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HE Mokrice v razvojnem programu
LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada RS je 16. maja sprejela sklep, 
da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021 uvr-
sti tudi projekt »Izgradnja HE na spodnji Savi – HE Mokrice«, 
in sicer zaradi pričetka gradnje objektov na podlagi Progra-
ma izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastruktu-
re ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nede-
ljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice. Vrednost celotne 
infrastrukture, ki vključuje tako energetski del kot državne 
ureditve, znaša dobrih 166 milijonov evrov. Državni infra-
strukturni del bo financiran preko proračuna RS v višini do 
75 milijonov evrov, energetski del bo financiral koncesionar 
HESS d.o.o. v višini 88 milijonov evrov (brez DDV), koncesio-
nar ELES pa bo financiral omrežje v višini 3,5 milijona evrov 
(brez DDV). Predstavitve operativnega začetka aktivnosti na 
projektu HE Mokrice in ogleda lokacije elektrarne s pripada-
jočim akumulacijskim bazenom se bo v torek, 29. maja, ude-
ležil predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.  P. P.
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Kandidati za poslance 
se predstavljajo

Do predčasnih parlamentarnih volitev je še deset 
dni in predvolilna kampanja se je v zadnjih dneh 
razplamtela. Tudi v Posavju, kjer smo se v času 
od izida zadnje številke časopisa udeležili kar de-
setih bodisi posamičnih bodisi skupinskih javnih 
predstavitev kandidatk in kandidatov za poslance.
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ODPRLI ŠESTI PLINSKI BLOK – Direktor TEB Tomislav Malgaj, predsednik države Borut Pahor in 
direktor družbe GEN energija Martin Novšak (na fotografiji v strojnici prvih parnih turbin) so 21. maja 
predali namenu novozgrajeni šesti plinski blok (PB 6). Investicija je znašala okoli 35 milijonov evrov, 
70 odstotkov sredstev je zagotovila TEB, razliko so pokrili s posojili. Gradbena dela je izvajalo podjetje 
CGP Novo mesto, glavno tehnološko opremo je dobavil Siemens, visokonapetostno opremo Konzorcij 
Kolektor IGIN in C & G ter pomožno opremo Konzorcij Nafta strojna in Esotech. Predsednik države 
Borut Pahor je dejal, da je »novi blok podaljšek rezervne klopi naše energetske reprezentance« in da 
je država, ki ima varen in zanesljiv sistem energetske oskrbe – varna država.  Foto: Bojana Mavsar
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Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Brežice, Trdinova 1, 4. 6. ob 16.00
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svet je imel 10. 
maja 7. izredno sejo, na kateri je šest svetnikov potrdilo nove-
lacijo investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Jo-
žeta Gorjupa. Sklic seje je bil nujen, saj je bil rok za oddajo vloge 
14. maja. Investicijska dokumentacija je bila sicer potrjena v za-
četku februarja, v njej pa je bila predvidena vrednost investicije v 
višini 1.241.092,91 evra. V skladu z novelacijo se vrednost inve-
sticije poveča z omenjenega zneska na 1.489.797,49 evra, kar je 
posledica dodatnih del. Poleg tega je bilo v prvem investicijskem 
programu in vlogi o zainteresiranosti predvideno, da klimate fi-
nancira občina iz javno-naročniškega dela operacije, sedaj pa so 
vključeni v javno-zasebno partnerstvo, zato je delež sofinancira-
nja občine v tem delu 125.000 in ne 90.000 evrov. Prav tako se 
spreminja časovni načrt izvedbe investicije – ne sama izvedba, ki 
bo v letu 2018, pač pa črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada, ki 
se prestavlja v leto 2019, zato bo po sprejemu sklepa treba uskla-
diti NRP oz. pripraviti rebalans proračuna.  P. P.

Sanacija šole bo dražja

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Hotelu Kunst v Leskovcu pri Kr-
škem so se 9. maja posavski župani skupaj s predstavniki 
Regionalne razvojne agencije Posavje sešli na 75. redni seji 
Sveta regije Posavje. Glavna tema so bili razvojni projekti v 
regiji in začetek njihove realizacije.

Na tej seji je predsedovanje Svetu regije za eno leto prevzel bre-
žiški župan Ivan Molan, njegov predhodnik, župan občine Bi-
strica ob Sotli Franjo Debelak, je v izjavi za medije poudaril, da 
nekateri regijski projekti, ki jih je RRA Posavje poslala državnim 
organom, sploh še niso ocenjeni, zato bi radi, da se s strani vlade 
zadeve pospešijo. »Naredili smo vse, kar se je dalo, držali smo se 
tudi vseh rokov, tako da računam, da bo MGRT ali obnovil ali pos-
pešil ta t. i. teritorialni dialog ali pa naj kar začne potrjevati pro-
jekte, ki so na listi A,« je dejal in izrazil zadovoljstvo, da župani 
ne glede na politiko in različna politična izhodišča dobro sode-
lujejo in uskladijo projekte, da so ti pomembni tako za regijo kot 
posamezno občino. Na listi A je 12 projektov v skupni vrednos-
ti 24 milijonov evrov, pri čemer si Posavje obeta slabih 21 mili-
jonov EU in državnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij, osta-
lo bodo zagotovili iz občinskih sredstev. Molan je dodal, da jih v 
naslednjem obdobju čaka še kar precej dela, saj bo treba pri teh 
sprejetih projektih priti tudi do njihove realizacije, zato bo v času 
njegovega predsedovanja glavna naloga, da podpišejo partner-
ske sporazume oz. pogodbe z ministrstvi za črpanje evropskih 
sredstev za regijo Posavje. Kot je povedal, so pred njimi še dru-
ge aktivnosti, saj bodo podrobno spremljali, kaj se bo dogajalo 
na področju zdravstva, predvsem okrog Splošne bolnišnice Bre-
žice, posvetili se bodo tudi skupnemu projektu o knjižničarstvu 
in s področja turizma (destinacijski menedžment).
Direktor RRA Posavje Martin Bratanič je izjavil, da je predstav-
nike MGRT verjetno kar malo presenetilo, ko so videli, kako dobri 
primeri projektov so prišli s strani regije Posavje, nekaj jih mora-
jo sicer zaradi različne interpretacije navodil še dopolniti. Dejal 
je, da so pričakovali bistveno večji odziv s strani ministrstva, da 
bi lahko v regiji že začeli delati na teh projektih. Trenutno pote-
kajo še t. i. teritorialni dialogi, ki bi se po Brataničevem mnenju 
morali zgoditi že veliko prej. »Bojimo se, da nam želijo določene 
zadeve vsiljevati parcialno, kar pomeni, da regionalni razvojni 
dogovor ni več nek enoten dokument, ampak bi ga radi razdeli-
li na več delov, o čemer pa se bomo tako s Svetom kot Razvoj-
nim svetom regije skušali dogovoriti, da vztrajamo pri enotnem 
konceptu, ki je bil določen v navodilih ministrstva,« je pojasnil.
 R. Retelj

Pričakovali večji odziv MGRT

SEVNICA – 9. maja je v konferenčni dvorani sevniškega gradu 
potekala 2. izredna seja tukajšnjega občinskega sveta, na kate-
ri so svetnice in svetniki potrdili predlagane spremembe ter do-
polnitve občinskega prostorskega načrta – SD OPN 2. Predlog o 
novem občinskem prostorskem načrtu je bil izdelan v lanskem 
oktobru. V njem so upoštevana pridobljena mnenja nosilcev ure-
janja prostora ter pobude in pripombe občank in občanov. Ob 
tem je župan Srečko Ocvirk dejal, da gre za drugo spremembo 
občinskega prostorskega načrta, ki je zelo obsežna, saj je bilo po-
danih skupno okoli tri tisoč pobud in pripomb, vendar vseh ni 
bilo mogoče upoštevati. »Veliko investitorjev nestrpno pričaku-
je to spremembo in bodo takoj pričeli z investicijami oziroma z 
vlogami za gradbeno dovoljenje. Naš cilj je, da občina čez dve do 
tri leta spremeni prostorski načrt in s tem ciljem bo že v maju 
podpisan sklep o naslednji, tretji spremembi,« je še napovedal.
Prisotni na seji so razpravljali in nato sprejeli še pravilnik o sub-
vencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mla-
dim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb 
v občini (po starem pravilniku je bila do subvencije upravičena 
le mlada družina, a nekateri začnejo graditi pred rojstvom prve-
ga otroka, zato je bila potrebna dopolnitev omenjenega pravil-
nika). Subvencija znaša 50 % plačila komunalnega prispevka, ki 
je odvisen od velikosti objekta, lege zemljišča in infrastrukturne 
opremljenosti.  S. R.

Na izredni seji sprejet OPN 

Posavci podprli drugi tir
KRŠKO – Ponovljeni referendum o zakonu o izgradnji, upravlja-
nju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Diva-
ča–Koper, ki je potekal 13. maja, tako kot prvi v lanskem sep-
tembru ni uspel, saj se ga je udeležilo le 15 % volivk in volivcev, 
da bi zakon padel, pa bi moralo najmanj 20 % volilnih upravi-
čencev glasovati proti. Med tistimi, ki so glasovali, je sicer ma-
lenkost več kot polovica (50,1 %) glasovala proti, slaba polovi-
ca (49,9 %) pa za zakon. V Posavju je bila večina udeležencev 
referenduma za uveljavitev zakona. Najbolj izrazito v volilnem 
okraju Brežice, kjer je ob nekaj manj kot 13-odstotni udeležbi 
60,8 % volivk in volivcev glasovalo za, 39,2 % pa proti zako-
nu. Bolj tesno je bilo v sevniškem okraju, kjer je bilo razmerje 
med za in proti ob nekaj več kot 15-odstotni udeležbi 52,5 % : 
47,5 %, ter v krškem okraju, kjer je glasovalo dobrih 13 % vo-
lilnih upravičencev, rezultat pa je bil 50,6 % : 49,4 % v korist 
podpornikov zakona.  P. P.

Anton Vetrih je povedal, da so 
bila v sklopu gradnje HE Bre-
žice izvedena vsa križanja z 
infrastrukturnimi objekti, ki 
so bila evidentirana pri izgra-
dnji akumulacijskega bazena 
in protipoplavnih nasipov, še 
v letošnjem in v prihodnjem 
letu pa bodo izvedli ureditve 
protipoplavne zaščite potokov 
Močnik, Žlapovec in Potočni-
ca izven vpliva zajezbe. Z že 
izvedenimi ureditvami je za-
gotovljena poplavna varnost 
pred poplavljanjem reke Save 
v mestu Krško in naseljih Sp. 
St. Grad, Vihre, Mrtvice in Sko-
pice. Za primer prelivanja Save 
ob pretokih nad 2900 m3/sek 
je bil na desnem bregu Save iz-
veden preliv 500 m gorvodno 
od NEK, visokovodni preliv pa 
je ob nasipih usmerjen stran 
od naselja Sp. Stari Grad, hkra-
ti pa tudi od NEK in centra za 
ravnanje z odpadki. Dela, ki bi 
jih morali izvesti po državnem 
prostorskem načrtu, a še niso 
izvedena, pa se navezujejo na 
zagotavljanje poplavne var-
nosti in ureditev nadomestne-
ga življenjskega prostora za 
rastline in živali pri Racelan-
du, je predstavil mag. Vojko 
Sotošek. Lastnik navedenega 
območja v izmeri 15 hektar-
jev je družba HPG, na istem 
območju pa družba Kostak na 
podlagi sklenjene koncesijske 
pogodbe z Ministrstvom za in-

Habitati žrtev začaranega kroga
KRŠKO – 10. maja je krški občinski svet zasedal na 31. redni seji. Največ pozornosti je bila deležna infor-
macija s strani direktorja družbe Infra mag. Vojka Sotoška in vodje projekta Antona Vetriha o že, predvsem 
pa še nerealiziranih ureditvah za zagotavljanje poplavne varnosti v sklopu gradnje HE Brežice.

frastrukturo izvaja črpanje 
gramoza. Po prvotni koncesi-
ji naj bi črpanje gramoza tra-
jalo do leta 2019, a je z anek-
som črpanje podaljšano do 
leta 2023, zaradi česar, je dejal 
Sotošek, ne morejo ne zgradi-
ti habitatov ne spodbuditi več-
je dinamike črpanja: »To je na-
mreč prvi pogoj, da se izčrpa 
določena količina gramoza, da 
se sprosti prostor za poglobi-
tev terena in da voda podtal-
nica napaja habitat. Hkrati pa 
to območje predstavlja del raz-
livnega območja v primeru vi-
sokih voda (nad 2900 m3/sek, 
op. p.), ko bi bilo treba v nepo-
sredni bližini na visokovodnem 
razbremenilniku, ki je bil zgra-
jen s tem namenom, sprosti-
ti vodo, ki zastaja za njim.« Če 
povzamemo: na podlagi kon-
cesije ima Kostak pridobljeno 
pravico za črpanje okoli milijon 
kubičnih metrov proda v raš-
čenem stanju, ki ga je nemo-
goče v nekaj mesecih izčrpati, 
kaj šele prodati na trgu. Kon-
cesijska pogodba družbi ne na-
rekuje dinamike črpanja, prav 
tako ni zavezana k ureditvi na-
domestnih habitatov. Te lahko 
v imenu države uredi le Infra, 
vendar nima pravice posegati 
na zemljišče, ki ni v njeni lasti, 
in tudi če bi bilo, je treba v vsa-
kem primeru predhodno izčr-
pati mineralne surovine. Zato 
se nam zastavlja vprašanje, ko-

liko so realni oziroma sploh iz-
vedljivi sklepi, ki jih je z na-
vedeno problematiko na seji 
sprejel občinski svet. Ta je na-
mreč zadolžil občinsko upravo, 
da se kot mediator med pristoj-
nim ministrstvom ter družba-
ma Infra in Kostak vključi v 
reševanje problematike uredi-
tve dveh habitatov in najmanj 
dvakrat letno z aktivnostmi se-
znani občinski svet ter da pred-
stavnika občine v nadzornem 
svetu družbe Kostak predlaga-
ta družbi, da se ta odpove kon-
cesiji za črpanje gramoza. 

Svetniki so potrdili tudi osnu-
tek Strategije reševanja rom-
ske problematike v občini 
Krško do leta 2022. Gre prav-
zaprav za prvi tovrsten strate-
ški dokument na nivoju občine, 
na katerega je mogoče predlo-
ge podati še do konca meseca 
maja, ki je naravnan k širše-
mu reševanju romske proble-
matike. Ob tem je svetnica Oli-
vera Mirković opozorila, da 
je še posebno pozornost treba 
nameniti romskim mladostni-
kom, saj jih veliko predčasno 
zaključi osnovnošolsko izobra-
ževanje. Te je treba motivirati, 
odstraniti z ulice, je poudarila, 
ena od možnosti je skozi pro-
jektno učenje mlajših odraslih 
med 15. in 26. letom, kot je pro-
gram Projektno učenje mladih 
odraslih ali t. i. PUM-O. Vklju-

čevanje vanj poteka sicer pre-
ko Zavoda RS za zaposlovanje, 
na našem območju pa bi lah-
ko tovrsten učni program, ki 
vsebuje razgibane in raznoli-
ke vsebine učenja, s katerimi 
si prizadevajo spodbuditi cilj-
no skupino k odkrivanju inte-
resa za ustvarjanje in delova-
nje na posameznih področjih 
in posledično tudi k aktivne-
mu iskanju zaposlitve, potekal 
pod okriljem Ljudske univerze 
Krško. Z namenom oblikova-
nja ustreznega programa bi se 
bilo treba povezati z Androgoš-
kim centrom, sicer pa je Mirko-
vićeva še opozorila, da bi bilo 
treba aktivnosti z romsko po-
pulacijo izvajati ne zgolj v nji-
hovem okolju, temveč na raz-
ličnih mestih, po ustanovah, da 
se že mladi naučijo primernega 
vedenja v določenih prostorih, 
denimo na kulturnih priredi-
tvah ipd. Menila je še, da bi mo-
rala policija več postoriti tudi 
na varnostnem področju na na-
čin, kot delo izvajajo po ostalih 
naseljih, ne pa da so tam pri-
sotni predvsem ob intervenci-
jah. Ob obravnavanem osnutku 
je mnenje izrekel tudi svetnik 
Jože Olovec, ki je dejal, da si-
cer podpira strategijo, vendar 
mora ta po sistemu »dam-daš« 
temeljiti tako na prizadevanjih 
občine kot romskih skupnosti.

 Bojana Mavsar

S takso več priliva v proračun

Kot je uvodoma navedla Pa-
tricia Čular, vodja oddelka 
za družbene dejavnosti, go-
spodarstvo, kmetijstvo in ra-
zvoj, je predlagani dvig turi-
stične takse (TT) nujen, saj 
bo le tako mogoče zagotoviti 
dodatna sredstva za spodbu-
janje razvoja turizma v obči-
ni. Po trenutno veljavnem od-
loku TT znaša 1,265 evra, kar 
pomeni, da se bo povečala za 
slabih 60 %, z upoštevanjem 
promocijske takse (PT) pa je 

povečanje skoraj 98-odstotno. 
Predlog za dvig TT imajo tudi 
občine Podčetrtek, Laško in Pi-
ran, ki so z brežiško primerlji-
ve po številu nočitev. PT sicer 
ni prihodek občinskega prora-
čuna, ampak jo občina prena-
kaže na agencijo v lasti RS, ki 
skrbi za načrtovanje in izvaja-
nje trženja celovite turistične 
ponudbe Slovenije. Prihodek 
od nove višine TT bo za občino 
večji za 60 %, glede na to, da je 
bilo v preteklem letu 40 % no-

čitev s 50-odstotno oprostitvi-
jo – večinoma nočitve v kampih 
–, pa bo višji tudi za 80 %. Lani 
je občina pobrala skoraj 457 ti-
soč evrov TT. 

Potrjen je bil predlog spreme-
njenega in dopolnjenega odlo-
ka o občinskem prostorskem 
načrtu (OPN) za občino Breži-
ce. Po besedah Katje Pongra-
čič z oddelka za prostor so po-
samezniki, krajevne skupnosti 
in različne pravne osebe po-
dali okoli 290 pobud za spre-
membo OPN oz. namembnosti 
zemljišč, ki se večinoma nana-
šajo na opredelitev novih stav-
bnih zemljišč za stanovanjsko 
gradnjo, gradnjo novih zidanic, 
legalizacijo nelegalnih objek-
tov itd. V času javne razgrnit-
ve je bilo nato podanih še 94 
pripomb, pozitivno stališče so 
občinske službe zavzele do po-
lovice le-teh. V nadaljevanju 
bo sledila seznanitev javnosti 
s spremembami po dopolnje-
nem osnutku spremenjene-
ga odloka o OPN, saj s tem do-
datno spreminjajo namensko 
rabo zemljišča. Načrtujejo, da 
bo dopolnjen OPN sprejet ko-
nec septembra oz. začetek ok-
tobra. Marija Levak je ob tem 

povedala, da podpira zemljiš-
ča, ki bodo po novem kmetij-
ska, zavrača pa širitev naselij 
na območja najboljših kmetij-
skih zemljišč, kar je predvide-
no v osnutku.

