbi. 

Kontakt:
07 4992 713, 041 643 490

info@kera-net.si,  www.kera-net.si

Naš slogan »od ideje do cilja« nam daje izhodišče za delo. Če stranka 
nima ideje, ji svetujemo. S svojim strokovnim znanjem pomagamo 
pri izbiri materialov, projektiramo kopalnice v programu ViSoft ter 
organiziramo prevoz pri nas kupljenega blaga. 

Dobrodošli v Kera.net!

»Ključen pri razvoju in povod za 
ustanovitev podjetja je bil projekt 
izgradnje večmilijonskega objek-
ta – Doma starejših občanov Breži-
ce,« pojasnjuje ustanovitelj in direk-
tor Jože Žičkar, ki je leta 2013 kot 
glavni izvajalec skupaj z investitor-
jem ta zahteven projekt uspešno in 
v roku zaključil. Ravno storitev grad-
benega inženiringa je bila v prvih le-
tih zanje zelo pomembna. Povezali 
so se s številnimi lokalnimi podjetji 
in dobavitelji ter tako svojim stran-
kam ponudili celoto, od izvedbe no-
vogradenj, rekonstrukcij, ostalih 

gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del do zunanje ureditve z 
vso pripadajočo infrastrukturo. Povezovanje je posledično vpli-
valo na spodbujanje lokalnega gospodarstva, saj podjetje delu-
je predvsem na območju Posavja in Dolenjske. 

KO INVESTITOR IN IZVAJALEC DELUJETA KOT ENO

Kvalitetno izvedbo del, okrepljeno z izkušnjami, znanjem in fle-
ksibilnostjo, potrjujejo investitorji s svojim zaupanjem. Žičkar se 
zaveda, da je kvalitetna gradnja možna le takrat, kadar investi-
tor in izvajalec delujeta kot eno: »Izvajalec je na nek način inve-
stitorjeva desna roka.« Ker izvajajo tudi gradbene nadzore, da-
jejo temu še toliko večji poudarek. Direktor poudarja, da se je 
treba zavedati, da gre pri stanovanjskih gradnjah za življenjske 
projekte ljudi, kar je za marsikoga tako finančno kot tudi izved-
beno zelo težko in stresno. Vendar so z dobro strokovno pod-
poro stvari lažje, hitrejše in kar je najpomembnejše – učinkovi-
tejše. To velja tudi za podjetja, ki vlagajo v lasten razvoj. Z leti 
so izvedli kar nekaj vidnejših projektov: oskrbovana stanovanja 
v Brežicah, številne adaptacije in rekonstrukcije v Termah Ča-
tež, zahtevna gradbena dela v sortirnici Simbio Celje, industrij-
ska hala Willy Stadler, poslovni objekt KOOP d.o.o., gradbena 

dela Tri Lučke, zunanja ureditev Gostilne pri Dularju v Kostanj-
ku, poslovno-stanovanjski kompleks Kopter d.o.o., več zaseb-
nih stanovanjskih hiš in še mnogo drugih. »Delati v kraju, kjer 
živiš, zahteva veliko discipline in korekten odnos, vendar samo 
to danes ni dovolj. Za kvaliteto dela je treba slediti zakonodaj-
nim smernicam ter tudi novostim pri materialih gradnje. Vedno 
več gradenj vključuje nizkoenergetske smernice, sodobne ma-
teriale, katerih vgradnja zahteva specifično znanje,« poudarja 
Žičkar. V sklopu gradbenega nadzora so v letu 2017 izvajali nad-

zor na področju energetske sanacije javnih objektov v občinah 
Novo mesto in Črnomelj.

POMEMBNA JE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Danes v gradbeništvu ni dovolj le gradnja na terenu, temveč je 
veliko poudarka na dokumentaciji. Dobra projektna dokumen-
tacija in sodelovanje s projektanti sta osnova za dobro izveden 
končni projekt. Gradnje danes zahtevajo certifikate za materia-
le in pridobitev uporabnih dovoljenj. Resni investitorji se tega 
vse bolj zavedajo in izvajalcev ne izbirajo več zgolj po najnižji 
ceni. S tem gradbeništvo spet pridobiva na zaupanju in na kva-
liteti izvedenih del, kar dolgoročno pomeni gospodarsko rast in 
vpliva na razvoj regije.  

NE SAMO GRADBENIŠTVO, TUDI ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

V letu 2017 so podjetje oplemenitili z ustanovitvijo poslovne eno-
te, sicer po svoji vsebini povsem v drugi smeri. Zavedajo se, da 
hiter tempo življenja prevečkrat vpliva na zdravje ljudi in da je 
treba v vsej poplavi obveznosti storiti tudi nekaj zase. Ta misel-
nost je bila povod, da so odprli PE Bio prodajalno Norma, ki po-
trošnikom nudi več kot 3.000 izdelkov iz bio kakovosti, s čimer 
so delno vplivali tudi na kvaliteto življenja v Posavju in opozori-
li na pozabljene vrednote narave.

NAČRTI ZA PRIHODNOST

»Leto 2018 se kaže kot močno leto. Kar nekaj večjih projektov je 
že v teku. Tudi splošno stanje gospodarstva se izboljšuje. S tega 
vidika pričakujemo povečano rast,« zaključuje Žičkar, ki perspek-
tivo gradbenega sektorja vidi v kvaliteti, zaupanju in strokov-
nosti ter poudarja, da je treba danes gledati širše, kajti le tako 
lahko prepoznaš potencialne priložnosti za razvoj in napredek.      

Afirmat d.o.o., Gržeča vas 24, Leskovec pri Krškem
051 309 383

Afirmatu investitorji zaupajo A�rmaTd.
o.

o

 gradbeništvo in inženiringPodjetje Afirmat d.o.o. opravlja storitve gradbeništva, inženiringa in strokovnega gradbenega nadzora. Ustanov-
ljeno je bilo leta 2013 in letos obeležuje peto leto delovanja. Direktor Jože Žičkar pove, da so bili začetki dokaj 
težki, saj je bilo v teh letih gradbeništvo razvrednoteno, mnogo velikih gradbenih podjetij je prenehalo delovati.

Jože Žičkar, kom. inž.
Dom starejših občanov Brežice in Oskrbovana stanovanja

Poslovno-stanovanjski kompleks Kopter d.o.o.
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S koliko stanovanji upravlja 
družba Rudar?
Rudar trenutno upravlja s 
približno 250 stavbami. Prib-
ližno rečem zato, ker si vse 
stavbe niso primerljive. Te 
stavbe so na Senovem, Bre-
stanici, Krškem, Kostanjevici 
na Krki, štirje objekti v Novem 
mestu, od lani vsi večstano-
vanjski objekti v Kozjem, od 
letošnjega leta pa imamo v 
upravljanju večstanovanjski 
objekt tudi v Brežicah.

Med svojimi uporabniki iz-
vajate anketo zadovoljstva. 
Kako je zastavljena, kako jo 
uporabljate in kaj vam kaže?
Anketo zadovoljstva smo 
uvedli sočasno s pridobitvi-
jo sistema vodenja kakovosti 
ISO 9001, ki je bistven sestav-
ni del dobre poslovne prakse. 
Pred leti smo jo imeli zastavlje-
no tako, da smo ob koncu leta 
predstavnike objektov pozvali 
na prednovoletno srečanje in 
jim ob tej priložnosti ponudi-
li v izpolnjevanje tudi anketo, 
sedaj pa smo prišli na način, 
da je anketa vselej dostopna 
na spletni strani naše druž-
be in jo analiziramo enkrat 
na leto pred revidiranjem ISO 
standarda. Kaže nam pravza-
prav to, da so ljudje, ki izpol-
njujejo anketo, na splošno za-
dovoljni z našim delom. Tudi 
analitika naše spletne strani 
potrjuje lepo število obiskov 
in prebiranja podstrani. Anke-
ta nam služi za občutek, usme-
ritev, kje smo, in tudi pobude, 
ki jih zapišejo posamezniki 
v njej, upoštevamo, seveda, 
v kolikor so izvedljive. Konec 
koncev upravljamo z nepre-
mičnim premoženjem velike 
vrednosti, ki je najbrž največ-
je bogastvo vsakega človeka, ki 
ga ima, če govorimo v materi-
alnem smislu.

Kakšna pa je po vaši oce-
ni splošna podoba upravni-
kov?
Ne preveč dobra, največ po za-
slugi, bom rekel, lumpov, ki so 
ta posel izkrivili. Tukaj govori-
mo o največji zgodbi Atrija iz 
Celja, ki je uporabil rezervni 
sklad za namene svoje poslov-
ne dejavnosti in se je denar ne-
kako porazgubil. Zadnje novi-
ce, ki jih imam, govorijo celo o 
osmih milijonih evrov. To so 
zneski, ki so nepojmljivi. V na-
šem rezervnem skladu toliko 
denarja niti ni, sicer pa ga vsa-
ko leto pregleda povsem neod-
visna revizija, ki natančno pre-
veri, ali se stanja, ki jih imamo 
vpisana po posameznih objek-
tih, ujemajo s stanjem na ban-
ki. Zato lahko z gotovostjo 
zatrdim, da je rezervni sklad 
tistih strank, katerih upravnik 
smo, varen, naložen na banki 
in namenjen izključno za re-
ševanje vzdrževanja objektov.

Rezervni sklad je namenjen 
zlasti obnovam objektov. 

Vaše podjetje je že poznano 
po ekspanziji obnov v zad-
njih letih, največ v Krškem …
Če se ne motim, je bilo ener-
getsko obnovljenih že prek 
30 objektov v Krškem, Novem 
mestu, Senovem in Brestani-
ci, v Kostanjevici sta v izvaja-

nju trenutno dva objekta, na 
Raki se pogovarjamo o fasadi 
idr. Načrt vzdrževanja predvi-
deva, da se to financira iz re-
zervnega sklada. Pri različnih 
poslih je treba od etažnih la-
stnikov pridobiti tudi različna 
soglasja. Za opravljanje poslov 
rednega upravljanja, to je kla-
sičnega vzdrževanja, je treba 
pridobiti 50 % soglasij etažnih 
lastnikov, denimo pri odpada-
nju ometa, krušenju stopnišča 
ipd., medtem ko je pri energet-
ski obnovi objekta, to je obnovi 
fasade, potrebno 75-odstotno 
soglasje zaradi vgradnje novih 
izolativnih materialov. Ker vsi 
objekti nimajo dovolj sredstev 
v rezervnem skladu, se je tre-
ba poslužiti ene od oblik finan-
ciranja. Da se najame kredit 
za manjkajoča sredstva v re-
zervnem skladu in da dobimo 
sredstva Eko sklada, pa mora-
jo pisno soglašati vsi etažni la-
stniki, ki v nadaljevanju izbe-
rejo tudi izvajalca. 

Je težko pridobiti soglasja za 
vse postopke?
Še najtežje je soglasje prido-
biti od pravnih oseb, ki imajo 
stanovanje ali več njih v nekem 
objektu, predvsem zaradi ne-
kih administrativnih postop-
kov, ali pa celo naletimo na 
podjetje, ki niti ne ve, da ima 
stanovanje na neki lokaciji. Si-
cer se rezervni sklad pobira 
po bruto kvadratnih metrih in 
vselej se oblikuje sklep, koli-
ko centov na kvadratni meter 
se pobira in sami vedo, do ma-
ksimalno kolikšne višine lah-
ko 'stisnejo', mi pa si priza-
devamo, da se bo to naredilo 

tako, da bodo ti zneski zmerni 
in sprejemljivi za vse, ker si jih 
nekateri bistveno lažje privo-
ščijo kot drugi. Za dvig rezerv-
nega sklada pa je že 50 % do-
volj, ker gre za posle rednega 
upravljanja in bi nekomu lah-
ko povzročili kar veliko teža-

vo. Zato smo na te stvari res 
maksi malno pozorni.

V kolikšnem obdobju se 
amortizira oziroma povrne 
vložek v energetsko sanaci-
jo objekta?
Prvi energetsko obnovljen 
objekt v Krškem je bil na Can-
karjevi 1a in po naših izraču-
nih imajo fasado na podlagi ra-
čunov ogrevanja že povrnjeno. 
A bistveno bolj pomembna od 
tega je sama narava ali vzdušje 
življenja v obnovljenem objek-
tu, česar pa se ne da zmeriti z 
denarjem. Takšno stanovanje 
pozimi ostane dlje toplo, pole-
ti pa se tudi več časa zadržuje 
hlad, kar pomeni, da se porab-
lja manj energije, skratka, kva-
liteta življenja v takšnem sta-
novanju je nedvomno boljša.

Kako pa poteka izbor izva-
jalca energetske obnove?
Na zboru etažnih lastnikov se 
oblikuje operativna komisija, 
ki sodeluje pri pripravi sklepa 
in ponavadi se tudi na zboru 
že takoj dogovorimo, od kate-
rih izvajalcev naj zberemo po-
nudbe. Ponudbe zmeraj zbira-
mo v zaprtih kuvertah in nato 
jih v komisiji skupaj odpremo 
in naredimo zapisnik. Nato ta 
komisija predlaga, s kateri-
mi ponudniki naj gremo nap-
rej v pogajanja, in ko doseže-
mo končno ceno, pripravimo 
vlogo za Eko sklad, manjkajo-
če vire za financiranje in vse 
skupaj pripravimo kot pred-
log sklepa, ki ga damo zatem 
v podpis stanovalcem. Še pri 
nobeni fasadi nismo z naše 
strani vsiljevali izvajalca, kar 

lahko tudi sami vidite, saj so 
po Krškem različni izvajal-
ci, pa na Senovem denimo še 
dva ali trije različni, tako da je 
do sedaj za Rudar delalo fasa-
de že osem ali devet različnih 
izvajalcev. In z vsemi, razen z 
enim, ki je zamujal z rokom za-
ključka, do sedaj nismo imeli 
nobenih težav. Ljudem je treba 
v številkah prikazati in razlo-
žiti, kaj obnova pomeni.

Letošnja zima je bila dolga, 
koliko se to pozna, v kolikšni 
meri je dražja sezona?
V bistvu se ne, kajti vse sezo-
ne se končujejo nekje med 1. in 
15. majem in gre le za občutek, 
da gre za daljše obdobje. Janu-
arja smo že mislili, da je tako 
rekoč pomlad pred vrati, pa se 
je zelo ohladilo v februarju in 
nametalo snega. Včasih je ob-
stajalo pravilo, da če je tri dni 
zapored ob 19. uri 12 stopinj 
Celzija, je konec kurilne sezo-
ne in obratno v jeseni, če je pod 
12 stopinj, da to pomeni zače-
tek kurilne sezone. To pravi-
lo so izbrisali in smo bolj kot 
ne prepuščeni nekemu občut-
ku oz. odzivom, klicem stano-
valcev. V individualnih hišah se 
ljudje lahko znajdejo oziroma 
uravnavajo gretje, v večstano-
vanjskih objektih pa ne in ku-
rilna sezona bo gotovo, tako 
kot po navadi, trajala še ves 
april. Največ težav imamo tak-
rat, ko se temperature začne-
jo gibati med 15 in 20 stopinja-
mi, ko bi nekateri že izključili 
ogrevanje, drugi pa ne, to naj-
večkrat nastopi po 1. maju. Od-
kar sem na Rudarju, je bilo le 
eno leto takšno, da je bilo do 
27. aprila 10 do 12 stopinj, 
nato pa, kot da bi odrezal, viso-
ke temperature. V zvezi s tem, 
ali je konec kurilne sezone ali 
ne, ne pobiramo soglasij. Pre-
den bi jih zbrali, bi se namreč 
začela že nova kurilna sezona, 
pač pa ljudje sami na to opozo-
rijo, niti v primeru skupne ko-
tlovnice ne moremo ogrevati 
samo enega bloka. Na skupno 
kotlovnico na Koresovem bre-
gu na Vidmu je priključenih 13 
ali 14 večstanovanjskih objek-
tov in nekaj hiš, zato mnenje 
enega vsekakor ne more biti 
relevantno za vse uporabnike. 
V Krškem kot energent prevla-
duje zemeljski plin, njegova 
cena pa je sedaj bistveno niž-
ja kot pred leti in vse skupaj se 
pozna pri stroških ogrevanja. 
Svoje prispevajo tudi delilniki, 
s katerimi lahko ljudje kontro-
lirajo porabo, in energetska ob-
nova, zato imamo 30 % manj 
porabljenega plina, kot smo ga 
imeli pred leti.

Ukvarjate se tudi z nepre-
mičninskim poslovanjem, 
kako je urejeno to področje 
po vaših izkušnjah in kakšen 
je sploh nepremičninski trg 
v Posavju?
V podjetju nas je več, ki ima-
mo opravljeno in pridobljeno 

Goran Udovč, direktor družbe Rudar Senovo:

Trg je še vedno nelikviden 
KRŠKO – Družba Rudar Senovo je eden največjih upravljavcev in vzdrževalcev stanovanjskih objektov in dru-
gih nepremičnin v Posavju. Od marca 2012 jo vodi 40-letni univerzitetni diplomirani pravnik Goran Udovč, s 
katerim smo se pogovarjali tako o izkušnjah pri upravljanju in obnovi stavb kot tudi o razmerah v Posavju. 

Goran Udovč

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 
s podzemnimi garažami 

od 92.825 € 
do 144.702 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

RADEČE – 19. marca se je v štiri mesece trajajoči projekt 
Podjetno v svet podjetništva (PVSP), ki ga za občino Radeče 
izvaja RRA Posavje, vključila nova skupina iskalcev zaposlit-
ve. Svoje poslovne ideje, na podlagi katerih so bili izbrani, so 
predstavili 3. aprila v razstavnem prostoru Doma kulture.

Osem udeleženk in dva udeleženca projekta PVSP, ki poteka v 
okviru programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov ra-
zvojne podpore za območje občin Radeče, Hrastnik in Trbovlje v 
obdobju 2013–2020, je predstavilo zanimive in uresničljive po-
slovne ideje. Lucija Prašnikar svojo poslovno priložnost vidi v 
izdelovanju unikatnih, ročno izdelanih igrač, ki bi bile polnjene 
z luščinami pire in ajde. Sanja Musar je predstavila možnosti na 
področju gojenja in izdelave izdelkov iz industrijske konoplje, 
ki ima številne zdravilne učinke. Sabina Mlinarič bi preuredila 
kombi v potujoči »kavomat«, voznikom bi za primerno ceno po-
nudila kavo za na pot. Blažka Zupan razmišlja o lektoriranju in 
prevajanju ter o uporabnem spletnem portalu za učenje angle-
ščine kjer koli, kadar koli in za kogar koli. Franc Zahrastnik želi 
kozolec na domači kmetiji preurediti v turistične in prenočitvene 
namene. O sprostitvenih vadbah, ki bi med drugim vključevale 
tudi trebušni ples, razmišlja Nataša Saje Novak. Starim predme-
tom in oblačilom bi želela vdahniti novo življenje Rebeka Med-
vešek. Nad spletno prodajo darilnih bonov različnih ponudni-
kov se navdušuje Krištof Karlovšek. Hišnim ljubljenčkom bi se 
posvečala Nika Babovič, ki želi odpreti trgovino za male živali. 
O kavarni in pivnici v centru Radeč, v kateri bi bilo mogoče oku-
šati tudi različne vrste piva, razmišlja Blanka Mrežar. 
V uvodu, pred predstavitvijo poslovnih idej, je nekaj spodbudnih 
besed vsem prisotnim namenil radeški župan Tomaž Režun, ki 
je med drugim pohvalil projekt PVSP, ki daje priložnost pridobi-
vanja dodatnega in uporabnega znanja, kar povečuje tudi zapo-
slitvene možnosti. Vsi udeleženci programa, ki bodo individualno 
ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposli-
tve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delo-
dajalcih, so v času štirimesečnega izobraževanja in izpopolnje-
vanja redno zaposleni pri RRA Posavje. 
 S. Radi

Poslovne ideje in nove priložnosti

V okviru projekta PVSP bo svoje poslovne ideje razvijala no-
va skupina iskalcev zaposlitve. 
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Začetki samostojne poslovne 
poti Vesne Mirt so se pričeli 
pred več kot tremi desetletji, ko 
se je odločila ob redni službi za 
popoldansko dopolnilno dejav-
nost. Leta 2006 se ji je ponu-
dila nova priložnost in postala 

je samostojna podjetnica. Tr-
govinsko dejavnost je deset let 
kasneje razširila še na gostin-
sko. V lanskem letu se je odloči-
la za odprtje pogodbene pošte 
v domačem kraju, v letošnjem 
za odprtje hostla. »Spodnji del 
nekdanje domače hiše sem ob-
novila in preuredila v okrep-
čevalnico s hitro hrano, gornji 
prostori pa so bili kar nekaj let 
prazni in po tehtnem premisle-
ku sem se odločila, da jih preu-
redim v prenočišča. Nastalo je 
pet sob z dvaindvajsetimi leži-
šči. Skupen prostor predstavlja 

kuhinja z vsemi potrebnimi 
elementi, ki sta jim dodana še 
pralni in sušilni stroj. Kuhinja 
je povezana z manjšim dnev-
nim bivalnim prostorom, ki bo 
kmalu imel tudi hišni računal-
nik, saj imamo brezplačno wi-fi 
povezavo,« je predstavila sve-
tle in lično opremljene prosto-
re ter z nasmehom dodala, da 
je bil prvi obiskovalec hostla na 
Blanci kolesar iz Švice. 

Kmalu zatem mi je v prekra-
snem sončnem popoldnevu 
ušel pogled s terase, kjer sva 
srkali kavo in klepetali, na mir-
no gladino reke Save in hidro-
elektrarno Arto-Blanca. »Mor-
da se sprašujete, zakaj sva se s 
hčerko Valerijo, ki mi je v veli-
ko oporo in pomoč, odločili za 
ta korak. Razlogi so preprosti, 
s cenovno ugodnim prenočiš-
čem sva se želeli približati po-
potnikom, pohodnikom, kole-
sarjem, izletnikom. Naš kraj z 
okolico je bogat, njegovo bo-
gastvo se skriva v prijaznih 
domačinih in v naravi. Le ne-
kaj metrov stran je sprehajalna 
pot ob reki Savi, po nekaj kilo-
metrih pridemo do slapa Bo-
janca, v bližini okrepčevalni-
ce in hostla bomo kmalu imeli 
naravno športno igrišče. Tudi 
železniška postaja je blizu,« je 
pojasnila sogovornica, ki se je 

v začetku aprila razveselila ču-
dovite nagrade – Gospodarska 
zbornica Slovenije ji je na sre-
čanju 500 podjetnic podelila 
častni naziv »Podjetnica leta 
2018« v kategoriji mikro in 
malih podjetij. Zanjo je bilo to 
prijetno presenečenje. »Vesela 
sem, srečna, ganjena. Pravza-
prav trenutno še ne znam opi-
sati vseh občutkov. Preprosto 
lepo je, ko spoznaš, da so opa-
zili tvoja prizadevanja. To kaže, 
da sem na pravi poti,« je skuša-
la strniti prve vtise. »Priznam, 
ni vedno lahko,« je nato doda-
la in nadaljevala, da te nagra-
de ne bi dobila, če ne bi ime-
la dobrega kolektiva. »S svojo 
ekipo šestih žensk sem prišla 
do priznanja, ki potrjuje mojo 
pot, mojo izbiro,« je pouda-
rila. »Če gradiš na zaupanju, 

licenco za nepremičninskega 
posrednika. Nekako si priza-
devamo prodreti tudi na to po-
dročje, vendar pa imamo pos-
la s tem resnično zelo malo. 
Rekel bi, da gre v Posavju za 
še vedno zelo nelikviden trg. 
To pomeni, da če želiš nepre-
mičnino prodati, se boš mo-
ral kar pošteno potruditi. To 
se vidi tudi po novih objektih, 
v katerih stanovanja še vedno 
niso prodana. Cene so sicer za 
ljubljanske razmere zelo ugo-
dne, za krške pa očitno še pre-
visoke.

Lani ste zaključili 1,5 mio 
vredno obnovo nekdanjih 
samskih blokov na Sremiški 
v Krškem, ki ste jo skoraj v 
celoti tudi financirali. Spom-
nim se, da je bilo tedaj slišati 
veliko skeptikov, da vam to-
likšnega števila stanovanj ne 
bo uspelo oddati v najem …
Zelo hitro smo vsa stanovanja 
oddali, ker je najemniški trg 
bistveno drugačen od lastni-
škega. Glede na izkušnje, ki jih 
imamo, lahko rečem, da skoraj 
vsakodnevno prejemamo vlo-
ge za najem stanovanja, pred-
vsem v Krškem. Sedaj smo že 
v fazi projektiranja starega 
samskega doma, ki ga bomo 
sicer morali zaradi konstruk-
cijskih težav porušiti do kle-
ti in na novo zazidati, a v njem 
bomo pridobili 14 stanovanj, ki 
bi jih po vsej verjetnosti lahko 
zapolnili že ta trenutek, ko še 
niti gradbenega dovoljenja ni-
mamo. Trenutno imamo v lasti 
545 stanovanj in z oddajanjem 
nimamo težav. Prostih je le ne-

kaj stanovanj na Senovem, pa 
še to zaradi adaptacij, vsa os-
tala stanovanja pa imamo za-
sedena.

Ste tudi člani združenja 
upravnikov nepremičnin pri 
Gospodarski zbornici Slove-
nije. Se soočate s podobni-
mi izzivi ali težavami, ali so 
te drugačne, kot denimo v 
Ljubljani?
So posebnosti, denimo že zara-
di višjih objektov, ki jih pri nas 
ni, medtem ko je delo z ljud-
mi ne glede na to, ali živijo v 
25. ali 5. nadstropju, popolno-
ma enako. Sama osnova je ena-
ka, probleme imamo podob-
ne, veliko pa zbornica pomaga 
predvsem z vidika, da zavzame 
enotna stališča do določenih 
vprašanj. Mogoče je premalo 
odziva na to blatenje upravni-
kov vsepovprek. Upravljanje 
je takšno delo, kjer mora biti 
vzpostavljeno neko zaupanje, 
in če pride takšen primer, nas 
vse strpajo v isti koš. Jaz pa 
lahko zagotavljam, da pri nas 
nikogar ne 'lupimo kot bana-
ne', nobenih provizij ne jemlje-
mo, pri vseh obnovah objektov 
nismo od nobenega izvajalca 
vzeli ničesar.