Svetniki so soglasno potrdili 
kandidatko za direktorico Po-
savskega muzeja Brežice, se-
danjo v. d. direktorice Alenko 
Černelič Krošelj, ter podali 
pozitivno mnenje k imenova-
nju ravnatelja Gimnazije Bre-
žice – edini kandidat je sedanji 
ravnatelj Uroš Škof – in ravna-
telja Višje strokovne šole Bre-
žice – za to funkcijo sta kandi-
dirala dosedanji ravnatelj mag. 
Jože Kranjc in Hermina Vu-
čajnk. KVIAZ ni potrdil Kranj-
čeve kandidature, saj je po 
mnenju članov komisije Kra-
njc »del problema te šole, kaj-
ti v obdobju njegovega ravna-
teljevanja je šoli izredno padel 
vpis, šola praktično ne sodeluje 
z gospodarstvom in v medna-
rodnem prostoru, poleg tega v 
tem obdobju sploh ni zaprosila 
za kak dodaten program«, tako 
da je pozitivno mnenje svetni-
kov dobila samo Vučajnkova, ki 
bo nova ravnateljica.
 Rok Retelj

BREŽICE – Brežiški občinski svet je 14. maja v okviru 24. seje sprejel odlok o turistični in promocijski ta-
ksi. Prva bo z julijem znašala dva evra, s 1. 1. 2019 pa se uvaja še promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska 
turistične takse. Turisti bodo tako po novem na območju občine Brežice plačevali 2,50 evra skupne takse.
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Kot je uvodoma povedal gosti-
telj predstavitve Igor Zorčič, si 
v SMC, ki se opredeljuje kot so-
cialno-liberalna stranka, želijo, 
da bi bila Slovenija v prihodnje 
zelena, zdrava, pravična, digi-
talna in varna. V Posavju je bilo 
po njegovih besedah v minu-
lem mandatu veliko narejene-
ga na področju infrastrukture. 
»S tem mandatom sem zado-
voljen, verjamem pa, da tudi za 
prihodnji mandat ostaja veli-
ko izzivov, ki jih bomo uspešno 
premagali,« je zaključil.

V volilnem okraju Krško za 
poslanko kandidira Nicole 
Radermacher, izvršna direk-
torica podjetja Eventim Slove-
nija. To, da je novinka na po-
litičnem prizorišču, vidi kot 
prednost, saj vanj vstopa ne-
obremenjena. »Mladim želim 
pokazati, da je politika stran-
ke SMC pravična, da je to po-
litika prihodnosti in da mora-
mo nadaljevati uspešen razvoj 
Slovenije,« je dejala. Izpostavi-
la je pomen strateških investi-
cij v turizem in ureditev kole-
sarskih poti ter povezovanje 
lokalnih turističnih ponudni-
kov v celotnem Posavju. Pod-
pira uvedbo davčnih olajšav 
za večjo dostopnost športne 
infrastrukture in njeno obno-
vo, brezplačen vrtec za vse ot-

Še veliko izzivov za nov mandat
BREŽICE – V Mestni hiši so se 11. maja predstavili posavski kandidati Stranke modernega centra (SMC) na 
državnozborskih volitvah: aktualni poslanec Igor Zorčič v okraju Brežice, upokojenec Franc Pavlin v okra-
ju Sevnica in izvršna direktorica Eventima Nicole Radermacher v okraju Krško.

roke vsaj eno leto pred pričet-
kom šolanja, povečanje števila 
delovnih ur za malo delo, pri-
lagoditev delovnih pogojev in 
zakonodaje za starejše delav-
ce, izboljšanje položaja vete-
ranov, gasilcev in reševalcev 
v prostovoljnih strukturah ter 
brezplačno brezžično omrežje 
v mestu Krško.

Sevniški kandidat SMC je upo-
kojenec Franc Pavlin, ki je bil 
v delovni dobi vodja uprav-
nih organov, policijskih enot 
in javnega zavoda ter član šte-
vilnih organov v lokalni samo-
upravi. Kandidira, ker ocenju-
je, da ima znanje in izkušnje, 
s katerimi lahko prispeva pri 
uresničevanju cilja Bolje za 

vse. Podpira členitev Sloveni-
je na pokrajine, v kateri bi tudi 
Posavje postalo pokrajina, ter 
krepitev lokalne samouprave. 
Poudarja pomen prostorskega 
načrtovanja v občinah ter iz-
rabe degradiranih površin, na 
katerih so delovali industrijski 
objekti, in načrtovanih poslov-
nih con za podjetništvo. Na po-
dročju turizma izpostavlja iz-
gradnjo mreže kolesarskih 
poti in ureditev centra šolskih 
in obšolskih dejavnosti na Li-
sci. »Podpiram izgradnjo dru-
gega bloka NEK, pod pogojem, 
da se izvede najmanj posveto-
valni referendum,« je dejal in 
dodal, da podpira tudi izgra-
dnjo HE na srednji Savi. Zav-
zemal se bo za povezavo Sev-

nice in Posavja s Koroško s t. i. 
tretjo razvojno osjo.

Zorčič se želi še naprej zavze-
mati za izgradnjo HE Mokrice 
do leta 2021. Ker Brežice niso v 
najboljšem gospodarskem sta-
nju, si bo prizadeval za spod-
bude gospodarstvu, pridobitev 
investicij v nova delovna mesta 
ter vzpostavitev okolja za start-
-up podjetja. Želi, da bi katera 
od posavskih srednjih šol dobi-
la še kakšen dodaten program, 
podpiral bo ukrepe za energet-
sko učinkovitost stavb, denimo 
v starem mestnem jedru Bre-
žic, na področju turizma pa za 
izgradnjo vodnega centra na 
brežiškem jezeru ter za razvoj 
poligona za varno vožnjo Gaj 
pri Cerkljah ob Krki, povezova-
nje turizma in športa ter uredi-
tev poligona za trening motok-
rosa. Na področju kulture si bo 
prizadeval za ohranitev festi-
vala Seviqc v Brežicah. Na po-
dročju infrastrukture bo pod-
piral gradnjo novega mostu v 
Brežicah, obnovo nekaterih 
državnih cest, npr. od Čateža 
proti Mokricam, izgradnjo ko-
lesarskih poti ter novo cestno 
povezavo med Brežicami in 
Krškim skozi Vrbino. Posavske 
kandidate je podprl tudi gene-
ralni sekretar SMC Jože Ar-
tnak.� Peter�Pavlovič

Za SMC v Posavju kandidirajo Franc Pavlin, Nicole Raderma-
cher�in�Igor�Zorčič.

VOLITVE 
V DRŽAVNI ZBOR 

REPUBLIKE 
SLOVENIJE

VABILO NA PIKNIK SLS
Slovenska ljudska stranka in kandidat SLS 
za poslanca Državnega zbora Republike 

Slovenije Franc Bogovič vas vabita na 
družinsko srečanje na Velikem Trnu v šotor 

ob stari šoli – Hiši 470, ki bo v

soboto, 26. maja 2018, 
s pričetkom ob 18. uri. 

Ob domači glasbi mladih glasbenikov 
ansambla Pušeljc, vam bomo postregli 
s hrano in pijačo. Otroci pa bodo lahko 

preiskusili napihljiv grad in ostale družabne 
igre, ki jih bodo pripravili animatorji.

Vsi vljudno vabljeni na Veliki Trn

Nicole
Radermacher

1

Bolje za Krško.
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Robert Volčjak, Dobrava pri Kostanjevici: 
Običajno je predvolilnih obljub veliko, a uresni-
čenih je žal bore malo. Kljub temu verjamem, da 
bo moj glas šel tistemu, ki se bo trudil uresniči-
ti ideje, za katere se je zavzemal v predvolilnem 
obdobju. Izbral bom stranko in kandidata oziro-
ma kandidatko na podlagi predstavljenega pro-

grama v sredstvih javnega obveščanja ter TV soočenj.  

Amadej Petan, Brežice: Programi so takšni, da 
vnaprej vemo, da so neuresničljivi. Preveč stavi-
mo na nove obraze. Od politikov bi morali zah-
tevati, da bi programe pisali za državljane ter 
jih tudi uresničili. Več strank ni slabo, pri vseh 
pa manjka hrbtenica. Volivci jim sledijo na sle-
po. Vse stranke stavijo na blaginjo državljanov, 

vendar je to preveč posplošena fraza. 

Jože Vogrinc, Krško: Menim, da je informacij v 
zvezi z volitvami dovolj. Spremljam tudi sooče-
nja veljakov strank in že pred tem dnevna poli-
tična dogajanja, s tem pa tudi že dobim občutek, 
na katero stran se kaj nagiba. Seveda vsi veliko 
obljubljajo, kaj od tega bo uresničenega pa je 
drugo vprašanje. Za nas, male ljudi, tako ali tako 

ni dobro poskrbljeno, še sploh ne za invalide, kar sem tudi sam.

Patricija Haler, Črešnjice: Volitev se bom zago-
tovo udeležila. Kampanjo spremljam predvsem 
po televiziji in radiu, odločim pa se na podlagi 
volilnih programov, ki jih stranke predstavljajo. 
Ponavadi me prepričajo tisti, ki delajo v dobro 
države, predvsem na področju sociale. Menim, 
da je propaganda zelo močna, ne nazadnje lah-

ko vidimo že veliko plakatov kandidatov po naseljih.

Še deset dni je do predčasnih volitev državnozborskih po-
slancev. Na podlagi česa se odločate na volitvah – na pod-
lagi primerjave programov strank, soočenj na televiziji, 
strankarske propagande? Menite, da dobite dovolj infor-
macij, da se lahko odločite, komu dati glas? 

anketa

Na čem temelji volilna odločitev?

18. maja se je v Mestni hiši 
Brežice predstavil samo bre-
žiški kandidat Slavko Bizjak. 
Bizjak je doma z Jesenic na 
Dolenjskem, ekonomist po iz-
obrazbi in samostojni podje-
tnik – lastnik podjetja Univer-
zal d.o.o. Je dolgoletni aktivni 
član ali predsednik različnih 
društev in vpet v mnoge de-
javnosti v kraju. »Pridružil 
sem se Stranki Alenke Bratu-
šek, ker menim, da je njen pro-
gram zelo realen, dober in tudi 
iskren, saj člani njene stranke 
stojijo za svojimi dejanji in po-
skušajo uresničiti, kar se pač 
da uresničiti. Tako v naši obči-
ni kot tudi drugod po državi je 
treba še veliko postoriti, naj bo 
to na področju zdravja, sociale, 
skrbi za starejše,« je pojasnil in 
dodal, da starejši z obmejnega 
območja že nekaj časa biva-
jo v domovih upokojencev na 
Hrvaškem, kar je po njegovem 
mnenju in tudi strankarskem 
mnenju nesprejemljivo. »V tem 
primeru je treba pogledati, kje 
so dejanski vzroki, in rešiti za-
devo, da ljudje ne bodo več od-
hajali v tuje domove. Res je ne-
smiselno, da morajo biti naši 
ljudje, ki tu živijo od rojstva 
in so 40 let delali za slovensko 
državo, v domovih v tuji drža-
vi,« je povedal. Po njegovem bo 
stranka, če bo prišla v koalici-

Ne obljubljajo pravljic
BREŽICE – Med posavskimi kandidati na volitvah v DZ bodo tudi Slavko Bizjak, David Imperl in Janko Re-
zec, kandidati Stranke Alenke Bratušek, ki se ji je pridružila tudi Stranka ROK – stranka za razvoj občin in 
krajev, ki deluje v dveh posavskih občinah, Brežicah in Krškem.

jo, tudi v brežiški občini delo-
vala konstruktivno za napre-
dek vseh slojev občanov.

Ostalih dveh kandidatov, Davi-
da Imperla v Krškem in Janka 
Rezca v Sevnici, zaradi drugih 
obveznosti ni bilo na predsta-
vitvi. Imperl je doma iz Le-
skovca pri Krškem in je tudi 
predsednik Stranke ROK – OO 
Krško. V Stranki ROK so o njem 
zapisali, da je profesor športne 
vzgoje, zaposlen v Ljubljani, bi-
vši občinski svetnik v Krškem, 
vseskozi aktiven v raznih ob-
činskih odborih, trener in od 
mladosti močno povezan s 
športom. Njegova želja je, da bi 
bila politika v prihodnje spo-
sobna bolj prisluhniti ljudem, 

družinam, ki se vsakodnevno 
v nekem okolju srečujejo z do-
ločeno problematiko, in pove-
zati posluh državne politike 
z lokalnim okoljem in ljudmi. 
Rezec je po izobrazbi strojni 
tehnik, dela pa v logistiki. V 
Sevnici je med drugim organi-
ziral 13 velikih mednarodnih 
prireditev. Zavzemal se bo za 
približevanje minimalne plače 
k 1000 evrom, ukinitev izvršbe 
na nepremično premoženje iz 
osnovnih in nujnih življenjskih 
stroškov, povrnitev sredstev 
vsem razlaščencem podreje-
nih obveznic iz časa krize, po-
vezovanje vseh Slovencev in 
približno 500.000 Slovencev, 
živečih po svetu, zmanjševa-
nje DDV ter davkov in prispev-

kov, podpiral bo prizadevanja 
k neprestanemu razvoju obči-
ne Sevnica.

Predstavila se je tudi Saša Je-
rele, ki bo kandidirala v No-
vem mestu. Kandidatom je 
podporo izrekla predsedni-
ca stranke Alenka Bratušek, 
pri predstavitvi pa je sodeloval 
tudi predsednik Stranke ROK 
Marijan Žibert. Slednji je po-
udaril, da se je Stranka ROK 
pridružila Stranki Alenke Bra-
tušek predvsem zaradi podob-
nega programa obeh strank. 
»Naša stranka ni obremenje-
na s preteklostjo, nam se gre 
za prihodnost, kako bodo ljud-
je živeli naprej, kakšna bo na-
taliteta, zato je še posebej po-
membna sistemska izenačitev 
brezposelnih mladih mamic, 
mamic študentk in mamic na 
kmetiji z ostalimi mladimi ma-
micami,« je povedal. Izposta-
vil je še praznjenje podeže-
lja in romsko problematiko v 
bre žiški občini. Bratuškova je 
dejala, da s svojim volilnim 
programom ne obljubljajo pra-
vljic. Prioriteta naslednje vla-
de bo moralo biti zdravstvo in 
rešitev zdravstvenega sistema, 
nadalje skrb za upokojence oz. 
pokojnine ter skrb za mlade in 
njihovo prihodnost, je naštela.
 Rok Retelj

Z�leve:�Bizjak,�Bratuškova,�Jereletova�in�Žibert
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – 10. maja se je v Hotelu Kunst 
predstavila kandidatka stranke Andrej Čuš in Zeleni Slove-
nije na junijskih volitvah v DZ Samantha Ferlež, ki bo kan-
didirala v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Podporo 
sta ji izrazila tudi podpredsednica stranke Mira Jazbec in 
poslanec Zvonko Lah.

29-letna Samantha Ferlež, po 
izobrazbi diplomirana obram-
boslovka, kljub svoji mlados-
ti nekaj političnih izkušenj že 
ima, saj je leta 2011 v Krškem 
že kandidirala za poslanko – 
takrat še na listi SDS in pod de-
kliškim priimkom Sršen –, in to 
zelo uspešno, saj je s prejetimi 
več kot 3700 glasovi premaga-
la vse svoje protikandidate. Vo-
lilni program je razdelila na več 
točk. Kot prvo je izpostavila de-
birokratizacijo na vseh področ-
jih. S tem je povezano tudi kme-

tijstvo, na področju katerega bi se zavzela za spremembo zakona 
o javnem naročanju, s čimer bi dosegli, da bi se na jedilnikih v 
vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah znašla samo lokalno pri-
delana hrana. Nadalje se zavzema za dosledno in pravičnejšo 
obravnavo zahtevkov za povrnitev škode po vremenskih ujmah. 
Na področju infrastrukture je omenila državne ceste v občini Kr-
ško, ki da so že leta in leta nedotaknjene in v slabem stanju, npr. 
cesta Senovo–Podsreda, zato bi se kot poslanka takoj zavzela za 
njihovo ureditev. Kot problem Kostanjevice na Krki, ki bi ga bilo 
treba hitro rešiti, je navedla dokončno ureditev protipoplavne 
zaščite. Ena od točk njenega programa je tudi čimprejšnja ob-
novitev stadiona Matije Gubca in ureditev atletskega stadiona 
bodisi na isti lokaciji bodisi nekje drugje. Na področju šolstva 
je poudarila zavzemanje za več prakse in manj teorije v šolah 
ter večjo povezanost šolstva s podjetji, v krški občini predvsem 
energetskimi. Kar se tiče starejših, bo njena prioriteta zagotovi-
ti več kapacitet zanje, da bodo imeli cenejši dostop do vseh sto-
ritev in možnost oskrbe na svojem domu. Zavzela bi se tudi za 
vzpostavitev politike, ki bi imela v mestih nadzor nad priselje-
vanjem oz. priseljenci, »ker če ne bomo znali teh valov priselje-
vanja ustaviti, bomo kmalu manjšina v lastni občini«. Kandidat-
ka si želi pritegniti predvsem mlade volivce, da se začnejo spet 
malo bolj zanimati za politiko. R. Retelj

Želja pritegniti mlade

Samantha�Ferlež

Kot prva se je predstavila go-
stiteljica predstavitve Milena 
Tomše. Opisala se je kot žena, 
mati štirih odraslih otrok, ki 
živi na tej kmetiji z dopolnilno 
dejavnostjo že več kot 20 let. 
»Delo je čedalje manj cenjeno, 
poštenje ni vrednota, država ni 
enako pravična do vseh. Lah-
ko pa bi s poštenim in dobrim 
delom Slovenijo pripeljali med 
15 najuspešnejših držav sveta 
– z zdravo kmečko pametjo,« je 
poudarila. Na področju zdrav-
stva je po njenem treba širiti 
diagnostične centre, da ne bo 
treba hoditi v oddaljene kraje. 
Glede šolstva je dejala, da je 
premalo praktičnega znanja, 
nujna je reorganizacija šolstva, 
premalo je poudarka na vzgoji, 
uvrstiti je treba nov predmet 
domoljubje. Na področju gos-
podarstva je treba po njenih 
besedah podpreti že obstoje-
če obrtnike, kmete, podjetni-
ke ter jim omogočiti širitev 
in razvoj brez nepotrebne bi-
rokracije. Na področju kme-
tijstva je treba osvestiti ljudi, 
da kupujejo slovensko hrano, 
podpirajo slovenskega kmeta, 
ustvariti je treba lokalno bla-
govno znamko ter jo promovi-
rati in tržiti. Tomšetova podpi-
ra spodbujanje širitve razvoja 
turizma v občini, širitev do-
življajskega turizma in poho-

dništva ter razvoj raznih aktiv-
nosti na vodi.

Videmčan Božidar Humar, 
zaposlen na ministrstvu za 
zunanje zadeve, je bil pri svoji 
predstavitvi kratek. V stranki 
NSi je od leta 2000, po duši je 
krščanski demokrat zato, »ker 
je Nova Slovenija edina stran-
ka krščansko-demokratskih 
vrednot, ki izhaja iz človeka. 
NSi je stranka, ki se dobro za-
veda, kakšne so naloge drža-
ve pri ustvarjanju primerne-
ga okolja za življenje in razvoj 
posameznika. Vsi v stranki se 
zavzemamo za to, da bi bila za 
vse nas blaginja tako na nivoju 
občine, regije kot tudi države. 
Kot politiki imamo nalogo, da 

družbene razmere spremeni-
mo na bolje, in to bo tudi moje 
poslanstvo, če bom izvoljen.«

Robert Kaše prihaja iz Sevni-
ce, po izobrazbi je strojni in-
ženir in zaposlen kot sveto-
valec na Občini Sevnica, blizu 
mu je področje infrastrukture 
in okolja. »Verjamem, da lah-
ko s svojimi izkušnjami, zna-
njem in predvsem osebno 
zavzetostjo pomagam k spre-
membam v pravo smer ter 
sem za to pripravljen naredi-
ti vse, kar je v moji moči,« je 
poudaril in dodal, da je trdno 
prepričan, da je ravno ideja kr-
ščanske demokracije tista, za 
katero se splača truditi. Je za-
govornik socialno-tržnega go-

spodarstva, torej gospodarske 
ureditve sodobne družbe, ki 
postavlja človeka v središče. 
Po njegovem je Sevnica pro-
metno najslabše povezana od 
vseh posavskih občin, zato bo 
kot poslanec naredil vse, da 
bo v tem mandatu dokončan 
in sprejet državni prostorski 
načrt za srednji del tretje ra-
zvojne osi: »Gre za nadgradi-
tev obstoječih cestnih koridor-
jev po Savi in Mirni s ciljem, da 
se iz Sevnice do Celja in Nove-
ga mesta pride v 30 minutah, 
do Ljubljane pa v 60 minutah.« 
Med njegovimi načrti je tudi 
dokončanje protipoplavne 
zaščite Sevnične v Šmarju in 
manjkajočih večnamenskih 
poti ob Savi ter rekonstrukci-
ja nekaterih regionalnih cest, 
predvsem Loka–Račica in 
Šent janž–Glino.

Moderatorka predstavitve je 
bila dr. Vida Čadonič Špe-
lič, članica izvršilnega odbora 
stranke NSi, ki bo kandidira-
la v Novem mestu. Poudari-
la je, da je za njihovo stranko 
delo vrednota, v njej so pridni 
in pošteni ljudje ter pripadajo 
stranki, ki nima afer.  Pokazala 
je tudi njihov volilni program 
s sloganom »Misli resno« na 
300 straneh.
 Rok Retelj

GLOBOČICE – Na Turistični kmetiji Pri Martinovih v Globočicah je 18. maja potekala predstavitev vseh treh 
posavskih kandidatov stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati. V brežiškem volilnem okraju bo kan-
didirala Milena Tomše, v krškem Božidar Humar in v sevniškem Robert Kaše.

Kandidati�Tomšetova,�Kaše� in�Humar�s�Čadonič�Špeličevo�
(druga z desne)

Stavijo na zdravo kmečko pamet
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Matjaž Han, Ana Jelančić, Silvo Krošelj
in Bernardka Ogorevc za povezano Posavje.
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RAKA – 15. maja sta na Raki krški župan mag. Miran 
Stanko in predsednik sveta tamkajšnje krajevne skupnos-
ti Silvo Krošelj namenu predala novo zgrajen poslovilni 
objekt pri tamkajšnjem pokopališču. Ob izvedbi del so bili 
sočasno urejeni tudi dostopi in obnovljen pokopališki zid.

Naložba Občine Krško in KS Raka v novogradnjo objekta za 
zadnje slovo od pokojnikov in sočasne ureditve je znašala 
skupno 373.000 evrov, od tega je občina zagotovila 283.000 
evrov, preostanek sredstev pa krajevna skupnost. Predsednik 
sveta KS Silvo Krošelj je povedal, da je nova mrliška vežica, 
zgrajena po projektu arhitekte Nataše Filipčič iz projektivne-
ga biroja Region Brežice, ena večjih pridobitev v kraju v zad-
njih letih. Po porušitvi predhodnega objekta je potrebna dela 
v osmih mesecih izvedlo podjetje Kostak s podizvajalci, pro-
čelje objekta pa krasi umetnina slikarja Lojzeta Čemažarja z 
naslovom Slovo in snidenje, narejena v tehniki rezanja stenske 
površine z različnimi barvnimi plastmi ometa. Ob spremljajo-
čem kulturnem programu, ki so ga izvedli glasbena moška za-
sedba Koledniki z Rake, učenka tamkajšnje šole Veronika Pa-
cek in učiteljica Sabina Božič, je novo pridobitev blagoslovil 
raški župnik Franc Levičar. Slednji je izrazil zadovoljstvo spri-
čo dokončanja objekta in njegove predaje namenu, a pripo-
mnil, da bi bila njegova umestitev primernejša na drugi stra-
ni pokopališkega zidu na območju župnijske njive, saj bi bil s 
tem odmaknjen od prometno obremenjene glavne ceste sko-
zi naselje, poleg tega je za prostorsko premajhni ocenil vežici 
za slovo od pokojnikov v objektu, saj naj bi ti ob prostoru za 
žaro ali krsto sprejeli največ po pet svojcev. B. M. 

Na Raki nova mrliška vežica

Župan�mag.�Miran�Stanko�in�predsednik�sveta�KS�Silvo�Kro-
šelj�ob�rezanju�traku

RAKA – Kandidat Socialnih demokratov (SD) za poslanca 
v Državnem zboru v volilnem okraju Krško je podjetnik z 
Rake Silvo Krošelj. Svoje 16-letne izkušnje v lokalni politiki 
kot občinski svetnik in predsednik sveta KS Raka želi pre-
nesti na državno raven.

Kot pravi Silvo Krošelj, vedno 
deluje konstruktivno in podpira 
pobude v dobro občanov, ne gle-
de na to, kdo jih predlaga. V času 
njegovega vodenja KS so na Raki 
obnovili osnovno šolo in vrtec, 
zgradili mrliško vežico in dobili 
vse storitvene dejavnosti, ki jih 
krajani potrebujejo. »Za poslan-
ca kandidiram, ker mislim, da ni 
nobene razlike med občinsko in 
državno politiko – zadeve je tre-
ba poenostaviti in jih približati 
ljudem. Vem, da lahko naredi-
mo bistveno več, seveda z zdra-

vo kmečko logiko,« je dejal o svoji kandidaturi, pri kateri je v 
ospredje postavil gesli 'podjetnost' in 'sodelovanje'.  Zastopal bo 
cilje volilnega programa SD z naslovom Samozavestna Slovenija, 
preslikane na lokalno raven. Tako se bo zavzemal za dostopno in 
kakovostno zdravstveno oskrbo s poudarkom na nujnosti urgen-
ce v Krškem, za več možnosti za šport in rekreacijo z znižanjem 
cen popoldanskih športnih dejavnosti otrok in brezplačnim na-
jemom športnih objektov za društva, pameten gospodarski ra-
zvoj s poudarkom na inkubatorjih, vključujoč trg dela v sodelo-
vanju z izobraževalnim področjem ter razvoj turizma s pomočjo 
boljšega izkoriščanja evropskih sredstev predvsem za promocijo. 
Priložnosti vidi tudi v prometu in logistiki, zlasti v gradnji tret-
je razvojne osi, zdravo okolje za visoko kakovost bivanja bi mo-
rali zagotoviti s pomočjo višjega nadomestila zaradi jedrskega 
objekta, odlagališča NSRAO in hidroelektrarne. Zavzema se za 
urbani, lokalni in regionalni razvoj s preprečitvijo selitev sede-
žev ustanov in podjetij iz Krškega, na področju reda in varnosti 
pa za takojšnjo odstranitev rezilne žice z državne meje. »Čas je, 
da Krško zopet dobi poslanca in to v naših barvah. Menimo, da 
imamo zdaj dobro priložnost za to in da ima Posavje, predvsem 
pa občina Krško, pred sabo veliko izzivov, na katere bomo mora-
li biti zelo pozorni tudi pri državni politiki,« je Krošljevo kandi-
daturo podprla predsednica občinskega odbora SD Krško mag. 
Nataša Šerbec.  P.�Pavlovič

Za podjetnost in sodelovanje

Silvo Krošelj

SEVNICA – Kandidatka za poslanko na listi SD v sevniškem 
volilnem okraju je uspešna podjetnica Ana Jelančić. Za ta 
korak se je odločila, ker meni, da bi lahko s svojim delova-
njem v Državnem zboru pomagala uresničevati pričakova-
nja vseh generacij.

Ana Jelančić je otroštvo in mla-
dost preživela v krški občini, a 
ko se je zaposlila v tovarni Jut-
ranjka, se je preselila v Sevnico. 
Leta 1991 je prevzela vodenje 
administrativnih in računo-
vodskih dejavnosti v dimnikar-
skem podjetju svojega moža 
Ivana. Osem let kasneje je op-
ravila prekvalifikacijo za poklic 
dimnikar in po upokojitvi moža 
prevzela vodenje podjetja. Mar-
ca lansko leto se je tudi sama 
upokojila, a ostala je prokurist-
ka in s svojimi izkušnjami v obr-

tni panogi ter gospodarstvu še vedno pomaga z nasveti. Je članica 
nadzornega odbora Območne obrtno podjetniške zbornice Sev-
nica, upravnega odbora Združenja delodajalcev Slovenije in nad-
zornega sveta sevniškega javnega podjetja Plinovod. Je tudi sod-
nica porotnica na delovno-socialnem sodišču v Ljubljani. Aktivna 
je v Rotary klubu Sevnica, v sevniškem društvu upokojencev in 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Veliko ji pomeni družina.

Kot dolgoletna članica stranke SD se bo v primeru izvolitve za-
vzemala za vrednote, ki so skupne stranki in njej sami. Le-te naj 
bi blagodejno vplivale na bolj kakovostno življenje vseh generacij 
– seveda ob spodbudni gospodarski rasti. »Ker izhajam iz gospo-
darstva, poznam veliko problemov, s katerimi se srečujejo pod-
jetja, samostojni podjetniki, obrtniki. Podjetjem je treba zagoto-
viti hitrejše zaposlovanje, znižati dohodninsko lestvico, nikakor 
pa ne smemo znižati prispevne stopnje, da ne ogrozimo upoko-
jencev in zdravstva. Uspešna rast gospodarstva je nujna za us-
pešen razvoj  turizma, šolstva, zdravstva in ostalih dejavnosti,« 
je poudarila in dodala, da je treba Slovenijo pripraviti na izzive 
prihodnosti, za kar je potrebna »jasna smer«. Zavzemala se bo 
tudi za izvedbo lokalnih projektov. Javno podporo na predstavi-
tvi sta ji izrekla poslanec Matjaž Han, ki ponovno kandidira v 
radeškem volilnem okraju, ter predsednica sveta KS Sevnica in 
članica stranke SD Stanka Žičkar.  S. Radi

Misli na vse generacije

Ana�Jelančić
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Ferdo Pinterič je po izobrazbi uni-
verzitetni diplomirani politolog – 
obramboslovec. Po zaposlitvi v 
Nuklearni elektrarni Krško, je bil 
leta 1996 imenovan za direktorja 
občinske uprave Občine Brežice in 
je ostal na tem delovnem mestu 
dva mandata. Konec leta 2002 je 
sprejel nov izziv in prevzel vode-
nje podjetja KOP Brežice. Trenu-
tno je zaposlen kot direktor Zavo-
da za šport Brežice.

Pinterič je že od mladih let družbe-
no aktiven, saj je že kot gimnazijec 
bil član takratne mladinske orga-
nizacije ter izredno aktiven v do-
mačem kulturnem društvu Ama-
terski oder Sromlje, ki je s svojimi 
predstavami gostoval po Sloveni-
ji in tudi v zamejstvu. Kot mladi-
nec se je vključil v delo domače 
krajevne skupnosti Sromlje in po 
končanem študiju že prvič prevzel 
tudi vodenje sveta KS. Kot pred-
sednik KS je oddelal že več man-

datov in tudi trenutno opravlja 
to zadolžitev. Je tudi član občin-
skega sveta Občine Brežice, kjer s 
konstruktivnimi predlogi sodeluje 
na vsaki seji. Kot direktor občin-
ske uprave je osebno vodil števil-
ne uspešne projekte občine, med 
ostalim tudi najzahtevnejše kot je 
bilo umeščanje trase avtoceste in 
nadomeščanje stavbnih zemljišč 
za stanovanjske in druge   objek-
te, ki so se takrat rušili, pa recimo 
pogajanja za koncesijsko pogodbo 
za izgradnjo verige spodnjesavskih 
hidroelektraren in še številne dru-
ge. Zelo uspešno je bilo tudi njego-
vo vodenje gradbeno komunalne-
ga podjetja KOP Brežice d.d., ki je 
tudi v času najhujše gospodarske 
krize povečevalo obseg poslova-
nja, število delovnih mest in obseg 
ter vrednost osnovnih sredstev.

Za kandidaturo za poslanca na li-
sti DeSUS se je Pinterič odločil, ker 
je program stranke blizu njegovim 
pogledom, predvsem pa je prepri-
čan, da lahko s svojim delom kot 
poslanec prispeva k boljšemu de-
lovanju države na vseh področ-
jih ter da lahko odločilno prispe-
va tudi pri zagotavljanju realizacije 
pomembnih projektov za domače 
lokalno okolje. Pri tem posebej 
opozarja na dejstvo, da je Občina 
Brežice med slabše pokritimi z op-
tičnim in mobilnim omrežjem, da 

so Brežice edino občinsko središče 
od hrvaške meje do Ljubljane, ki 
nimajo izgrajenega izven nivojske-
ga križanja cestne in železniške in-
frastrukture, da Brežice nujno pot-
rebujejo izgradnjo novega mostu 
čez Savo in obvozno cesto od av-
toceste v smeri Bizeljskega. Zavze-
ma se za zagotavljanje ustreznih 
pogojev za gospodarski razvoj do-
mače občine, kjer morajo z roko v 
roki sodelovati občina in država in 
na ta način ustvariti tudi življenj-
ske pogoje ter zaposlitvene mož-
nosti mladim ter izobraženim ka-
drom. Pospešiti želi revitalizacijo 
številnih državnih objektov v tem 
prostoru, ki so sedaj neizkoriščeni 
ali celo propadajo.

V skladu s programom DeSUS za-
govarja pošteno socialno politi-
ko ter plače in pokojnine, ki bodo 
vsem, ki se preživljajo s poštenim 
delom, zagotavljale dostojno živ-
ljenje. Pinterič tudi zagovarja sta-
lišče, da država ne bi smela proda-
jati uspešnih domačih podjetij ter 
bi morala ustaviti zadolževanje v 
tujini in bolj odgovorno skrbeti za 
zmanjševanje že obstoječega dr-
žavnega dolga.

Svoja stališča in cilje, ki jih želi do-
seči kot poslanec, bo Ferdo Pinte-
rič predstavil tudi na prireditvi De-
SUS ZA Brežice v Domu kulture v 
Brežicah v sredo, 30. 5. 2018, ob 
19.30. Za vse udeležence pa zago-
tavlja tudi prijeten gledališki večer. 
Vljudno vabljeni! 

DeSUS ZA Brežice, tudi s podporo neodvisne liste SONCE
Ferdo Pinterič je na letošnjih državno zborskih volitvah v volilnem okraju Brežice kandidat 
stranke Desus za poslanca.

Ferdo Pinterič s Sromelj, 
58-letni dipl. politolog-ob-
ramboslovec, je član Občin-
skega sveta občine Brežice in 
predsednik sveta KS Sromlje. 
V dveh mandatih je bil direktor 
brežiške občinske uprave in di-
rektor KOP Brežice, trenutno 
pa je direktor Zavoda za šport 
Brežice. V primeru izvolitve 
se bo zavzemal za vrednote, ki 
so opredeljene tudi v progra-
mu stranke, na lokalnem nivo-
ju pa za izgradnjo optičnega 
omrežja po občini ter za iz-
vennivojsko križanje cestnega 
in železniškega prometa, saj 
so Brežice na območju od hr-
vaške meje do Ljubljane edino 
mesto, ki tega nima in je po-
membno tudi z vidika naveza-
ve na IPC Brezina, ki bi bila bo-
lje izkoriščena in dostopnejša. 
Sicer se namerava posvetiti ra-
zvoju gospodarstva, »saj smo 
območje, kjer ni veliko zapo-
slitvenih možnosti, predvsem 
za mlade z višjo izobrazbo, ki 
so primorani iskati delo izven 
območja občine ali celo meja 
države«, kot je povedal. Zavze-
mal se bo tudi za hitrejšo izgra-
dnjo nove brežiške obvoznice 
ter mostu. Pinteriča je pri kan-
didaturi podprla tudi brežiška 
Neodvisna lista Sonce.

Vlado Bezjak, predsednik OO 

V ospredju starejši in razvoj
BRESTANICA – V družbi predsednika stranke Karla Erjavca so se 16. maja na gradu Rajhenburg s prioritet-
nimi usmeritvami v primeru izvolitve v Državni zbor predstavili vsi trije kandidati stranke DeSUS iz Posav-
ja: Ferdo Pinterič iz brežiške, Vlado Bezjak iz krške in Jožef Žnidarič iz sevniške občine.

DeSUS Krško, je drugi man-
dat član krškega občinskega 
sveta in predsednik sveta KS 
Brestanica. 64-letni upoko-
jeni policist je izpostavil, da 
bi se zavzemal za izvedbo re-
forme sodstva in učinkovitega 
preprečevanja korupcije z ob-
sodbami ter zdravstvene re-
forme, v kateri bodo v ospred-
ju ljudje – bolniki. Zavzemal bi 
se tudi za ustanovitev pokra-
jin, stanovanja in delovna mes-
ta za mlade, za dostojno življe-
nje starejše populacije in njim 
dostopnejše institucionalno 
varstvo, za izgradnjo odlaga-
lišča za radioaktivne odpad-
ke ter za izvedbo posvetoval-
nega referenduma o izgradnji 
drugega bloka NEK in dokon-
čanje verige hidroelektrarn. 
Poudaril je še, da se bo v pri-

meru izvolitve zavzemal, da bo 
država več sredstev namenila 
lokalnim skupnostim za izved-
bo športnih aktivnosti za vse 
generacije.