Kot podjetje-upravnik ste 
verjetno pogosto tudi v vlo-
gi arbitra pri medsosedskih 
sporih. Je tega veliko?
Kar veliko, rešujemo pa jih 
strpno in na dolgi rok, preko 
številnih pogovorov, da se ljud-
je začnejo zavedati, da bodo 
soseda najprej potrebovali. 
Če ti, denimo, česa nenadoma 

zmanjka, lahko pri sosedu po-
trkaš in prosiš za žlico kave, še 
bolj pa, da pokliče rešilca oziro-
ma so sosedje praviloma prvi, 
ki opazijo, da nekoga že več dni 
ni na spregled ali da se iz stano-
vanja ničesar ne sliši. Saj ljudje, 
ki živijo v hišah, imajo pravza-
prav podobne težave. Pogosto 
so težave z ljudmi, ki niso nava-
jeni živeti v bloku in da imajo 
nekoga zgoraj, spodaj, levo ali 
desno, ki se zaradi različnih ra-
zlogov doselijo v blok. Zavedati 
se je treba, da se vodo, ki teče, 
sliši po odtokih, da se sliši, da 
nekdo hodi, otroški jok ipd., to-
rej, da v bloku nisi čisto sam. In 
ravno pri teh fasadah se vidi, ali 
znajo ljudje živeti v sožitju ali 
ne, ker morajo stopiti skupaj, 
saj bi bil dovolj že en nasprot-
nik, pa bi zadeva padla v vodo.

Se s kaj več težavami soočate 
v objektih, v katerih so pri-
seljenci iz drugih držav?
Se, predvsem z vidika (ne)po-
znavanja jezika ali drugih kul-
turoloških, socioloških te-
žav. Denimo, občasno pride 
do kakšne okvare, ko moramo 
takoj posredovati, a ti oseba 
samo pripre vrata in te ne spu-
sti v stanovanje, četudi slišiš, 
kako voda teče in je treba zap-
reti le ventil. Kakšna skupnost 
je bolj zaprta kot ostale in tudi 
njihove navade bivanja so ne-
koliko drugačne od naših. Tako 
se na primer razlikuje čiščenje 
kopalnic, zelo pogosto tla spi-
rajo s tušem in potem ribajo, 
kar pomeni, da v takem pri-
meru voda pricuri skozi strop. 
Pri komunikaciji občutimo ne-

kaj težav, sicer pa zadeve hit-
ro uredimo.

Koliko vas je zaposlenih?
Trenutno 17. Bile so zahteve 
od prodajalca Rudarja, da mo-
ramo po posameznih letih za-
poslovati določeno število lju-
di. V tem času smo izvedli dve 
novi zaposlitvi, zaposleni pa 
vam lahko vsi po vrsti pove-
do, da je dela iz dneva v dan 
več. En objekt pomeni denimo 
34 novih strank, pa četudi jih 
je samo osem – tudi pri osmih 
stanovanjih lahko streha pre-
pušča, se pokvari vodovodna 
inštalacija itd.

Že šesto leto ste direktor, 
vam to delo še vedno pred-
stavlja izziv?
Še vedno in iz dneva v dan. Že 
v prejšnjih službah sem delal z 
ljudmi, a s tolikšnim številom, 
toliko osebnimi stiki nikoli. Je 
zahtevno, je tek na dolge pro-
ge. Moje delo se ne konča, ko 

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: stg.rudar@siol.net

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

Vesna Mirt – podjetnica leta
BLANCA – Vesna Mirt z Blance je bila 4. aprila na srečanju slovenskih samostojnih podjetnic v dvorani 
Grand Hotela Union v Ljubljani izbrana za najuspešnejšo podjetnico v kategoriji mikro in malih podjetij. 
Priznanje je nagrada za njeno uspešno poslovno pot, trdo delo, vztrajnost in pogum. 

Vesna Mirt

zaprem vrata pisarne. Telefon-
sko številko ima veliko etažnih 
lastnikov in najemnikov sta-
novanj, pogosto jo zavrtijo, ne 
glede na uro ali dan v tednu, vi-
kend ali praznik.

Leta 2003 sta si s soprogo 
Bojano ustvarila dom in dru-
žino v Starem Gradu. Zdaj 
ste že drugi mandat tudi 
predsednik Krajevne skup-
nosti Dolenja vas pri Kr-
škem. Kako jo vidite danes?
Moram reči, da je naša KS kar 
lepo urejena. Po izgradnji ko-
munalne infrastrukture v Do-
lenji vasi in Starem Gradu nam 
manjkajo v obeh naseljih še 
manjše stvari, imamo pa malo 
več težav s Pesjem, ki je nekoli-
ko dislocirano in kamor kana-
lizacija ne bo prišla, in z Lib-
no, kjer so ceste kar dotrajane 
in jih bo treba preplastiti. Tudi 
Libna je razpršena gradnja, ob-
ljubljen je bil zračni signal, ki 
bo omogočal širokopasovno 

povezavo, a tega zaenkrat še 
ni. Skozi KS vodi tudi zelo tran-
zitna cesta, ki bo slej kot prej 
postala lokalna. Ko bo vrbin-
ska obvoznica ali kako druga-
če poimenovana cesta ob Savi 
zgrajena, menim, da bo pri nas 
prava idila. Očitno pa smo tu 
dobri ljudje in pozicija naših 
naselij je dobra, saj se vse več 
ljudi odloča za gradnjo hiš na 
območju naše KS.

Ste tudi predsednik občin-
skega odbora stranke SLS v 
Krškem. Se že pripravljate 
na volitve?
Nanje se pripravljamo že od 
prejšnjih volitev dalje, ko smo 
dosegli zelo lep rezultat, ki pa 
ga bo težko ponoviti. Z izteka-
jočim mandatom sem zadovo-
ljen, v zvezi z lokalnimi volit-
vami pa vam lahko zaenkrat 
zagotovim le (smeh, op. p.), da 
jaz vsekakor ne bom kandidat.

 Bojana Mavsar

Če bi se kot predstavnica nežnejšega spola nekega dne od-
ločala med redno zaposlitvijo v javni upravi, gospodarstvu 
ali za samostojno podjetniško pot, bi slednjo izbrala po zelo 
tehtnem premisleku. Razmislila bi o sredstvih, ki bi jih potre-
bovala za zagon lastnega podjetja oziroma za s. p., pa o pri-
mernem prostoru in storitvi, ki bi jo lahko ponudila naroč-
nikom. Seveda bi naredila tudi izračun stroškov in koliko 
sredstev bi želela imeti na svojem bančnem računu na plačil-
ni dan. Če dobro premislim, bi potrebovala tudi veliko mero 
poguma, odločnosti, vztrajnosti … Vsekakor odločitev o sa-
mostojni podjetniški poti ni lahka, stopati po njej pa je verje-
tno še veliko težje, a kjer je volja, je tudi pot, pravijo tisti, ki 
sledijo svojim ciljem.

V Sloveniji so na srečo na voljo že različni programi, name-
njeni predvsem iskalkam in iskalcem zaposlitve s podjetniško 
idejo. Nekateri jo po uspešno zaključeni vključitvi v program 
uspejo udejaniti, nekateri ne, a pridobljeno znanje ostane. 
Razmišljam, da bi bila takšna oblika izobraževanja ali uspo-
sabljanja dobrodošla za vsakogar izmed nas – pridobili bi 
dodatna dragocena, predvsem praktična znanja z različnih 
področij, tako finančnih kot ostalih, ki jih potrebujemo v na-
šem vsakdanu.

Analize glede števila ženskih podjetnic v Sloveniji pa kaže-
jo, da jih je bistveno manj kot moških. Tako je tudi v Posav-
ju, kjer najdemo največ podjetnic na področju računovod-
skih storitev. To je storitev, ki jo je mogoče opravljati tudi v 
času, ko so vsa gospodinjska dela opravljena, otroci v poste-
lji ... Podjetnica, ki je žena in mati, se kljub vodenju podjetja 
običajno ne odpove odgovornosti do družine. Število žensk v 
podjetništvu se zadnje desetletje povečuje. Po navedbah Sta-
tističnega urada RS je bilo leta 2010 samostojnih podjetnic 
27,8 odstotka, konec lanskega leta 33,3 odstotka. Podatki ka-
žejo tudi, da je na področju ženskega podjetništva veliko po-
tenciala, ki bi ga veljalo izkoristiti. 

Ženske v 
podjetništvu

komentar

Piše: Smilja Radi

stvari tečejo tako, kot mora-
jo, a imeti moraš tudi podpo-
ro družinskih članov, brez njih 
bi bilo težje. Meni stoji ves čas 
ob strani hči,« je še povedala. 
Ob prejetem nazivu in prak-
tičnih nagradah se je razvese-
lila tudi umetniške slike večje-
ga formata z idrijsko čipko, ki 
jo je z akrilom in drugimi ma-
teriali umestila na platno sli-
karka Nataša Matijaševič. 
»Ta slika, ki je naslikana v mo-
jih najljubših barvah in izžare-
va moč, energijo, me bo ved-
no spominjala, da sem se pred 
leti pravilno odločila, ko sem 
odšla na samostojno podjetni-
ško pot,« se je nasmehnila ter 
nato kmalu zaključila pogovor, 
saj jo je klicalo delo. 

 Smilja Radi

Del hostla je tudi terasa.



Posavski obzornik - leto XXII, številka 8, četrtek, 12. 4. 201816 POSAVSKA PANORAMA

SENOVO – S koncertom »Naših 10 pomladi« je Mešani pevski 
zbor Društva upokojencev Senovo 24. marca v Domu XIV. divizi-
je obeležil desetletje delovanja. Zbor je bil kot ženski sestav for-
miran v letu 2008 na pobudo Ive Dernač, pevke pa so se tedaj 
posvečale predvsem ljudskemu petju. Pod vodstvom zborovod-
je Viktorja Repšeta se je sestav razširil. Pevkam so se pridruži-
li tudi moški pevci, kar je omogočilo ubrano večglasno petje, še 
višjo kakovostno raven, saj se zbor uvršča med najboljše sloven-
ske sestave, ki delujejo pri društvih upokojencev, pa je zbor do-
segel pod vodstvom  zborovodje Antona Gorenca, ki je v začet-
ku leta 2014 nasledil Repšeta. Pod njegovo taktirko je 23 pevk 
in pevcev zbora na navedenem jubilejnem koncertu izvedlo 13 
skladb, kot gostujoča zasedba pa je nastopil Rajhenburški oktet. 
Sonja Levičar, vodja krške izpostave Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti, je ob tej priložnosti članom zbora podelila brona-
ste, srebrne in zlate Gallusove značke za aktivno udejstvovanje 
na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti.
 B. M., foto: Boštjan Colarič 

Deset pomladi DU Senovo

Senovski zbor z zborovodjo Antonom Gorencem

BREŽICE – Brežiška območna izpostava JSKD je na prvo 
aprilsko sredo v avli ETrŠ Brežice organizirala letošnjo ob-
močno revijo mladinskih pevskih zborov pod naslovom Pus-
tite nam ta svet. Zapelo je 199 mladih pevk in pevcev iz vseh 
osmih osnovnih šol v brežiški občini pa tudi Gimnazije Bre-
žice.

Nastopili so: mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Brežice 
z zborovodjema Simono Rožman Strnad in Dejanom Jeron-
čičem, MPZ Šestnajstinke OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova pod 
vodstvom Mateje Rožman Lubšina, MPZ OŠ Artiče pod taktir-
ko Ele Verstovšek Tanšek, MPZ OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ki 
ga vodi Dejan Jerončič, združeni MPZ OŠ Cerklje ob Krki in OŠ 
Velika Dolina z zborovodkinjo Tatjano Špan, MPZ OŠ Bizeljsko 
pod vodstvom Vilka Ureka, MPZ OŠ Globoko pod taktirko Maje 
Sakelšek ter MPZ OŠ Brežice, ki ga vodi Maša Žveglič Poljšak. 
Posamezne zbore so na klavirju spremljali Rožman Strnadova, 
Špela Troha Ogorevc in Lucijan Cetin, bizeljski zbor pa učen-
ci Rok Beričnik (citre), Klara Špeljak (violončelo), Kiar Kre-
čič (sintetizator), Aljaž Lipej (cajon) in Vita Stermecki (kitara). 
Kot je na začetku povedala povezovalka, gimnazijka Zala Rosto-
har, je vsak zbor zapel tri pesmi, po priporočilih naj bi spored 
zajemal eno umetno skladbo slovenskega avtorja, ki ni popevka, 
eno slovensko ljudsko pesem v izvirni obliki ali priredbi in pesem 
po lastnem izboru. Zbore je ocenjevala priznana slovenska zbo-
rovodkinja in glasbena pedagoginja Branka Potočnik Krajnik. 
Na koncu je vodja JSKD OI Brežice Rožman Strnadova vsem tis-
tim pevcem, ki so vsa osnovnošolska leta prepevali v zboru, teh 
je bilo 25, podelila priznanje Osminka. Revijo je zaključil nastop 
združenega mladinskega pevskega zbora z naslovno pesmijo re-
vije Pustite nam ta svet.
 R. Retelj

BREŽICE – JSKD OI Brežice je v sodelovanju z OŠ Artiče 21. 
marca v avli ETrŠ Brežice organiziral letošnjo območno revi-
jo otroških pevskih zborov, na kateri so se predstavili otro-
ški zbori skoraj vseh osnovnih šol v brežiški občini. Na re-
viji Sijaj, sijaj, sončece je zapelo 205 otrok.

Koncert je odprl otroški pevski zbor OŠ Artiče z zborovodkinjo 
Elo Verstovšek Tanšek (klavirska spremljava Špela Troha Ogo-
revc in Ela Petan na violini). Sledili so nastopi OPZ Notke iz OŠ 
Cerklje ob Krki, ki ga vodi Tatjana Špan, ob klavirski spremlja-
vi Lucijana Cetina, OPZ OŠ Maksa Pleteršnika Pišece z zboro-
vodjem Dejanom Jerončičem, OPZ OŠ Globoko pod vodstvom 
Maje Sakelšek, združenega OPZ Dobova – Kapele iz OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova in Podružnične šole Kapele (zborovod-
kinja Mateja Rožman Lubšina) – na klavirju jih je spremljala 
Troha Ogorevčeva –, OPZ OŠ Bizeljsko, ki ga vodi zborovodja Vil-
ko Urek (spremljevalci Tina Krmpotič na harmoniki, Martina 
Rožman na saksofonu in šolski ansambel FRU-FRU), ter kot zad-
nji, najštevilčnejši OPZ Palčki muzikalčki iz OŠ Brežice pod vod-
stvom Maše Žveglič Poljšak (Mileva Kralj Buzeti na klavirju). 
Vsak zbor je imel v svojem repertoarju eno slovensko ljudsko pe-
sem, njihove nastope pa je strokovno spremljala Katja Gruber.
Po nastopu vseh sodelujočih zborov sta povezovalki koncerta, 
Maruša Kodrič in Ana Binter, učenki OŠ Artiče, ki sta svojo na-
logo suvereno opravili, besedo predali vodji JSKD OI Brežice Si-
moni Rožman Strnad, ki je dejala: »Pravijo, da se po desetih 
minutah aktivnega petja sprošča adrenalin sreče, tako da smo 
zaradi tega vsi srečnejši ljudje na tem svetu.« Na koncu so vsi 
nastopajoči zbori družno zapeli še Kekčevo pesem. 
 R. Retelj

KRŠKO – S koncertom petih mlajših otroških pevskih zborov se 
je 22. marca v telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško pričela le-
tošnja zborovska revija »Pesem mladih src« v organizaciji krške 
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Pred pov-
sem polno tribuno v krški telovadnici so zapeli otroški pevski 
zbor 1. razreda domače šole z zborovodkinjo Damjano Mlakar 
in ob klavirski spremljavi Estere Cetin, otroški pevski zbor 1. in 
2. razreda OŠ Podbočje z Anušo Ajster in ob spremljavi Cetino-
ve, mlajši pevski zbor OŠ Raka, ki ga vodi Bernardka Božič, prav 
tako ob spremljavi Cetinove, otroški pevski zbor 2. razreda šole 
gostiteljice, tudi ta pod vodstvom Mlakarjeve in ob spremljavi 
Cetinove, ter otroški pevski zbor prvih dveh razredov OŠ Lesko-
vec pri Krškem z zborovodkinjo Tamaro Vardič in ob klavirski 
spremljavi Roberta Fuksa. Andrej Levičar iz krške izpostave 
se je ob koncu zahvalil zborovodkinjam in pianistoma ter ravna-
teljici šole gostiteljice Valentini Gerjevič. Koncert je povezova-
la Klavdija Mirt. Danes, 12. aprila, bodo v telovadnici raške šole 
zapeli otroški zbori, na tretjem koncertu pa še mladinski zbori. 
 P. P.

KRŠKO – V organizaciji krške izpostave JSKD je 28. marca v Kul-
turnem domu Krško potekala območna revija plesnih skupin 
Plesni mozaik 2018. Pred povsem polno dvorano se je predsta-
vilo kar 214 plesalk in plesalcev v 17 skupinah oz. plesnih mini-
aturah. Največ jih je bilo z oddelka za sodobni ples Glasbene šole 
Krško (Plesna pripravnica 2, 1., 2., 3., 5. in 6. razred za sodobni 
ples ter fantovska skupina), katerih mentorica in koreografinja 
je Rosana Horvat. S štirimi skupinami (Ringaraja, otroški sku-
pini 1 in 2 ter Mladinska skupina) je sodelovala Plesna skupina 
Harlekin iz KD Kostanjevica na Krki z mentorico in koreografinjo 
Dušanko Požgaj. Po dve skupini (Baletne urice 1 in 2) sta bili iz 
skupine Baletne urice v okviru Izaje Brežice (mentorstvo in ko-
reografija: Sara Levičar), iz Anike, sveta plesa in zabave Lesko-
vec pri Krškem (Plesna pripravnica in Plesna skupina Unique), 
ki jo vodita Ana Antolič Miler in Sanja Antolič, koreografije pa 
sestavlja Dušanka Požgaj, ter iz Mažoretnega kluba Baton Kr-
ško (skupini Cici in Kadet z mentoricami Kiaro Karolino Kerin, 
Laro Baznik, Majo Plankar in Darjo Dobršek ter skupina Juni-
or z mentoricama Mojco Brilej in Loti Gorenc). Revijo je stro-
kovno spremljala Aja Zupanec. Sodelujočim skupinam in men-
torjem se je ob koncu v imenu JSKD zahvalila Sonja Levičar, v 
imenu mentoric pa se ji je ob odhodu v pokoj za dolgoletno pod-
poro plesni dejavnosti zahvalila Rosana Horvat.
  P. P.

25 jih je prepevalo vsa leta

Šestnajstinke iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova pod vod-
stvom Mateje Rožman Lubšina

Sproščali adrenalin sreče

OPZ OŠ Bizeljsko pod vodstvom Vilka Ureka

Plesni mozaik iz 214 'delčkov'

6. razred za sodobni ples Glasbene šole Krško je miniaturo 
zaključil v stiku z občinstvom.

S Pesmijo mladih src v pomlad

Zbor krških prvošolčkov z zborovodkinjo Damjano Mlakar

BREŽICE – Lions klub Brežice je s tradicionalnim dobrodelnim 
koncertom konec marca v Viteški dvorani Posavskega muzeja 
namenil pomoč majhni Alini iz Globokega, ki je ob porodu utr-
pela poškodbo možganov in nujno potrebuje sredstva za nadalj-
nje zdravljenje. Na dobrodelnem koncertu so nastopili učenci 
brežiške glasbene šole z Mešanim pevskim zborom Viva. Lions 
klub Brežice je Alini doniral 3000 € zbranih sredstev, simboli-
čen del sredstev pa tudi glasbeni šoli, ki vsako leto razveseljuje 
s svojim ustvarjalnim programom. Člani kluba že nadaljujejo z 
naslednjo akcijo, v sklopu katere bodo zbrana sredstva namenje-
na deklici iz občine Brežice, oboleli z rakom. Sredstva za pomoč 
deklici zbirajo na svojem računu oz. vse dobre ljudi, ki bi želeli 
pomagati, vabijo, da se udeležijo tradicionalnega teka s sprem-
ljajočim program, katerega moto je »Tečem, da pomagam« in bo 
potekal predvidoma 2. junija v Termah Čatež. 
 Vir: Lions klub Brežice

Brežiški lionsi za Alino

RADEČE – Mladinska gledališka skupina »Junaki«, ki deluje 
pod okriljem Gledališkega društva Radeče že več kot polo-
vico desetletja, se je 10. marca na domačih odrskih deskah 
predstavila z novo predstavo, ki nosi naslov Neizsledjivi in 
govori o nečustvenem tehnološkem svetu. 

Osrednji lik v gledališki zgodbi je Barbara (Dea Vran Durmiše-
vić), ki se nepričakovano znajde v mestu, med ljudmi, katerih 
preteklost je neznana, izbrisana – neizsledljiva, edinega zave-
znika najde v Aresu, nekoč Erazmu (Tim Cetin), a njegova vpe-
tost v nov svet je premočna, da bi odločno ustavil kolesje siste-
ma. Še najboljši približek želje po spremembah znotraj sistema 
sicer izkazuje preudarni Fobos (Miha Čebin), a kot v realnem 
svetu, tudi v Neizsledljivih, večina nadvlada manjšino. Tako se 
Erida (Ula Knavs), Ker (Anamarija Oblak), Erinja (Anja Kle-
novšek), Temida (Tjaša Zajec), Fama (Nika Tržan) ter par Eros 
(Andraž Starina) in Selena (Lea Titovšek) vrtijo v začaranem 
krogu, iz katerega ne morejo ali ne želijo izstopiti.
»Predstava je neobičajna in nepredvidljiva, saj želi pustiti pečat. 
Primerna je za vse starostne skupine, vendar zaradi dolžine ni 
primerna za mlajše od dvanajstih let. Je čustveno, karakterno, ko-
reografsko in plesno podkrepljena, tako da lahko vsak gledalec 
najde elemente, ki so mu zanimivi,« je sporočil mentor in režiser 
predstave Anže Rus ter dodal, da mladinsko gledališko skupino 
Junaki (skupaj z režiserjem) sestavljajo mlajši od 22 let. »Večina 
igralcev obiskuje deveti razred osnovne šole, le ena igralka obi-
skuje osmega, zato nam povezanosti in mladostne igrivosti ne 
primanjkuje. S svojimi predstavami želimo opozoriti na aktual-
ne tabuje in tematike, ki jih mnogokrat spregledamo, a vseeno v 
veliki meri krojijo naše življenje,« je še dodal. 
 S. R./Vir: Gledališko društvo Radeče 

Neizsledljivi pustili sled

Gledališka skupina Junaki s predsednicu društva
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Projekt izvajamo od leta 2016. Do danes smo v projektu uspeš-
no zaključili že 62 programov za zaposlene posameznike in podje-
tja. Zaposleni Posavci se zavedajo pomena pridobivanja in razvoja 
različnih kompetenc, ki jih potrebujejo za uspešnejše opravljanje 
dela. Najbolj je izražena potreba po znanju tujih jezikov. V sklo-
pu projekta so se na različnih stopnjah učili angleščino, nemšči-
no, francoščino, ruščino, španščino … in pridobili veliko novega 
znanja, spoznali nove ljudi in se povezovali med seboj. Izvedli smo 
tudi več računalniških programov, tečajev slovenščine za tujce, 
usposabljanj za življenjsko uspešnost, komunikacij, partnerji tudi 
priprave na pridobitev certifikatov NPK in drugo.

Direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak je vesela, da se 
zaposleni Posavci v tako lepem številu udeležujejo brezplačnih iz-

obraževanj, ki so namenjena podjetjem in prednostno zaposle-
nim, ki imajo doseženo največ srednjo izobrazbo in so starejši 
od 45 let. Raziskave, ki so jih opravili v Evropski uniji, so pokazale, 
da se starejši zaposleni redkeje vključujejo v dodatna izobraževa-
nja in usposabljanja, zato so v slabšem položaju glede na mlajše 
zaposlene, zato je namen omenjenega projekta ponuditi zaposle-

nim v Posavju možnost brezplačnega izobraževanja in povečati nji-
hovo vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompeten-
ce, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti 
in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 
Sodelujemo s podjetji v regiji Posavje, ki so prepoznala en-
kratno priložnost in ponudila svojim zaposlenim kvalitetna 
brezplačna izobraževanja, z izvedbo katerih so bili zelo zado-

voljni. Tečaji so potekali na sedežu podjetij. V prihodnjih mese-
cih načrtujemo nove izobraževalne programe in nove skupine, 
zato vabimo vse zaposlene in podjetja v Posavju, da skupaj poskr-
bimo za dvig kompetentnosti zaposlenih. Pridružite se nam lahko 
pri pridobivanju ali razvijanju naslednjih kompetenc: računalniške, 
komunikacijske, sporazumevanje v tujih jezikih. Veseli bomo izo-
braževalnih pobud in odziva posameznikov in podjetij v Posavju. 

Izobraževalne programe za zaposlene izvajamo tudi v drugih ob-
činah v Posavju, ker se želimo na ta način približati podjetjem in 
zaposlenim. 

Zaposleni Posavci se najraje učijo tujih jezikov in računalništva

Več o projektu na spletni strani: 
www.lukrsko.si, 

telefonski številki 07 48 81 171 
ter na Facebook strani Ljudske univerze Krško.

Naši udeleženci so zadovoljni z uporabnimi in kakovostnimi izobraževanji. O pridobivanju kompetenc so povedali: 
Blaž, udeleženec tečaja angle-
ščine, pravi: »Všeč mi je bil po-
tek predavanja, prilagajanje na-
šim potrebam, s tečajem sem 
zelo zadovoljen, pridobil sem 
kar dosti znanja in upam na kaš-
no nadaljevanje tečaja.« 

Matjaž, udeleženec programa 
komunikacije, je izjavil: »Usmer-
jeno predavanje, ki učinkovi-
to povezuje teoretične vsebine 
s praktičnimi primeri in aktivno 
vključuje udeležence. Mislim, da 
ste veliko pripomogli k boljši po-
vezanosti članov našega tima. 
Vse pohvale predavatelju.« 

Petra, predavateljica v tečaju 
slovenščine za tujce: »Pouče-
vanje tujcev je zelo zanimivo in 
dinamično, udeleženci so zelo 
motivirani in si želijo pridobiti 
znanje slovenščine za vključitev 
v delovno okolje in sobivanje v 
vsakdanjih situacijah.«

Udeleženca tečaja Excel – zna-
nje za večjo uspešnost Miloš in 
Rafko pravita: »Podane vsebine 
so nujna znanja vsakega uradni-
ka,« ter »Pridobljeno znanje mi 
bo pomagalo pri reševanju vsa-
kodnevnih službenih obveznosti. 
Pridobljeno znanje bi bilo smisel-
no obnavljati in dopolnjevati.« 

Ljudska univerza Krško izvaja projekt Pridobivanja kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019. Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega 
sklada. Ljudska univerza Krško je vodilni partner v konzorciju skupaj z Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice in Izobraževalnim centrom Prah, d. o. o., izvajamo izobraževalne programe za zaposlene, s 
katerimi pridobivajo in razvijajo jezikovne, računalniške, komunikacijske in strokovne kompetence ter s tem dvigujejo svojo usposobljenost pri delu in v osebnem življenju.

Podelitev potrdil, januar 2018

Začetni računalniški tečaj, 2017

Podelitev potrdil, junij 2017

BISTRICA OB SOTLI – 27. 
marca smo učenci pod vod-
stvom svojiH mentorjev 
pripravili tradicionalno 
marčevsko prireditev Poz-
drav pomladi, na kateri smo 
obiskovalce preko pregovo-
rov in lepih misli popeljali 
na pomladni vrtiljak veselja 
in mladosti.

Pred začetkom prireditve sta 
čakajoče obiskovalce kuharsko 
zabavala s pripravo piščančjih 
zrezkov v smetanovi omaki de-
vetošolca Žan in Luka. Preden 
smo se učenci predstavili s kul-
turnim programom, sta nav-
zoče nagovorila župan Franjo 
Debelak in naš ravnatelj Bo-
gomir Marčinković.

Na odru so se najprej predsta-
vili drugošolci s prizorom O ve-
liki repi, s katerim so potrdili 
pregovora »V slogi je moč« in 
»Lepa beseda lepo mesto naj-
de« ter dokazali, da je še kako 
pomembno, da združijo moči 
tudi tisti, ki jih sicer ne bi ni-
koli. Tretješolci so s plesni-
mi gibi potrdili, da za dežjem 
vedno posije sonce in predsta-
vili pesem o pravi mami. Prvo-
šolca Jakob in Andraž sta se 
predstavila s pesmico Kore-
njak in dokazala, da je res, da 
ima strah samo velike oči ter 
da tudi pri najmanjših drži 
pregovor »Strah je okrog vo-
tel, znotraj ga pa nič ni«.  S pe-
smimi so vsem razvedrili srce 
člani otroškega pevskega zbo-

Bistriški Pozdrav pomladi

ra, četrtošolci pa so predstavi-
li miško, ki si je pregovor »Vsak 
je svoje sreče kovač« razlaga-
la dobesedno in si je zato sko-
vala svojo mišjo srečo. Da nas 
lahko osrečuje tudi ples in pri-
zadevanje za skupni cilj, so do-
kazala dekleta iz sedmega ra-
zreda, ki so zaplesala na vroče 
španske ritme, Teja pa je vse 
popestrila še z gimnastični-
mi vložki. Liza iz šestega ra-
zreda je nato na kitaro zaigra-
la Koračnico. Tako pri plesu 
kot pri igranju inštrumen-
ta je nujno treba upoštevati 
pregovor »Vaja dela mojstra«. 
Sledil je nastop mladinskega 
pevskega zbora, ki je potrdil 
misel znanega skladatelja Ri-
charda Wagnerja, ki je rekel, 
da je najstarejše, najpristnej-
še in najlepše glasbilo, katere-
mu se mora današnja glasba 
zahvaliti, da je sploh tu, člo-

veški glas. Na prireditvi smo 
poslušali tudi slovensko po-
pularno glasbo, saj se je deve-
tošolka Valentina z igranjem 
na kitaro in petjem predstavila 
s pesmijo Nine Pušlar Svet je 
tvoj, spremljale pa so jo sošol-
ke Eva, Lara, Katarina in Ma-
ruša. Zadnji so na oder stopili 
Ema, Petra in Alen iz sedmega 
razreda, ki so v humornem pri-
zoru podali veliko nasvetov za 
zdravo življenje in z njimi do-
dobra nasmejali obiskovalce.

Prireditev sva povezovala de-
vetošolca Jasmina in Niko. 
Preden sva se poslovila, sva 
obiskovalce povabila na po-
gostitev, ki je bila pripravljena 
pred šolo, in jih opomnila, naj 
ne pozabijo ob odhodu domov 
vzeti cvetoče pozornosti.
 Jasmina Motoh 
 in Niko Mlinarič

Nastopil je tudi otroški pevski zbor.

SEVNICA – V večnamenskem 
prostoru sevniške knjižnice 
se je 22. marca odvijal prvi 
izmed domoznanskih veče-
rov, na katerih bo poteka-
la predstavitev posameznih 
krajevnih skupnosti v sev-
niški občini. Tokratni večer 
je bil namenjen KS Krmelj. 

Življenje in delo ter geograf-
ske značilnosti krmeljske kra-
jevne skupnosti je predstavi-
la Slavica Mirt, ki skupnost 
vodi že tretji mandat. Del nje-
nega opisa je bil povezan tudi 
s Krmeljem, ki je industrijsko, 
trgovsko in tranzitno središče 
skupnosti, v kateri trenutno 
živi 1033 krajank in krajanov. 
Predsednica Društva Svobo-
da Krmelj Nevenka Flajs je 
spregovorila o delovanju dru-
štev, ki so aktivna na različnih 
področjih. Ob tem je poudarila 
tudi vlogo tamkajšnje osnov-
ne šole, ki daje krajevnemu 
središču in skupnosti živahen 
življenjski utrip. Prisotne na 
dogodku je pozdravil jamski 
škrat Knapec, ki je v času, ko 
je v Krmelju še deloval rudnik, 
pogosto delal družbo rudar-
jem (zelo rad je imel rudarsko 
malico). Večer so z nastopom 
obogatile še članice vokalne 
skupine Lokvanj, ki jih vodi 
Marica Knez, vodja literar-
ne sekcije Žarek Berta Logar 
z recitacijo lastne pesmi, za-

Domoznanski večer v knjižnici,
posvečen KS Krmelj

nimivo zgodbo Ines Metelko 
o skrivnosti starega kamnite-
ga mostu, ki še danes  povezu-
je Krmelj in Gabrijele, je preb-
rala Mateja Mandl Dirnbek, 
z zaigrano skladbo na citre se 
je predstavila Sabina Zaman. 

Za povezovanje dogodka je 
skrbela Ines Colner, bibli-
otekarka Tanja Mikolič je 
predstavila omenjeni projekt 
Knjižnice Sevnica, s katerim 
se želi le-ta še bolj približa-

ti uporabnicam in uporabni-
kom, zbrane pa je nagovorila 
tudi direktorica knjižnice Ani-
ta Šiško ter povabila še k ogle-
du razstave o KS Krmelj na do-
moznanskem oddelku, ki je na 
ogled do konca meseca maja. 
Do 2. aprila je bila na ogled 
tudi likovna razstava XIII. li-
kovne kolonije Krmelj 2017 
(omenjena kolonija poteka v 
organizaciji likovne sekcije, ki 
jo vodi Ana Hočevar, od leta 
2009).  S. Radi

Lik jamskega škrata Knapca je po idejni zasnovi Rada Ko-
strevca in Staneta Pečka upodobil ilustrator Miki Muster, ki 
je del svojega otroštva preživel v Krmelju.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Cena storitev za komunalo nižja, 
višina omrežnine nekoliko višja
Občinski svet je na zadnji, 30. redni seji sprejel predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, 
zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov. Te so se zaradi nekoliko višjih vrednosti omrežnin v 
povprečju povečale za 2,6 %, sicer pa se višina cene storitve znižuje.

Obvezne gospodarske javne služ-
be v posamezni občini se izvaja-
jo pod zelo različnimi pogoji, kot 
so naravni pogoji, gostota prebi-
valstva oziroma razpršenost na-
selij in s tem velikost vodovodne-
ga oz. kanalizacijskega omrežja. 
Vse to pa vpliva na lastno ceno. 

Iz primerjalne analize izvajanja 
gospodarske javne službe oskr-
be s pitno vodo za leto 2016, ki 
so jo izdelali na Inštitutu za jav-
ne službe, je razvidno, da so po-
goji izvajanja javne službe na ob-
močju občine Krško, v primerjavi 
z drugimi izvajalci javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Sloveniji, 
težji. Omrežje javnih vodovodov 
v občini Krško je dolgo in razveja-
no, z manjšim številom odjemnih 
mest glede na povprečje, posle-
dično je tudi količina načrpane 
in prodane vode nižja. Površina 
oskrbovalnega območja je nižja 
od povprečne vrednosti, število 
oskrbovanih prebivalcev pa dos-
ti manjše od povprečja, kar po-
meni, da je za izvedbo storitve 
treba prevoziti daljšo transpor-
tno pot. Gostota poseljenosti je 
nizka, nižje je število prevzemnih 
mest/km2 ter količina zbranih 

odpadkov na km, ki sta pod pov-
prečjem. Bistveno večja od pov-
prečja pa je zbrana količina od-
padkov na kg/prebivalca.

V občini Krško imamo več kot 
740 kilometrov vodovodnega 
omrežja, na katerega je priklju-
čenih 89 % prebivalcev, imamo 
več kot 110 objektov. Razpola-
gamo z več kot 130 kilometri ka-
nalizacijskega omrežja in več kot 
50 objekti; komunalne odpadke 
pa je treba zbrati na 34.500 hek-
tarjih površine za 25.800 prebi-
valcev.

Cena za dejavnost oskrbe s pi-
tno vodo je po določilih ured-
be sestavljena iz cene izvajanja 
storitev, ki se zaračuna glede 
na porabo, in iz stalnega dela 
(omrežnine oz. stroškov jav-
ne infrastrukture – amortizaci-
je), ki se zaračuna neodvisno od 
porabe, glede na priključno moč 
(npr. velikost vodomera). Omre-
žnina vključuje: stroške amor-
tizacije ali najema osnovnih 
sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura, stroške zavaro-
vanja infrastrukture javne služ-
be, stroške odškodnin, ki vklju-

čujejo odškodnine za služnost, 
povzročeno škodo, povezano 
z gradnjo, obnovo in vzdrževa-
njem infrastrukture javne služ-
be, stroške obnove in vzdrže-
vanja v obsegu nalog izvajalca 
javne službe, stroške nadome-
stil za zmanjšanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti ter osta-
le stroške. 

Cena izvajanja storitve oz. vo-
darina je del cene, ki vključuje 
stroške opravljanja storitev po-
samezne javne službe. Izračuna 
se tako, da se stroški opravljanja 
storitev posamezne javne službe 
delijo s količino opravljenih stori-
tev. Pri oblikovanju cen se mora-
jo upoštevati standardi in ukrepi 

za opravljanje posamezne javne 
službe, kot jih opredeljujejo dr-
žavni in občinski predpisi za po-
samezno javno službo. 
V skladu z Uredbo lahko občina 
prizna subvencijo za uporabni-
ke, kot so gospodinjstva ali izva-
jalci nepridobitnih dejavnosti. 
Zaračunana cena storitve javne 
službe je potrjena lastna cena, 
zmanjšana za subvencijo, in jo 
za storitve javne službe plača 
uporabnik. Subvencija bremeni 
proračun občine, tako bo iz pro-
računa občine Krško v letu 2018 
za ta namen porabljenih 162.900 
evrov (lani 218.774 evrov), in si-
cer na dejavnosti odvajanja ko-
munalnih voda 28 % ter na odva-
janju padavinskih voda 86,5 %.

Sestava vrednosti računa za gospodinjstva, ki so priklopljena na 
kanalizacijsko omrežje
Povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki je priklopljeno na kanali-
zacijsko omrežje, lahko pričakuje dvig položnice v povprečju za 1,4 
evra: omrežnina je višja za 2,24 evra, cena izvajanja storitev je niž-
ja za 0,84 evra.

Sestava vrednosti računa za gospodinjstva, ki niso priklopljena na 
kanalizacijsko omrežje
Povprečno 4-člansko gospodinjstvo, ki ni priklopljeno na kanaliza-
cijsko omrežje, lahko pričakuje dvig položnice za okoli 0,73 evra: 
omrežnina je višja za 1,33 evra, cena izvajanja storitev pa je niž-
ja za 0,6 evra.

Strategija razvoja turizma občine Krško 
2018 - 2022

Vabljeni na razvojno-trženjsko delavnico za ponudnike
v ponedeljek, 23. 4. 2018, ob 10.00 uri v sejni sobi A 

Občine Krško,CKŽ 14, 8270 Krško.
Teme:
1. Predstavitev rezultatov problemske analize, izvedene na 

prejšnji delavnici.
2. Identificiranje turističnih proizvodov in doživetij v občini 

Krško za razvojni preboj v prepoznavnosti na turističnem 
trgu. 

3. Predstavitev delovanja CPT Krško na področju promocije in 
trženja.

Prijave: info@cptkrsko.si na 07/490 22 21. 

PRISPEVAJTE PREDLOGE K STRATEGIJI RAZVOJA TURIZMA V 
OBČINI KRŠKO – Občina Krško in CPT Krško vabita vse občanke 
in občane, da v okviru priprave strategije razvoja turizma v občini 
z izpolnitvijo ankete prispevajo svoje mnenje in predloge, kakšno 
pot nadaljnjega razvoja turizma si želijo. Anketo lahko občanke in 
občani do 20. aprila izpolnijo na tej povezavi - https://www.1ka.
si/a/163370. Vsi podatki v anketi so zaupni. 

Milena Bogovič Perko – SDS je predlagala, da občinska uprava v 
vseh postopkih gradenj na teren pošlje svojega zastopnika, strokov-
njaka, kot neke vrste zagovornika pravic lastnikov zemljišč, ki bo pri 
izvajalcih izvajal nadzor del. 

Vlado Bezjak – DeSUS je predlagal, da na naslednji seji občinski svet 
sprejme spremembe in dopolnitve k rebalansu proračuna za pove-
čanje sredstev za zimsko vzdrževanje javnih cest drugega reda, za 
katere stroške krijejo krajevne skupnosti.

Anton Petrovič – SD je predlagal pregled ureditve hidrantnega 
omrežja v občini ter pripravo načrta, s katerim bodo seznanjena 
prostovoljna gasilska društva in iz katerega bo razvidno, na katerih 
hidrantih je možno polnjenje cistern med in po intervenciji. Predla-
gal je še zamenjavo drogov za zastave pred javnimi zavodi, saj, kot 
pravi, so le redke obešene v skladu z zakonodajo. 

Jože Olovec – SDS je predlagal, da občinska uprava pripravi navodi-
la za postopke javnih naročil kot pomoč krajevnim skupnostim, ter 
vprašal, ali obstaja ocena vrednosti vseh zemljišč v občini, ki so v za-
sebni lasti, a po njih vodijo javne poti. Predlagal je še, da se preve-
ri način prijavljanja velikega števila tujcev na eni hišni številki, kje ti 
dejansko živijo ter da se omeji nelojalna konkurenca v škodo obrtni-
kov. Zanimala ga je še razlika pri prodaji zemljišč.

Na podlagi  60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUD-
PP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-
odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), ter 35. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 79/16) Občina Krško s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) za 
Poslovno-stanovanjsko cono Brege

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za Poslovno-stanovanjsko cono Brege, ki ga je izdelal 
Topos d.o.o., Novo mesto, v marcu 2018.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 19. aprila do vključ-
no 18. maja 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih KS Krško polje. Javna obravnava bo v torek, 
24. aprila 2018, ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Drnovo.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lah-
ko podajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo 
na obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v »zadevi« navedejo 
ključne besede »OPPN za Poslovno-stanovanjsko cono Brege«. 
Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani Občine Kr-
ško http://www.krsko.si. 

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko si je konec marca s sodelav-
ci, članom občinskega sveta in direktorjem Agencije za radioaktivne 
odpadke mag. Sandijem Virškom na povabilo župana pobratene ob-
čine Obrigheim ogledal jedrsko elektrarno v razgradnji v nemškem 
Neckarwestheimu. Kot je poudaril župan, so s tem ogledom spoz-
nali nemški energetski koncept brez jedrske energije, a kot dodaja, 
je zanesljivost dobave električne energije le z obnovljivimi viri ener-
gije, kot je vetrna energija v Nemčiji, v prihodnosti vprašljiva in da, 
kot kaže, zaenkrat zanesljive alternative jedrski energiji še ni. Prva 
jedrska elektrarna je namreč v Nemčiji vrata zaprla v letu 2003, sle-
dila je še elektrarna Obrigheim v letu 2005. Prvi blok jedrske elek-
trarne v Neckarwestheimu je z obratovanjem prenehal v 2011, raz-
gradnja poteka od lani in bo trajala od deset do petnajst let. Drugi 
blok naj bi z obratovanjem prenehal do leta 2022.

Krško na ogledu razgradnje 
nemške jedrske elektrarne

Pobude, vprašanja in predlogi 
članov občinskega sveta:
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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. 

Kuža HANK (18062-P) 
je odrasel, že starejši samec niž-
je rasti. Prijazen je do ljudi, rad v 
njihovi družbi, navajen na povo-
dec. Hank potrebuje topel dom, 
kjer bodo zanj dobro skrbeli in 
ga imeli radi.

Kuža TAČKO (18097KK) 
je samček, poln energije. Star je 
približno eno leto in se počasi že 
navaja na povodec. Rad ima ot-
roke ter uživa v družbi ljudi. Želi 
si nov dom, kjer bodo zanj dob-
ro skrbeli. 

Kuža TIMI (18101B) 
je pet mesecev star samček sre-
dnje rasti in živahnega karakter-
ja. Kot vsak mladiček bi se rad 
igral in imel svoj dom. Išče la-
stnike, ki bodo zanj lepo skrbeli 
ter se z njim ukvarjali. 

BREŽICE – Na velikonočni ponedeljek je v prenovljenem Slomško-
vem domu potekal blagoslov zimske kapele svetega Križa, ki se ga 
je na povabilo domačega župnika Milana Kšele udeležil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan. 

Kapelo in opremo, ki je bila po besedah župnika Kšele narejena in 
postavljena z veliko ljubeznijo, vero in občutkom domačnosti ver-
nikov, je blagoslovil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Ob tej prilož-
nosti je Župnija Brežice izdala tudi zloženko, ki predstavlja nastanek 
in opremo kapele ter posameznike, ki so pri tem sodelovali.

V svojem nagovoru je župnik Milan Kšela predstavil zgodovino se-
danjega Slomškovega doma – nekdanje stare osnovne šole Brežice, 
ki je propadala vse od leta 1972. Po osamosvojitvi Slovenije v letu 
1991 so se družbene razmere toliko spremenile, da je Župnija Breži-
ce to starodavno stavbo iz leta 1824 po dolgotrajnih naporih in de-
nacionalizacijskih postopkih vrnila v svojo last. Stavba, ki so jo leta 
2004 poimenovali Slomškov dom, je po dolgoletni obnovi dobila 
novo vsebino, svoj prostor so v njej našla društva in župnijska Kari-
tas, v njej pa je nastala tudi zimska kapela svetega Križa. 

V izdani zloženki o kapeli so predstavljeni ljudje, ki so zaslužni za iz-
delavo načrtov in opreme kapele. Med zaslužnimi so člani gradbe-
nega odbora na čelu z Jožetom Kelharjem, ki so spremljali in vodi-
li obnovo Slomškovega doma. Del opreme kapele je izdelal pokojni 
Martin Pavlovič, dolgoletni cerkveni ključar in kiparski mojster sa-
mouk, ki je orehovo drevo oblikoval v podobo Križanega, pozneje 
pa je izdelal še kipa Marije in bl. Antona Martina Slomška. Članica 
gradbenega odbora Mihaela Prevejšek je v letu 2011 z družino iz-
delala projekt opreme za kapelo, naslikala je tudi križev pot. Ostalo 
opremo za kapelo je izdelalo Mizarstvo Jože Kržan z Bojsnega, kro-
nogram, ki se nahaja v kapeli, je sestavil škof dr. Jožef Smej, obliko-
vala Tanja Prevejšek, izdelal pa Franc Kelher iz Celja. 

V četrtek, 5. aprila 2018, je v pro-
storih Mladinskega centra Breži-
ce pogodbe za sofinanciranje 
programov in dejavnosti podpi-
salo 155 organizacij, od tega 143 
nevladnih organizacij, šest jav-
nih zavodov (osnovne šole, cen-
ter za socialno delo in varstve-
no-delovni center za dejavnosti, 
ki so izven njihovih javnih nalog) 
in šest župnij. Sodelavci z Od-
delka za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo, kmetijstvo in ra-
zvoj občine Brežice, ki pokriva-
jo pretežni del javnih razpisov, 
in vodja oddelka Patricia Čular 
so predstavili rezultate že izvede-
nih razpisov.

155 organizacij je na javne raz-
pise šestih področij (mladina, 
zdrav stveno in socialno varstvo, 
ljubiteljska kultura, drugi pro-
grami kulture, šport in turistična 
društva) oddalo 176 vlog (uspe-
šnih je bilo 162 prijav), za namen 
športa je bilo 48 vlogam razde-
ljenih 410.000 evrov (tu so upo-
števana tudi sredstva za najem 
športnih objektov za vadbe), 
za namen programov za mlade 
20.000 evrov za 21 projektov (17 
vlog), na področje kulture je bilo 
razdeljenih 149.979 evrov (42 
vlog), na področju zdravstvene-
ga in socialnega varstva 56.271 
evrov za 37 vlog in za turistična 
društva 22.864 evrov (18 vlog). 

Najvišji dodeljen znesek zna-
ša 65.562,29 evra (z najemni-
no), povprečen dodeljen znesek 
sredstev znaša 3.433,22 evra. 
101 prejemnik razpisanih pro-
računskih sredstev je na podla-
gi oddane prijave pridobil za so-
financiranje 1.000 evrov ali več, 
71 prejemnikov pa je pridobilo 
sredstva v višini do 1.000 evrov. 

Občina Brežice ustvarja 
spodbudno okolje za delovanje 
društev

Župan Ivan Molan je dejal, da 
smo v občini Brežice lahko po-
nosni na bogato društveno živ-
ljenje, ki ga soustvarjajo števil-
ne nevladne organizacije – od 
društev, zvez, zavodov in vse do 
ustanov. Nevladne organizacije 
so tiste, ki s svojim delom in pro-
grami prispevajo k razvoju obči-

Blagoslov zimske kapele v Slomškovem domu

Za programe in dejavnosti nevladnih organizacij 
Občina Brežice namenja 1 milijon evrov
BREŽICE – Občina Brežice redno namenja proračunska sredstva za programe in delovanje nevladnih organizacij na raz-
ličnih družbenih področjih. Ker želi občina delovati pregledno, je že tretje leto zapored pripravila dogodek, na katerem 
je župan Ivan Molan predstavnikom nevladnih organizacij predal pogodbe za sofinanciranje, predstavljeni pa so bili 
tudi rezultati javnih razpisov in izbrani programi.

ne, pestremu utripu družbene-
ga življenja in h kakovostnemu 
bivanju vseh občank in obča-
nov. V ta namen Občina Brežice 
skozi razpise v letu podpre več 
kot 200 nevladnih organizacij ter 
skupno njihovemu delovanju na-
meni skoraj 1 milijon evrov ne-
posrednih proračunskih sredstev 
(tu so zajeta tudi sredstva za na-
jeme prostorov). Kljub neneh-
nemu zniževanju proračunskih 
prihodkov s strani države obči-
na ohranja višino razpoložljivih 
sredstev za sofinanciranje dela 
društev, delovanje društev pa 
Občina podpira tudi z zagotavlja-
njem kakovostne infrastrukture 
(športna infrastruktura, obnova 
in gradnja večnamenskih domov 
ipd.) in izboljševanjem ostalih 
pogojev. Da je v bre žiški občini 
spodbudno okolje za nevladne 
organizacije, kaže tudi število 
registriranih društev. Po podat-
kih Agencije Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in stori-
tve (AJPES) je v začetku letošnje-
ga leta na območju občine delo-
valo kar 309 društev oz. 12 več 
kot v istem času lani. 

Kateri razpisi so še oz. bodo 
aktualni v 2018?

Do 24. aprila 2018 je še odprt 
javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov ohranjanja in spodbu-
janja razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini Brežice za leto 
2018, do 20. aprila 2018 pa so 
možne prijave na javni razpis za 
sofinanciranje letnih programov 
društev upokojencev in na javno 
povabilo za izbor izvajalca drugih 
izobraževalnih programov v letu 
2018. 