Sevničanu Jožefu Žnidariču, 
68-letnemu upokojenemu ru-
darskemu strojniku, ki je eden 
izmed treh podpredsedni-
kov stranke DeSUS in pred-
sednik OO DeSUS Sevnica, so 
posavski upokojenci zaupa-
li že drug mandat vodenja Po-
krajinske zveze društev upo-
kojencev Posavje. V prejšnjem 
mandatu je bil tudi podžupan 
občine Sevnica. V primeru iz-
volitve se bo zato zavzemal, 
da bo več skrbi in pozornosti 
osredotočene skrbi za starej-
šo populacijo in da bodo po-
kojnine usklajevane z gospo-

darsko rastjo. Na lokalnem 
nivoju je izpostavil prizade-
vanja za izgradnjo 3. razvojne 
osi na odseku od Celja do Šen-
tjanža z navezavo na dolenj-
ski krak avtoceste, ki bi po-
membno prispevala k razvoju 
gospodarstva v občini, za iz-
gradnjo ostale potrebne in-
frastrukture, pridobitev eno-
te Nujne medicinske pomoči v 
Sevnici, ohranitev javnega šol-
stva in zdravstva. »Tudi v Bre-
žicah je treba ustvariti pogoje 
za izvajanje kvalitetnega zdra-
vstva v bolnišnici, tudi za zapo-
slovanje mladega zdravstvene-
ga kadra,« je dejal.

Predsednik stranke Karl Er-
javec je med drugim poudaril, 
da bodo volitve 3. junija po-
membne z vidika vprašanja, 
kakšno prihodnost si želijo 
vse generacije, v prvi vrsti pa 
620.000 upokojencev, od kate-
rih jih gre, kot je dejal, na voli-
tve le dobra polovica. V stranki 
se bodo prednostno zavzemali, 
da starejši ljudje ne bodo pre-
jemali sramotno nizkih pokoj-
nin in da se iz državnega pre-
moženja oblikuje demografski 
sklad, namenjen za pokojnine 
bodočih rodov upokojencev, 
in ustanovi urad za starejše in 
medgeneracijsko sodelovanje. 
 Bojana Mavsar

Ferdo�Pinterič,�Jožef�Žnidarič,�Karl�Erjavec�in�Vlado�Bezjak

KRŠKO – Posavska kandidata stranke Dobra država, ki jo 
vodi dr. Bojan Dobovšek, na volitvah v Državni zbor sta Bo-
židar Resnik s Straže pri Raki, ki kandidira v brežiškem in 
sevniškem volilnem okraju, ter Damjana Pirc s Podulc, ki 
kandidira v krškem okraju. 

Božidar Resnik ima 30 let izkušenj iz gospodarstva, od tega 14 
let na čelu podjetja Kostak Krško, zdaj se ukvarja z ekološkim 
kmetovanjem, je tudi turistični vodnik, prostovoljec in aktiven 
v dobrodelnih 
društvih. Kot 
pravi, je na-
men stranke 
Dobra država 
ustaviti boga-
tenje elit in ko-
rupcijo, vrnitev 
prihrankov, iz-
gubljenih za 
p o k r i v a n j e 
bančne luknje, 
ljudem, ter sle-
denje finanč-
nim tokovom. 
Osebno izpostavlja pomen skrbi za biotsko raznovrstnost in čis-
to pitno vodo. »Verjamem, da bo Dobra država z medgeneracij-
skim sodelovanjem in ekipo, ki je že dokazala, da zna in hoče, 
sposobna narediti premik v tej naši lepi Sloveniji,« je dejal. Gle-
de Posavja pa: »Verjamem, da je v tem prostoru veliko potenci-
ala, ki ne pride do izraza.«

Damjana Pirc je se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, sicer 
pa je tudi čebelarka in aktivna na društvenem področju. Opaža, 
da je zakonodaja pisana na kožo predvsem elitam, ki lahko uve-
ljavljajo svoje interese, medtem ko jih drugi ne morejo. »Danes je 
korupcija že tako običajna, da je skoraj pravilo,« opozarja. Meni, 
da z manjšimi koraki, ne z velikimi spremembami, lahko zade-
ve postopoma spreminjamo na bolje. »Korupcija je kot rak, ki je 
v državi zajel že vse organe, zato ga je težko v trenutku odrezati, 
ampak ga je treba zdraviti počasi.« Želi si, da bi prakso iz gospo-
darstva, kjer se nagrajuje rezultate, prenesli tudi v javno upravo. 
»Tu nismo ljudje, ki gremo v politiko zaradi osebnih interesov, 
ampak ljudje, ki smo že nekaj dosegli v življenju in bomo posku-
šali narediti nekaj tudi za druge,« je še dodala Pirčeva. 
� P.�Pavlovič

Proti korupciji in za spremembe

Božidar�Resnik�in�Damjana�Pirc
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Koordinator Levice za Posavje 
Aljoša Rovan je v uvodu dejal, 
da gredo na volitve »starejši 
in pametnejši« ter s sloganom 
»Blaginja za vse, ne le za pešči-
co«. Novinka na kandidatni li-
sti v okraju Laško, kamor sodi 
tudi občina Radeče, je ekono-
mistka Tina Kolar, za katero 
je Levica »sinonim boja za pra-
vičnost in odpravo neenakosti 
v družbi«. V Radečah v stran-
ki vodijo kampanjo »Vrnimo 
občino občanom«, v kateri so 
se osredotočili na javne zavo-
de, najprej na Zdravstveni dom 
Radeče, kjer jim je, kot pravi, 
uspelo ustaviti večletna neza-
konita ravnanja. »Zame je naj-
pomembnejša točka progra-
ma boj proti revščini in proti 
neenakosti v družbi, ki lahko 
prosperira le tako, da imamo 
vsi državljani enake možnos-
ti za produktivno življenje,« je 
nadaljevala. 

V sevniškem okraju že tretjič 
zapored za poslanca kandidira 
Sašo Jejčič, večino kariere kri-
minalist, zdaj pa upokojenec 
in predsednik Društva Univer-
za za tretje življenjsko obdob-
je Sevnica. »Zavzemam se za 
ekološki socializem, torej za 
trajnostno naravnan sonarav-
ni razvoj, varovanje okolja, da 
ostane še kaj za naše zanamce. 

Sem za večjo enakost v druž-
bi, socialno državo, brezplač-
no šolstvo in zdravstvo, pravi-
ce delavcev in primerno plačilo 
ter učinkovit boj proti korupci-
ji in gospodarskemu kriminalu. 
Sem proti razprodaji družbe-
nega premoženja in privatiza-
ciji, ker bomo na ta način pos-
tali kolonija korporacij,« je 
povedal. O tem, kaj bo nare-
dil za svojo občino, ne želi go-
voriti, ker je za to pristojen ob-
činski svet, se bo pa zavzemal, 
da Posavje postane regija in za 
vrnitev nekaterih državnih in-
štitucij.

V Krškem ponovno kandidi-
ra glasbenik in »socialist po 
duši« Aleš Suša. Levica je po 

njegovih besedah edina eko-
loško-socialna opozicija vsem 
ostalim parlamentarnim stran-
kam in neoliberalnemu progra-
mu, ki nas je pripeljal do tega, 
da »tudi zaposleni s polnim de-
lovnim časom životarijo ob sla-
bi plači«. Kot konkretno pobu-
do je poudaril ureditev javnega 
prevoza: »Posavje, Dolenjska in 
tudi ostala Slovenija ima velik 
problem povezanosti javnega 
prevoza z Ljubljano. Vemo, da 
ta pot z vlakom traja uro in 45 
minut ter da v kratkem času ne 
bo šlo hitreje, zato se bom zav-
zel za to, da se po zgledu itali-
janskih avtocest organizirajo 
hitre avtobusne linije. Npr. od 
Brežic do Ljubljane bi se avto-
bus ustavil v Krškem, Novem 

mestu in Trebnjem ter bi vozil 
dobro uro. To bi bilo izvedljivo 
v naslednjih nekaj letih.« 

V okraju Brežice prav tako zno-
va kandidira pravnik in glasbe-
nik Peter Dirn bek. »Kapital 
ima veliko lobistov in ogromno 
glasu. Mi smo tukaj, da damo 
glas tistim, ki ponavadi osta-
nejo brez glasu,« je dejal. Za-
vzema se za decentralizacijo 
države, pri čemer mora država 
lokalnim skupnostim za obve-
znosti, ki jim jih naloži, zago-
toviti tudi financiranje. To, da 
tretjina prebivalcev brežiške 
občine dnevno migrira na delo 
v druge kraje, je zanj »nedo-
pustno s socialnega in tudi eko-
loškega vidika, ker pušča velik 
ogljični odtis in vodi v nizko 
kvaliteto življenja«. V Levici 
želijo v koreninah spremeni-
ti današnji sistem: »Čeprav se 
sliši kot floskula, je bistvo pro-
blema, da danes vrednote kro-
ji in postavlja kapital, ki je pred 
človekom. Če človekove potre-
be postavimo pred kapital, po-
tem se vrednote spremenijo in 
se fokus obrne na glavo.«

Predstavitve se je udeležil tudi 
koordinator stranke Levica in 
vodja njene poslanske skupine 
v Državnem zboru Luka Me-
sec. � Peter�Pavlovič

Edina opozicija neoliberalcem
CERKLJE OB KRKI – V Cerkljah ob Krki so se predstavili kandidati za poslance v Državnem zboru, ki kandi-
dirajo v posavskih volilnih okrajih: Radečanka Tina Kolar, Sevničan Sašo Jejčič, Krčan Aleš Suša in gostitelj 
Peter Dirnbek, ki kandidira v brežiškem volilnem okraju.

V�ospredju�Aljoša�Rovan,�zadaj�(z�leve)�Tina�Kolar,�Aleš�Suša,�
Peter�Dirnbek,�Sašo�Jejčič�in�Luka�Mesec

KRŠKO – V posebni sobi krške gostilne Murko, lokala z več 
kot stoletno tradicijo, se je predstavil Dušan Šiško, 49-letni 
inženir logistike, ki se bo na bližnjih državnih volitvah kot 
kandidat Slovenske nacionalne stranke potegoval za mes-
to poslanca.

Šiško je bil v preteklosti zelo 
aktiven občinski svetnik, ki je 
bil znan po številnih vpraša-
njih in pobudah, saj je znal ved-
no prisluhniti potrebam obča-
nov. V zadnjem obdobju dela 
kot strokovni sodelavec za eno 
največjih KS v državi – KS mes-
ta Krško, poleg tega pa tudi za 
KS Gora, Dolenja vas in Spodnji 
Stari Grad. Medtem se politično 
sicer ni angažiral, vendar ne gre 
pozabiti njegovih izkušenj, po-
leg tega tudi dejstva, da mu je 
ob kandidaturi za poslanca leta 

2010 le malo manjkalo do izvolitve v Državni zbor RS. 

V skladu z glavnimi cilji stranke SNS se bo Šiško zavzemal za po-
enostavljeno življenje občanov, za možnost dela in razvoja, več-
jo svobodo, ukinitev policijske, sodne in davčne represije, ko-
nec nesmiselnega varčevanja, predvsem pa brez migrantov v 
državi. Zavzemajo se za dejavnosti, ki prinašajo manjša tvega-
nja za zdravje in varnost ljudi. Razvoj gospodarstva naj temelji 
na naravnih bogastvih in turizmu, zato bodo spodbujali razvoj 
turističnih kmetij. Med zanimivejšimi cilji je zahteva, da pokoj-
nina ne se sme biti nižja, kot je cena oskrbe v domu za ostare-
le. Šiško se bo v primeru izvolitve zavzemal za koristi lokalne-
ga okolja, predvsem za vrnitev nekaterih institucij državnega 
pomena v Krško. Med temi na prvo mesto postavlja zagotovi-
tev 24-urne urgence in vrnitev policijske uprave, saj je nedo-
pustno, da tega ni na območju s tako pomembnimi objekti, kot 
je NEK, mednarodni mejni prehod itd. To so primeri, ko ljudje 
na oblasti ne mislijo na možne posledice, pravi Šiško. Zavzema 
se čimprejšnjo izgradnjo odlagališča NSRAO, saj je bil med tis-
timi, ki so sodelovali pri njegovi umestitvi v Krško. Na podro-
čju športa, ki mu je dobro znano, saj je veliko delal v rokometu, 
zdaj pa je član Komisije za vrhunski šport pri Olimpijskem ko-
miteju Slovenije, se zavzema za boljše financiranje športnih klu-
bov v občini in nagrade vrhunskim športnikom.  S. M.

Šiško: Vrniti 24-urno urgenco

Dušan�Šiško

6. volilna enota, 5. volilni okraj – BREŽICE
VAROVANJE KMETIJSKE ZEMLJE

MARIJA LEVAK
Univ. dipl. inž. kmet., kmetijska svetovalka na KGZS NM, občinska 
svetnica SLS.

 ▶ ZA varovanje kmetijskih zemljišč in delovnih mest na podeželju
 ▶ ZA zmanjšanje brezposelnosti mladih
 ▶ ZA pravično plačano delo, ki bo ponovno postalo vrednota
 ▶ ZA uvedbo programa zdravstvene nege na ETRŠ Brežice

6. volilna enota, 6. volilni okraj – KRŠKO
ZA RAZVOJ SLOVENIJE 
PO KOCEPTU PAMETNIH VASI
FRANC BOGOVIČ

Evropski poslanec, nekdanji župan Občine Krško, poslanec DZ RS 
ter minister Vlade RS. 

 ▶ ZA več politične kulture, sodelovanja in strokovnosti 
 ▶ ZA posodobitev kmetijske politike in poseljenost podeželja po 

principih Pametnih vasi
 ▶ ZA izgradnjo odlagališča NSRAO in dokončanje hidroelektrarn na 

Savi
 ▶ ZA šolstvo po meri gospodarstva -  projekt Zavezništvo za mlade

ENAKOPRAVNOST VSEH DRŽAVLJANOV 
PRED ZAKONI 

ZVONE KOŠMERL

Direktor občinske uprave Občine Sevnica, dolgoletni gasilec. 
 ▶ ZA izboljšanje pogojev za delovanje slovenskih občin                                                        
 ▶ ZA izgradnjo 3. razvojne osi in izboljšanje državnih prometnih tokov  
 ▶ ZA vzpostavitev pravičnejših razmerij med delom in nedelom
 ▶ ZA vzpostavitev učinkovite in etične javne uprave 

6. volilna enota, 8. volilni okraj – LAŠKO

ZA DRŽAVO V SLUŽBI LJUDI

FRANC ZDOLŠEK, župan Občine Laško

 ▶ ZA zagotovitev protipoplavne varnosti
 ▶ ZA boljšo povezavo Zidanega Mosta in Radeč s celjsko, zasavsko 

in posavsko regijo
 ▶ ZA ponovno ureditev sofinanciranja šolskih projektov
 ▶ ZA razvoj prometa, predvsem pa Slovenije kot turistične destinacije

7. volilna enota, 1. volilni okraj – OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 

MAG. MARKO ZIDANŠEK

SLS SE VRAČA V PARLAMENT – PR(A)VA IZBIRA

Predsednik SLS, državni svetnik v DS RS, direktor Simbio, d. o. o.
 ▶ ZA hitrejši razvoj Obsotelja in Kozjanskega
 ▶ ZA varno, gospodarno in lokalno Slovenijo
 ▶ ZA več kmečke pameti v slovenskem parlamentu 
 ▶ ZA osnovno šolo brez domačih nalog 

6. volilna enota, 7. volilni okraj – SEVNICA

SLS je prva in prava izbira
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mag. MARTINA PREVEJŠEK

ZMOREMO 
NAJBOLJŠE!

V začetku letošnjega leta je petčlansko družino Buljugić iz Podkraja 
pri Hrastniku doletela huda elementarna nesreča. Požar jim je vzel 
streho nad glavo in v trenutku so ostali brez vsega. Občina Hrastnik 
jim je v sodelovanju s pristojnimi organizacijami takoj priskočila na 
pomoč, jim zagotovila začasno bivališče in najnujnejše za spodob-
no življenje. Kljub vsej pomoči, za katero je družina nadvse hvale-
žna, svojega doma nimajo več. 

Poleg uspešne humanitarne akcije v OŠ Marjana Nemca Radeče, ki 
jo obiskujeta dva od otrok iz prizadete družine, so se sredstva zbi-
rala tudi v humanitarni akciji Zveze prijateljev mladine Slovenije ter 
v akciji Rdečega križa Laško-Radeče v sodelovanju z Občino Radeče. 
Preteklo sredo je župan Radeč Tomaž Režun skupaj s kolegom, žu-
panom občine Hrastnik Miranom Jeričem, predsednikom DPM Ra-
deče Martinom Simčičem ter sekretarjem OZ Rdečega križa Laško-
-Radeče Vladom Marotom družini slovesno predal vrednostni bon 
v višini 12.200 €, zbranih v humanitarni akciji Zveze prijateljev mla-
dine Slovenije in Rdečega križa Laško-Radeče v sodelovanju z Obči-
no Radeče. Slovesnosti so se poleg že navedenih udeležili tudi direk-
torica občinske uprave Občine Radeče Brigita Stopar in strokovna 

sodelavka Melita Simončič, socialna delavka na OŠ Marjana Nem-
ca Radeče Monika Napret, predsednica in sekretarka Rdečega križa 
– OZ Hrastnik Belinda Volfand in Marija Volaj, predstavnik civilne 
zaščite Občine Hrastnik Aleš Volaj, predsednica Rdečega križa La-
ško – Radeče Jožica Brilej, predstavnika krajevnih organizacij RK iz 
radeške občine Jožica Ključevšek in Miha Kunaj ter gospodar dru-
žine Buljugić z mlajšim sinom. Kot je povedal Vlado Marot, gre za 
namenska sredstva za obnovo hiše po elementarni nesreči. Druži-
na bi si namreč rada na pogorišču postavila nov dom. G. Buljugić je 
ob tem dogodku ganjen povedal, da je iz srca hvaležen prav vsem, 
ki so družini kakor koli pomagali. Ob tej priložnosti je predstavni-
ca Slovenskih novic Mojca Marot simbolično izročila še bon v viši-
ni 2.300 €, zbranih preko Krambergerjevega sklada. Oba župana sta 
nagovorila zbrane in zaključek obeh je bil, da je ne glede na vsako-
dnevna razhajanja v naših ljudeh še veliko dobrote, kadar se zgodi 
nesreča, pa še vedno znamo in stopimo skupaj ter pomagamo člo-
veku v stiski. Župan Tomaž Režun je med drugim poudaril, da dru-
žina sicer živi v sosednji občini, a so kljub temu naši sosedje, otroci 
pa obiskujejo našo šolo. Lepo je videti tudi pripravljenost otrok, da 
pomagajo sošolcu v stiski. To so vrednote, ki v življenju štejejo. Žu-
pan Hrastnika Miran Jerič pa je povzel potek dogodkov ob nudenju 
pomoči družini in se ob tej priložnosti zahvalil vsem sodelujočim ga-
silcem in humanitarcem, ki so kakor koli priskočili na pomoč. Zah-
valil se je tudi za dobro medsosedsko sodelovanje in družini zaželel 
vse dobro v prihodnosti, z željo, da se jim kaj takega nikoli več ne 
bi zgodilo. V sproščenem pogovoru, ki je sledil, je g. Buljugić z veli-
ko hvaležnostjo govoril o tem, kako so si za zdaj uredili življenje, da 
imajo lepo stanovanje, da so jim veliko pomagali, a srce si želi nazaj 
v staro okolje svoje kmetije, k živalim, kjer so skromno, a srečno ži-
veli. Zbrani smo se razšli vsi z isto željo, da naj bo podarjena pomoč 
družini za njihovo srečo, za njihov nov dom.