V aprilu 2018 bo objavljen še 
javni razpis za sofinanciranje 
poletnih prireditev izven mesta 
Brežice v letu 2018, meseca av-
gusta sledi objava javnega razpi-
sa za pospeševanje razvoja pod-
jetništva v občini Brežice. 

Številne in dobro obiskane 
aktivnosti na področju kulture 
in športa 

Kulturno podobo brežiške obči-
ne je v letu 2017 po podatkih iz 
poročil o redni dejavnosti dru-
štev izvajalo 27 društev s 60 sek-
cijami, s 1.503 dejavnimi člani in 
54 mentorji, medtem ko so je v 
programe Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD) Ob-
močne izpostave (OI) Brežice 
v letu 2017 vključevalo 2.992 
udeležencev iz vseh dejavnih 
društev, iz osmih osnovnih šol 
s podružnicami in vrtci ter dija-
ki iz Gimnazije Brežice in posa-
mezniki. JSKD Območna izposta-
va Brežice pa se lahko pohvali s 
podatkom, da je njihove priredi-

tve v letu 2017 obiskalo več kot 
7.000 obiskovalcev.

Športna društva in klubi bodo v 
letu 2018 izvedli programe vadb 
v obsegu 27.596 ur, v športne 
aktivnosti se bo v tem letu vklju-
čevalo 6.606 občank in občanov, 
od tega je kar 1.030 registriranih 
tekmovalcev.

Sredstva tudi za gasilsko 
zvezo in prostovoljna gasilska 
društva 

Občina Brežice redno namenja 
sredstva za delovanje, izobra-
ževanje in opremo prostovolj-
nih gasilskih društev ter občin-
ske gasilske zveze. V letu 2018 
bo za namen izvajanja gasilske 
službe občina namenila 291.000 
evrov proračunskih sredstev. 

Proračunska sredstva za 
letovanje otrok, festival stare 
glasbe in kulturo

Poleg razpisanih sredstev je skla-

dno z Odlokom o proračunu Ob-
čine Brežice za leto 2018 in le-
tnimi programi za posamezno 
področje Občina Brežice za pre-
poznane izvajalce posameznih 
nalog v javnem interesu pripra-
vila neposredne pogodbe. 

Na področju zdravstvenega in 
socialnega varstva Občina Breži-
ce sklepa pogodbo z Zvezo prija-
teljev mladine Krško za izvedbo 

letovanja zdravstveno in social-
no ogroženih otrok iz občine. Na 
področju kulture občina sklepa 
pogodbi z Zavodom ARS Ramovš 
za izvedbo festivala stare glasbe 
»Seviqc Brežice« na območju ob-
čine Brežice in z Javnim skladom 
Republike Slovenije, Območno 
izpostavo Brežice za programe 
izobraževanja in prireditev pre-
glednega značaja na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Župan Ivan Molan s predstavniki društev na področju kulture
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Sevniška območna organizacija Javnega sklada Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti je prejšnji teden pripravila revijo otroških 
in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 2018 z naslovom »Poj 
z menoj«. Po uvodnem pozdravu župana Srečka Ocvirka so se na 
odru Kulturne dvorane Sevnica zvrstili: Otroški pevski zbor »Son-
ček« Osnovne šole Krmelj, Otroški pevski zbor Osnovne šole Blanca, 

Otroški pevski zbor »Zvonček« Osnovne šole Tržišče, Otroški pevski 
zbor Osnovne šole Boštanj, Otroški pevski zbor Osnovne šole Mila-
na Majcna Šentjanž, Mladinski pevski zbor Osnovne šole Boštanj, 
Mladinski pevski zbor »Osminke« Osnovne šole Sava Kladnika Sev-
nica, Mladinski pevski zbor Osnovne šole Blanca, Mladinski pevski 
zbor Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž in Mladinski pevski zbor 
»Žarek« Osnovne šole Tržišče. V zaključku so s skupno pesmijo šte-
vilčno občinstvo razveselili tudi vsi združeni sestavi, skupaj kar 250 
mladih pevk in pevcev. Revijo je strokovno spremljala Tatjana Mi-
helčič Gregorčič, povezoval pa Vili Zupančič.

Raziskovalni tabor Lisca 2018: 
povabilo k sodelovanju

Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Občina Sevnica sta 
organizatorja raziskovalnega tabora Lisca 2018, ki bo potekal 
od 9. do 14. julija 2018 na Lisci. K prijavi za udeležbo in aktiv-
no sodelovanje organizatorja vabita dijake in študente, mož-
nost prijav je za do 40 udeležencev.

Na prijetni in zelo priljubljeni planinski točki na Posavskem hri-
bovju bo ta lokacija v sklopu raziskovalnega tabora projektno 
raziskana v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. V razisko-
valnih skupinah krajinskega načrtovanja, upravljanja podeželja, 
etnologije, meteorologije, astronomije, okoljevarstva, naravo-
slovja, geografije, turizma, naravne in kulturne dediščine, soci-
ologije, športa, pridobivanja energije iz naravnih virov, agrarne 
ekonomije, inovativnega pristopa učenja, sonaravnega in traj-
nostnega bivanja bodo udeleženci pripravili idejne predloge za 
oblikovanje novega učnega okolja, ki bo podprto s sodobno teh-
nologijo. Inovativni prostor bo namenjen učenju učencev raz-
ličnih starostnih skupin, prostoru za igro, športu in rekreaciji, 
druženju, spoznavanju sebe in sovrstnikov ter sprostitvi. Pro-
storsko urejen prostor bo nudil tudi dodatne možnosti za ra-
zvoj turizma v lokalnem okolju, ki bo v letu Evropske kulturne 
dediščine svojevrstna posebnost.

Delo udeležencev bo obsegalo aktivno sodelovanje: spremlja-
nje strokovnih predavanj, raziskovanje okolja, delo v raziskoval-
ni skupini, oblikovanje strokovnega članka, zaključnega poročila 
in predstavitev rezultatov raziskovalne skupine na dan predsta-
vitve idejnega projekta. Interdisciplinaren pristop projektnega 
dela je enkratna možnost za sodelovanje, učenje in pridobiva-
nje izkušenj ter druženje udeležencev in udeleženk srednjih šol, 
višjih šol, fakultet in univerz z interesom aktivnega raziskovanja 
v občini Sevnica.
Prijave se zbirajo do 15. junija 2018 na e-naslova 
andreja.tomazin@csod.si oziroma posavje@csod.si, kjer je na 
voljo tudi e-prijavnica. Po preteku roka za prijavo bosta končni 
izbor kandidatov opravila oba organizatorja. Pri izboru udele-
žencev bo komisija zagotovila zastopanost različnih učnih pro-
gramov, ki ustrezajo vsebinam, ki so predmet raziskovalnega 
tabora.
Prednost pri prijavi in udeležbi imajo udeleženci iz sevniške ob-
čine, vsak aktiven udeleženec pa bo imel stroške bivanja in pre-
hrane poravnane s strani Občine Sevnica. Kandidati bodo o iz-
boru obveščeni do 1. junija 2018.

Pričela so se pripravljalna dela 
na območju bodočega sevniškega stadiona
V teku so pripravljalna dela v sklopu priprave na projekt izgradnje sevniškega stadiona, ki bo skladno z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom umeščen na lokaciji ob že zgrajenih športnih objektih, med njimi športnim domom 
in bazenom.

Gre za projekt izgradnje še edi-
nega manjkajočega športnega 
objekta in bo največja investi-
cija občine na področju športa. 
Za izvedbo investicije je Občina 
Sevnica od leta 2007 do 2014  
odkupila tri hektarje zemljišč z 
dvema stanovanjskima objekto-
ma. Za zemljišča je bilo name-
njenih 510.000 evrov.

V letu 2014 je bil sprejet občin-
ski podrobni prostorski načrt za 

stadion s spremljajočimi objek-
ti ob športnem domu in bazenu, 
ki je opredelil tudi faznost izved-

be. V prvem delu je predvidena 
izgradnja stadiona z velikim no-
gometnim igriščem in 400-me-
trsko tekaško stezo.

Še pred tem pa je treba izves-
ti pripravljalna dela, ki zajema-
jo stabilizacijo pobočja, in ta so 
v izvajanju v teh tednih. Prip-
ravljalna dela potekajo na pod-
lagi projektne dokumentacije za 
stabilizacijo pobočja na obmo-
čju načrtovanega atletskega sta-

diona z nogometnim igriščem, 
pripravljene po pregledu pobo-
čja in geomehanskega sondira-

nja ter pridobljenega gradbene-
ga dovoljenja.

Dela zajemajo odstranitev vrtov 
in obstoječega travnatega no-
gometnega igrišča, odstranitev 
humusa na celotnem pobočju 
ter deponiranje znotraj grad-
bišča, ureditev gradbiščne ces-
te, izvedbo odvodnjavanja ob-
močja z globokimi drenažami 
in drenažnimi rebri, odkop po-
bočja, izkop in gradnjo kamni-
to betonskega zidu v dolžini ok-
rog 150 metrov ter vgrajevanje 
izkopnega materiala v plasteh, 
da se bo izvršila konsolidacija 
terena. Finalna površina stadio-
na se izdela v naslednji fazi. Pro-
jekt je zasnovan tako, da se iz-

kopane mase materiala znotraj 
gradbišča izenačijo, zaradi česar 
materiala ne bo treba izvažati iz-
ven gradbišča.

Izvajalec projekta stabilizacije 
terena je podjetje Rafael d.o.o. 
Sevnica, vrednost pogodbe pa 
znaša dobrih 370 tisoč evrov. 
Dela bodo skladno s pogodbe-
nim rokom izvedena v roku treh 
mesecev.

Po zaključeni stabilizaciji terena 
se bodo pričeli postopki izbora 
izvajalca za projektiranje špor-
tnega objekta – stadiona z ve-
likim nogometnim igriščem in 
400-metrsko tekaško stezo.

Pogled na širše območje poteka ureditev

Lisca s pogledom na dolino reke Save

29. marca je TVD Partizan v Boštanju gostil mlade lutkarje sevniške 
občine. Na vsakoletnem območnem srečanju se je predstavilo pet 
zasedb: lutkovna skupina Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, lut-
kovna skupina Knapec Osnovne šole Krmelj, lutkovna skupina Pika-
polonice Osnovne šole Tržišče, lutkovna skupina Ostržek Osnovne 
šole Milana Majcna Šentjanž in lutkovna skupina Vrtavke Osnovne 
šole Boštanj. Srečanje je strokovno spremljala Jelena Sitar, pozdrav-
ni nagovor je lutkarjem, mentorjem skupin in gledalcem namenil žu-
pan Srečko Ocvirk, povezovalka programa pa je bila Katja Pibernik, 
koordinatorica sevniške območne izpostave Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za kulturne dejavnosti, ki je dogodek tudi organiziral.

Skrbna priprava na čas, ko zacveti encijan
V drugi polovici meseca aprila in prvih majskih dneh na Lovrencu 
cveti encijan, Clusijev svišč. Rastišče je opredeljeno kot zavarovano 
območje, ki ima status naravnega spomenika in se nahaja v bližini 
Lisce. Posebno skrb rastišču namenja Planinsko društvo Lisca Sev-
nica, ki se vsako leto pred cvetenjem temeljito pripravi na sezono, 
ko območje objame kraljevsko modra barva.
V sodelovanju med Planinskim društvom Lisca Sevnica, Kozjanskim 
parkom, Občino Sevnica in Komisijo za varstvo gorske narave Pla-
ninske zveze Slovenije bo sredi aprila najprej poskrbljeno za menja-
vo dela poškodovane in dotrajane zaščitne ograje okoli rastišča, v 
času cvetenja pa bo kot vsako leto potekalo tudi fizično varovanje 
rastišča. Ogledati si bo možno tudi razstavo o naravi Lovrenca in bli-
žnje okolice v nekdanji mežnariji pri cerkvici Sv. Lovrenca.
Planinsko društvo Lisca Sevnica vabi vse zainteresirane, da se jim pri 
navedenih akcijah pridružijo in tako sodelujejo pri ohranjanju varo-
vanja botaničnega bisera.

Sevniška športna dvorana je prejšnji četrtek gostila finale državnega 
prvenstva v rokometu za starejše dečke, v katerega so se letos uvr-
stile Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Boštanj 
in Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. Po napetih tekmah je naslov 
državnega prvaka osvojila Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. Tek-
movanje je potekalo v soorganizaciji Zavoda za šport Republike Slo-
venije Planica, Rokometne zveze Slovenije, Osnovne šole Sava Klad-
nika Sevnica, Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.

Poj z menoj

Skrbno negovanje pevske kulture v izvedbi najmlajših pevk in pev-
cev

V finalu državnega prvenstva slavila Sevnica

Zmagovalna ekipa z vodstvom šole in trenerjem Igorjem Povšetom

Območno srečanje lutkovnih skupin

Najboljši mladi slovenski rokometaši s kar dvema ekipama iz sev-
niške občine

Aktivno je tudi na vrtovih, ki so nadomestili vrte na območju bo-
dočega stadiona.
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Keramični, biološko kompatibilni zobni vsadki
Visoko estetska in dolgotrajna rešitev z najvišjo možno mero biokompatibilnosti

Zdrav, lep nasmeh krepi naše not-
ranje zadovoljstvo in pozitivno 
vpliva na našo samozavest. Zave-
dati se je potrebno, da je samoza-
vesten nasmeh močno povezan 
ne le z izgledom zob temveč tudi 
z njihovo pravilno in ohranitve-
no funkcijo. Zahtevam zdravega 
nasmeha lahko tako ugodimo z 
vzpostavitvijo harmoničnega in 
uravnoteženega ugriza, ki ga do-
sežemo z nadomeščanjem izgub-
ljenih zob.

Vstavitev zobnih vsadkov mora 
biti skrbno načrtovan oralno - 
kirurški postopek, izpeljan na 
podlagi natančno opravljenih di-
agnostičnih postopkov. Klinični 
pregled, anamneza, dvo- in tro- 
dimenzionalna rentgenska dia-
gnostika in načrt vaše protetične 
oskrbe narekujejo število zobnih 

vsadkov, njihovo dimenzijo in 
mesto vstavitve. Z zobnimi vsadki 
in nanje cementiranimi ali sidra-
nimi protetičnimi rešitvami nado-
mestimo manjkajoče zobe tako, 
da posnemajo izgled, občutek ter 
funkcijo naravnih zob (slika 1). 
Zavedanje o pomembnosti ce-
lostnega zdravja vaših ust na-
rašča in z njim tudi osveščenje 
o pomenu biokompatibilnosti 
materialov, ki jih v zdravstvu in 
zobozdravstvu vse pogosteje 
uporabljamo. Alternativno reši-
tev ‘’titanijevim’’ vsadkom pred-
stavljajo cirkonijevi zobni vsadki 
(slika 2), vsadki z najvišjo možno 
stopnjo biološke združljivosti z 
našim organizmom, skladni tudi s 
holističnim pristopom zdravljenja. 
Pojavnost alergij na cirkon je na-
mreč neznatna, ob tem pa zaradi 

bele barve keramični vsadki pred-
stavljajo tudi vrhunsko estetsko 
rešitev Manjkajoče zobe lahko 
protetično nadomestimo na več 
različnih načinov. Zobni vsadki so 
odlična rešitev v primeru zdravih 
nedotaknjenih zob ob vrzeli, ki 
jo oskrbimo brez nepotrebnega 
brušenja sosednjih zob (slika 3). 
Na zobni vsadek nato cementira-
mo biološko inertno keramično 
prevleko. Pri nadomeščanju več-
jega števila manjkajočih zob ob 
primernih strokovnih indikacijah 
(odlična ustna higiena, primeren 
tip dlesni, dovolj kostne opore, 
odsotnost nekaterih sistemskih 
bolezni) vstavimo večje število 
zobnih vsadkov. Oskrbimo jih s fi-
ksnim protetičnim nadomestkom 
kot je mostiček ali s snemljivim 
mostom oziroma totalnim snem-
nim pripomočkom. Opisane konč-
ne protetične rešitve se razlikujejo 
pri vsakem posamezniku, saj so 
načrtovane glede na vaše potrebe 
ter želje. Prav tako pa cirkonijevi 
zobni vsadki nudijo številne, a za 
vsakega izmed vas različne pred-
nosti, naštete v nadaljevanju.

PREDNOSTI KERAMIČNIH     
ZOBNIH VSADKOV

Biokompatibilnost je lastnost ma-
teriala, ki ob vstavitvi v naše telo 
povzroči pravilen, neškodljiv odziv 
organizma. Vsadki iz cirkonijeve-
ga oksida ne vsebujejo kovin in 
tako niso podvrženi korozijskim 
spremembam v ustih za razliko 
od kovinskih materialov. Produkti 
korozije oziroma elektro - kemič-
nega raztapljanja so namreč lah-
ko vzrok za pojavnost alergičnih 
imunskih reakcij in preobčutljivo-
sti. Alergijski potencial keramičnih 
vsadkov je zaradi njihove sestave 
izjemno nizek. 

Bela barva vsadka zagotavlja viso-
ko estetski rezultat, kar je še pose-
bej pomembno pri nadomeščanju 
zob v sprednjem, vidnem področju 
vašega nasmeha. Tudi v težjih 
primerih, kjer je prisotno pomanj-
kanje kosti in mehkih tkiv (dlesni), 
prosevanje zobnega vsadka zara-
di njegove bele barve ne predsta-
vlja težave. 

Titanovi vsadki potrebujejo za 
zagotavljanje stabilnosti in dol-
goročnosti na mestu načrtovane 
vstavitve določeno količino ko-
stne oporne, zato je včasih pot-
rebno kirurško dograjevanje kosti 
nekaj mesecev pred implantacijo. 
Pri cirkonijevih vsadki se lahko 
takšnim posegom pogosto izog-
nemo. Slednji so namreč za raz-
liko od titanovih vsadkov v kosti 
popolnoma nepodajni, zato je za 
njihovo primarno stabilnost, t.j. 
stabilnost ob implantacija vsadka, 
zadostna manjša količina kosti, ki 
ga obdaja. 

Pri enodelnih cirkonijevih vsadkih 
za razliko od titanovih, ki se ve 
večji meri uporabljajo kot dvodelni 
vsadki, ni potreben dodaten kirur-
ški poseg za doseganje pravilne 
oblike dlesni, saj fazi implantaci-
je sledi priprava dela vsadka nad 
dlesnijo ter izdelava začasne pro-
tetične rešitve za 2 do 3 mesece. 
Cirkonijeve vsadke na ta način za 
čas do izdelave končnih prevlek z 
začasnimi rešitvami obremenimo 
še isti dan po vstavitvi. Pri klasič-
nih vsadkih v večini primerov prvi 
kirurški fazi po nekaj mesecih 
sledi odgrnitev vsadka in vstavi-
tev oblikovalnika dlesni – manjši 
kirurški postopek, ki zahteva lokal-
no anestezijo. Poseg predstavlja 
ponovno poseganje v integriteto 
že zaceljene dlesni. Nato približno 
2-4 tedne po drugem kirurškem 
postopku sledi priprava za izdela-
vo končne protetične rešitve. 

Z leti razvoja so cirkonijevi vsad-
ki dosegli strukturno trdnost pri-

merljivo s klasičnimi vsadki iz 
titanovega oksida, kar zagotavlja 
njihovo dolgoročno preživetje ter 
dolgoročnost protetičnih resta-
vracij, ki so nanje cementirane ali 
sidrane.
Na površini keramičnih vsadkov 
se zahvaljujoč dobrim fizikalnim 
in kemičnim lastnostim nabira 
manj bakterijskih oblog oziroma 
biofilma kot ob vsadkih iz drugih 
materialov. Z možnostjo vstavitve 
enodelnih keramičnih vsadkov je 
nabiranje oblog manjše kot v pri-
meru dvodelnih vsadkov, kjer se 
bakterije lahko zadržujejo na sti-
ku dveh delov, zobnega vsadka in 
nadgradnje. Manjša kot je količina 
zobnih oblog, manjša je možnost 
vnetja mehkih tkiv ob vsadku ter 
raznih zapletov.

Prav tako je dokazano, da ima-
jo mehka tkiva ob cirkonijevem 
vsadku visoko afiniteto do njego-
ve površine, na kateri se ustvari 
kakovosten pripoj dlesni. Tudi 
to dejstvo vodi do zmanjšanega 
pojava vnetja 
ob keramičnih 
vsadkih. Vne-
tje obzobnih 
tkiv poteka 
namreč ob zo-
beh in vsadkih 
na enak način, 
saj so vzroki 
in povzročitelji 
isti, razlika je 
le v časovnem 
poteku bolezni. 
Pri vsadkih na-
preduje vnetje 
mnogo hitreje 

kot pa ob naravnih zobeh. Zdrava 
obzobna tkiva zato predstavljajo 
osnoven pogoj za implantatno – 
protetično nadomestitev manjka-
jočih zob.

Protetični nadomestki, sidrani na 
zobnih vsadkih so v primeru oskr-
be vrzeli pomemben del celostne 
obravnave vašega ustnega zdrav-
ja. Zdravem, funkcionalnem ter 
naravnem nasmehu se tako naj-
bolje približamo s holističnim pris-
topom do ustnega zdravje ter upo-
rabo cirkonijevih zobnih vsadkov.
V naslednjem prispevku bomo 
pozornost ponovno posvetili bio-
loško kompatibilnim, estetskimi 
rešitvami, ki jih uporabljamo v 
primeru delne ali popolne brez-
zobosti. Govorili bomo namreč o 
brezkovinskih, telesu prijaznih del-
nih in totalnih protezah.

Slika 1: ''Titanov'' (levo) in cirkonijev 
(desno) zobni vsadek, oba oskrbljena 
s fiksnim protetičnim nadomestkom – 
keramično prevleko.

      Statistika
pravi, da je 
69 % odraslih, 
starih med 
35 in 44 let, 
iz različnih 
razlogov 
v svojem 
življenju 
izgubilo že 
vsaj en stalen 
zob. Pri 74-ih 
letih pa je 
že kar 26 % 
odraslih oseb 
brez vseh zob.

Slika 2: Pripoj dlesni na cirkonijev zobni vsadek ne tvori obzobnega žepa, kot ga 
tvori pripoj na naraven zob.

Slika 3: Zobni vsadki z estetskimi nadgradnjami do potankosti 
posnemajo izgled, občutek in funkcijo naravnih zob.

KERAMIČNI ZOBNI VSADKI
VSADKI, S KATERIMI SE PRIBLIŽAMO NARAVNEMU NASMEHU

S cirkonijevimi zobnimi vsadki 
ugodimo zahtevam po: biokompatibilnosti

visoki estetiki

prijaznosti do dlesni

manjši dolgoročni verjetnosti vnetnih težav ob vsadkih
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POSAVJE – Člani Posavskega alpinistič-
nega kluba so na redni skupščini izvo-
lili novo predsednico kluba, in sicer je 
vajeti iz rok dosedanjega predsednika 
Nejca Pozveka prevzela Aleksandra 
Voglar. Na skupščini so ugotovili, da je 
klub v dobri kondiciji z rekordnim šte-
vilom članov – več kot 200, od tega jih 
je več kot polovica mladih. Klub je v pre-
teklem letu zabeležil tudi številne odlič-
ne rezultate na področju športnega ple-
zanja, kjer si je Aljaž Motoh priplezal 
celo kategorizacijo mladinskega razre-
da, uspešno pa so zaključili sezono tudi alpinisti, kjer je Nejc 
Pozvek pridobil naziv športnika z mednarodnim razredom. Obe-
ma sledi vrsta mladih perspektivnih plezalcev, tako da se za bo-
dočnost kluba ni bati. Po skupščini je bilo še predavanje nekoč 
enega najboljših alpinistov na svetu Toma Česna, ki je predsta-
vil svojo bogato alpinistično kariero in svoj pogled na alpinizem.
 Vir: PAK

PRILIPE – Motokrosisti so z dvema zaporednima dirkama 
odprli sezono državnega prvenstva v motokrosu. 31. mar-
ca so tekmovali v Zaboku na Hrvaškem, 1. aprila pa na Pri-
lipah pri Brežicah. 

Sobotna dirka je bila po prvih vožnjah zaradi močnega dežja in 
blata prekinjena in obveljali so rezultati prvih voženj, v katerih 
so zmagali: Tim Gajser (MX open), Maks Mausser (MX 125), 
Filip Vragoutek (MX2), Borut Koščak (MX veterani 40) in Bo-
gomir Gajser (veterani 50), v nižjih kategorijah pa je bila dirka 
odpovedana. Organizator nedeljske dirke, AMD Brežice, je imel 
več sreče z vremenom. Čeprav je bila proga dopoldne še precej 
blatna, je sonce poskrbelo za boljše razmere v drugem delu tek-
movanja. Gledalci, ki se jih je kot vselej ob progi na Prilipah zbra-
lo precej, so imeli kaj videti. V odprti kategoriji je v obeh vožnjah 
zmagal Tim Gajser, ki se mu je najbolj približal Klemen Ger-
čar, aktualni državni prvak Luka Kutnar je osvojil tretje mes-
to. V kategoriji MX 125 je spet zmagal Mausser, na drugo mesto 
se je uvrstil Gal Hauptman, ki je prvič tekmoval v kategoriji MX 
125, potem ko je lani osvojil naslov prvaka v kategoriji MX 85, 
na tretjo stopničko je stopil Gašper Polajžer. Luka Milec, ki je 
pozimi opravil daljše priprave v Braziliji, je zmagal v kategoriji 
MX2, drugi je bil Miran Kovačič in tretji Jaka Završan. V kate-
goriji MX 85 je bil najboljši Slovenec Anej Ilič na tretjem mestu. 
V konkurenci MX 65 je prepričljivo zmago osvojil Jaka Peklaj, 
v veteranskih kategorijah tudi letos dominirata Koščak (vetera-
ni 40) in Bogomir Gajser (veterani 50). Na Prilipah so tekmova-
li še predstavniki podmladka MX 50, ki so se merili za točke po-
kalnega prvenstva. Zmagal je Val Slavec, drugi je bil Luka Jurič 
in tretji Jan Jakob. Naslednja dirka za državno prvenstvo bo 6. 
maja v Škednju pri Slovenskih Konjicah. 
 P. P./vir: AMZS

RADEČE – V športni dvorani v Radečah se je 17. marca odvijal 
2. Muflončkov nogometni turnir za selekciji U-7 (letnik 2011-
2012) in U-9 (letnik 2009-2010). V obeh selekcijah je sodelova-
lo po osem ekip. Ekipe so bile v posamezni selekciji razdeljene v 
dve skupini. Glede na razvrstitev v skupini so se za končno uvr-
stitev na turnirju pomerile z ekipami druge skupine. V dopoldan-
skem času so najprej svoje tekme odigrali najmlajši nogometaši 
(U-7). Odigranih je bilo kar nekaj zelo zanimivih in napetih te-
kem. Poudarek je bil predvsem na igri in na druženju. Rezultat 
ni bil na prvem mestu, pa naj vendarle omenimo, da so bili zma-
govalci selekcije U-7 igralci nogometnega kluba iz Zreč. Tudi v 
popoldanskem času je bilo zelo zanimivo. Glede na to, da so tek-
me igrali nogometaši in nogometašice letnika 2009 in 2010, se 
je tudi videl napredek, izpeljanih je bilo nekaj odličnih akcij ter 
doseženih  nekaj lepih zadetkov. Najbolj veseli so bili na koncu 
nogometaši nogometnega kluba Kovinar Štore, ki so v napeti in 
izenačeni finalni tekmi premagali nogometaše z Vranskega. Na 
turnirju sta bila prisotna predsednik Nogometne zveze Slovenije 
Radenko Mijatović in podžupan občine Radeče Janez Prešiček, 
ki sta nagovorila mlade nogometaše ter jim zaželela vse dobro 
na nogometni poti in obilo užitkov ob igranju nogometa. Zahva-

liti se je treba vsem navijačem, 
predvsem staršem nastopajo-
čih otrok, ki so vseskozi špor-
tno navijali in spodbujali vse 
nogometaše in nogometašice. 
Posebna zahvala pa gre star-
šem otrok Nogometnega klu-
ba Radeče, ki so dali velik pri-
spevek pri izpeljavi turnirja. 
Vabljeni na 3. Muflončkov tur-
nir, ki bo v začetku leta 2019.
 Vir: Nogometni klub Radeče 

KRŠKO – Na stadionu Matije Gubca se je na velikonočno nedeljo, 
1. aprila, začelo državno prvenstvo v speedwayu za posameznike. 
Gledalci so z bučnim navijanjem pospremili napete dvoboje naj-
boljših slovenskih speedwayistov. Na dirki so tekmovali še pred-
stavniki Italije, Češke, Slovaške in Bolgarije. Ljubljančan Matej 
Žagar ni dopustil presenečenja in se je po 16 naslovih državne-
ga prvaka odločno podal še po 17. Zmagal je v vseh vožnjah in 
tako osvojil kar 18 točk. Drugi je bil predstavnik domačega AMD 
Krško Matic Ivačič, ki je vozil kot prerojen in je z drznimi vož-
njami navduševal domače navijače. Tretje mesto je osvojil češki 
tekmovalec Hynek Stichauer. Prav tako domačina Jernej Hri-
beršek in Denis Štojs sta osvojila 15. in 16. mesto. V mladinski 
konkurenci si je zmago privozil Nick Škorja pred Janom Pin-
tarjem (oba AMTK Ljubljana) in Hriberškom. Naslednja, druga 
od treh dirk državnega prvenstva, bo že v soboto, 14. aprila, v 
Ljubljani.  P. P./vir: AMZS

SROMLJE – Turistično društvo Sromlje se je po letih uspešne-
ga organiziranja oktobrskega pohoda po Poti vina in sonca 
letos s pomočjo športnih navdušencev lotilo še organizacije 
prvega teka na 13 km dolgi progi. Na velikonočni ponedeljek, 
ki je postregel z obilico sonca, se je na zahtevno progo z vi-
šinskim vzponom 600 metrov podalo deset tekačev in tekačic, 
najhitrejša pa sta bila Denis Štenkler (PD Podbrdo Tolmin) 
med moškimi in Marta Plahuta iz Artič med ženskami. V TD 
Sromlje upajo, da so za prvič dokazali dovolj organizatorske 
izkušenosti in se bodo nadgrajenega projekta lotili tudi v pri-
hodnje, želijo pa si privabiti še večje število tekačev, kajti vino-
gradniški griči in čudoviti razgledi preprosto navdušijo. P. P. 

Žagar prehiter za konkurenco

Matej Žagar (desno) je dobil vseh šest svojih voženj.

PAK ima novo predsednico 

Nova predsednica klu-
ba Aleksandra Voglar

Gajser navduševal na Prilipah

Prilipe so bile prizorišče druge dirke DP v motokrosu, že 22. 
aprila pa bo tam dirka evropskega prvenstva.

2. Muflončkov nogometni turnir

Ekipa domačih nogometašev U-7

Pravo pomladno vreme je 8. 
aprila na stadion Matije Gub-
ca privabilo 1500 nogome-
tnih navdušencev, kar je bil 
po daljšem času spet malo 
večji obisk. Na sporno situa-
cijo v 48. minuti tekme, ko je 
Olimpija povedla – strelec je 
bil Dario Čanađija, ki je po 
tem, ko je krški vratar Žiga 
Frelih odbil strel Issaha Aba-
ssa, pritekel na odbito žogo in 
jo pred Klemnom Šturmom 
zabil v mrežo –, je takoj po tek-
mi opozoril tudi krški trener 
Alen Ščulac. Dejal je, da je bilo 
Krško oškodovano in da se to 
ni zgodilo prvič, zato bo tre-
ba po njegovem v slovenskem 
nogometu postoriti še veliko 
stvari. Najlepšo priložnost za 
Krčane je imel ob izteku prve-
ga polčasa Miljan Škrbić, ki 
je po nesporazumu med go-
stujočim vratarjem Aljažem 
Ivačičem in branilcem Fili-
pom Uremovićem žogo po-
skušal prek vratarja poslati v 
mrežo, a je zletela mimo gola. 
Ob koncu tekme se je z dvema 
obrambama izkazal domači 

Zalokar proti Olimpiji 
po 95 tekmah prvič na klopi

čuvaj mreže Frelih, ki je sploh 
prvič, odkar posavski klub igra 
v prvi ligi, v vratih nadomestil 
»nezamenljivega« Marka Za-
lokarja, ki je do tega dvoboja 
branil kar na 95 prvoligaških 
tekmah zapored. Krški nogo-
metni klub je sicer v spomla-
danskem delu odigral šest te-
kem (dve zmagi, remi in trije 
porazi), najodmevnejša pa je 
bila zagotovo zmaga proti Ma-
riboru v Ljudskem vrtu (2:0) 
pred slabim mesecem. Krčani 
s 26 točkami zanesljivo drži-
jo 7. mesto na lestvici in so od 
mesta, ki ne zagotavlja nepo-
srednega obstanka, boljši za 
več kot deset točk. V 27. kro-
gu bo Krško v soboto ob 15.00 
igralo v Celju, 18. aprila pa bo 
na zaostali tekmi 19. kroga 
doma gostilo Gorico (18.00). 

BREŽIČANI ŽE POL LETA 
BREZ ZMAGE

Drugoligaš NK Brežice – Ter-
me Čatež nadaljuje niz tekem 
brez zmage. V zadnjem kro-
gu so Brežičani na gostova-

nju v Murski Soboti pri vodil-
ni Muri pokazali dober odpor 
in tesno izgubili z 2:3, strelca 
za Posavce sta bila Kristijan 
Krajček in Robert Drugovič. 
Brežiške igralce je prvič vodil 
Iztok Zofič, ki je bil do te tek-
me pomočnik trenerja Iztoka 
Kapušina. Slednji je Breži-
čane vodil v spomladanskem 
delu, potem ko je med zim-
skim premorom nadomestil 

Hrvata Alberta Poborja. Bre-
žiški klub je nazadnje v drugi 
ligi zmagal 1. oktobra lani oz. 
pred več kot pol leta, od tak-
rat pa nanizal 13 tekem brez 
uspeha. Posledično je tudi pa-
del po lestvici, trenutno je z 21 
točkami na 13. mestu med 16 
klubi. Naslednja tekma igralce 
čaka v soboto ob 16.30 doma 
proti Zarici Kranj.
 R. Retelj

Trd dvoboj Klemna Šturma in strelca Olimpijinega gola Da-
ria Čanađije

KRŠKO – Krški nogometaši so na zadnji prvenstveni domači tekmi proti vodilni Olimpiji minimalno izgubi-
li (0:1). Poraz v 26. krogu 1. SNL je še toliko bolj grenak, ker je bil zadetek dosežen po očitni sodniški napa-
ki, šlo je namreč za prepovedan položaj ljubljanskega napadalca Abassa.

6. Jurjev tek
sobota, 21.4.2018, ob 17. uri, na igrišču na ZDOLAH

Prijavite se zdaj na: www.protime.si/prijava/6-jurjev-tek
Vse informacij o prijavninah in teku na: www.facebook.com/sdzdole
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LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
– 23. marca se je v prosto-
rih Kulturnega doma v Loki 
pri Zidanem Mostu odvijala 
pevska revija, na kateri so se 
predstavile zasavske in po-
savske vokalne zasedbe.

Prva je na oder stopila vokal-
na skupina Iris z Izlak pri Za-
gorju z zborovodjem Blažem 
Rojkom. Skupina, ki bo v pri-
hodnjem letu  obeležila 20 let 
delovanja, je z nastopom nav-
dušila in prav tako MoPZ Svo-
boda iz Hrastnika, ki je bil 
ustanovljen 11. maja 1924. 
Zbor je v svojem dolgem de-
lovanju menjal zborovodje in 
danes ga vodi Mateja Škor-
ja. Kot tretji nastopajoči so 
se predstavili člani MoPZ Pa-
pirničar z Jagnjenice iz obči-
ne Radeče, ki ga vodi Rosa-
na Jakšič. Dlani obiskovalk 
in obiskovalcev je ogrel tudi 
MePZ Spev iz Zidanega Mosta, 
ki ga vodi Jasna Kapun. »Nji-

hovo poslanstvo je ohranjanje 
slovenske besede in pesmi,« je 
tekel opis omenjenega zbora 
moderatorke dogodka Ser-
geje Selak. Kot zadnji so se 
predstavili člani pevske sku-
pine Encijan, ki deluje v okvi-
ru Planinskega društva Lisca 
Sevnica od leta 2002. Pobu-
dnik za njen nastanek je bil 
Tone Šeško, zborovodja je 
Jože Pfeifer. 

Prijeten in razgiban pevski 
večer, v katerem je navzoče 
pozdravil tudi predsednik KS 
Loka pri Zidanem Mostu Jan-
ko Metelko, se je zaključil z 
druženjem v večnamenskem 
prostoru Trubarjevega doma 
upokojencev, kjer so na ogled 
slikarska dela akademske sli-
karke Severine Trošt Šprogar 
iz Trbovelj. 
 S. Radi

KULTURA, OBVESTILA

BREŽICE – Mešani pevski 
zbor KD Franc Bogovič Dobo-
va je 24. marca z jubilejnim 
koncertom ob 30. obletnici 
delovanja zbora v marsikom 
v skoraj polni Viteški dvora-
ni gradu Brežice prebudil 
prijetne spomine ob poslu-
šanju glasbe bratov Avsenik. 
Na koncertu so se namreč 
slišale najbolj znane Avseni-
kove melodije. 

Članom dobovskega zbora pod 
vodstvom Aljaža Božiča je na 
koncertu, ki so ga poimenova-
li Naj bo pomlad – Po Avseni-
kovih melodijah, na pomoč pri-
skočil ansambel Hervol, ki jih 
je spremljal z živo glasbo, kot 
gosti pa so nastopili še Miha-
ela Komočar Gorše (sopran), 
Aleksandra Barič Vovk (me-
zzosopran) in folklorna skupi-
na KD Franc Bogovič Dobova. 
MePZ KD Franc Bogovič Dobo-
va sestavljajo: soprani Martina 
Pinterič, Marjetka Iljaš in Cil-
ka Pinterič, alti Milena Šintič, 
Erika Cvetkovič, Reneja Mi-
helič, Ivana Vatovec, Meri-
ca Zemljak in Nataša Hosta, 
tenorji Drago Iljaš, Ivan Pe-
šec in Rihard Sikora ter basi 
Zvonko Ivša, Jože Novoselc, 
Ivan Žmavc in Slavko Požar. 
Včasih so v zboru peli tudi: 
Branko Bogovič, Jože Fur-
lan, Zdenko Ajster, Ana Ogo-
relc, Nada Srpčič, Katarina 
Jurkas, Boža Zobarič, Nata-
ša Krulik, Jožica Ferenčak, 
Tončka Šumlaj in Tina Vog-

Še vedno v dobri kondiciji

rinc. Spominjajo pa se tudi že 
pokojnih članov zbora, ki so se 
poslovili v zadnjem desetletju: 
Franca Iljaša, Toneta Vogrin-
ca, Zvonka Kežmana, Mimice 
Sušin in Anice Iljaš. Zbor so v 
30 letih vodili Darko Kaplan, 
Jurica Grakalić, Franc Kene, 
Aleksandra Barič Vovk, Andre-
ja Barič Kerin, Monika Ab-
ram, trenutno pa jih poln zna-
nja in mladostne energije vodi 
Aljaž Božič. Dobovski zbor je 
tudi po treh desetletjih delo-
vanja še vedno v dobri kondi-
ciji, redno nastopa na tradicio-
nalnih prireditvah, kot so npr. 
koncert na velikonočni pone-
deljek, Dobova se predstavi, 
komemoracija na Rigoncah, s 
pobratenima zboroma iz Vr-
tojbe in Rupe-Peči so tudi že 
priredili skupnen koncert. Z 
izjemo leta 2016 so sodelovali 
na reviji Pesem Posavja, zape-
li so tudi ob raznih drugih pri-

ložnostih, kot npr. ob 15-letnici 
podjetja Elmont, na literarnih 
večerih in predstavitvah knjig 
članov društva, nastopili so 
tudi že na RTV, velikokrat pa 
so s pesmijo koga pospremili 
na zadnjo pot.

Voditeljica koncerta Vesna 
Furlan je med drugim prebra-
la tudi pesem Pomladno jutro, 
ki je bila napisana in uglasbena 
prav za MePZ KD Franc Bogo-
vič Dobova, pri čemer je bese-
dilo prispevala Ivana Vatovec, 
melodijo pa Dragutin Križa-
nić. Ob koncu koncerta se je v 
imenu jubilantov zahvalil pred-
sednik kulturnega društva in 
zbora Drago Iljaš, ki je iz rok 
župana Ivana Molana pre-
jel tudi plaketo Občine Breži-
ce. Občinstvo je pevcem ob od-
hodu z odra namenilo bučen 
aplavz in jih popeljalo v (vsaj) 
nadaljnjih 30 let. R. Retelj

Predsednik zbora in dobovskega društva Drago Iljaš se je zah-
valil v imenu pevskih jubilantov.

Posavsko-zasavski pevski večer

MoPZ Papirničar z Jagnjenice pod vodstvom Rosane Jakšič

RADEČE –  V Domu kulture se 
je 7. aprila na samostojnem 
koncertu z glasbenim progra-
mom, ki ga bo izvajal na svo-
jem diplomskem nastopu v 
Belgiji, predstavil tolkalist Er-
nest Kramar (na fotografiji). 
Izvrstnemu glasbeniku, ki je 
začetno glasbeno znanje pri-
dobival pri šestih letih ob vpi-
su v GŠ Laško-Radeče, sta se 

na odru pridružila še prijate-
lja - študenta tolkal na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani, Filip 
Korošec in Žiga Petrič, ki ses-
tavljata tolkalni duet Panduo. 
Nastopila je tudi komorna sku-
pina tolkal GŠ Laško-Radeče v 
sestavi Aleksander Klenov-
šek, Tomaž Rizmal in Nick 
Čuber (njihov mentor je Be-
njamin Kos).  S. R.,  foto: N. V.

Tolkalisti so navdušili 

Dom na Free

Od 17. 4. 2018 bo v sklopu projekta 
Rast(išče) sreče, za vas odprta »soba« 
oz. Dom na free. Naša dnevna soba vam 
bo na široko odprla vrata, kjer boste lahko 
s pomočjo naše mladinske delavke ali 
prostovoljcev delali domače naloge, se 
naučili novih socialnih veščin, se igrali, v 
vsakem primeru pa družili s svojimi vrstniki. 
Vedno vam bo na voljo nekdo, s katerim se 
boste lahko pogovarjali o vsem, ter vam bo 
nudil podporo pri informiranju in učni snovi. 
Naučili se bomo tudi kaj skuhati ali izdelati.

MC Krško, od torka do petka, od 14.00 
do 17.00 do konca šolskega leta

Izmenjevalnica gramofonskih plošč

Prijave odprte do 18.4. na info@mc-krsko.si

MC Krško, 21. 4. 2018, ob 10.00Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izkopanine 004

Čas za odkrivanje “zakladnic”. Večer 
namenjen  druženju in poslušanju zanimivih 
izkopanin SOUL, FUNK, BLUES glasbe 
raznih izvajalcev. Dobimo se v MC Baru. 
Vabljeni. 

MC Krško, 19. 4. 2018, ob 19.00

DIY music: Izdelaj svoj cajon/kahon

Ta lesena škatla je zelo priljubljen glasbeni 
instrument med bobnarji in tolkalci. Kahon 
je instrument za vse. Naredili boste čisto 
svojo veliko šest stransko škatlo z luknjo, 
pri čemer se bo upoštevala vaša velikost 
sedišča na udobno sedežno ploščo za 
predvideni bobnar.
Obvezne prijave na: info@mc-krsko.si ali na 
bayromusic@gmail.com

MC Krško, 14. 4. 2018, ob 10.00

MC Direndaj: Zemlja, moj planet

Tematsko obarvana delavnica na temo 
“Zemlja, moj planet”. Skupaj z direndaji 
bomo uredili gredice pred MC-jem z rožami 
in oživeli spiralo zelišč. Primerno za otroke 
od 5. do 12. leta starosti. Lepo vabljeni!

MC Krško, 21. 4. 2018, ob 10.00 

IZKOPANINE004

19.APRIL
ČETRTEK
19.00

GreenTea
x

BLUES

IZKOPANINE:

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

Delovni čas:
PON – ČET: od 10.00 do 22.00 ure
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 ure
NED: od 10.00 do 22.00 ure

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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BREŽICE – Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova je 26. 
marca v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice pripravila 
razstavo pisanic. Po besedah predsednice LD Dobova Vesne Davi-
dovič so razstavo organizirali v sodelovanju z velikim ljubiteljem 
in promotorjem umetnosti, zbirateljem Stjepanom Pohižekom 
iz Zagreba, ki je za razstavo odstopil del svoje obsežne kolekcije. 
Na razstavi sodelujejo tudi domači ustvarjalci, člani Likovne dru-

žine Dobova – Andrej Pinterič, Rosina Curhalek, Vlasta Bora-
nič, Marijana Gerjevič, Branko Bosina in Vesna Davidovič, nato 
21 iz Sevnice in pet iz Slovenskih Konjic; razstavo so dodobra do-
polnili razstavljavci iz Zaprešića, Stubičkih Toplic, Križevcev in 
Udruge sv. Marta. Tako razstava obsega več kot sto pisanic. Av-
torji so uporabljali različne tehnike in stile. Med njimi so pisani-
ce, ki imajo nekatere ob poslikavi še dodane kiparske elemente, 
druge pa so okrašene z izbranimi dodatki ročnih del. Zanimivo 
je tudi, kot je povedala Davidovičeva, da so nekoč rdeče pisanice 
mlada dekleta podarjala fantom kot izraz ljubezni ter tudi razo-
čaranja, užaljenosti in zbadljivosti. Nanje so zapisale svoje misli 
in jih fantom predale na velikonočno soboto ali velikonočni po-
nedeljek, ko se je razvedelo »koji koga rad ima«, kot se nadaljuje 
besedilo belokranjskega kola, ki so ga plesali ob predaji pirhov. 
Pesmi so ob odprtju podarili Ljudski pevci Dobova. N. J. S. 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 9. marca je v večnamenskem 
prostoru Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zida-
nem Mostu na povabilo tukajšnjega kulturnega društva Pri-
mož Trubar potekalo odprtje slikarske razstave posavsko-
-zasavske umetnice Severine Trošt Šprogar.

Akademska slikarka, rojena leta 
1963 v Celju, je otroštvo in mla-
dost preživela v Radečah. Po za-
ključenem študiju na Akademiji 
za likovno umetnost in obliko-
vanje v Ljubljani, je nadaljeva-
la študij na Visoki šoli za risanje 
in slikanje v slovenski prestol-
nici ter se nato ustalila v Trbo-
vljah, kjer deluje kot samostojna 
slikarka ter mentorica likovnih 
tečajev in delavnic. Ukvarja se 
tudi z ilustracijo, designom, ke-
ramiko, tehniko tiffany in moza-
iki, nekaj let je bila zaposlena v 
radeški papirnici kot izdeloval-
ka vodnih znakov za vrednostne 
papirje. Severina Trošt Špro-
gar je prejemnica številnih po-

hval in nagrad, za njo je večje število skupinskih in samostojnih 
razstav. Njena skrbno izbrana slikarska govorica vedno znova 
očara, prebuja doživljajski in domišljijski svet ter riše v člove-
kov vsakdan tople in svetle barve, ki jih spretno prepleta s te-
mnejšimi, a slednje ob svetlih tonih prav tako izžarevajo pozi-
tivno energijo, igrivost ... Na eni izmed svojih slikarskih razstav 
je umetnica med drugim dejala: »Predstavljene slike so vizua-
lizacija mojega razmišljanja in odsev moje duše. Z njimi odkri-
vam, opredeljujem in sporočam razsežnosti, kot jih doživljam v 
odnosu do življenja.« Odprtje Severinine razstave v Loki, ki ji je 
nekaj besed namenil Aleš Gulič, je z glasbenim nastopom pope-
stril kantavtor Peter Andrej.   S. R., foto: J. Klinc

Mednarodna razstava pisanic

Pisanica z gorenjskim nagljem Staneta Fabijančiča in brež-
iški motiv Andreja Pinteriča

Igriv svet barv in oblik

Akademska slikarka Severi-
na Trošt Šprogar

SEVNICA – V novi sezoni bralnega projekta Posavci beremo 
skupaj treh posavskih knjižnic se je 21. marca v Knjižnici 
Sevnica s knjižnim prvencem, ki nosi naslov Kako je mogo-
če, predstavila domača besedna ustvarjalka Anica Perme. 

Gre za zbirko kraj-
ših pripovedi, sko-
zi katere leta 1930 
rojena besedna 
snovalka odstira 
lastno življenjsko 
pot. Nekateri nje-
ni spomini so po-
vezani s čustveno 
bolečino, saj naj bi 
bila nezaželen ot-
rok. »Mati je žele-
la imeti samo ene-
ga otroka, a potem sem se rodila kot drugi otrok jaz in nato še 
moj mlajši brat. Mama je imela rada samo prvega sina, mojega 
starejšega brata. Bila sem nezaželen otrok,« je poudarila. Oče je 
bil železničar, mati odlična šivilja, živeli so v hišici ob reki Savi, 
ki je njen dom še danes. Njeno življenje je zaznamovala tudi 2. 
svetovna vojna in prav tako povojni čas. »Po zaključeni gimnazi-
ji sem se vpisala na učiteljišče, a kemija in fizika sta me ’pokopa-
li’. Vpisala sem na trgovsko akademijo ...« je nadaljevala s pripo-
vedovanjem ter spregovorila tudi o trenutkih, ki so jo osrečevali. 
Tako se med drugim rada spominja, da je bila prva napovedoval-
ka na Radiu Sevnica, lokalni radijski postaji, ki je več kot tri de-
setletja v domove prinašala aktualne novice iz domačega okolja. 
Anica Perme, ki bo v letošnjem letu dopolnila 88 let, se je za pi-
sanje spominov odločila, ker se je morala nekomu zaupati in naj-
večkrat je bil to bel, nepopisan list papirja. Del njenih prihodnjih 
načrtov je izdaja pesniške zbirke, saj ima že več kot 300 pesmi, 
a nekaj jih je še v nastajanju. Z literarno gostjo se je pogovarjala 
bibliotekarka Tanja Mikolič, prijeten glasbeni del programa sta 
pripravila Lenart Pajk na trobenti in Nikola Grubešić na rogu 
(oba obiskujeta GŠ Sevnica, njun učitelj je Franci Lipovšek) – na 
električnem klavirju ju je spremljala Ana Češnjevar.  S. Radi

Knjižni prvenec Anice Perme

Knjižničarka Tanja Mikolič in Anica Perme

BRESTANICA – V tukajšnjem Domu svobode bo v soboto, 14. 
aprila, potekal Veliki irski večer, zapolnjen z irsko glasbo, poezi-
jo in plesom. Nastopili bosta dve irski glasbeni zasedbi, Noreia 
ter Turn On Irish, brežiški skladatelj in izvajalec Daniel Vezo-
ja, bralci irske poezije in Špela Bešter, večer pa bodo popestrile 
tudi plesalke Šole irskega plesa ter petčlanska skupina Beer Bel-
ly. Irski večer, ki ga organizira KD Svoboda Brestanica, je zasno-
val brestaniški rojak Rado Likar, na večeru pa bodo prisotni tudi 
predstavniki Veleposlaništva Irske. Prireditev se bo pričela ob 
19. uri, predprodaja vstopnic pa je v gostilni Kosar. 
 B. M./vir: KD Svoboda Brestanica

V Brestanici pravi irski večer

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

petek, 20. april 2018, ob 18.00
KRISTINA RUTAR: O IZVORU VRST
odprtje razstave v Lapidariju

sobota, 21. april 2018, ob 10.00
MEDGENERACIJSKA DELAVNICA: 
Preizkusi grafiko z umetnikom Jankom Oračem 
Lamutov likovni salon

nedelja, 22. april 2018, ob 15.00
zadnje javno vodstvo po gostujoči razstavi 
BOJAN GOLIJA:  RETROSPEKTIVA

NAPOVEDUJEMO
petek, 25. maj 2018, ob 18.00
OBRAZI EKSPRESIONIZMA / ODTISI DUHA
odprtje razstave

Vstop na dogodke je brezplačen. Vljudno vabljeni!