Slovesnost ob simbolni predaji pomoči družini, 
ki je po požaru ostala brez strehe nad glavo

KRŠKO – 12. maja sta družbi 
Kostak in Agro Posavje na vi-
demski tržnici pripravili že 12. 
Eko tržnico, prvenstveno na-
menjeno predstavitvi ekolo-
ških aktivnosti, ki jih izvajajo 
mladi z namenom okoljskega 
osveščanja po šolah krške in 
kostanjeviške občine. Zato so 
učenci šol iz obeh občin na stoj-
nicah predstavili pester nabor 
izdelkov, ki so jih izdelali iz od-
padnih materialov, obiskoval-
cem so ponudili različne sadi-
ke, ki so jih vzgojili, pripravljali 
pa so tudi različne jedi. Ob tem 
so predstavili Rastočo knjigo 
receptov Eko tržnice, sesta-
vljeno iz receptov za pripravo 

Eko tržnica: bili so eko, bili so kul
tradicionalnih domačih jedi, 
jedi, ki jih je mogoče pripravi-
ti iz ostankov hrane, receptov 
domače in šolske kuhinje. Eko-
loško obarvana tržnica je ime-
la tudi dobrodelno noto, saj je 
Župnijska Karitas Videm-Kr-
ško na njej izvedla akcijo zbira-
nja živil za družine v stiski. Ob 
vrsti aktivnosti, ki so jih mla-
di izvajali, tudi v delavnicah z 
naslovom 'Bodimo eko, bodi-
mo kul', so izvedli vrsto plesnih 
in glasbenih točk, na priložno-
stnem odru pa se jim je kot 
gost pridružil tudi slovenski 
raper Boštjan Nipič, znan pod 
vzdevkom Nipke.
 B. Mavsar

Mladi�folkloristi�s�senovske�šole�v�družbi�veverice�Vite,�stro-
kovnjakinje�za�ločevanje�odpadkov

Aleš Suša (Krško), Tina Kolar (Radeče), Luka Mesec, 
Peter Dirnbek (Brežice), Sašo Jejčič (Sevnica) 13

foto: Franc Šavrič
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V letu 1928 je ustanovitvi za-
druge botrovala predvsem go-
spodarska kriza, ki je spodbu-
dila vinogradnike in manjše 
pridelovalce k povezovanju 
ter skupnemu nastopu in tr-
ženju vin pod skupno blagov-
no znamko. Z začetkom delo-
vanja sovpadajo tudi začetki 
uveljavitve vina cviček, ki je še 
danes paradno vino krške kle-
ti. Pred drugo svetovno vojno 
je bilo v tedanjo zadružno pri-
delavo povezanih že okoli 600 
pridelovalcev, a je njihovo de-
lovanje za nekaj let zaustavila 
2. svetovna vojna, v kateri je bil 
delno porušen in požgan tudi 
samostan, v kateri se je nahaja-
la zadružna klet. Obnova tako 
kleti kot vinogradniških povr-
šin je stekla v povojnih letih. 
Klet je bila v 50. letih pripoje-
na h Kmetijski zadrugi Kosta-
njevica, sredi 60. let prejšnje-
ga stoletja je sledila združitev 
s Kmetijsko zadrugo Krško oz. 
tedaj preimenovanim Agro-
kombinatom Krško. Premajhni 
prostori, saj so v zadrugi pri-
čeli že s stekleničenjem vin, 
so narekovali selitev iz Kosta-
njevice v grajsko klet dvor-
ca Šrajbarski turn v Leskovcu 
pri Krškem, kjer je bil zgra-
jen tudi nov obrat za predela-
vo grozdja. Po preoblikovanju 
Mercator Agrokombinata v 

90 let tradicije, znanja in kakovostnih vin
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 11. maja je s prireditvijo in zasaditvijo cepičev stare trte z Lenta pri krški kleti, dva dni kasneje pa z  organizacijo prve revije slovenskih 
napitnic in pesmi o vinu v krškem hramu kulture, kolektiv Kmečke zadruge Krško s povabljenimi gosti obeležil 90-letnico ustanovitve zadruge in njene predho-
dnice – Vinarske zadruge Kostanjevica na Krki. 

letu 1993 je vinska klet prešla 
pod Kmečko zadrugo Krško. S 
tem se je začela, kot je na pri-
reditvi povedal direktor zadru-
ge Janez Živič, širše izpisova-
ti zgodba o uspehu, saj so člani 
zadruge z lastnimi ustanovni-
mi deleži omogočili novo orga-
niziranost, obnovo kletnih ka-
pacitet in polnilnice vina, kar je 
prispevalo tudi k oblikovanju 
nove podobe, steklenice z za-
vojnim zamaškom in posodo-
bljene etikete z že prepoznav-
nim motivom grajske kleti. V 
letih 2000 in 2001 je bila Klet 
Krško vodilna pri zaščiti geo-
grafskega porekla cvička PTP 
iz dolenjskega vinorodnega 
okoliša, do sedaj mnogo preje-
tih odličij na različnih vinskih 
tekmovanjih doma in v tujini 
pa potrjuje tako dobro delo in 
kakovostno pridelano grozdje 
zadružnikov kot enologov in 
kletarjev. Danes zadruga, v ka-
teri je 17 zaposlenih, združu-
je skupno 221 članov, v večini 
so to vinogradniki in mlekar-
ji. V sklopu zadruge deluje tudi 
trgovinska dejavnost in obde-
lava lastnih vinogradniških 
površin. Predsednik zadruge 
Gabriel Metelko je med dru-
gim povedal, da pridelajo 1,5 
milijona litrov vina na leto, od 
tega 90 odstotkov cvička PTP, 
preostalih deset odstotkov vin 

pa predstavljajo deželna in 
vrhunska vina.

Čestitkam ob jubileju se je 
na slovesnosti pridružilo več 
predstavnikov organizacij, 
ustanov in posameznikov, s 
katerimi KZ Krško sodeluje, 
med drugim so zbrane poleg 
prvih dveh mož zadruge, Živi-
ča in Metelka, nagovorili žu-
pan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, podpredsednik 
upravnega odbora Gospodar-
ske zbornice Slovenije Martin 
Novšak, ki je ob tej priložnos-

ti zadrugi v imenu zborni-
ce izročil jubilejno priznanje, 
predsednik upravnega odbo-
ra Zadružne zveze Slovenije 
Peter Vrisk, evropski posla-
nec Franc Bogovič, novinar 
in turistični poznavalec Dra-
go Bulc, sicer prvi častni član 
krške kleti, 22. vinska kraljica 
Slovenije Katarina Pungra-
čič, 19. cvičkova princesa Dra-
gica Ribič, predsednik Zveze 
društev vinogradnikov Do-
lenjske Miran Jurak, enolog, 
starosta Kmetijskega zavoda 
Maribor Boris Beloglavec, ki 

je začel zadrugo na strokov-
nem področju spremljati že v 
času njenega sedeža v Kosta-
njevici, Mihael Metelko, ki je 
v 91. letu starosti najstarejši 
član krške zadruge, ter vini-
čar, skrbnik najstarejše, prek 
400 let stare trte žametovke 
z mariborskega Lenta, Stane 
Kocutar. Slednji je krški kle-
ti ob njenem častitljivem ju-
bileju podaril cepiče potomke 
stare trte z Lenta, ki so jih po 
napotkih glavnega kletarja kr-
ške kleti Rudija Kosa ob pro-
čelju upravne zgradbe zasadili 

njihovi bodoči skrbniki: Janez 
Živič, Jože Leskovar (predse-
dnik Kluba ljubiteljev Vinske 
kleti), Franc Bogovič, Gabriel 
Metelko, Stane Kocutar, Miran 
Stanko, Peter Vrisk, Katarina 
Pungračič in Drago Bulc.

PRVA REVIJA SLOVENSKIH 
NAPITNIC IN PESMI O VINU

13. maja so jubilej zadružnega 
delovanja obeležili tudi s 1. re-
vijo slovenskih napitnic in pe-
smi o vinu, ki sta jo v Kultur-
nem domu povezovala Tone 
Fornezzi Tof in Simona Vo-
dopivec. Z odra so z nastopi 
obiskovalce navdušili pevci 
MPZ Radomlje, Pevska skupi-
na Prekmurci iz Tišine, pev-
ci iz Globokega, MePZ Javor iz 
Trbovelj, pevci Društva vino-
gradnikov Šentjanž Šentjan-
ški jurjevalci, Moška vokalna 
skupina Un's Trboul iz Trbo-
velj, Društvo LPZ in rogisti 
Zasavje Trbovlje, Rajhenbur-
ški oktet iz Brestanice, pev-
ka Maja Prašnikar in kita-
rist Marko Lavrič, Ansambel 
Andreja Bajuka, harmoni-
kar Toni Sotošek in vokalist 
Aljaž Farasin ter skupina kla-
rinetistov, Andrej Šifrer, s hu-
morističnim vložkom pa Toni 
Gašperič.
 Bojana Mavsar

Ob�jubileju�so�gostje,�tesno�povezani�s�krško�kletjo,�ob�pročelju�upravne�zgradbe�kleti�zasadi-
li�cepiče�stare�trte�z�Lenta,�ki�simbolizira�trdoživost,�tradicijo�in�zgodbo�o�vinu.

Že načrtujete letošnji dopust?
»Preden odhitite pustolovščinam 
naproti, je dobro, da se za trenutek 
ustavite in poskrbite, da vas po vrnitvi 
z dopusta ne bi pričakala luknja na 
bančnem računu. Lahko se odločite 
za varčevanje in vsak mesec določeno 
vsoto namenite varčevanju za dopust 
ali pa se v prid varčevanju za dopust 
odpoveste kateri od svojih nenujnih 
razvad,« začne Mirjam Jevšek, vodja 
NLB Poslovalnice Krško. 

Na dopustu brez neprijetnih presenečenj
»Vsekakor se pred odhodom dobro 

pripravite – preverite menjalni tečaj, veljavnost in limit plačilne kartice, pozanimajte se 
o višinah provizij. Preverite tudi možnosti plačila s plačilnimi karticami – za destinacije, 
kjer jih ne sprejemajo, si pripravite zadostno količino gotovine in poskrbite tudi, da jo 
boste varno hranili na različnih mestih v prtljagi,« priporoča vodja NLB Poslovalnice 
Krško. 

S predplačniško kartico Mastercard varni v tujini
Medtem ko določene stroške s skrbnim zbiranjem informacij lahko predvidite, vas lahko 
doletijo tudi nepričakovani. Za tak primer je nepogrešljiva plačilna kartica. Za dodatno 
varnost na potovanju izberite NLB predplačniško kartico Mastercard, ki vam omogoča, 
da pred potovanjem nanjo naložite toliko denarja, kot ga boste potrebovali, in potrebno 
rezervo. V primeru, da pride do zlorabe ali kraje, tako izgubite manj denarja. »Kartico 
lahko pridobi vsak, saj ni vezana na osebni račun, zato jo lahko izberejo tudi osebe, ki 
niso stranke NLB. Predvsem dobro služi v tujini, saj lahko z njo plačujete po svetu na 
vseh prodajnih mestih, kjer sprejemajo plačilno kartico Mastercard. Spremljanje prometa 
in polnjenje kartice pa je tudi zelo enostavno, saj je omogočeno prek spletne aplikacije,« 
še pojasni Mirjam Jevšek.

Pomoč bančnika na dopustu
Če bi v tujini potrebovali finančni nasvet, so vam naši bančniki na voljo kadarkoli – prek 
spletnega klepeta ali video klica. Ob primerni identifikaciji vam bodo prek video klica 
na voljo številne storitve, kadar pa potrebujete le nasvet, lahko izberete spletni klepet.

»Na spletu se seveda najde mnogo nasvetov za vsakovrstno načrtovanje, tudi finančno. 
Vsekakor pa so situacije, kje je pomoč finančnega strokovnjaka še kako dobrodošla, 
tudi pred dopustom. Naša glavna prednost je prav gotovo znanje, ki ga z velikim 
veseljem delimo s strankami,« zaključi Mirjam Jevšek. Prijazno vabljeni, da nas v NLB 
Poslovalnici Krško na Trgu Matije Gubca 1 obiščete tudi sami.

Mirjam Jevšek, vodja NLB Poslovalnice Krško
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Lekarno na Vidmu je 3. maja 1995 odprl takratni predsednik Lekarniške 
zbornice Slovenije in magister farmacije Lovro Dermota s popotnico: 
»… magister lekarniške farmacije si prizadeva biti temeljito poučen o 
izdelanih zdravilih tako glede koristnosti kot morebitne nevarnosti, da 
bi ljudi svojega okolja lahko natančno obveščal in jim svetoval …«.

Poslanstvo Lekarne na Vidmu

»Dobra lekarna je mozaik več dejavnikov. Na prvem mestu je seveda 
stroka. Vsaka zaposlena magistra je odgovorna za posamezna stro-
kovna področja in ima za to tudi ustrezna podiplomska izobraževanja 
in znanja,« začne z opisom svojega dela. Nemalokrat v preteklosti je 
bila Lekarna na Vidmu pilotna lekarna za uvedbo novosti v lekarniški 
stroki na nacionalnem nivoju, eden prvih večjih projektov je bila uved-
ba kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Upravljanje z zdravili je zahtevna in zelo odgovorna naloga, poklic far-
macevta pa reguliran, zato so že pred desetletji spoznali vrednost ISO 
certifikacije in ta standard vsakoletno potrjujejo in vzdržujejo še danes. 
Bili so med prvimi, če ne celo prva zasebna učna lekarna z odločbo Mi-
nistrstva za zdravje, pogoj je bila ustrezna kadrovska zasedba. Omogo-
čili so stažiranje in s tem zaključek študija številnim diplomantom far-
macevtske fakultete – štirinajst jih je bilo v teh dobrih dvajsetih letih. 
To so bili stažisti iz Krškega, Leskovca, Brestanice, Podbočja, Kostanje-
vice na Krki, ki so svojo poklicno pot nadaljevali v lekarnah, tovarnah 
zdravil, predstavništvih tujih farmacevtskih hiš, akademski sferi bodi-
si v Sloveniji bodisi v tujini. Dijakom srednje farmacevtske šole Novo 
mesto s širšega območja Krškega omogočajo obvezno praktično uspo-

sabljanje med šolskim letom. Številnim mladim je v lokalnem okolju 
predstavila poklic farmacevta, omogočila generacijam vpogled v do-
gajanje izza lekarniškega pulta in pripomogla k lažji poklicni odločitvi.

V nadaljevanju njenih generalij – objavljenih ob strokovnem članku ene-
ga njenih predavanj – piše: »Je članica organov Lekarniške zbornice 
Slovenije, članica Razširjenega strokovnega kolegija za lekarniško far-
macijo, članica delovnih komisij in skupin pri Lekarniški zbornici, aktiv-
no je vključena v organizacijo in izvedbo srečanj, povezanih z lekarniško 
farmacijo in predstavitvami lekarniškega poklica. Dejavno je vključena 
v številne akcije in projekte Slovenskega farmacevtskega društva, iz-
obraževalnih ustanov in društev, ki se ukvarjajo s promocijo zdravja.«

Ozaveščanje uporabnikov

»Komu verjeti« je bil nedavno naslov članka, objavljenega v reviji Za 
srce, izpod peresa domačega avtorja ali pa »Za zdravje vse, zlasti tis-
to iz oglasov«. »Take objave me samo veselijo,« pravi Koritnik – Du-
larjeva, ki meni, da je treba ljudi ozaveščati o zdravilih in prehranskih 
dopolnilih ter da je zaradi uporabnikov lekarne treba smiselno loči-
ti od trgovcev. Odnosi farmacevta in pacienta namreč močno prese-
gajo komercialne vidike. Velikokrat jo lahko srečate kot predavatelji-
co ali moderatorko na strokovnih srečanjih ali v domačih (občinskih 
ali regijskih) društvih.

Kot je bilo povedano ob otvoritvi leta 1995, naj bi magister farmaci-
je ljudem svojega okolja dobro svetoval, zato nadaljuje: »Poklic far-

macevta je izjemno etičen. Veste, kaj pa je najlepše v našem delu? 
Ko se pacient ali stranka vrne in pove, da ji je zdravilo, krema ali pa 
samo nasvet pomagal.«

Temeljno poslanstvo lekarniške dejavnosti je preskrba z zdravili v hu-
mani in veterinarski medicini, medicinskimi pripomočki, sredstvi za 
nego in ohranjanje zdravja. V Lekarni na Vidmu so vseskozi vlagali še 
v podiplomska izobraževanja zaposlenih, specializacijo iz klinične far-
macije in tako danes izvajajo in svetujejo tudi s področja homeopati-
je, Bachovih cvetnih esenc, imajo pestro paleto zdravilnih čajev, dr-
žijo se preverjenih dermatoloških kozmetičnih linij. »Z alternativnimi 
znanji združujemo znanja klasične in komplementarne medicine. Far-
macevt npr. s svojim homeopatskim znanjem lahko zelo učinkovito 
reši marsikatero težavo bolnika, saj je edina strokovna oseba, ki ob 
samozdravljenju usmerja bolnika.« Opravljajo tudi svetovalne stori-
tve pregleda uporabe zdravil. »To je individualen pogovor med bolni-
kom in magistrom farmacije o pravilni uporabi zdravil, katere namen 
je vzdrževati in izboljšati kakovost življenja pacientov. Prebivalstvo 
se stara, potrebuje vedno nova zdravila, souporaba več zdravil hkrati 
pa pripelje do pojava neželenih učinkov.« V Lekarni na Vidmu z ustre-
zno usposobljenimi kadri izvajajo tudi določene meritve in skrbijo za 
promocijo zdravja.

20-letni razvoj Lekarne na Vidmu 

Delo v lekarni se je v zadnjih dvajsetih letih močno spremenilo – uve-
dene so bile nove storitve, potekala je velika informacijska preobrazba, 
digitalizacija podatkov, poskrbljeno je bilo za izjemno varnost osebnih 
podatkov. Z izdajo zdravila za lekarniškim pultom se zaključi komuni-
kacija med pacientom in magistrom farmacije, v ozadju pa še vedno 
poteka niz operacij, ki jih stranke ne zaznajo, so pa stalnica tega pok-

lica – od preprostega naročanja, sprejema zdravil do preverjanja isto-
vetnosti, vodenja neštetih evidenc ipd.

Prostorsko stisko, ki je z leti postajala vse izrazitejša, so uspešno re-
šili z večjimi prostori v neposredni bližini dosedanje lekarne. Tehnolo-
ško postavitev novih prostorov je izvedel arhitekt Frane Hočevar, ki 
je izjemno ekonomično arhitekturno uredil tudi notranjost njihove do-
sedanje lekarne. Zunanjo podobo in oficino, tj. prostor za obiskovalce, 
pa je v novi lekarni zasnoval Atelje Vozlič, arhitekta Vesna Vozlič Ko-
šir in Matej Vozlič, ki sta tudi letošnja Plečnikova nagrajenca. »Vesna 
je bila moja osnovnošolska sošolka in tako danes z majhnimi arhitek-
turnimi detajli, med katerimi ima vsak svojo zgodbo, vračava Krške-
mu spomine na leta, ki sva jih brezskrbno preživljali tukaj. Tudi motiv 
satja ni naključje, je simbol čebelarstva, s katerim se je ukvarjal moj 
stari ata, slovenski simbol, simbol pridnosti in natančnosti. Vzdrževal-
na dela na novi lokaciji so večinoma opravili lokalni izvajalci – za kva-
litetna in v roku izvedena dela vsa pohvala.«

Pročelje novoodprte Lekarne na Vidmu krasijo ginkovi listi, ki simboli-
zirajo mogočnost, večnost. Ginko je bilo prvo drevo, ki je vzcvetelo po 
atomski katastrofi nad Hirošimo. Koritnik – Dularjeva veliko dá na tra-
dicijo, zgodovino kraja in lekarništva. O svojih učiteljih, gimnazijskih 
profesorjih, starostah lekarništva, od katerih se je učila in delala z nji-
mi, govori spoštljivo, s posebnim žarom. Še posebej pa o svoji dru-
žini, sinu in hčeri, ki sta si družini ustvarila v Krškem. Z njihovo pod-
poro in veseljem ob treh čudovitih vnukih se spominja: »Živim svoje 
sanje – od nekdaj sem si želela postati farmacevtka in hvala staršem, 
da so mi omogočili ta študij. Še vedno hranim zvezek iz drugega razre-
da osnovne šole, kjer sem napisala, kaj bom postala, ko bom velika. 
Kot majhna punčka sem obiskovala lekarne, vedno spuščala vse lju-
di v vrsti naprej, da sem tam čim dlje ostajala, opazovala in vdihava-
la vonj – vedno je tako lepo dišalo. V lekarno še danes vstopam kot v 
nek posvečen prostor. Pokojni umetnik Jože Ciuha, domačin, ki je, ka-
dar je obiskal Krško, rad posedel na klopi v naši lekarni in pokramljal, 
je nekoč ob opazovanju dejal: '… ko poklic postane ljubezen …'. Če bi 
se danes ponovno odločala za študij, bi ponovno izbrala farmacijo. Ob 
priložnosti preselitve lekarne na novo lokacijo bomo namesto otvorit
ve sredstva namenili, kot že doslej, lokalnemu Rdečemu križu, Karitas 
in društvom, ki skrbijo za osebe, ki potrebujejo vsakodnevno pomoč.«

Sicer pa v smehu pristavi, da obstajajo štiri univerzalna zdravila, ki 
pozdravijo vse težave: petje, ples, pripovedovanje zgodb in tišina. 
To je njena zgodba, njeno življenje.

Ko poklic postane ljubezen
Po dobrih 20 letih delovanja Lekarne na Vidmu smo se pogovarjali z magistro farmacije Alenko Koritnik – Dular, ki je študij farmacije končala v Ljubljani, diplomirala pri 
prof. dr. Jelki Šmid – Korbar in za svoje diplomsko delo prejela prvo Krkino nagrado. Mejnik njene zaposlitve v lekarniški dejavnosti predstavlja leto 1995, ko je postala 
koncesionarka zasebne lekarne v domačem kraju, ki se od 14. maja 2018 nahaja v novih prostorih na Cesti 4. julija 46, približno 80 metrov oddaljenih od stare lokacije.

Alenka Koritnik – Dular je ro-
jena Krčanka. Na staro Kr-
ško, Krčane in otroštvo ima 
zelo lepe in čustvene spo-
mine. Osnovno šolo je obi-
skovala v današnjih prosto-
rih fakultete poleg cerkve. 
Njeni sošolci so hodili peš 
k  pouku s Straže, Gore, Gri-
ča, Trške Gore, sama iz Zato-
na. »Morda se še kdo spomi-
nja gospoda Bohorča, ki je 
z gumi vozom vozil pošiljke 
z železniške postaje v staro 
mestno jedro – velikokrat je 

šolarjem skrajšal pot do doma, saj smo se kar sami posedli na 
voz, fantje seveda na 'štango' zadaj. Valvasorjeva knjižnica je 
bila v današnjih prostorih sodišča – z legendarno knjižničar-
ko gospo Lazorko –, stara lekarna poleg mestne hiše na CKŽ, 
zdravstveni dom pa v stavbi poleg parka – nasproti Kamnose-
štva Jakša. V tem parku raste mogočno drevo ginka. Še eno 
tako drevo je v Krškem, in sicer na območju nekdanje tovarne 
celuloze, poleg laboratorija – ne vem, če še stoji tam,« strne 
svoje spomine.

Pogled arhitekta

Lekarniški prostori so v kolektivnem spominu zasidrani kot pro-
stori, kjer smo deležni naklonjene, kulturne in predvsem oseb-
ne komunikacije, ko to najbolj potrebujemo. Taka je narava le-
karniškega dela, družbena norma, potreba in tradicija. Zato je 
nova lekarna v mestu vedno poseben dogodek. Veseli me, da 
smo prav v našem ateljeju (op. Atelje Vozlič) dobili priložnost 
ustvariti novo oficino Lekarne na Vidmu.

Lekarne imajo dva obraza. Zadnji del prostorov za zaledna dela 
je očem javnosti skrit. Gre za strogo določena, strokovna dela 
ob sprejemu, hranjenju, popisovanju, pripravljanju zdravil. Prvi 
del je namenjen izdaji zdravil, svetovanju strankam in ga ime-
nujejo oficina. Izložbo sestavlja niz kovinskih polic, razstavlje-
ne predmete opazujemo od zunaj, notri pa se med njimi spre-
hodimo. S tem postane del oficine samosvoj in demokratičen 
prostor. Vse je opremljeno z drobnimi funkcionalnimi detajli, 
oblikovanimi obiskovalcu v dar in magistram v pomoč. In ved-
no je nekaj, po čemer prostore, filme, ljudi odčitamo na prvi 
pogled. To vlogo v oficini Lekarne na Vidmu prevzema vzorec 
talnih plošč v odtenkih urbanega okolja, ki ustvarjajo iluzijo 
satovja in ponujajo ščepec glamurja.
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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. 

EAST IN WEST IŠČETA DOM 
(18132-KK in 18131-KK) 
sta igriva in živahna pasja mla-
dička, stara približno 2 mese-
ca. Predvideva se, da bosta sre-
dnje rasti. Iščeta prijazen, ljubeč 
in aktiven dom, kjer se zavedajo 
odgovornosti, ki jo v hišo prine-
se pasji mladič.

TOBI (18084-KK) 
je prisrčen in igriv pasji mlade-
nič, star približno pol leta. Je niž-
je do srednje rasti. Navajen je 
na povodec in lepo vodljiv. Želi 
si odtačkati v odgovoren in lju-
beč dom k srčnim posvojiteljem. 

ZLATKO (18105-Š) 
je odrasel, prijazen in umirjen 
kuža. Star je cca. 4 leta, lepo vo-
dljiv na povodcu in je primer-
na družba za starejše ali otro-
ke. Potrebuje topel dom, kjer 
bodo zanj dobro skrbeli in ga 
imeli radi.

Večgeneracijski center Posavje 
je pričel s svojim delovanjem 
v Brežicah v mesecu marcu 
2017, pod taktirko koordina-
torke Mihaele Kežman. Glavno 
poslanstvo je spodbujati med-
generacijsko povezovanje, med-
sebojno druženje, pripravljati 
srečanja, delavnice, pogovorne 
skupine, predavanja, učne aktiv-
nosti ter spodbujati medseboj-
no in medgeneracijsko solidar-
nost ter druženja starejših. V ta 
namen se za njih izvajajo različ-
ne ustvarjalne in gibalne delav-
nice, predavanja za starše in za 
starejše, tečaji masaže, medge-
neracijske aktivnosti, pogovorne 
skupine, nudi se podporo pro-
stovoljcem. Odlično sodelujejo 
tudi z organizacijami in društvi  
v lokalnem okolju. Tako je bilo v 
enem letu izvedenih 715 ur ak-
tivnosti, v katere se je vključilo 
preko 1.200 različnih uporabni-
kov in skupaj kar 4.837 uporab-

OBVESTILO
Občina Brežice najavlja, da bo 25. 5. 2018 na spletni strani Ob-
čine Brežice (www.brezice.si)  objavljen javni razpis za sofinan-
ciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in 
hišnih črpališč na območju občine Brežice. 
Razpis bo objavljen tudi v Uradnem listu RS.

Predviden zaključek vseh grad-
benih del oz. pogodbeni rok za 
dokončanje vseh del pri obno-
vi Bizeljske ceste je 5. 7. 2018, 
zaradi prireditev v juniju, ki se 
bodo odvijale v Brežicah, še po-
sebej zaradi poletnega festiva-
la Brežice, moje mesto, pa se 
vsi izvajalci del trudijo, da bi vsa 
gradbena dela predčasno zaklju-
čili do 23. 6. 2018.

OBNOVA DOTRAJANEGA 
VODOVODA

Vzdolž Bizeljske ceste poteka 
star litoželezni cevovod DN100 
iz šestdesetih let. Cevovod je 
dotrajan, spoji ne tesnijo več, 
zato so nastajale velike vodne 
izgube, še posebej v jaških, kjer 
dotrajanih ventilov ni bilo mo-
goče zamenjati. Največ težav je 
bilo pri vzdrževalnih delih ob za-
piranju posameznih odsekov vo-
dovoda, saj so ti brez ventilov ali 
pa ventili ne tesnijo. Zamenja-

Celovita obnove glavne prometne vpadnice 
v mesto poteka po načrtih
V mesecu maju se izvaja celovita obnova  voziščne konstrukcije Bizeljske ceste z vzdolžnimi parkirišči in večnamenskimi 
potmi na obeh straneh ceste. V sklopu projekta bo obnovljena tudi meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje in dogra-
jena javna razsvetljava, hkrati poteka tudi menjava starega vodovoda. Vrednost obeh investicij znaša 650.000 evrov. 

va cevovoda na tem odseku je 
bila nujna, obnovitvena dela na 
vodovodu Bizeljska cesta bodo 
predvidoma zaključena v začet-
ku meseca junija.

JP Komunala Brežice d.o.o. je 
pričela z deli obnove vodovoda 
pri rondoju na odcepu Maistro-
ve, kjer je ta že obnovljen. Vzpo-
redno z novim cevovodom so 
se obnovili vodovodni priključ-
ki (ponekod so bili še svinčeni). 

Na vse odcepe v stranske ulice 
z Bizeljske ceste so se vgradili 
ventili; v jaške ali v podzemni iz-
vedbi. Obnova se bo izvedla vse 
do Gubčeve ulice, prav tako se 
bodo obnovili odcepi v stranske 
ulice, in sicer vse do meje posega 
v projektu obnove Bizeljske ces-
te. V bližnji prihodnosti bo pot-
rebno obnoviti tudi vodovode v 
stranskih ulicah, vendar bodo ti 
posegi v primerjavi s tem nepri-
merno lažji.

V času izvajanja del se podjetje 
Komunala Brežice d.o.o. trudi, 
da je vodooskrba čim manj mo-
tena, da so porabniki obvešče-
ni in da je čim manj nevšečnosti 
zaradi gradnje vodovoda, ven-
dar brez občasnih kratkotrajnih 
prekinitev dobave žal ne gre.

Ob izvedbi projekta Hidravlič-
nih povezav je bil dokončan novi 
primarni cevovod Črpališče Glo-
gov Brod–VH Čatež: zadnji od-
sek Borštnikova–VH Čatež. Ob 
vzpostavitvi v obratovanje se je 
glavni tok vode preusmeril na 
novi cevovod. Komunala Breži-
ce je že pričela izločati stari az-
best – cementni cevovod AC 
DN 300 na odseku: Zdravstve-
ni dom–stolp–grad–stari most–
avtocesta. Izločenje tega odseka 
bo pomenilo zmanjšanje vodnih 
izgub in preprečitev zastajanja 
vode v tem delu Brežic.

Medgeneracijsko srečanje v Brežicah 

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI objavljen Javni razpis za so-
financiranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 
2018. Rok za oddajo prijav je do vključno 30. 6. 2018.

Pri Osnovni šoli Brežice je letos že osmič potekal Ekopraznik, ki ga 
organizira Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine. Na dogodku, ki ga finančno podpira tudi Občina Breži-
ce, so na voljo ekološki izdelki, pridelki ter različna semena in sadike.
Obiskovalce dogodka in stojnic so nagovorili župan občine Brežice 

Ivan Molan, predstavnik 
organizatorja Zvone Čer-
nelič, predsednica Zdru-
ženja za ekološko kmeto-
vanje Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine Marija Ma-
rinček in pomočnica rav-
nateljice OŠ Brežice Darja 
Mandžuka. Potek ekološke 
tržnice pri osnovni šoli ponuja tako obiskovalcem kot osnovnošol-
cem priložnost, da se seznanijo z delom ekoloških kmetij in posku-
sijo ekološko pridelane izdelke.

V četrtek, 17. maja, je v Mladinskem centru Brežice potekalo srečanje prostovoljcev projekta Sopotniki in aktivnih 
uporabnikov večgeneracijskega centra Posavje-Brežice (v nadaljevanju VGC). Ob tej priložnosti je podjetje BV Maziva 
d.o.o. izročilo donacijo Zavodu Sopotniki za izvajanje projekta na območju občine Brežice.

nikov. Število je pokazatelj, da 
je v okolju zelo velika potreba 
po tovrstnih aktivnostih. Ude-
leženci so ob koncu prejeli tudi 
majčke VGC in se sprehodili sko-
zi razstavo izdelkov, ki jih izdelu-
jejo na delavnicah.

Predstavljeno je bilo tudi izvaja-
nje brezplačnih prevozov starej-
ših, ki v sodelovanju s Sopotniki 
poteka na območju občine Bre-

žice od sredine januarja letoš-
njega leta. Koordinatorka pro-
grama, Anu Kahuna je povedala, 
da ima pozitivno izkušnjo s so-
delovanjem s prostovoljci, ki ne-
sebično izvajajo brezplačne 
prevoze za starejše. Za ruralno 
okolje in prebivalce po vaseh je 
izredno pomembno in pozitiv-
no, da se lahko vključujejo v so-
cialno življenje. Zavod Sopotni-
ki uporabnikom omogoča, da se 

z brezplačnim prevozom odpra-
vijo do zdravnika, v trgovino ali 
zgolj na obisk prijateljem in so 
kljub oddaljenosti še vedno vpe-
ti v družabno življenje.

Obiskovalce je nagovoril župan 
občine Brežice Ivan Molan, ki je 
zadovoljen, da se z evropskimi 
sredstvi v vse večji meri sofinan-
cirajo tudi dogodki in aktivnosti 
za starejše. Tako projekta VGC 
in Zavod Sopotniki kot tudi os-
tali projekti so med ljudmi dobro 
sprejeti in dajejo motivacijo za 
prihodnje delo in prijave na raz-
pise za evropska sredstva.

BV Maziva d.o.o., podjetje, ki je 
prisotno v brežiški občini od leta 
2011, je na srečanju sodelovalo 
s simbolično predajo bona, saj je 
omogočilo, da so avtomobili Za-
voda Sopotniki opremljeni s ka-
kovostnimi pnevmatikami, ma-
zivi in olji.

8. Ekopraznik pri OŠ Brežice
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Nastopajoči:

 Pihalne godbe, orkestri in mažoretne skupine iz Posavja.
Za zabavo in ples bo igral ansambel GREGORJI.

VSTOP PROST

Sobota, 26.5.2018 ob 16. uri 
promenadni nastop in nadaljevanje pod

šotorom pred MERX-om v Sevnici

40 let

 Komunala d.o.o. Sevnica, Lisca d.d., CGP d.d. Novo Mesto, KS Sevnica, 
KS Boštanj, Rotary klub Sevnica, JSKD, KŠTM Sevnica

Foto: Ljubo Motore w
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Posavski festival pohodništva 

Na posamezne pohode se je DOBRO predhodno prijaviti! Pridružujemo si pravico do sprememb. Spremembe bodo objavljene na spletni 
strani: www.visitkrsko.com

Več informacij: www.visitkrsko.com, www.kstm.si, 
www.ktrc.si, www.kostanjevica.si, 

www.discoverbrezice.com

Na posamezne pohode se je OBVEZNO predhodno prijaviti!

Ned 27.5. ob 10.00 SEVNIŠKI KOLESARSKI MARATON    
Start pri Športnem domu 
Sevnica  

Kolesarsko društvo Sevnica, (040/297 179, 
Robert Kosaber kdsevnica@kolesarstvo.org)

Pet 1.6. ob 17.00 PO UČNI POTI SAVUS TRC Savus, Radeče KTRC Radeče (03/568 79 41)

Sob 
2.6. ob 9.00 POHOD OKOLI BRESTANICE Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663 319,Tone Zakšek)

2.6. ob 9.00 POHOD PO POTI ŠTIRIH SLAPOV Jablance TD Senovo (031/866 831, Tone Petrovič)

Ned 3.6. ob 9.00 POHOD PO MARINKINI POTI Start Kulturni dom Lukovec KŠD Lukovec, 031/827 482

Dan Datum in ura Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije
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Občina Sevnica v sodelovanju 
s Fakulteto za turizem Univer-
ze v Mariboru nadaljuje s pri-
pravo Strategije razvoja turiz-
ma v občini Sevnica za obdobje 
2019–2024, s ciljem dobro načr-
tovanega in premišljenega na-
daljnjega razvoja turizma kot 
pomembne gospodarske pa-
noge. 

Po več že izvedenih delavnicah 
vas z namenom, da spoznamo, 

kako oblikovati in tržiti ponudbo 
doživetij na podeželju, vabimo 
na 2. delavnico s področja do-
živetij podeželja, ki bo v torek, 
29. 5. 2018, ob 16. uri na Turis-
tični kmetiji Močivnik. Predvide-
no je, da bomo intenzivno delali 
približno tri do štiri ure. 