APRIL V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

BREŽICE – Osrednja gostja literarnega večera ob začetku le-
tošnje sezone bralnega projekta Posavci beremo skupaj, že 
osmega zapovrstjo, je bila prevajalka Sonja Dolžan.

Na priporočilnem 
bralnem seznamu 
je namreč tudi ro-
man Spominčice, 
katerega avtor je 
Blaže Minevski, 
prevajalka pa So-
nja Dolžan. Z njo 
smo se osebno 
spoznali januar-
ja lani, ko nas je z 
učenci dopolnil-
nega pouka slo-
venščine v Skopju 
obiskala v okviru projekta »Moja hiša je tvoj dom«, katerega v na-
ših krajih usmerja Kulturno društvo Pleteršnikova domačija Pi-
šece. Je kakovostna prevajalka, za katero je značilno dvosmerno 
prevajanje književnih, znanstvenih in strokovnih besedil iz ma-
kedonskega, srbskega, hrvaškega, bolgarskega in angleškega je-
zika v slovenščino oziroma obratno. Njen prevajalski podpis no-
sijo dela Sestra Sigmunda Freuda, Heloiza: vrnitev besed, Popek 
sveta, Strdek, Spominčice, Alamut, Spremeni me, Sled zmajeve tace 
in tudi prepesnjen izbor poezije Tomaža Šalamuna.
Roman Spominčice, v izvirniku Nišan, je bil v slovenščino preve-
den leta 2016. Gre za večkrat nagrajeni roman, prav posebna pa 
je tudi prevajalska izkušnja. V povezavi s tem nam je gostja za-
upala številne anekdote; tudi o sodelovanju z avtorjem romana. 
Slednji je bil namreč precej vpet v tok dogajanja. Sonja pravi, da 
se njena podzavest ves čas ukvarja z dvema jezikoma. Največ pre-
vaja ravno iz makedonščine v slovenščino (obratno manj). Večer 
smo poleg pogovora o Makedoniji, tamkajšnjem življenju in li-
terarnem ustvarjanju obarvali še s slovenščino in makedonšči-
no ter zvenom jezika nasploh. Prisluhnili smo branju odlomkov 
iz romana – v jeziku izvirnika, tj. makedonščini, in v slovenščini.
 Mateja Kus/P. P.

Slovensko-makedonski večer 

S Sonjo Dolžan se je pogovarjala knjižni-
čarka Mateja Kus.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
Lamutovem likovnem salo-
nu, enem od razstavišč Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki, so 6. aprila 
odprli prvo letošnjo razsta-
vo. 

Na njej se predstavlja mlada 
umetnica Helena Tahir z Jese-
nic z razstavo V vrtincu, ki bo 
na ogled do 10. junija. Umetni-
co in njeno delo je po uvodnem 

pozdravu direktorja kostanje-
viške galerije Gorana Milo-
vanovića predstavila kusto-
sinja razstave Vesna Teržan. 
Kot je povedala, je Tahirjeva v 
središče pozornosti postavila 
figure otrok v različnih situa-
cijah: »Njihovi pogledi nas iš-
čejo in včasih v nas zrejo z za-
čudenjem, drugič je zaznati v 
pogledu sledi strahu, kdaj me-
lanholije, kdaj pa tudi odloč-
nost mlade osebe, ki išče svoj 

prostor v tem norem svetu. 
Motivu otroških figur (v teh-
niki barvne risbe in grafike) se 
pridružujejo tudi črnobele ris-
be abstraktnih kompozicij; te 
stremijo k učinku prostorskih 
iluzij in prepletu večplastnih 
struktur. Grafike in risbe je v 
prostorski postavitvi poveza-
la še s 3D objektom v frottage 
tehniki na tkanini.« 
 P. P.

V vrtincu s Heleno Tahir

Helena Tahir ob enem svo-
jih del

Drama & Opera SNG Maribor 
Glorious!

glasbena komedija
za Zeleni in Modri abonma ter izven

petek, 13. 4., ob 19.30 uri

Severa Gjurin z zasedbo
koncert iz cikla ARSonica 2018 

petek, 20. 4., ob 20. uri

SNG Nova Gorica
Realisti

komedija / kabaret
za Zeleni in Modri abonma ter izven

torek, 24. 4., ob 19.30 uri

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



Posavski obzornik - leto XXII, številka 8, četrtek, 12. 4. 2018 25KULTURA

Četrtek, 12. 4.

• od 10.00 do 14.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: dan konservatorsko-re-
stavratorske delavnice – ob 
10.00: javno vodstvo po Po-
savski muzejski vitrini: Re-
stavriranje najdb iz groba 
114 s keltskega najdišča Bre-
žice – Sejmišče, ob 12.00 in 
13.00: voden ogled konser-
vatorsko-restavratorske de-
lavnice

• ob 15.00 v MT Senovo: Ok-
rasimo drevo »štirih letnih 
časov«

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška predstava »In-
dijančica Oranžni žarek«

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: prvo srečanje štu-
dijskega krožka Vrtiček na 
balkonu

• ob 17.00 v OŠ Raka: Pesem 
mladih src 2018 – območna 
revija otroških pevskih zbo-
rov

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
»IzBRANO s Primusom« – 
mag. Severin Lipovšek o pre-
hrani z nizkim vnosom oglji-
kovih hidratov

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: tematsko preda-
vanje Staše Lepej Bašelj »Po-
hod z Goričkega v Piran«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 13. 4.

• od 9.00 do 12.00 na Finanč-
nem uradu Brežice: dan od-
prtih vrat – ob 9.00: preda-
vanje »Mladi in davki«, ob 
11.00: predavanje »eDavki 
– enostavno in varno od va-
šega doma«

• ob 17.00 v MC Krško: kuhar-
ska delavnica za mladostni-
ke – tortilje

• ob 17.00 v MT Senovo: 
Zgodba o prijateljstvu

• ob 17.00 v MT Raka: dan po 
izbiri

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
večer s karaokami

• od 18.30 do 20.30 v pro-
storih društva Magičnost gi-
banja (Hočevarjev trg 1, Kr-
ško): Rebirthing – tematska 
delavnica (obvezna prijava)

• ob 19.30 v KD Krško: glas-
bena komedija »Glorious!«, 
za zeleni in modri abonma 
ter izven

Sobota, 14. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
izdelava 3D jabolk

• ob 9.00 v MT Senovo: prip-
ravimo vrt

• ob 10.00 v gasilskem domu 
Veliki Kamen: tečaj upora-
be avtomatskega defibrila-
torja in temeljnih postop-
kov oživljanja za krajane KS 
Koprivnica in okoliške pre-
bivalce

• ob 10.00 v MT Raka: pohod 
v gozdiček

• ob 10.00 v MC Krško: izde-
laj svoj cajon

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
spomladanska delavnica

kam v posavju
oddelku Knjižnice Brežice: 
Torkovo druženje – Od zrna 
do ... (predhodne prijave)

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: strokovno pre-
davanje dr. Janka Božiča »S 
plesom do odločitev ali or-
ganizacija čebelje družine«

• ob 19.00 v knjižnici Kosta-
njevica na Krki: tematsko 
predavanje »Lorena v knji-
žnici: Katalonija«

• ob 19.00 v knjižnici Senovo: 
Beremo – pogovorni večer z 
mag. Janjo Kranjc

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: Dobra poteza – torkov 
večer družabnih iger

Sreda, 18. 4.
• od 8.30 do 12.30 v Večge-

neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): Pridih po-
mladi, ustvarjalna delavnica 
– izdelovanje nakita z Man-
co Grubič (prijave do 16. 4.) 

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: literarni večer

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 19. 4.

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: lutkovna predstava 
»Zajčkov zvonček«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje docenta na Od-
delku za jezikoslovje Univer-
ze v Torontu dr. Petra Jurge-
ca »Izjemnost moščanskih 
nosov: Zakaj so nosni glaso-
vi na Mostecu pomembni za 
svetovno jezikoslovje?«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Er-
nesta Jazbinška »Brata« in 
pogovor z avtorjem

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odpr-
tje likovne razstave Elene Si-
gmund z učenci »Legende«

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
Slovenski dnevi knjige 2018 
v Krškem

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine 004 – soul, funk in 
blues glasba

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 

goldies oldies«

Petek, 20. 4.

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Tinkare 
Škrlec »Druga resničnost«

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predstavitev pesniške 
zbirke Antice Marijanac »Bi-
seri z moje poti«

• ob 18.00 v lapidariju Gale-
rije Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: odprtje razsta-
ve Kristine Rutar »O izvoru 
vrst«

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Severe Gjurin z zased-
bo, za ARSonica 2018 abon-
ma in izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session

Sobota, 21. 4.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– ustvarjanje 3D dreves

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj – Zemlja, moj pla-
net in izmenjevalnica gra-
mofonskih plošč

• ob 10.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: medgeneracij-
ska delavnica z umetnikom 
Jankom Oračem »Preizkusi 
grafiko«

• od 14.00 dalje pri lovskem 
domu v Kapelah: Jurjevanje 
v Kapelah – kulturni pro-
gram z nastopi otrok, pevcev 
in Pihalnega orkestra Kape-
le, peka cvrtja, razne igre ter 
živa glasba

• ob 17.00 pri igrišču na Zdo-
lah (start in cilj): 6. Jurjev tek

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 21. salamiada 
Društva salamarjev Štritof

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija Denisa Avdića »Moški 
so z Marsa, ženske so z Ve-
nere«

Nedelja, 22. 4.
• ob 15.00 na gradu Raj-

henburg v Brestanici: ne-
deljska delavnica z Anjo 
Jerčič Jakob »Izdelovanje 
domišljijskih črk (inicialk)«

• ob 15.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
zadnje javno vodstvo po go-
stujoči razstavi »Bojan Goli-
ja: Retrospektiva«

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
letni koncert MePZ Cerklje 
ob Krki »Vse naše pravljice«

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: srečanje pev-
skih zborov, nastopajo: 
MePZ KUD Oton Župančič 
Artiče, Ženska vokalna sku-
pina Barbara Globoko, ŽPZ 
Slovenka Veliki Trn, ŽPZ 
Prepelice Dolenja vas pri Kr-
škem in MoPZ Kapele

Ponedeljek, 23. 4.

• ob 9.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Podarimo knjigo 
in cvet; ob 19.00: literarni 
večer s Prešernovim nagra-
jencem Milanom Jesihom

• od 14.00 do 17.00 v Kr-
škem: eko urice – čistilna ak-

Včasih so, smo nepremičnini rekli »nekretnina«. Kaj vem, v čem 
je razlika. Nepremičnina je stanovanjce, stanovanje, hiška, več-
ja ali precej večja hiša, ki je skoraj grad. Nepremičnina je hlev 
in gospodarsko poslopje. In tako naprej. Če se omejim na stano-
vanje ali hišo, oba predstavljata dom. Nekdo je nekoč rekel »moj 
domek, moja svobodica«. In temu ne gre oporekati.

Vrtim, obračam kolo časa in spomina. Po šestih podnajemniških 
domovanjih v rojstnem kraju – vsako od šestih domovanj zdru-
žuje goro spominov – sem začela iskati, tkati in tlakovati svobo-
dico. Torej svoj dom na mestu, kjer sem še danes. Če sem iskre-
na, je bilo to tkanje tlaka. Treba je bilo zbrati na kupe papirjev, 
od načrtov do soglasij za vodo, elektriko, kopanje rovov od sose-
dov (staršev) za ta in oni priključek. Kar nekaj časa so bile elek-
trične žice speljane čez podstrešje, dokler se mi ni »ofrknilo« in 
sem zahtevala, da to premestijo pod zemljo. Papirji oziroma zbi-
ranje soglasij in dokumentov in kreditov je bila moja nadležna 
domena. »Rula« po zemlji res nisem in prenašanje vreč s cemen-
tom je bilo moško delo, od dokumentov pa me še danes grabi po 
črevesju. Potem so prišle na vrsto vreče cementa, opeke, stavbno 
pohištvo, ploščice, dirka za graditelji in mojstri, kuhanje zanje 
(hvala, mamica), zoprno popravljanje, ki so ga mojstrsko spra-
vili v red Stankovi sorodniki s Poljčan, ki so teden dni domovali 
pri starših preko ceste. In hvala Branku za napeljano elektriko 
po hiši in Vinku za »finiširanje« sten in podov. Barvne, lesene in  
pohištvene sestavljanke in kombinacije, ki jim ni bilo videti kon-
ca, so bile moj veselejši del, ob pridnih ljudeh, ki se jih človek rad 
spominja, in takšnih, ki bi jih še danes najraje pregriznil. Dru-
žinski vikendi so potekali za mešalcem, letne tedenske počitni-
ce zaradi bronhitičnih deklet pa v socialističnih prikolicah. Ča-
sovni vrtiljak gradnje opisan skrajno v grobem. Ker je treba vse 
doživeti in živeti, da verjameš.

V tej svobodici nas je bilo kar nekaj časa osem duš. Pa kužki, pa 
morski prašički, pa muce, pred hišo golobi, ki jim je Fredi nare-
dil lep golobnjak. Smo pač družina, čeprav sedaj že razseljena, v 
kateri imamo radi živali. Gregorjevih živalskih idej smo se vča-
sih kar malo bali. Ampak, ja, saj je kar šlo. Ko so me k sebi vabi-
le širine in daljave, te pa so moj nemirni duh velikokrat spelja-
le, sem se ob odhajanju vedno ozirala po tej svobodici, ki me je 
čakala. Predvsem, res predvsem pa, da so me v njej čakali moji, 
ki sem jih imela rada. Lino in otroke. Saj sem v bistvu kokoš, ki 
bi najraje vse spravila pod svoje peruti.

Tale nekdaj naša skupna nekretnina (kako obupno uradniško 
poimenovanje), pravzaprav domek in svobodica je bila v začet-
kih pretežno v barvah zelenja, z odtenki zemeljskih barv, in je 
bila »zglancana« v nulo. Pa ne bahata. Tako, da so se moji sosta-
novalci držali za glavo, če sem domov »pritresla« še kaj zelene-
ga ali njej kakšen približek, kasneje še kakšno novodobno met-
lo ali sesalec. Če odmislim barvne odtenke, pomoči novodobnih 
pripomočkov se razveseliš, ko te življenje opomni, da si je tre-
ba pomagati. 

Ko tole ekspres napisano zgodbo še enkrat preverjam, se mi zdijo 
besede kot deske, ki smo jih rabili za »fršalungo«. In vrata v dom 
– ta so pomembna! Prišlekom jih odpiram na široko, da vedo, 
da so dobrodošli. Moja pretežno zelena sovica, okrasek na vra-
tih, pa mi govori o modrostih pred in za vrati. 

Nepremičnina.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje razstave veze-
nin članic društva KD Anton 
Aškerc Koprivnica, sekcije 
ročnih del Ivanščice

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: Veliki irski ve-
čer z irsko glasbo, poezijo in 
plesom

• ob 19.30 v župnijski cerkvi 
sv. Janeza Krstnika na Raz-
borju: koncert Fantov z Raz-
borja ob 20-letnici ustvar-
janja

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: pomladni koncert Pi-
halnega orkestra Krško

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: DŠB fest 2018 – Big foot 
mama in Queen real tribute

Nedelja, 15. 4.

• ob 10.00 pri Vinskem dvo-
ru Deu na Malkovcu: tradici-
onalna proslava v počastitev 
dneva upora proti okupator-
ju, slavnostni govornik: član 
Državnega sveta RS in žu-
pan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Mance Izmajlo-
ve »Ruska noč«

Ponedeljek, 16. 4.

• od 16.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): predavanje 
Tannje Yrska »Bachove cve-
tne esence za prebuditev in 
energijo«

• od 17.00 do 19.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: delavnica »Snovanje in 
kreiranje dekorativnih ele-
mentov iz štukatur« pod 
vodstvom akademskega re-
stavratorja Aleša Veneta 

• ob 19.00 v kavarni Grašča-
kova hči na sevniškem gra-
du: Grajska tlaka, gost: gol-
fist, jadralec, tenisač in 
menedžer Marko Korač

Torek, 17. 4.

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: lutkovna predsta-
va »Zajčkov zvonček«

• ob 17.00 na mladinskem 

ZAJČKOV ZVONČEK - lutkovna predstava

• torek, 17. april, ob 17. uri – Mladinski oddelek
• četrtek, 19. april, ob 17. uri – Knjižnica Senovo

Mali zajček veselo skaklja po gozdu, okoli vratu pa ima 
pripet lepo zvončkljajoči zvonček. Ko postane utrujen, 
obesi zvonček na grm in trdno zaspi. Spi tako dolgo, da 
grmiček zraste v drevo. Kako bo zdaj zajček prišel do 
svojega zvončka? Zgodbica je tako enostavna, da je pri-
merna tudi za najmlajše gledalčke.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V APRILU

cija (zbor v VGC Posavje, CKŽ 
44, Krško)

• ob 16.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: sve-
tovni dan knjige na graj-
skem vrtu

• od 17.00 do 19.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: delavnica »Snovanje in 
kreiranje dekorativnih ele-
mentov iz štukatur« pod 
vodstvom akademskega re-
stavratorja Aleša Veneta 

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 24. 4.

• ob 18.00 v knjižnici Kosta-
njevica na Krki: predavanje 
Dušana Klenovška ob dne-
vu Zemlje

• ob 19.30 v KD Krško: ko-

medija »Realisti«, za zeleni 
in modri abonma ter izven

Sreda, 25. 4.

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): pogovori v 
krogu – Temelji medosebne 
komunikacije

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

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave/slikarske 
instalacije Adrijana Prazni-
ka »Stene«

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: Vodnikov literarni večer 
– predstavitev romana Rudi-
ja Mlinarja »Luč v temi«, bi-
ografskega romana o Anto-
nu Chráski
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Štefanu Hircu, Gorica 14, 4240 

Radovljica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. NOVI SPOMINI - Hej, punca
 2. (1.) MONIKA AVSENIK, GREGOR AVSENIK 
   & Ans. SAŠA AVSENIKA - Morda pa nekoč
 3. (4.) Ans. PRVA LIGA - Povej naprej
 4. (7.) Ans. PETKA - Prinesi še rundo
 5. (10.) Ans. UROK - Zbiram poljube
 6. (2.) Ans. PLUS - Babica
 7. (9.) SAVINJSKI KVINTET - Drug o drugem sanjava
 8. (5.) Ans. FRANČIČ - Me gledal je
 9. (6.) Ans. STANKA FAJSA - Dekle v najboljših letih
 10. (-.) Ans. ŠUS - Zadnjič me poljubi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Tone Žagar - Kamniška Bistrica

 Kupon št. 410
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, 14. 4. 2018, ob 20. uri

www.PosavskiObzornik.si

1. nagrada:  vrednosti bon v višini 20 €
2. nagrada:  vrednosti bon v višini 15 €
3. nagrada:  vrednosti bon v višini 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 19. aprila, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FRIZERSKI SALON ALENKA 
ALENKA DOBRŠEK S.P., SREMIŠKA CESTA 3, KRŠKO

Geslo 06/2018 številke:

KAVARNA 
Z ODLIČNIMI TORTICAMI

Nagrade, ki jih podarja Cvetličarna Lilija, prejmejo:

1. nagrada:  vrednosti bon v višini 20 €; 
  Urška Bučar, Kalce-Naklo
2. nagrada:  vrednosti bon v višini 15 €; 
  Milica Sotošek, Veliki Dol 
3. nagrada:  vrednosti bon v višini 10 €; 
  Mira Prah, Brege

Legendarna skupina z novim albumom, Miranu Ruda-
nu tekle solze, mesto Krško se spomladi prebuja. Tok-
rat preberite:

Legende slovenskega podzemlja Demolition Group (na 
fotografiji) 9. maja ob predstavitvi novega albuma napo-
vedujejo koncert v Kinu Šiška. Ob tem se predstavljajo še s 
povsem novim singlom Nostalgija, ki ga že lahko slišite na 
radijskih valovih. »Novi album Pojdiva tja sicer nima tako 

neposrednega aktivističnega naboja, kot sta ga imela pred-
hodna Planet starcev in Zlagano sonce, še vedno pa ohranja 
skozi glasbo, tekste in pojavnost kritičen odnos do dogaja-
nja okrog nas. Z več kot 30 leti ustvarjanja so Demolition 
Group ena najbolj trdoživih in avtentičnih skupin pri nas, 
njihova glasba pa je samosvoj in energičen spoj ritma, ki-
tarskih rifov in arhaičnega vokala, ki se prepleta z zvokom 
saksofona in v zadnjem obdobju tudi elektronike,« doda-
jajo v sporočilu za javnost. No, kljub mnogim dilemam in 
spremembam je skupina ohranila ustvarjalni naboj in novi 
album predstavlja v prenovljeni zasedbi: Aleš Suša na sa-
ksofonu, Petar Stojanović na kitari, brata Tomi in Ivan 
Gregel na basu in bobnih, pevec Goran Šalamon in Ma-
tjaž Pegam, ki skrbi za zvok in produkcijo. Ali, kot pravi-
jo Demolition Group: »Pojdiva tja je hrepenenje po odho-
du na pot, v iskanje sveta, ki bo drugačen. Kdo ve, kam, in 
kdo ve, kje je ta svet. Eno pa je gotovo. To bo svet, v kate-
rem govoriti glasno ne pomeni kričati, ampak poslušati.«

Vokalist skupine Pop Design Miran Rudan (na fotografiji 
z začetka 90. let, op. p.) je izlil svoja čustva do glasbe. Le-
gendarna pop skupina je namreč od konca devetdesetih, 

ko je bil čas njihovih največjih uspešnic, nanizala že kar 
nekaj novih skladb, a občinstvo na koncertih se še vedno 
najbolje odziva na njihove zimzelene uspešnice, kot je na 
primer skladba Ko si na tleh. »Med nastopom so mi stekle 
solze. Mi sicer živimo zaradi tega, ker delamo nove stva-
ri, nove komade, ampak vse te stare skladbe so ves čas v 
našem muzeju, vsake toliko časa jih potegnemo iz rokava 
in takrat se izkaže, da jih ljudje še vedno 'zverinsko' dob-
ro poznajo. Seveda ti to da tudi moč, da se še bolj trudiš 
in poskušaš delati še bolje,« je medijem zaupal priljublje-
ni pevec.

Spoznajte Leslie More, petčlanski alternativni rock bend 
iz Krškega, nekoč znani kot Static Age.  Po dveh letih se v 
rahlo spremenjeni zasedbi vračajo na koncertne odre v 
sestavi: Maša Zagorc (vokal), Rok Bohorč (kitara), Rok 
Povhe (kitara, back vokali), Matic Benjamin Strojanšek 
(bas) in Haris Lisić (bobni). 12. maja bodo nastopili na pri-
reditvi s pomenljivim imenom Wake Up Krško, kjer si bodo 
oder deliti z BeatMyth, ki ga tvori vsestranski producent 
Igor Vuk, kateremu se bodo v živo na mikrofonu pridružili 
raper N’toko in domačini Kontradikshn, ki nam bodo tok-
rat poleg standardnega repertoarja predstavili tudi svež 
material za novi album. Ne gre zamuditi!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

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

 

Frizerski salon Alenka 
na Resi v Krškem

Svetujemo 
in se prilagodimo 

vašim željam.

Strokovno in ugodno.

051 340 866 Alenka Dobršek s. p., Sremiška cesta 3, Krško

Obiščite nas, zadovoljni boste z novo podobo!
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sabina Štrucl, Bojsno – 

deklico,
• Šaha Berkovič, Brezje pri 

Poljčanah – deklico,
• Vita Sotlar, Mali Vrh – 

dečka,
• Maruška Zupan, Krmelj – 

deklico,
• Špela Budački, Senuše – 

deklico,
• Klara Miko, Premagovce – 

dečka,
• Sabina Bizjak, Jesenice na 

Dolenjskem – dečka,
• Urška Belak, Loče pri 

Poljčanah – deklico,
• Janja Radej, Arto – deklico,
• Aleksandra Lepej, Trebež 

– deklico,
• Katarina Brajdič, Gazice 

– dečka,
• Kristina Bernhard, Straža 

pri Raki – deklico,
• Patricija Caharijaz, 

Bukovje v Babni Gori – 
deklico,

• Slavica Štus, Krško – dečka,
• Barbara Urbanč, Gorica – 

deklico,
• Sonja Blatnik, Presladol – 

dečka,

rojstva

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

Simona Tomše in Tomaž Lenič, oba iz Dobenega, 1. julij 
2017, grad Brežice (foto: Tina Molan)

• Alenka Sotler, Drenovec 
pri Bukovju – deklico,

• Nikita Blatnik, Brežice – 
deklico,

• Darija Peterec Kotar, 
Podlipa – deklico,

• Sendi Brajdič, Kerinov 
Grm – deklico,

• Natalija Polovič, Rigonce – 
deklico,

• Tamara Janc Dular, Sremič 
– dečka,

• Andreja Germšek, Dečno 
selo – deklico.

ČESTITAMO!

poroke

• Franc Travnikar in Sabina 
Ogorelc, oba iz Vitne vasi,

• Dejan Trpinc in Nika 
Kozinc, oba iz Spodnjih 
Vodal,

• Mitja Kerin in Lea Agata 
Staroveški, oba iz Malenc,

• Martin Požgaj iz Koritnega 
in Mojca Kapčič iz Pavlove 
vasi,

• Matej Škoda iz Nove Gore 
in Nina Špiler iz Črešnjic 
pri Cerkljah.