Namen je, da poleg splošnih 
usmeritev in pregleda zahtev trga 
poglobljeno ustvarjamo tudi na 
individualni ravni, odgovarjamo 

na konkretna vprašanja in obliku-
jemo ponudbo, ki bo prilagojena 
izbranim ciljnim skupinam. V po-
moč nam bo gostja Mojca Polak z 
Višje šole za gostinstvo in turizem 
v Mariboru, ki ima na področju 
svetovanja pri razvoju ponud-
be dolgoletne izkušnje. Udelež-
ba na delavnicah je brez omeji-
tev; zaželeno je, da se srečamo 
v čim večjem številu, saj lahko le 
tako uspešno izmenjamo mnen-
ja in izkušnje, prenesemo znan-

je, naredimo napredek dobro po-
sameznika in skupnosti. Vseeno 
vas prosimo, da svojo udeležbo 
najavite Mateju Imperlu na tele-
fon 051 680 280 ali po elektron-
ski pošti matej.imperl@kstm.si.

Veselimo se srečanja z vami in 
vas lepo pozdravljamo. 

Pripravljavci strategije 
Občine Sevnica in Fakultete 
za turizem Univerze v Mariboru

Vabljeni k sooblikovanju turističnega razvoja Sevnice
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V okviru evropskega projekta MASTER 5 vas

v četrtek, 31. maja 2018, ob 18. uri
vabimo na okroglo mizo

Z MOJSTRSKO ŠOLO DO 
USPOSOBLJENEGA KADRA

v Dvorani v parku v Krškem.

Spregovorili bomo o problematiki pomanjkanja kadrov in 
reševanju tega problema, tudi skozi program mojstrske šole, 

ki ga bomo skozi projekt oblikovali.

Vljudno vabljeni.

Manca Košir si v knjigi pisem Človeška ljubezen 
dopisuje s psihoterapevti Izidorjem Gašperlinom, 
Gabi Čačinovič Vogrinčič, Miranom Možino in 
Tomažem Flajsom. Le-ti pogumno in iskreno pred 
nami razgrinjajo svoje življenjske zgodbe, iskanja, 
žalosti, spotikanja ter tudi veselja in iskre rešitev 
ter pomoči. Knjigo lahko beremo preprosto - kot 
radovedneži ali globlje - kot iskalci. A ni grenka, 
niti pokroviteljska, le odrešujoče resnična in iz nje 
sije upanje. Če želimo, ponuja tudi so-čutno roko v 
pomoč. Brala sem jo s svinčnikom v roki in v njej 
podčrtala marsikatero misel, tudi tole Gabi Čačinovič 
Vogrinčič: “Vem, da so spremembe na dobro možne, 
dokler je človek živ.”

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Bernarda Žarn, priljubljena 
televizijska osebnost, s knjigami živi, 
odkar pomni. V branje priporoča slovenske 
avtorje, ki pišejo v žanru, ki ga lahko, kot pravi sama, zaradi 
pomanjkanja osebnega časa beremo ‘na obroke’. Svoje misli je 
strnila ob knjigi Človeška ljubezen:

“

Naj prostovoljci PGD Videm ob Savi, 
Sandi Lekše in Darko Anžiček
Ob Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki je 15. maja v soorganizaciji Slovenske filantropije in Občine Krško potekal v kr-
škem kulturnem domu, so podelili priznanja slovenskim občinam, šolam, mentorjem in zaposlenim v javni upravi, ki so 
se posebej izkazali na področju prostovoljstva. Med občinami, ki so ponovne prejele naziv Prostovoljstvu prijazna obči-
na, je tudi Občina Krško, nacionalni naziv Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi pa je prejel Darko Anžiček. Ob tem so 
podelili tudi priznanja krškim prostovoljcem. Po izboru občanov je naziv Naj prostovoljska organizacija leta 2017 v občini 
Krško prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi, naziv Naj prostovoljec leta 2017 pa Sandi Lekše.

Nacionalni naziv Naj prostovo-
ljec, zaposlen v javni upravi, je 
Slovenska filantropija podeli-
la Darku Anžičku z Občine Kr-
ško, ki je v lanskem letu opra-

vil 700 ur prostovoljskega dela. 
Kot prostovoljec deluje na raz-
ličnih področjih: je inštruktor v 
Društvu potapljačev VIDRA, dol-
goletni član Štaba CZ Občine Kr-
ško, ustanovni član Lions klu-
ba Krško in deluje na področju 
medsebojne pomoči, še posebej 
otrokom in mladostnikom, osta-
relim, bolnim in nemočnim lju-
dem, in na področju varovanja 

okolja. Je pobudnik ustanovitve 
podvodne reševalne postaje Kr-
ško. Posebno se je izkazal kot 
pobudnik, organizator in ude-
leženec številnih ekoloških akcij 
čiščenja rek, jezer in morja. Kot 
inštruktor skrbi za izobraževanje 
in usposabljanje novih rodov po-
tapljačev in reševalcev. S svojim 
delom je vzor mlajšim generaci-
jam ter promovira pomembnost 
prispevka vsakega posameznika 
na področju varstva pred narav-
nimi in  drugimi nesrečami. 

Prostovoljce in predstavnike ob-
čin in osnovnih šol iz cele Slo-
venije je pozdravil gostitelj žu-
pan občine Krško mag. Miran 

Stanko, ki je poudaril pomen 
prostovoljstva. 

Tudi letos so v občini Krško po-
sebno pozor-
nost namenili 
domačim prosto-
voljskim organi-
zacijam in posa-
meznikom. Za 
naziv naj prosto-
voljska organiza-
cija leta 2017 so 
se potegovale tri 
organizacije, in si-
cer Društvo upo-
kojencev Krško, 
Prostovoljno ga-

silsko društvo Videm ob Savi in 
Zveza prijateljev mladine Krško. 
Po izboru občanov je ta naziv 
pripadel Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Videm ob Savi, 
ki letos obeležuje 130 let delo-
vanja. Pripadnost članov je bila 
in je še danes tista, ki goji tra-
dicijo ter predstavlja odličnost 
pri dobrodelnosti v domačem 
kraju. Zavedajo se svoje odgo-
vornosti, zato skušajo z novimi 
idejami in pridobivanjem novih 
znanj ter mladih članov uresni-

čevati poslanstvo in zagotoviti 
usklajen razvoj.

Med prostovoljci posamezniki 
je bilo predlaganih več kandida-
tov, in sicer Alenka Preskar, Ani-
ca Ivnik, Branko Turnšek, Darko 
Anžiček, Ivan Šturbej, Nazmija 
Hasanovič in Sandi Lekše. Sle-
dnji je prejel največ glasov ob-
čanov in tako prejel naziv Naj 
prostovoljec leta 2017 v občini 
Krško. Sandi Lekše je 23 let akti-
ven gasilec v domačem PGD Ve-
liki Kamen. Bil je vodja prireditve 
Koprivniška noč, s katero v kraju 
zbirajo sredstva za dobrobit ožje 
lokalne skupnosti, kot npr. za na-
bavo gasilske opreme, defibrila-
torja ipd. V letu 2017 je bil idejni 
vodja prometno-varnostne akci-
je »Kdo te bo peljal domov«.

Podelili so še nazive Naj mentor/
mentorica prostovoljcev, med 
katerimi je posebno priznanje 
za življenjsko delo na področju 
mentorstva prostovoljcem pre-
jela Marta Vodeb Bonač, social-
na delavka in specialistka super-
vizije iz Ljubljane, sicer rojakinja 
iz Dolenje vasi pri Krškem. 

Predstavniki Naj prostovoljske organizacije leta 2017 v občini Kr-
ško PGD Videm ob Savi z županom

Naj prostovoljec leta 2017 v občini Krško Sandi 
Lekše in župan občine Krško mag. Miran Stanko

Slovenska filantropija je za Naj 
prostovoljca, zaposlenega v 
javni upravi, izbrala Darka An-
žička z Občine Krško.

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja v občini Krško za leto 2018
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresni-
čevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za 
leto 2018 v okvirni višini pet tisoč evrov bruto. Med upravičene 
stroške se štejejo stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb, za 
nabavo materiala za obnovo, za izvajanje del; za pripravo doku-
mentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objek-
ta, projekt gradnje ali obnove. Upravičenci so kmetijska gospo-
darstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objek-
tov in/ali vpisani v register nepremične kulturne dediščine in 
ležijo na območju občine. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si ali v času uradnih dni na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne 
informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-po-
šta: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 
10. ure. 

Rok za oddajo vlog je četrtek, 30. junij 2018.

Pobude, vprašanja in predlogi članic in članov 
Občinskega sveta Občine Krško z 31. seje:
Jože Olovec (SDS) je dal pobudo za ogled plazu v naselju Ivandol, 
ki ogroža avtobusno postajo, ter ustrezne ukrepe za varnost vseh 
udeležencev v prometu. Predlagal je, da občinska uprava pojasni, 
zakaj določeni že načrtovani projekti niso realizirani in kje so bila 
načrtovana sredstva porabljena. Zanimalo ga je še, kakšni so cilji 
občinske uprave pri izboru koncepta javnega naročanja in pred-
lagal, da se Okvirni sporazum med krajevnimi skupnostmi in ob-
čino odpravi. 
Anton Petrovič (SD) je ponovno predlagal, da se pozove javne za-
vode, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, pa tudi pred Občino 
Krško, da izobesite/jo zastavo skladno z zakonodajo.
Janez Barbič (SLS) je pozval občinsko upravo, naj posreduje na 
Direkciji RS za vode, da pristopi k čiščenju in ureditvi struge reke 
Krke, saj bo tako omogočen boljši pretok reke in manjša poplavna 
ogroženost. Predlagal je še seznam nujnih sanacij cest, ki naj bi 
ga občina posredovala Direkciji RS za infrastrukturo, in sicer sa-
nacija ceste Križaj – Planina nad Podbočjem, most preko potoka 
Skradnice, ureditev odvodnjavanja na odseku ceste v Dolu in sa-
nacija udora ceste pred naseljem Prušnja vas.
Tamara Vonta (SD) je političnim strankam, občini oz. Skupnosti 
občin Slovenije podala pobudo, da aktivno pristopijo k spremem-
bi zakonodaje, ki bo zagotovila pravičnejše, preglednejše in bolj 
poštene politične odločitve na lokalni ravni. Kot je dodala, tako 
kot župan ne more biti poslanec v Državnem zboru RS (ali obra-
tno), je smiselno tudi, da predsednik krajevne skupnosti ne bi 
smel biti občinski svetnik (in obratno).
Olivera Mirkovič (IDS) je vprašala, ali strokovne službe pripravlja-
jo aktivnosti za pokritje bazena Brestanica, v kateri fazi so in kdaj 
je predviden pričetek del.
Dušan Dornik (SMC) je podal pobudo o postavitvi ovir za umirja-
nje prometa na cesti med Bohoričevo ulico in Cesto krških žrtev, 
tj. med igriščem za bivšo Mercatorjevo trgovino, kjer ima sedaj 
prostore Big band Krško, in bloki na Bohoričevi ulici. Vprašal je še, 
kaj se dogaja s pumptrack stezo in ali je družba Žarn še najemnik 
prostorov, kjer bi lahko bila steza. 
Vlado Grahovac (SLS) je podal pobudo, da se na mestih, kjer so 
vgrajene optične cevi za kasnejšo uporabo, vgradijo betonski jaški.
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Drage občanke in občani,
ob prazniku naše občine je čas 
za razmislek o odgovornosti, 
da v dobro vseh gradimo še 
boljšo skupnost, skupnost po-
vezanih ljudi, ki se zavedajo, 
da le s sodelovanjem ustvar-
jamo prijetno življenjsko in 
delovno okolje, ki obeta in v 
katerem bodo mladi tudi v 
prihodnje ostali oziroma se 
vanj vračali. 

Za nami so leta številnih iz-
zivov, včasih tudi nekaterih 
nepričakovanih težav, a lah-
ko rečem, da smo kljub raz-
ličnim pogledom in nepred-
videnim oviram vedno našli 
rešitve v prid naše lokalne 
skupnosti. 

Tudi zato nam je kot skup-
nosti v preteklih letih uspelo 
marsikaj, na kar smo lahko 
upravičeno ponosni. Pog-
led nazaj kaže, da smo vse-
skozi uresničevali osnovni 
cilj uravnoteženega trajno-
stnega razvoja naše občine. 
Razvejana prometna infra-
struktura ostaja še vedno ve-
lik izziv, a z gradnjo krške 
obvoznice in tretjega mostu 
čez Savo bomo uspeli ure-
diti tranzitni promet mimo 
mesta, kar bo ugodno vpli-
valo tudi na delovanje go-
spodarstva v občini. Sicer pa 
smo začrtali tudi smernice ce-
lostnega načrtovanja prome-
ta, pri čemer sledimo pred-
vsem trajnostni mobilnosti, 
kar potrjujejo dodatne dese-
tine kilometrov kolesarskih 
stez. Vsako leto smo nadgra-
jevali sistem širokopasovnih 
povezav, nadgradili in pove-
zali sistem komunalne infra-
strukture, uredili hidravlič-

ne izboljšave vodovodnega 
sistema, na področju kmetij-
stva pa razširili namakalni 
sistem, ki bo omogočal boljše 
pogoje lokalnim prideloval-
cem hrane, prav tako vlaga-
nja v urbane vrtove ter agro-
melioracije in komasacije. Na 
področju načrtovanja prosto-
ra smo sprejeli ključni do-
kument Občinski prostorski 
načrt. Na področju izobra-
ževanja in predšolske vzgo-
je smo energetsko sanirali in 
obnovili večino osnovnih šol 
in vrtcev. Na kulturnem po-
dročju naj izpostavim pred-
vsem začetek aktivnosti za 
obnovo in širitev osrednje 
knjižnice ter obnovo osre-
dnjega kulturnega hrama. 

Ob zagotavljanju infrastruk-
turnih pogojev za kakovostno 
življenje v naši lokalni skup-
nosti smo znatna sredstva 
namenili tudi različnim pro-
gramom. Vsako leto smo pre-
ko razpisov redno namenja-
li sredstva za razvoj malega 
gospodarstva in podjetništva, 
kmetijstva, za številne kultur-
ne in športne programe. 

Veseli me, da raste zaveda-
nje, da je povezovanje ključ 
do uspešnih naložb in projek-
tov. Različni pogledi ne smejo 
biti ovira, ampak priložnost, 
da lahko najdemo najučinko-
vitejše rešitve, ki našim ob-
čankam in občanom omogo-
čajo boljše pogoje bivanja in 
dela. In teh priložnosti bo v 
prihodnje veliko, saj želimo 
marsikaj še postoriti. Glede 
na izboljšanje gospodarskih 
razmer v državi se že inten-
zivno posvečamo pridobiva-

nju novih investitorjev v po-
slovne cone ter posledično 
odpiranju novih delovnih 
mest. Za nadaljnji razvoj go-
spodarstva moramo vsekakor 
še naprej skrbeti za prometno 
infrastrukturo, pri čemer tes-
no sodelujemo z državnimi 
institucijami. Tudi zagota-
vljanje kakovostnejših pogo-
jev dela v vrtcih in šolah os-
taja ena od prioritet. 

Naš cilj ostaja celovit trajno-
stni razvoj. Na ta način bomo 
omogočili še višjo kakovost 
življenja, pri čemer se mora-
mo zavedati pomena doma-
čega znanja, pa tudi poseb-
nosti kulturne in naravne 
dediščine ter naravnih virov, 
ki jih naše okolje ponuja. 

Spoštovane občanke, cenjeni 
občani, iskrene čestitke vsem, 
še posebej pa letošnjim nagra-
jenkam in nagrajencem, ter 
zahvala za vaš prispevek k ra-
zvoju naše lokalne skupnosti. 

Prijetno praznovanje in vse 
najboljše, Krško. 

Mag. Miran Stanko, 
župan občine Krško

O b č i n a  K r š k o  p r a z n u j e
V  S P O M I N  N A  P R V E  P A D L E  K R Š K E  B O R C E  I N  V R N I T E V  I Z G N A N C E V

Občina Krško bo na slavnostni akademiji v počastitev praznika v četrtek, 7. ju-
nija 2018, podelila priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben 
prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Prejemnike visokih priznanj je na pred-
log Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski 
svet Občine Krško.

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Henrik Molan

za prispevek pri zagotavljanju pogojev za razvoj rekreativnega in moto športa.

Začetki aktivnega delova-
nja Henrika Molana sega-
jo v šestdeseta leta prejšnje-
ga stoletja, ko so se krajani na 
pobudo krajevne mladinske 

organizacije in Henrika, kot 
tedanjega predsednika mla-
dincev, začeli interesno po-
vezovati in postopoma urejati 
športne površine v Spodnjem 
Starem Gradu. Njegova ne-
izmerna volja, trma, delav-
nost in vizija so pripomogli k 
temu, da so v Spodnjem Sta-
rem Gradu v osemdesetih le-
tih pričeli z izgradnjo in ob-
novo ostalih igrišč. V društvu 
je bil povezovalni člen, tako 
med društvom in krajevnimi 
skupnostmi kakor tudi med 
člani društva. Tudi danes, ko 
funkcije prevzemajo mladi, 
je njegova vloga v društvu še 
kako pomembna. Svojo špor-
tno navdušenost je vedno iz-
kazoval tudi izven meja svoje 

krajevne skupnosti in špor-
tnega društva, saj je že dol-
ga leta nepogrešljiv član Avto 
moto društva Krško in sko-
raj nobene speedway dirke v 
Krškem ni bilo izpeljane brez 
njegove nesebične pomoči, 
vztrajnosti in prizadevnosti.
Henrik Molan je športu za-
vezan vse svoje življenje in se 
mu še vedno predaja. Je zgled 
in vzor mladim, tako na po-
dročju športnega udejstvo-
vanja in delovanja kakor tudi 
vzgoje in motivacije za pro-
stovoljno delo, ki je še ved-
no eden od temeljev delova-
nja in uspešnosti krajevnega 
športnega društva. 

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Franc Nečemer

za prispevek k razvoju obrti in malega gospodarstva v občini.

Franc Nečemer iz Velikega 
Podloga je svojo poklicno pot 
posvetil naravi, predvsem 
parkovnemu vrtnarstvu, nje-
gova podjetniška pot pa je po-
membno vplivala na razvoj 

obrti in malega gospodarstva 
v občini in regiji. Leta 1979 je 
odprl samostojno vrtnarsko 
obrt, v kateri je kot samostoj-
ni podjetnik vztrajal več kot 
30 let. Vrtnarstvo Nečemer 
je postalo pomembno vrtnar-
sko družinsko podjetje, pre-
poznavno v Sloveniji in tujini. 
Predanost poklicu in naravi 
je nadgradil z delom v stro-
kovnih sekcijah vrtnarjev in 
cvetličarjev Slovenije v okvi-
ru Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije. Vseskozi je bil 
aktiven član sekcije na držav-
ni in tudi lokalni ravni, kjer je 
že več kot 30 let aktiven član 
Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Krško in deluje v šte-
vilnih odborih. 

Franc Nečemer je vedno imel 
posluh tudi za svoj kraj in lo-
kalno skupnost. To so pre-
poznali tudi krajani Velikega 
Podloga in mu kot uspešne-
mu gospodarstveniku zau-
pali vodenje domače krajev-
ne skupnosti. Aktiven je tudi 
na društvenem področju v 
domačem kraju, in sicer naj-
bolj v Prostovoljnem gasil-
skem društvu Veliki Podlog, 
kjer je dolgoletni član uprav-
nega odbora, bil je tudi pod-
predsednik društva. Gasilski 
dom so tudi na njegovo po-
budo preuredili in v njem ure-
dili dvorano, katere skrbnik je 
prav Franc Nečemer. 

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Stane Fabjančič

za vsestransko ustvarjalnost na področju likovne umetnosti.

Življenje Staneta Fabjančiča je 
v Brestanici povezano s pri-
zadevanji za njen razvoj. Bil 

je vztrajen borec za napredek, 
vključeval se je v različne ak-
cije za izboljšanje življenjskih 
pogojev ljudi v kraju, tudi 
kot soustanovitelj Kulturne-
ga društva Svoboda in Tu-
rističnega društva Brestani-
ca. Predvsem pa je s srcem 
vsestranski ljubiteljski likov-
ni ustvarjalec, ki je svoja vide-
nja oblikoval v glino, se pre-
dajal igri barv in motivov ter 
v likovno govorico za vedno 
vklenil podobe kraja, pokraji-
ne in ljudi – portretirancev, ki 
jih je tudi fotografiral.
Leta 1965 je bila prav po nje-
govi zaslugi na gradu Raj-

henburg urejena Galerija sa-
morastnikov, ki je bila ob 
srebrnem jubileju obnovljena 
in preimenovana v Galerijo 
Staneta Fabjančiča. V vseh le-
tih se je zvrstila vrsta Staneto-
vih samostojnih razstav doma 
in po svetu, še mnogo več pa 
je njegovih sodelovanj na sku-
pinskih razstavah.
Kljub častitljivi 90-letnici še 
vedno poln idej ustvarja. V 
zadnjem obdobju se je posve-
til izdelovanju izrezank, pri 
čemer s potrpežljivim delom 
nastajajo osupljivo natančne 
slike.

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
družba Q TECHNA, d. o. o., Podružnica Krško

za več kot 25 let uspešnega poslovanja.

Družba Q Techna, d. o. o., Po-
družnica Krško je ena izmed 
vodilnih slovenskih družb na 
področju zagotavljanja kako-
vosti, kontrole kakovosti, iz-
obraževanja in certificiranja 
na elektroenergetskih, farma-
cevtskih in infrastrukturnih 
objektih ter na ostalih objek-
tih z najzahtevnejšimi tehno-
logijami. 
Od ustanovitve leta 1992 do 
leta 2000 je bil obseg dela 

omejen na manjše število na-
ročnikov, pri čemer je po ob-
segu del izstopala Nuklearna 
elektrarna Krško, želja po ra-
zvoju novih dejavnosti in sto-
ritev pa je pripeljala do usta-
novitve lastne raziskovalne 
skupine, posledično pa do 
vrste novih programov. Leta 
2005 je Q Techna pričela z 
delom v tujini, predvsem v 
Združenih državah Amerike 
in na Hrvaškem, sprva pred-

vsem na področju energetike. 
Q Techna s svojo enoto v Kr-
škem, kjer dela skoraj 40 za-
poslenih, večinoma domači-
nov, sodi med najuspešnejše 
male družbe v občini in regiji. 
Družba se vse bolj uveljavlja 
tudi na najzahtevnejših tujih 
trgih, hkrati pa pomembno 
prispeva k razvoju in pre-
poznavnosti gospodarstva 
občine Krško. 



Posavski obzornik - leto XXII, številka 11, četrtek, 24. 5. 201816 PRILOGA OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Gimnastično društvo RAIN Krško

za 25 let uspešnega dela na področju športne gimnastike.

Gimnastično društvo RAIN v 
letu 2018 obeležuje že 25-le-
tnico aktivnega delovanja, 
udejstvovanja na prvenstve-
nih tekmovanjih Gimnastič-
ne zveze Slovenije in ura-
dnih državnih prvenstvih 
po nacionalnih tekmovalnih 
sistemih in sistemu Medna-
rodne gimnastične federaci-
je. Društvo izvaja programe 
ženske športne gimnastike 

na državni, medobčinski in 
lokalni ravni po programih 
nacionalne panožne zveze 
– Gimnastične zveze Slove-
nije in Sokolske zveze Slo-
venije, in sicer program Mi-
ška Eli za predšolske otroke, 
program Splošne telesne vad-
be »Sokolček« Sokolske zve-
ze Slovenije (SZS) in tekmo-
valni stopenjski sistem od 
gimnastične abecede do ni-

vojskega sistema Gimnastič-
ne zveze Slovenije. Društvo 
je vzgojilo preko 130 selekcij-
skih telovadk na državni rav-
ni, ki so v okviru nacionalnih 
prvenstvenih tekem in ura-
dnih državnih prvenstvih Gi-
mnastične zveze Slovenije in 
Pokalih Slovenije dosegle za-
vidljive rezultate, ob tem pa 
prispevalo k prepoznavnosti 
domače občine.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Janez Kerin

za uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

Janez Kerin je soustanovitelj 
Kulturnega društva Lesko-

vec pri Krškem in vsa leta nje-
gov predan član. Tri leta je bil 
podpredsednik društva, že 
tretji mandat mu predsedu-
je. Vodi ga z občutkom za so-
delovanje in zaupanje, zaradi 
česar je društvo napredova-
lo, tako po številu in kako-
vosti prireditev kot po števi-
lu aktivnih članov. Delovanje 
društva je preseglo meje do-
mačega kraja, saj gostuje po 
državi in v tujini. Ves čas je 
Janez Kerin tudi ustvarjalen 
in prepričljiv igralec, hkra-
ti pa organizator prireditev, 
napeljevalec kablov ali »še-
petalka«. Že drugi mandat je 

član Izvršnega odbora Zve-
ze kulturnih društev Krško, 
predseduje Svetu Območne 
izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD) 
Krško in je član predsedstva 
Zveze kulturnih društev Slo-
venije. Z vodenjem KD Le-
skovec pri Krškem in Sve-
ta Območne izpostave JSKD 
Krško ter z aktivno vklju-
čenostjo v druga društva in 
zavode je nepogrešljiv na 
področju prostovoljstva, lju-
biteljske kulture in ohranjanja 
kulturne dediščine. 

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Zdenko Mohar

za ohranjanje vrednot osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo.

Do osamosvojitvene voj-
ne je Zdenko Mohar pri Ob-
činskem štabu za Teritorial-
no obrambo Krško opravljal 
funkcijo vodje za logistiko, 
prav tako v Manevrski struk-
turi narodne zaščite. V maju 
1990 je bil odločno proti pre-
daji orožja jugoslovanski ar-
madi in je skupaj z ostalimi 

člani Občinskega štaba Teri-
torialne obrambe Krško ak-
tivno sodeloval pri organizi-
ranju varovanja orožja. Med 
osamosvojitveno vojno je bil 
aktiven član vojnega povelj-
stva Območnega štaba TO za 
Posavje. Bil je med udeležen-
ci ustanovnega zbora Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo, 
član odbora zveze za Posavje 
ter soustanovitelj Območne-
ga odbora Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Krško leta 
1996, po ukinitvi odbora pa 
soustanovitelj društva Ob-
močnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Kr-
ško. Od leta 2006 je bil dva 
mandata predsednik društva, 
kasneje pa imenovan za ča-
stnega predsednika.
V času predsedovanja se je 
zavzemal za obeležitev loka-
cij, kjer so bila tajna skladi-
šča orožja v občini Krško, v 

območnem združenju pa da-
nes skrbi za protokol oziroma 
vodenje in izvedbo programa 
ob različnih slovesnostih. 

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Ferdinand Uršič

za dolgoletno prostovoljno delo na področju gasilstva in turizma na Senovem.

Ferdinand Uršič se je v ga-

silske vrste vpisal leta 1970. 
Zavzetost za delo v gasilski 
organizaciji so kmalu spozna-
li tudi njegovi kolegi in ga iz-
volili za predsednika Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Senovo. V času njegovega 
predsedovanja je društvo 
nabavilo dve gasilski vozi-
li ter prikolico, dogradilo ga-
ražo in stanovanjski del pri 
domu, napeljalo centralno 
kurjavo v domu ter izved-
lo vrsto uspešnih aktivnosti. 
Ferdinand Uršič je hitro na-
šel stično točko med gasil-
skim in turističnim društvom 

in se pred dvajsetimi leti včla-
nil tudi v turistično društvo. 
Zaradi zavzetega in odgovor-
nega dela so ga kmalu izvoli-
li v upravni odbor, kjer je že 
tretji mandat član odbora, za-
dolžen za poti. Je samoinicia-
tiven in sodeluje pri številnih 
aktivnostih društva. Neutru-
den je pri vzdrževanju poti 
na Armes, kakor tudi pri ure-
janju in vzdrževanju ostalih 
pohodniških poti, za katere 
skrbi društvo. Po upokojitvi 
je našel še nove izzive, aktiv-
no namreč deluje tudi v Dru-
štvu upokojencev Senovo.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Kmečka zadruga Bohor, Koprivnica, z. o. o.

ob 25-letnici zadružniške dejavnosti.

Kmečko zadrugo Bohor Kop-
rivnica je na osnovi novega 
zakona o zadružništvu sep-
tembra 1992 ustanovilo 64 
kmetov z območij krajevnih 
skupnosti Koprivnica, Seno-
vo, Rožno- Presladol, Bresta-
nica in Krško. Zadrugo vodi-
jo kmetje preko upravnega 
odbora, ki mu zadnje dese-
tletje predseduje Ivan Kožar.

Od leta 1993 zadruga orga-
nizira pridelavo in odkupu-
je mleko na levem bregu reke 
Save. Poleg tega pomaga 
kmetom pri vodenju davka 
na dodano vrednost, v manj-
šem delu kmete oskrbuje z 
osnovnim kmetijskim repro-
materialom in uspešno vodi 
skupino rejcev za pridobitev 
certifikata za pridelavo mesa 

izbrane kakovosti.
Zadrugi in njenim članom 
je uspelo povečati pridela-
vo mleka in mesa ter kljub 
zahtevnim pogojem ohrani-
ti kmetijske površine obde-
lane. Zadruga je v svojih 25 
letih uspešnega delovanja po-
kazala, da je zadružništvo še 
vedno primerna oblika orga-
niziranosti kmetov. 

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
družba ŠUMI BONBONI, d. o. o., PE Krško

ob 10-letnici uspešnega delovanja v Krškem.

Družba ŠUMI bonboni, 
d. o. o., Poslovna enota Kr-
ško, je član skupine ŽITO, ki 
z več kot 140-letno tradicijo 
sladka potrošnike. Družba 75 
% vseh prihodkov ustvari na 
tujih trgih in s svojo poslov-
no enoto v Krškem, kjer za-
posluje več kot 115 zaposle-
nih, sodi med pomembnejše 

zaposlovalce v občini. 
Začetki Šumija segajo v ko-
nec 19. stoletja, ko je Franc 
Schumi v Ljubljani odprl sla-
ščičarsko obrt in začel pro-
dajati različne sladke proi-
zvode. Šumiju se je leta 2000 
pridružilo podjetje Imperial 
Krško, kjer je potekala proi-
zvodnja žvečilnih gumijev. 

Danes družba združuje oba 
programa, proizvodnja pa je 
od leta 2008 združena na eni 
lokaciji v Krškem. 
Družba v Krškem tako že 10 
let uspešno posluje, s čimer 
prispeva k razvoju gospo-
darstva v občini, obenem pa 
nenehno gradi družbeno od-
govornost.
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JUBILEJNA PRIZNANJA OBČINE KRŠKO

Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi (ob 130-letnici) Čebelarsko društvo Leskovec pri Krškem (ob 90-letnici) Kmečka zadruga Krško, z. o. o. (ob 90-letnici)

Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo (ob 90-letnici) Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog (ob 90-letnici) Prostovoljno gasilsko društvo Vihre (ob 70-letnici)

Združenje borcev za vrednote NOB Krško 
(skupaj s krajevnimi organizacijami Brestanica, Krško, 

Podbočje in Senovo) (ob 70-letnici)

Društvo Sožitje Krško (ob 50-letnici) Big band Krško (ob 40-letnici)

Društvo vinogradnikov Veliki Trn (ob 30-letnici)
Zavod Neviodunum 

(ob 20-letnici izdajanja Posavskega obzornika)
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo 

(ob 10-letnici)

foto: Gregor Sečen
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Podpiramo lokalno samooskrbo 
in optimiziramo pogoje za pridelavo 

Z zavedanjem, da pod-
nebne spremembe ved-
no bolj vplivajo na ko-
ličino pridelka, smo v 
dveh fazah uspešno 
zgradili namakalni sis-
tem Kalce – Naklo ter 
s tem omogočili bolj-
še pogoje predvsem za 
pridelovalce zelenja-
ve. S ciljem podpreti in združiti lokalne pridelovalce hrane 
in izdelkov pa smo v skupni regijski zgodbi »Posavska špaj-
za« celovito obnovili in nadgradili osrednjo Tržnico Videm. 
Učinkovita je bila tudi naložba v urbane vrtove, tako v samem 
mestu Krško kot tudi na Senovem. Vsako leto z različnimi raz-
pisi za razvoj kmetijstva namenimo nepovratna sredstva.

Podpora podjetništvu

V poslovnih conah na Drnovem in v Vrbini zagotavljamo pro-
store za nove investitorje; hkrati pa vsako leto namenjamo ne-
povratna sredstva za razvoj podjetništva v višini 130.000 evrov. 
S ciljem rasti in razvoja malih in srednjih podjetij, zaposlova-
nja, podjetniškega izobraževanja, usposabljanja ter vlaganja 
v razvoj, raziskave in inovacije skupaj z Regionalno razvojno 
agencijo Posavje uvajamo projekt Podjetniški inkubator Krško, 
namenjen predvsem start-upom.

Zmanjševanje količin odloženih odpadkov 
in krožno gospodarstvo

V občini Krško je bil že pred petnajstimi leti vzpostavljen sis-
tem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, s ciljem zmanjše-
vanja količine odpadkov ter čim večje snovne izrabe v smislu 
reciklaže. Zastavljene  cilje smo že presegli z izgradnjo zbirne-
ga centra, vzpostavitvijo sistema zbiranja organskih kuhinj-
skih odpadkov, sortirnico odpadkov, sodobno kompostarno, 
obdelavo ločenih frakcij in oddajo le-teh končnim odjemalcem 
ter predelavo RDF. 

Trajnostna mobilnost – vsako leto novi kilometri 
kolesarskih poti

V sodelovanju s širšo javnostjo je občina pripravila dokument 
Celostna prometna strategija občine Krško. Nadaljujemo po 
poti trajnostne mobilnosti, naša prednostna naloga pa je pred-
vsem povečanje prostora, namenjenega pešcem in kolesarjem. 
Vsako leto urejamo nove kilometre kolesarskih stez ter širimo 
kolesarsko mrežo, tudi preko meja občine. Prav posebna pri-
dobitev je gotovo kolesarska steza med Krškim in Brestani-
co skozi 590 metrov dolg predor nekdanje ozkotirne železni-
ce. Sicer pa občina sodeluje tudi v širšem projektu Sava – Krka 

bike. Na različne načine spodbujamo občane k trajnostnim 
oblikam prevoza, tudi z uvedbo avtomatskega brezplačnega 
sistema izposoje koles. Eden do projektov v okviru spodbu-
janja trajnostnih oblik mobilnosti je tudi priprava projektne 
dokumentacije za peš most, ki bo povezal Krško in Videm, 
pa nadaljevanje izgradnje krške obvoznice, ki bo preusme-
rila tranzitni promet.

V nekaj letih energetsko sanirali 
pet osnovnih šol od osmih

V zadnjih letih je Občina Krško celovito pristopila k energetski 

sanaciji javnih stavb. Od skupno osmih osnovnih šol je od leta 
2014, pretežno s pomočjo evropskih sredstev, energetsko sani-
rala štiri osnovne šole, in sicer v Krškem, Brestanici, Leskov-
cu pri Krškem in Koprivnici, peta v Podbočju je trenutno tik 
pred II. fazo sanacije. V tem letu smo zaključili z novogradnjo 
nadomestnega skoraj nič-energijskega vrtca v Brestanici. S 
tem trendom želimo nadaljevati tudi v prihodnje. V načrtu so 
tako v naslednjem letu še izgradnja novega, prav tako ener-
getsko učinkovitega vrtca na Senovem in v Velikem Podlogu, 
izgradnja novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem 
mestnem jedru Krškega.

Evropska sredstva tudi za področje izobraževanja
 v povezavi z gospodarstvom

V sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji smo uspešno 
kandidirali za evropska sredstva s projektoma Podjetna 9-ka, 
v okviru katerega želimo povečati zanimanje mladih za teh-
nične poklice kot poklice prihodnosti, ter MASTER 5 z uva-
janjem t. i. »mojstrske šole« s poudarkom na dualnem izobra-
ževanju, ki naj bi omogočal zaposljivost mladih in posledično 
povečanje gospodarske konkurenčnosti.

Vlaganja v nove programe izobraževanja – ROBOTIKA

S ciljem spodbuditi mlade k večjemu zanimanju za naravo-
slovje in pridobivanju znanj s področja računalništva, elek-
trotehnike, strojništva smo v letu 2017 v osnovne šole uved-
li interesno dejavnosti robotika za učence višjih razredov, ki 
jo občina sofinancira. 

Na poti trajnostnega turizma s poudarkom na ohranjanju 
kulturne in naravne dediščine

Razvoj turizma gradimo na temelju spoštovanja potreb oko-
lja in ljudi, ki tu živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva 
in obiskovalcev. Ob zavedanju, kako pomembno je ohrani-
ti neokrnjeno naravo, hkrati krepimo in spoštujemo tudi lo-
kalno kulturno dediščino, kar smo med drugim dokazali z 
vlaganji v obnove številnih zgodovinskih objektov – od gra-
du Rajhenburg do Mencingerjeve hiše in Valvasorjeve hiše 
oz. današnjega Mestnega muzeja Krško ter celovite obnove 
starega mestnega jedra. V Evropskem letu kulturne dedišči-
ne bomo nadaljevali z aktivnostmi širjenja in obnove osre-
dnje krške knjižnice z odkupom