ČESTITAMO!

VST
OP

PRO
ST!

AVSTRIJA, KAPELE – Pihalni 
orkester Kapele je minuli ko-
nec tedna gostoval na gala glas-
benem dogodku v sosednji Av-
striji v bližini Graza. Nastopili 
so z orkestralnimi izvedbami 
najbolj znanih viž slovenskih 
narodnozabavnih sestavov, 
med katerimi seveda ni manj-
kala v vseh krogih priljubljena 
skladba »Na Golici«. Predstavi-

tev orkestra, ki bo čez dve leti 
dopolnil 170 let delovanja, je 
navzočim v dvorani podal Vin-
ko Šimek. Iz nabora Avseniko-
ve glasbene zakladnice so nato 
kapelski godbeniki in godbeni-
ce pod vodstvom dirigenta Se-
bastjana Borovšaka skupaj z 
legendarnim Alpskim kvinte-
tom občinstvu podarili sklad-
bo »Veter nosi pesem mojo«. 

Uspešen nastop je vsem pri-
jetna motivacija za nadaljnje 
delo. Pihalni orkester Kapele 
se tako že pridno pripravlja na 
prihajajoče glasbene dogodke, 
med njimi na tradicionalni le-
tni koncert, ki bo 16. junija v 
Kapelah.

 Vir: Pihalni orkester 
 Kapele

Kapelski orkester navdušil Avstrijce

BREZJE PRI DOVŠKEM - 1. aprila smo se zbrali v Brezju pri Dov-
škem v vaški cerkvici sv. Pavla na druženju ob praznovanju ma-
terinskega dne. Dogodek je bil posvečen mamam, babicam, pra-
babicam, skratka, vsem pripadnicam nežnejšega spola. Program 
je bil pester, poln presenečenj in nasmeškov, prav tako pa čustve-
nih trenutkov, ki so našim mamam ogreli srca in priklicali solzi-
ce ganjenosti. S podobnimi programi nas že vrsto let pri cerkvici 
sv. Pavla s svojo požrtvovalnostjo in trudom razveseljuje orga-
nizatorica Mojca Erjavec. Zato vsi udeleženci to zahvalo name-
njamo Mojci Erjavec in vsem sodelujočim ter jim še enkrat spo-
ročamo, da smo jim za te dogodke in ves trud iz srca hvaležni.
 U. P.

Materinski dan pri sv. Pavlu

SEVNICA - 7. apri-
la je sevniška skupina 
Društva Šola zdravja so-
delovala na predstavi-
tvi v okviru velike vses-
lovenske prostovoljske 
akcije Dan za spremem-
be - dan za povezovanje. 
Tri po srcu mlade člani-
ce smo od 9. do 11. ure 
dopoldne v družbi sa-
mih mladih navduševale za jutranjo vadbo na prostem, delile 
letake z informacijami in z oranžno barvo širile dobro voljo na 
Kmečki tržnici v Sevnici. Poklepetale smo tudi z županom Sreč-
kom Ocvirkom in skupaj smo iskali možnosti novih sodelovanj 
in poti. Sicer pa se vidimo ob torkih, četrtkih in petkih od 7.30 
do 8.00 pri Športnem domu v Sevnici, da na svežem zraku in ob 
žvrgolenju ptic razgibamo svoje telo po metodi 1000 gibov dok-
torja Nikolaya Grishina.
 Romana Ivačič

POSAVJE – Projekt 
kvačkanja hobotnic 
se je začel leta 2013 
na Danskem. Do da-
nes je bilo ustvar-
jenih že več kot 
27.000 hobotnic. Iz-
delki so namenje-
ni najmlajšim med 
nami – nedonoše-
nim dojenčkom. Od 
septembra 2017 po-
teka projekt tudi v 
Sloveniji. Pobudni-
ca projekta v Sloveniji je Tjaša Bevc, ki se rada posveča otrokom. 
Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje se je z navduše-
njem in velikim zadovoljstvom priključila projektu, ki so se ga 
razveselila vsa društva ter se hitro in z veseljem lotila izdelave. 
Hobotnice smo ustvarjale upokojenke v rokodelskih sekcijah v 
DU  Brežice, Brestanica, Krško, Tržišče in Senovo. Malim ročicam 
smo že odposlali naš prvi kupček 73 hobotnic. Naj jim prinese-
jo tolažbo in naj jih grejejo tudi naše želje, da bi se čili in zdravi 
kmalu preselili v naročje svojih staršev.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem ustvarjalkam teh ču-
dovitih izdelkov za podarjeni material in vloženi trud. Znanje 
pa delimo naprej, še v druga rokodelska društva, ki so v Posav-
ju tudi zelo aktivna.  Manja Seher

Projekt Hobotnica - kvačkanje za 
nedonošenčke

Društvo Šola zdravja na sevniški 
Kmečki tržnici

BREŽICE – V Mladinskem centru Brežice lahko odslej vsi tisti, ki 
so želeli biti del številnih priložnosti, ki jih omogoča Evropska 
unija, vsak dan pokukajo v Evropski kotiček. V njem jih namreč 
čaka mnogo zanimivih publikacij s področja podjetništva, zapo-
slovanja v EU, turizma, splošnih informacij o EU, publikacije za 
mlade: o programu ERASMUS, EVS – Evropski prostovoljni služ-
bi, študiju in delu v tujini, možnostih pripravništva v EU inštitu-
cijah ipd. Tudi najmlajši bodo prišli na svoj račun, saj imajo zanje 
pripravljene prikupne brošure, s pomočjo katerih se lahko na za-
baven način naučijo, kaj EU pravzaprav počne. Vsak ponedeljek 
od 14.00 do 16.00 pa bo v sklopu Evropskih uric z zainteresira-
nimi tudi informator.  Vir: MC Brežice

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

prejeli smo

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Krajan Dobove s fotografi-
jo opozarja na prepoln koš 
za pasje iztrebke ob pod-
hodu pod železniško progo 
v Dobovi. »Stanje je že več 
kot dva tedna nespreme-
njeno. Vsak dan je več vrečk 
okoli koša. Zanima me, kdo 
je pristojen za praznjenje 
in čemu sploh služijo, če 
se ne praznijo?« je zapisal. 
Kot je še dodal, je bilo pred 
leti celo javno objavljeno, da 
bodo lastniki psov v prime-
ru kršitev, torej nepobiranja 
iztrebkov, kaznovani, danes 
pa je očitno drugače …

Članek, ki je bil objavljen v časopisu Delo 12. marca 2018 pod 
naslovom Vse več starostnikov v hrvaške domove, me je spod-
budil, da spregovorim o svojih izkušnjah, da opozorim javnost 
o perečih problemih, ki jih imajo starostniki in njihovi svojci. 

V Delu je opisano, kako se vse več Slovencev odloča za namestitev 
v hrvaške domove, ki so veliko cenejši in obenem, kako so uporab-
niki in svojci zadovoljni. Vse  pogosteje se starejši oz. njihovi svojci 
odločajo za bivanje v domovih čez mejo na hrvaškem zaradi veliko 
nižjih cen namestitve (so za polovico cenejše), hitrejšega sprejema 
kajti čakalnih vrst skoraj ni. Koliko Posavcev je v hrvaških domovih 
za ostarele? Tega podatka nisem pridobila, saj ni statističnih po-
datkov. Glede na moje delovne izkušnje, si upam trditi, da je to šte-
vilo zelo veliko. In kako se godi starostnikom v privatnih hrvaških 
domovih? Kako se ravna z dementnimi bolniki za zaprtimi vrati v 
nekaterih hrvaških privatnih domovih? Navedla bom samo nekaj 
zgodb … Primer: v bolnišnico je sprejet 70 letni bolnik z hudo obliko 
demence, shujšan in dehidriran, v septičnem stanju zaradi zelo ve-
like rane na trtici (vanjo bi lahko položili dve veliki moški pesti) in 
z okužbo MRSA in VRE. Bolnik je preživljal hude bolečine ... (Bralka 
tu navaja pet primerov slabega ravnanja oz. hudega zanemarjanja 
starostnikov - skrajšano zaradi pomanjkanja prostora. Celoten pri-
spevek si lahko preberete na www.PosavskiObzornik.si -  - op. ured.)

… Sprašujem se, ali se kdo zaveda, kakšni stroški nastajajo zara-
di neprimerne zdravstvene oskrbe in kako jih bo država pokriva-
la. Prav zagotovo je zdravljene takšne rane dolgotrajno in jo lah-
ko primerjamo z postavitvijo povprečne montažne hiše. Takšne in 
podobne stroške pokriva zdravstvena blagajna, ki pa je že skoraj 
prazna. Še bi lahko še naštevala. Vse te in podobne oskrbe in dejanja 
so nehumana, neetična in na koncu še bolj obremenijo zdravstvo.  
Vem, da sledi odgovor, da se vsak posameznik prostovoljno odloča, 
kje in kakšno namestitev bo izbral, da nimamo pravico nadzora v 
hrvaških privatnih domovih. Praviloma so svojci z temi namestit-
vami zadovoljni, cena namestitve je sprejemljiva in  čistoča je za-
dovoljena, vam spoštovani bralci pa prepuščam, da sami presodite 
ali si želite preživeti starost na omenjen način. 

Prav tako želim opozoriti javnost, da razmere v slovenskih domo-
vih za starejše postajajo kritične, saj ni več prostih postelj in po ne-
katerih podatkih danes v Sloveniji čaka na prosto posteljo več tisoč 
ljudi. Čakalne dobe za sprejem se v nekaterih domovih štejejo več v 
mesecih, tudi leto ali več. Gre za izzive starajoče se družbe, dejstvo 
je, da je starejših vedno več in da se izdatki, povezani s starostjo po-
večujejo. Tempo staranja prebivalstva po svetu in tudi v Posavju se 
tako dramatično povečuje …

Sprašujem vas, kaj smo v teh letih naredili za uživanje dostojne sta-
rosti? Trenutno imajo domovi v Posavju kapaciteto 981 postelj, 
starostnikov z 80+let pa šteje 1627. Imamo premalo nastani-
tvenih kapacitet in odstotek tistih, ki si lahko sami plačujejo oskr-
bnino v domu od svoje pokojnine je vedno manjši. Vedno več je lju-
di, ki imajo 40 let delovne dobe in polno pokojnino, vendar si doma 
starejših oziroma oskrbnine s svojo pokojnino niso sposobni plače-
vati. Običajno so otroci še zaposleni, imajo minimalno plačo in ne 
morejo  plačevati za svoje starše. A se vam zdi, da je za starostnika 
z demenco, ki potrebuje trajno oskrbo, za katero svojci plačujejo 
1.100 evrov in več, sprejemljiva cena? Večina starostnikov v Posav-
ju tudi v sodelovanju z otroci tega ne zmorejo plačevati. Iz lastnih 
izkušenj vem, da v Posavju število obolelih z lažjo ali hudo obliko de-
mence strmo narašča, število se zelo povečuje zaradi staranja in to 
število se znatno povečuje že pri starosti 60 in več let. … Svojci do-
življajo veliko čustveno stisko ter finančno breme, saj morajo pos-
krbeti za pomoč pri dnevnih aktivnostih in poskrbeti še za varnost 
bolnika, bolnik pa doživlja družbeno izključenost. 

Poznam izredno veliko problemov, stisk, razočaranj in žalostnih 
zgodb starostnikov/njihovih svojcev. Domovi za ostarele se bi mo-
rali preoblikovati v negovalne enote za pomoč ostarelim, ki so ne-
pokretni in potrebujejo najvišjo stopnjo pomoči pri oskrbi in zdra-
vstveni negi, kakor tudi za tiste z hudo obliko demence, kajti ti 
tovrstno oskrbo najbolj potrebujejo. Svojci običajno zjutraj, pre-
den gredo v službo, nahranijo in zamenjajo pleničko. Nato staro-
stnika v osmih urah enkrat obišče negovalka, da ga uredi in nahra-
ni, ga zaklene v hišo in  starostnik je sam dokler se svojci ne vrnejo 

Javnost želim opozoriti na pereče 
probleme, ki jih imajo starostniki 
in njihovi svojci (v Posavju) 

iz službe. To ni osamljen primer, vsak dan jih je več. Kdo si želi v sta-
rosti takšne oskrbe? 

Vsi smo na isti poti in se staramo, vsi bi se morali vprašati: Kako in 
kje bomo živeli? Ali bodo pokojnine dovolj visoke za človeka dostoj-
no oskrbo? Ali nam bodo otroci lahko doplačevali domsko oskrbo 
ali oskrbo na domu? Ali bomo imeli dostojno življenje? Vsekakor 
nam bije zadnja ura, da se vzpostaviti sistem dolgotrajne oskrbe, 
ki bo v finančnem smislu omogočil vsakemu dostojno oskrbo, če jo 
bo potreboval. Tisti, ki imajo denar se zelo dobro znajdejo na raz-
lične načine, zato mora dostop do storitev temeljiti na ocenjeni pot-
rebi starostnika ne glede na njihov dohodek, s celovitim procesom 
ocenjevanja, ki ustreza ravni in kompleksnosti iskane storitve. Po 
mojem mnenju sedanji sistem ne deluje dobro, saj narašča pov-
praševanje po kakovostni domski oskrbi. Med najpomembnejšimi 
političnimi vprašanji, pomembnimi za zdravje in dolgo življenjsko 
dobo, so bodoča proračunska upravičenost sistemov pokojninske-
ga, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, javnega in zasebne-
ga, ter posledice teh sistemov.
 Milena Srpčič, Brežice

Predsednik Koronarnega klu-
ba Brežice Alojz Brajkovič je 
že v uvodu poudaril, da je tre-
ba koronarnim bolnikom po-
magati, zato vsi načrti kluba 
ostajajo podrejeni njihove-
mu osnovnemu poslanstvu 
– sekundarni preventivi srč-
no-žilnih bolezni, s čimer je 
povezana vseživljenjska reha-
bilitacija, ki je usklajen proces, 
s katerim bolnikom pomagajo 
vzdrževati čim boljšo telesno 
in duševno zdravje. 

Poleg primerne telesne vadbe 
je še kako pomembno zdra-
vstveno izobraževanje in na-
črtovane delavnice, s katerimi 
pomagajo izboljšati ali obo-
lelim vsaj olajšati srčno-žil-
ne bolezni. V ta namen so le-
tos že imeli predavanje prim. 
Franca Božička na temo 
»Vloga izbranega zdravnika v 
obravnavi bolnika z bolezni-
jo srca«, potekalo je v Bistri-
ci ob Sotli; doc. dr. Joško Vuč-
ković je na Senovem predaval 
na temo »Slabokrvnost in bo-
lezen srca«; na zboru članstva 
pa je predavala prof. dr. Ire-
na Keber na temo »Rehabi-
litacija po akutnem koronar-
nem dogodku«. Pri tem je dr. 

Klub pomaga vzdrževati telesno 
in duševno zdravje
BREŽICE – Članstvo Koronarnega kluba Brežice, ki bo letos obeležilo 12 let delovanja, je 22. marca opravilo 
pregled preteklega leta in na občnem zboru sprejelo plan letošnjega leta.

Kebrova izpostavila bolnišnič-
no rehabilitacijo, ki v sodob-
nem času traja nekaj dni, sledi 
ambulantna rehabilitacija ter 
nato koronarni klub in razu-
mevajoče domače okolje. Pri 
tem je pomembna primerna 
telesna vadba, s katero se iz-
boljša delovanje srca in obto-
čil ter se izboljša telesna zmo-
gljivost, kajti, kot je dejala, čim 
večja je telesna zmogljivost za 
napor, manjša je ogroženost 
pred smrtjo. Ob tem je nujno 

obvladovanje dejavnikov tve-
ganja, zdravljenje z zdravi-
li, imeti pod nadzorom krvni 
tlak ter psihosocialna pomoč.

Predsednica strokovnega sve-
ta KK Brežice dr. med. Moj-
ca Savnik Iskra je seznani-
la s programom izobraževanj 
in delavnic do konca leta, ki 
ga bo možno med letom spre-
minjati in dopolnjevati glede 
na finančno stanje, aktualne 
dogodke ali želje in predloge 

članov. V letu pa si želijo večjo 
udeležbo na predavanjih, po-
hodih in izletih, saj spada tudi 
druženje k rehabilitaciji ko-
ronarnih bolnikov. Kot je de-
jala, bodo še dalje sodelovali 
z  Društvom za zdravje srca in 
ožilja, društvoma diabetikov 
in osteoporotikov ter ostalimi 
koronarnimi klubi v Sloveniji. 
Med sprejemanjem programa 
klub še nima rešenega načina 
financiranja, zato so pri ures-
ničitvi programa odvisni od 
lastnih prispevkov, sredstev 
FIHO in dotacij posavskih ob-
čin. 

Direktorica Splošne bolnišni-
ce Brežice Anica Hribar in po-
džupanja občine Brežice Ka-
tja Čanžar sta pohvalili dober 
program, ki bo zahteval veli-
ko dela, tudi člane, ki si nabira-
jo znanja in vedenja za prema-
govanje bolezni na tematskih 
predavanjih in delavnicah ob 
pomoči zdravstvenega ose-
bja. Program je vodila Maja 
Čič, dijakinje Gimnazije Bre-
žice pa so prisotne razveselile 
s skrbno izbranim kulturnim 
programom.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Vlado Cizl

Z leve: predsednik Koronarnega kluba Brežice Alojz Brajko-
vič, podžupanja Katja Čanžar in direktorica SB Brežice Ani-
ca Hribar

KRŠKO - 7. aprila, na Dan za spremembe, je bila v organizaci-
ji Kluba posavskih študentov izvedena tradicionalna spomla-
danska čistilna akcija dela Krškega. Organizatorji so se letos za-
radi skladnosti datuma njihove akcije z vseslovenskim Dnevom 
za spremembe še posebej navezali na slogan »Ne prepuščaj se 
toku, SPREMINJAJ tudi TI!« in pokazali, da si na klubu vselej pri-
zadevajo za spremembe v družbi in okolju. Niso zgolj očistili dela 
kolesarske poti in okolice Mladinskega centra Krško, ampak so 
vmes pripravili tudi okusen bograč za vse udeležence, predvsem 
pa so se ob delu ves dan nadvse zabavali. Vsem se zahvaljujejo 
za udeležbo in si želijo, da bi se jih v prihodnje na projektih, ki 
so temelj kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti, zbralo še več.
 Vir: Klub posavskih študentov

Študenti očistili del Krškega

SENOVO – Osnovna šola XIV. divizije Senovo je 6. aprila v dvo-
rani tamkajšnjega doma organizirala že 25. dobrodelno priredi-
tev Za sodobnejšo šolo. Z osrednjo prireditvijo, na kateri je gle-
dališka skupina društva Mali petelin odigrala predstavo Feniks, 
z raznimi izvedenimi akcijami ter donacijami pravnih in fizičnih 
oseb, so na šoli zbrali okoli 4.500 evrov sredstev, ki jih bodo na-
menili za nakup učil, učnih pripomočkov ter posodobitev opreme 
za vzgojno-izobraževalno delo. Senovska šola izvaja dobrodelno 
prireditev Za sodobnejšo šolo že vse od šolskega leta 1992/93.  
Kot je povedal ravnatelj Vinko Hostar, so v vseh letih z zbrani-
mi sredstvi nakupili že za okoli 100.000 evrov opreme, učil in 
učnih pripomočkov, del sredstev pa so namenili tudi za finanč-
no pomoč učencem iz socialno ogroženih družin. B. M. 

Že 25. Za sodobnejšo šolo 
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

ANTON PEČNIK

SPOMIN

Vsi njegovi

11. aprila bo minilo pet let,
odkar si nas zapustil, naš dragi ljubljeni 

mož, oče, dedek, pradedek in tast

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče.

Tiho, tiho čas beži,
a veš, kako boli,

ker tebe več med nami ni,
a v naših srcih vedno si.

iz Križ pri Koprivnici.

KSENIJA SAKAČ

Obljubile smo si naslednji klepet ob kavi.

Odšla je, a se ni vrnila
naša draga

Neizmerno jo bomo pogrešale.

Prijateljice

DUŠANA JELIĆA

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani,
nam kakor koli pomagali v teh težkih trenutkih, izrekli sožalje, 

prinašali cvetje, sveče in denarno pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku in

ki sočustvujete z nami.

iz Krškega

Žalujoči: vsi njegovi

MARIJA KRŽAN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče ter 
svete maše, stisk roke in izrečena sožalja. Posebej se zahvaljujemo 
vaščanom Cerine za denarno pomoč. 
Za lajšanje bolečin v zadnjih letih njenega življenja se zahvaljujemo 
osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice in njeni 
zdravnici Kseniji Žnideršič ter patronažni sestri za obiske na domu. 
Posebno zahvalo namenjamo gospodu župniku Jožetu Packu s 
Čateža za obiske na domu in opravljen obred, pogrebni službi Žičkar 
za skrbno opravljene usluge, pevcem KUD Anton Kreč s Čateža za 
zapete žalostinke ter gostišču Krulc z Mosteca. 
Iskrena hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
nesebično pomagali, ter vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili in pospremili našo mamo na njeni zadnji poti.

iz Cerine.

Po pravkar dopolnjenem 95. rojstnem dnevu 
nas je tiho zapustila naša draga mama, tašča, 

stara mama, prababica in praprababica, 
sestra in svakinja ter teta in sestrična

ALOJZ GODINA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

solza, žalost te zbudila ni,
ostala je le praznina,

ki hudo boli.

Iskreno se zahvaljujemo osebju novomeške bolnišnice, predvsem 
dr. Mariji Čeh za dolgoletno zdravljenje. 

Hvala sorodnikom in  znancem za tolažilne besede, stiske rok, tople 
objeme, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se gospodu župniku 
Ludviku Žagarju, trobentaču, pevcem in pogrebni službi Kostak.

Hvala vsem, ki ste Lojzeta pospremili na njegovi zadnji poti.

s Straže pri Raki.

Zapustil nas je dragi mož, ati, dedek,
brat, stric, boter in dobri sosed

MARIJANA HORŽENA 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ko je srca bolečina prevelika,
se tudi solza posuši,
le duša nemo vpije,

zakaj več tebe ni.

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
vaščanom, znancem, njegovim nekdanjim sošolcem in sodelavcem 
ter sodelavcem z Gimnazije Brežice in Vrtnarije Čatež za vsa ustna in 
pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. 
Posebej hvala Jožici Ferenčak in Jožetu Gramcu za podporo in vso 
pomoč. Hvala dr. Mileni Strašek in dr. Zdenki Marinček za dolgoletno 
zdravljenje ter UC Brežice za zadnjo pomoč. Hvala g. župniku Janezu 
Žaklju za sveto mašo, doživeto prebran govor in opravljen obred, 
Pevcem zvoka za zapete žalostinke, g. Petelincu za zaigrani pesmi, 
zastavonošama in pogrebni službi Komunale Brežice za njihove 
storitve. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in 
ga boste ohranili v lepem spominu.

z Gorenjih Skopic

Ob boleči izgubi našega dragega

JOŽETA SLADIČA

ZAHVALA

V globoki žalosti: vsi njegovi

... je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste našega dragega pokojnika pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, denarne prispevke in 
izrečena sožalja, ki so blažila bolečino ob nenadomestljivi izgubi.

iz Žabjeka pri Sevnici

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

LADISLAVA BLATNIKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

se od srca zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in ostalim, ki so ga spremljali na njegovi zadnji poti, izrazili sožalje 
ter sočustvovali z nami in darovali sveče.

DAMIR HOVIĆ - NONO

SPOMIN

Vsi njegovi

Naš dragi

Hvala, Nono, za vse trenutke, ki smo jih preživeli s tabo.

Šel si v večnost, ljubi Nono,
prezgodaj in premlad.

Vse, prav vse bi dali,
da bi vrnil se spet k nam.

V naših srcih je ostala
le praznina in bolečina.

Ponosni smo, ker smo te imeli.

AVGUST GODEC

SPOMIN

Vsi njegovi

Letos mineva 5 let.

(22. 4. 1918–19. 4. 2013)

ANICA MIRT

SPOMIN

Vsi njeni

Mineva že 25 let, odkar nas je mnogo 
prezgodaj zapustila naša draga

Hvala vsem, ki ohranjate lepo misel in plemenit spomin nanjo!

 V mislih, spominih
pa vse dni z nami ostajaš

in nas vedno čuvaš ... ljubljena MAMI!

roj. Žabkar, iz Anž pri Brestanici.

ANTON SIMONIŠEK

SPOMIN

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla,
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla

in jokala, ker tebe več ni.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu
in ga ohranjate v lepem spominu.

z Velikega Kamna.

4. aprila je minilo leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

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

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

zahvale, spomin
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Prodam drva (bukova ali me-
šana), kocke sena in BCS kosil-
nico (širina 127 cm). Okolica 
Brežic. Tel.: 031 415 574

Prodam drva za kurjavo s pre-
vozom in kupim traktor Zetor 
Crystal, 120 KM, ali podoben 
večji traktor. Tel.: 051 254 413

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Kupim rdeče vino, okolica Po-
savja, cena 0,80 €/l. 
Tel.: 070 279 838

Prodam vino cviček, mešano 
belo, frankinjo ... oziroma za-
menjam za drva. 
Tel.: 040 635 861

Prodam frankinjo, cviček, pra-
šiča (80 kg) in sejalnico za žita, 
širine 2 m. Tel.: 051 870 909

Ploščni filter za vino s črpalko, 
inox, malo rabljen, prodam za 
500 €. Tel.: 051 448 456

Prodam kostanjevo kolje (2 
m), hlevski mešan uležan gnoj 
ter gradbeno parcelo (14 arov, 
Straža pri Žejnem). 
Tel.: 051 477 243

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

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam luščilec koruze SIP, 
kosilnico Figaro, 2 škropilnici 
Stihl 17 in kotel za žganjekuho 
(80 l). Tel.: 031 209 951

Prodam traktor Deutz, 4 x 4, 
l. 1988, kabina, tehnično brez-
hiben, lepo ohranjen, in vitel, 
5 t, l. 2011, zelo malo rabljen + 
kardan. Tel.: 041 233 834

Prodam kosilnico Camas 210, 
pajka SIP (4 m, hidravlični 
dvig) in slamo v okroglih ba-
lah. Tel.: 041 566 396

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

Odkup in spravilo lesa, 
odkup na panju ali na goz-
dni cesti. Zelo dobra cena 
in hitro plačilo. Tomi Li-
par s.p., Stara vas 17e, Bi-
zeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava (okolica Bre-
žic), traktorski cepilec drv in 
prašiče za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 594 663

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

www.kamnosestvo-grama.si

OBRTNA CONA DOLENJI BOŠTANJ

Prodam Opel Corso, 1.3 di-
zel, 2012, prva lastnica, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 797 730

Prodam Peugeot 307 HDi, let. 
2004, 1.4 dizel, lepo ohranjen, 
garažiran, servisiran, prevože-
nih 143.000 km. 
Tel.: 031 373 860

Prodam avtomobil Toyota Ya-
ris, let. 2004, s petimi vrati, 
prevoženih 142.000 km. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 809 091

KMETIJSTVO

Kupim traktor in kmetijske 
stroje, dobro plačilo, in pro-
dam silažne bale. 
Tel.: 051 813 034

Prodam motokultivator, dizel, 
14 KM, s frezo in pogonsko pri-
kolico. Tel.: 040 775 985 

Kupim pajka in tračne grablje 
SIP. Tel.: 030 694 956

Prodam dvojne vile za bale in 
preklopni sovoznikov sedež za 
več vrst traktorjev, Dolenjska. 
Tel.: 041 501 115

Prodam silažne bale druge 
košnje ali menjam za odstav-
ljeno teličko mesne pasme. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam kosilnico Gaspardo 
180 (dvojni rez, 2 kosi) in ko-
silnico SIP 165, bobnasto. 
Tel.: 031 397 434 

Prodam semenski in krmni 
krompir, traktor Universal 
533, l. 1996, 2.400 delovnih 
ur, 4 x 4, servovolan. 
Tel.: 041 491 140

Prodam motokultivator Go-
renje Muta (okrogli priklop in 
priključki) in zajce: 1 brejo, 1 z 
mladiči in 1 zajca. 
Tel.: 068 606 233 

Prodam dvoredno sejalni-
co Olt za koruzo in nahrbtno 
škropilnico 15 l (motor To-
mos). Tel.: 070 294 856

Prodam vinogradniško trak-
torsko škropilnico, mlin za 
grozdje, cisterne za vino in 
odojka (30-35 kg). 
Tel.: 031 508 082

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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Terapije izvaja terapevtka in maserka z dolgoletnimi izkušnjami. 
Pokličite in se naročite na termin: 031 804 238

Lokacija: staro mestno jedro Krškega, CKŽ 53 (nad Hišo Narave)
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Salon Orhideja - AnAn
ENERGETSKI TRENINGI - 

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

tel.: 090 30 14 (cena klica 2,19 €/min)
možen tudi osebni kontakt

Prodam kmetijo v Kozjem 
v enem kosu, 6,5 ha. Sončna 
lega, primerna za obrt. 
Tel.: 031 367 973

Oddam dvosobni apartma, 
otok Pašman: klima, TV SAT, 
terasa, parking, gril, 200 m od 
morja. Pogled na morje. 
Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM

Prodam BMW 316, letnik 
1999, dobro ohranjen, registri-
ran do 2. 6. 2018. Cena po do-
govoru. Tel.: 040 230 040

Prodam Clio 1.2 Storia, letnik 
2006, 1. lastnica, rdeče barve, 
72.000 prevoženih km, redno 
vzdrževan. Tel.: 041 405 607

Prodam Opel Astro 1.7 TDi, 
l. 1998, karavan, 220.000 km, 
opravljen veliki servis, dobro 
ohranjen. Menjam za drva. 
Tel.: 041 281 490

Prodam Laguno Grandtour 
1.6, AC, karavan, letnik 2001, 
246.000 km, cena 1.500 €. 
Tel.: 03 58 04 196

NEPREMIČNINE
V centru mestnega jedra Bre-
žic prodam manjšo samostoj-
no in podkleteno starejšo hišo 
z vrtom (hiša 106 m2, vrt in 
dvorišče 168 m2), EI: da. 
Tel.: 040 292 568

Prodam vikend z vinogradom, 
13 arov, okolica Bojsnega. 
Tel.: 041 440 048

Prodam vikend in vinograd na 
Stankovem blizu Brežic, na lepi 
legi. Tel.: 07 49 64 323

Brezplačno oddam v najem 
vinograd v Sevnici (Drožanje 
– Lamprče). Tel.: 041 690 684

V najem vzamem manjši vi-
nograd z vikendom. 
Tel.: 031 830 637

Oddam sobo z uporabo kuhi-
nje in kopalnice ženski ali moš-
kemu oz. paru za pomoč v go-
spodinjstvu in za krajši čas. 
Tel.: 064 260 061

Prodam parcelo z zidanico na 
sončni strani Armeškega. 
Tel.: 031 685 782

20
LET

Servis električnega orodja

SERVIS IN TRGOVINA
Alenka Drobnič Ježovnik s. p.

Hrastje 25, 8263 Cerklje ob Krki, Tel./Fax: 07/49 69 150
E-mail: franc.drobnic.servis@siol.net

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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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 
Rožman

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 
Rožman

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: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (9/2018) bo izšla v 
četrtek, 26. aprila 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 19. april 2018.

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 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Kupim telico simentalko, sta-
ro od 12 do 14 mesecev, pašno. 
Tel.: 040 577 552

Prodam sivega bikca, starega 
štiri mesece, teža 190 kg, cena 
530 €. Tel.: 041 290 028

Prodam teličko simentalko, 
staro 4 mesece, bikca simen-
talca in škropilnico Cifarelli, 
kot nova. Tel.: 031 302 355 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece. 
Tel.: 031 717 595

Prodam 2 telički simentalki, 
stari 3 mesece. Tel.: 07 49 56 
236 ali 041 380 075

Prodam dva konja ponija, rja-
vo bele barve, cena po dogovo-
ru, ugodno. Tel.: 031 695 805

Osla (večje rasti), 2 burski kozi 
z mladiči in vietnamsko svinjo 
z mladiči prodam. 
Tel.: 041 683 261

Prodam oslico, staro 7 mese-
cev, cena 270 €. 
Tel.: 041 947 086

Prodam tri odojke linije 12, 
težke 25-35 kg.
 Tel.: 031 306 136 

Prodam odojke od 25 do 30 
kg. Tel.: 031 589 273

Prodam 4 odojke, težke 25-30 
kg, ter manjšo količino slame 
in sena v kockah. 
Tel.: 030 760 018

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke od 80 do 150 kg. Možen tudi 
zakol. Tel.: 041 682 865

Krškopoljce (30 kg) prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiča mangalica, 
težkega 100 kg, prostoživeče-
ga. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 76 147

Prodam prašiče (100 kg). 
Cena po dogovoru. (Dobova). 
Tel.: 040 715 408

Prodamo jagenjčke, jance iz 
proste reje (možne polovice). 
Ovce menjamo za seno. Pro-
damo tudi belo in rdeče vino. 
Tel.: 041 724 690

Prodam odojke, 30 kg. Možen 
zakol, domača reja. 
Tel.: 031 492 837

Prodam prašiča, težkega oko-
li 100 kg, možna polovica, za-
kol na kmetiji (okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

Prodam čebelje družine AŽ, 
7 in 9-satne, veterinarsko 
pregledane. Tel.: 07 49 64 087

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Star mizarski 'ponk', kredenco, 
skrinjo, omaro, voziček cizo in 
ostale stare predmete, kupim. 
Tel.: 031 878 351 

Toplotno črpalko za sanitarno 
vodo (300 l) Termotehnika, le-
tnik 2008, prodam. 
Tel.: 041 899 260

Prodam PVC okno in balkon-
ska vrata Termoglas, bele bave, 
z roletami in komarnikom. 
Ceno dogovorimo. 
Tel.: 041 385 941

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 

Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam električni klavir, od-
lično ohranjen, Yamaha Arius 
ydp141e, temne barve (če-
šnja), letnik 2012. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 609 784

Prodam AŽ okvirje za satnice 
iz lipovega lesa, sestavljene ali 
nesestavljene. Kvalitetna izde-
lava. Tel.: 031 698 070 

Najamem manjši prostor v 
hiši ali gospodarskem poslo-
pju in nudim vsestransko po-
moč starejši osebi. 
Tel.: 070 782 714

Prodam PVC cisterno za vodo, 
1.000 l, cena 50 €. 
Tel.: 041 933 850

STIKI

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

50-letni moški, prijazen, mir-
nega značaja, preprost, želim 
spoznati prijetno žensko za 
resno vezo. Tel.: 051 364 422

52-letni samski išče vdovo, 
prijateljico ali mamico do svo-
jih let, z avtom. Samo resne. 
Tel.: 031 527 458

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, obveščamo vas, 

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev 

v sredo, 9. maja, in četrtek, 
10. maja, popoldne med 16. 

in 20. uro. Mlade jarkice dobite 
vsak delavnik ob 16. uri. 

Razprodaja enoletnih nesnic 
bo 9. junija ob 16. uri. 

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
sporoča cenjenim strankam, da bo

-  30. APRILA prodaja kilogramskih belih piščancev in 
 jarkic pri Mirt Alojzu, Gmajna 28, Raka
-  4. MAJA prodaja na Senovem
-  VSAK ČETRTEK enodnevni beli piščanci
-  VSAK TOREK, PETEK rjave, grahaste, sive, bele, 
 črne jarkice
-  KONEC MAJA bele težke kokoši
-  SREDI MAJA purani, race in gosi

Vso perutnino lahko naročite na 
07 49 73 190 ali 031 676 724

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci bodo 
na voljo v soboto, 21. aprila, 

in soboto, 12. maja. 

Prodaja rjavih enoletnih kokoši 
bo v soboto, 14. aprila.

Jarkice, tik pred nesnostjo, 
dobite vsak delavnik po 18. uri.

KOPRIVNICA - Glasbenik Toni Sotošek z družino je v svojem 
rojstnem kraju, Koprivnici, priredil že četrti koncert z nas-
lovom Pod domačim zvonikom na jožefovo. Koncert je pote-
kal v dvorani OŠ Koprivnica 18. marca, saj so naslednji dan 
godovali Jožeti, Jožice, Jožefe, Pepce …

Koncert je družina Sotošek (na fotografiji) začela s skladbo Klepe-
tava Jožica, ki jo je zapel najmlajši Tonijev sin Jaka. Sotošek je v 
goste povabil odlične glasbene izvajalce. Na koncertu so se pred-
stavili harmonikarji Tonija Sotoška, Mateja Božičnika in Bošt-
jana Povšeta, ansambli bratov Poljanšek, Pušeljc in Stanka Fajsa, 
družina Pušaver, skupina Jarica, Mariachi Fiesta en Jalisco, učen-
ci Glasbene šole Krško in Ženski pevski zbor Prepelice. Posebni 
gostje prireditve so bili Fantje s Praprotna z Andrejem Bergan-
tom in Janezom Dolencem na čelu, ki so poskrbeli, da je zazve-
nela nepozabna Slakova glasba, ter Saša Lendero, ki je občinstvo 
razigrala z zabavnimi ritmi. Na koncertu je Sotoškova edina hči 
Eva navdušila s skladbico Huda mravljica. Program je povezovala 
Tanja Vidic Goršak. Ob koncu so pevke Ženskega pevskega zbo-
ra Prepelice z ostalimi pevci zapele ponarodelo Avsenikovo Pri-
jatelji, ostanimo prijatelji ob spremljavi harmonikarjev. Koncert 
so sklenili z Avsenikovo Na Golici. Številčno občinstvo, ki je na-
polnilo dvorano koprivniške osnovne šole, je bilo nad koncertom 
zelo navdušeno. Glasba združuje in povezuje ljudi, jih razveselju-
je in bogati. Za to vsako leto poskrbi tudi Toni Sotošek z družino, 
ki je obiskovalce že povabil na Antonov koncert januarja nasled-
nje leto. Helena Murgelj

Pod domačim zvonikom 



Posavski obzornik - leto XXII, številka 8, četrtek, 12. 4. 201832 ZADNJA

33-letna Jana Tvrda – vsi jo 
kličejo Janka – se je v posa-
vskih koncih prvič znašla leta 
2006, ko je bila še z dvema pri-
jateljicama na dopustu v Slo-
veniji, natančneje v Portorožu. 
Ker je imela ena od slovaških 

deklet fanta iz Kostanjevice na 
Krki, so se seveda zadrževale 
tudi v teh koncih in šle večkrat 
na pijačo v bar na Križaju. Jan-
ki so bili ti posavski kraji všeč, 
hitro se je udomačila, tako 
da se je odločila, da kar osta-
ne v Sloveniji. Janka, ki je ro-
jena v manjšem kraju Myjava 
blizu Trnave, je prvo leto de-
lala kot natakarica na Križaju, 
kjer se je tudi naučila govoriti 
slovensko, in to zelo hitro, saj 
sta si slovenščina in slovašči-
na zelo podobni, zato ni ime-

Janka Tvrda, Slovakinja v Posavju

Pogovarja se izključno v slovenščini
CERKLJE OB KRKI – Vedno nasmejana in prijazna. Tako lahko opišemo Janko Tvrdo, natakarico v lokalu D&D v Cerkljah ob Krki. Po rodu je Slovakinja, ki je k nam 
prišla pred skoraj 12 leti. Pravi, da si je v Cerkljah ustvarila svoj drugi dom ter da smo si Slovenci in Slovaki pravzaprav zelo podobni.

la posebnih težav pri komu-
niciranju. Naneslo pa je tako, 
da jo je kolegica, ki je takrat 
stregla v baru D&D, spozna-
la z lastnico le-tega in po letu 
strežbe na Križaju se je odloči-
la, da delo natakarice nadalju-
je v Cerkljah, kjer je še danes. 
»Svoje delo opravljam s srcem. 
Rada komuniciram z ljudmi,« 
pove Janka, ki je v slovaški 
prestolnici Bratislava končala 
grafično šolo, vendar je grafi-
ka ne veseli, ampak se je, kot 
priznava, našla v gostinstvu. 
»Veliko ljudi noče biti za točil-
nim pultom, sama pa sem zelo 
rada. Gosti me imajo radi in me 
spoštujejo, to je najpomemb-
nejše v tem poklicu,« pravi. Tu-
kaj sta ji všeč narava in pred-
vsem mir, ki ga nudi to okolje. 
»Ljudje so prijazni do tebe, če 
si tudi ti do njih. Če se prilago-
diš vsakdanjemu življenju do-
mačih ljudi, govoriš njihov je-
zik, si preprost ipd., te hitro 
vzamejo za svojega in te spoš-
tujejo,« je prepričana in nada-
ljuje: »Pogovarjam se izključno 
slovensko, tudi če pride nek-
do s Slovaške. Mislim, da se ne 
spodobi in tudi ni kulturno, da 
v državi, v kateri sem se prila-
godila tako jeziku, kulturi kot 
načinu življenja, govorim svoj 
materni jezik.« Vsake tri me-

sece gre na obisk k svoji dru-
žini na Slovaško, tam pozdravi 
mamo, sestro, brata in nečake, 
tudi oni jo vsako leto obišče-
jo in gredo skupaj na morje v 
Portorož, Italijo ali na Hrvaško.

SLOVENCI IN SLOVAKI PO-
DOBNI, VENDAR ...

Janka še pove, da če iščemo 
razlike med Slovenci in Slo-
vaki, jih ne bomo veliko našli. 
Podobni smo si tako po men-
taliteti kot kulturi in načinu 
življenja. Slovaki so tudi izo-
braženi in pridni. V eni stva-

ri pa smo si vendarle različni: 
»Nam, Slovakom, zelo veliko 
pomeni čut do soljudi. Radi 
podajamo roko, se objema-
mo, ne maramo preveč ura-
dnosti, hladnosti v odnosih. Ni 
nas sram pokazati čustev. Ima-
mo več topline kot Slovenci.« 
Povprašali smo jo tudi o pre-
pogostih zamenjavah Slovenije 
in Slovaške, predvsem v špor-
tu. Po njenem je razlog pred-
vsem v tem, da je Slovaška več-
ja ter v svetu bolj izpostavljena 
in znana kot Slovenija, pa tudi 
jezika in zastavi so si podobni, 
ne nazadnje Slovaki svojo dr-

žavo imenujejo Slovensko, Slo-
venijo pa Slovinsko, razlika je 
torej v eni sami črki. 

ŠPORTNICA PO DUŠI

Janka vedno zelo rada prisko-
či na pomoč, pri ljudeh ne dela 
nobenih izjem. Tako je npr. po-
magala gospodu, ki je želel 
kupiti kmetijski stroj na Slo-
vaškem, ali pa slovaškemu vo-
jaku, ki se je šolal v vojašnici. 
V KS brez nje ne mine skoraj 
nobena prireditev, predvsem 
športna. Redno se udeležuje 
teka po vinski cesti. Kondicijo 
neprestano nabira s kolesar-
jenjem in tekom. Že od osnov-
ne šole spremlja šport, najra-
je tenis, kolesarstvo, smučanje 
in nogomet. Rada tudi pleše, 
bere knjige, posluša glasbo, 
kuha in pospravlja, saj je zelo 
redoljubna. Tuj ji ni niti adre-
nalin, saj zelo rada vozi avto. 
Obožuje slovenske specialite-
te, posebej potico, pa tudi so-
lata ji je zelo okusna, čeprav je 
brez sladkorja – na Slovaškem 
imajo namreč navado, da jo še 
sladkajo. V prihodnosti si želi 

osvojiti tudi Triglav, obiskuje 
mariborsko Zlato lisico, hodi 
na kremne rezine na Bled … 
Sicer pa se po njenem mnenju 
v Cerkljah in okolici prema-
lo dogaja, želi si malo več živ-
ljenja. »Veliko mladih nima kaj 
početi. Hodijo samo po gostil-
nah. Marsikdo ima kak skriti 
talent, a ga ne more nikjer po-
kazati,« pravi.

Drži se predvsem dveh življenj-
skih načel: živi za ta trenutek in 
kjer je volja, je tudi pot. Kljub 
temu da živi sama in še nima 
družine, ji po njenih besedah 
nič ne manjka. »Rada imam 
svobodo in spoštovanje do 
sebe. Ne dam se kar tako prep-
ričati, saj znam zelo dobro bra-
ti med vrsticami. Vse ima svoj 
razlog. V gostinstvu se namreč 
naučiš biti tudi dober psiho-
log,« še pove Janka in zaklju-
či, da ne razmišlja, da bi se še 
kdaj vrnila v svoj rodni kraj. »V 
Cerkljah sem si ustvarila svoj 
drugi dom in neko podobo, ne 
vidim razloga, da bi šla spet na-
zaj na Slovaško,« pravi. 
 Rok Retelj

Janka Tvrda

Njen prihod na cilj teka po vinski cesti (foto: N. Štefanič)

Ponovno na »mirno morje«
BREŽICE – Na OŠ Brežice 
bodo letos septembra že 
peto leto zapored z učen-
ci, ki obiskujejo prilago-
jeni program, odpotovali 
proti južnemu Jadranu na 
enotedensko jadranje. Ob 
tej priložnosti so 29. mar-
ca v Domu kulture Breži-
ce skupaj z Big bandom Kr-
ško pripravili 3. dobrodelni 
koncert Mirno morje.

Povabilu na koncert, na kate-
rem so vsa zbrana sredstva na-
menili za izvedbo projekta Mir-
no morje, so se odzvali različni 
glasbeniki, ki so se tudi odpo-
vedali honorarju. Nastopili so: 
Mladinski Big band Posavje 
pod vodstvom Toneta Trohe, 
Laščanka Marija Erjavec, ki 
se ukvarja z opernim petjem, 
ob klavirski spremljavi Mile-
ve Kralj Buzeti, Maja Weiss 
in Robert Petan, kantavtor 
Kasim Dučanović, učenka OŠ 
Brežice Maja Tomić ob sprem-
ljavi Mladinskega Big banda 
Posavje, Vokalna skupina Sovi-
ce, Maja Tomić in Eliška Ška-
ler, ki sta se predstavili tudi 
z njuno avtorsko pesmijo, OŠ-
Band Mašine smrečice, ki ga 
sestavljajo učenke OŠ Breži-
ce pod mentorstvom Maše 
Žveglič Poljšak, Nuša Deren-
da, ženski vokalni tercet Katri-
nas, ki bi moral nastopiti že na 
prvih dveh dobrodelnih kon-
certih, a je moral zaradi bolez-
ni ene od pevk nastop obakrat 

odpovedati, zasedba Maryjane 
ter Irena Hribar in Uroš Pola-
nec s pesmima francoske šan-
sonjerke Edith Piaf.

Projekt Mirno morje na OŠ 
Brežice vodi Hedvika Lopa-
tič. Gre za najuspešnejši soci-
alno-pedagoški projekt doži-
vljajske pedagogike v Evropi 
za otroke in mladostnike iz so-
cialno ogroženih okolij, otro-
ških in mladostnih domov ter 
ustanov za otroke z motnjami 
v telesnem in duševnem ra-
zvoju. Cilj programa je pozitiv-
no vplivati na otroke, da pos-
tanejo bolj odprti, se naučijo 
strpnosti, razvijejo zaupanje v 
sočloveka. Projekt Mirno mor-
je – flota miru bo letos potekal 
od 15. 9. do 22. 9. na južnem 
Jadranu. Flota obsega več kot 
100 jadrnic z več kot 950 otro-
ki z njihovimi spremljevalci iz 
vse Evrope. Zavod Mirno mor-
je Slovenija se namerava pro-

jekta udeležiti z več kot 100 ot-
roki in njihovimi spremljevalci, 
med katerimi bodo tudi otroci 
in spremljevalci iz OŠ Brežice.

Dobrodelnega koncerta, ki ga 
je povezovala Hana Irt, se je 
udeležil tudi brežiški župan 
Ivan Molan, ki je pohvalil iz-
vedbo tega projekta na brež-
iški osnovni šoli, ki ga od vse-
ga začetka podpira tudi občina. 
»Verjamem, da se lahko na ta 
način marsikateremu otroku, 
ki verjetno nikoli v življenju 
ne bi imel možnosti iti na do-
pust, omogoči nepozabno do-
živetje,« je poudaril, se zahvalil 
vsem, ki so vključeni v ta pro-
jekt, in zaželel, da bi bilo za vse 
»morje čim bolj mirno«. Spre-
govorila je tudi ravnateljica OŠ 
Brežice mag. Marija Lubšina 
Novak in se še posebej zahva-
lila Lopatičevi, ki »drži vse niti 
in nas z ljubeznijo povezuje«.
 Rok Retelj

Povezovalka Hana Irt in del nastopajočih v ozadju

BRESTANICA – Stalna razsta-
va »Primož Kozmus, Odlič-
ja«, odprta konec leta 2015 
na gradu Rajhenburg, ima 
od 7. aprila novo podobo. 
Nova razstavna postavitev 
je podatkovno dopolnjena s 
kronologijo rezultatov, krat-
kimi filmi, opremo in rekvi-
ziti. 

O športnih dosežkih, s kateri-
mi je danes 39-letni Primož 
Kozmus v aktivnem športnem 
obdobju z metom kladiva os-
vojil ne le olimpijski medalji in 
odličija z največjih svetovnih 
tekmovanj, temveč tudi lovo-
riko najboljšega slovenskega 
atleta vseh časov in enega naj-
uspešnejših športnikov v špor-
tni zgodovini Slovenije, se je s 
Kozmusom pogovarjal dolgo-
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Razstava o Primožu Kozmusu 
v novi podobi

letni športni novinar Andrej 
Stare. Slednjemu je Kozmus 
razkril več poškodb in težav 
s hrbtom, ki so tudi botrova-
le prekinitvi njegove športne 
poti. Kozmus je še povedal, da 
se s tem ni poslovil od špor-

ta, saj je na Senovem vzposta-
vil Atletski center za mete, je 
organizator, soorganizator ali 
udeleženec več športnih prire-
ditev, trenutno pa je tudi trener 
perspektivne brežiške metal-
ke kladiva Barbare Špiler. Po 
več državnih rekordih in zma-
gah na mednarodnih atletskih 
mitingih so najvidnejši dosežki 
Kozmusa srebrna medalja z 11. 
svetovnega prvenstva v Osaki 
leta 2007, leto kasneje zlata 
medalja z 29. olimpijskih iger 
v Pekingu, leta 2009 zlata me-
dalja na 12. svetovnem prven-
stvu v atletiki v Berlinu, 2011 
bronasta medalja na 13. sve-
tovnem prvenstvu v atletiki v 
Daeguju in leta 2012 srebrna 
medalja na 30. poletnih olim-
pijskih igrah v Londonu. 

O pričujoči razstavi, ki se tako 
kot njena predhodnica nahaja 
v hodniku drugega nadstropja 
brestaniškega gradu, sta lepe-
mu številu obiskovalcev spre-
govorili direktorica Kulturne-
ga doma Krško Darja Planinc 
in kustosinja dr. Helena Rož-
man, po otvoritvi pa je Kultur-
ni dom Krško, ki je upravljavec 
gradu, uradno namenu predal 
tudi prenovljen prostor recep-
cije, v kateri se po novem naha-
ja tudi pregledno urejena graj-
ska prodajalna.  
 B. Mavsar

Primož Kozmus in Andrej 
Stare

Razstava je na ogled na hodniku drugega nadstropja gradu.


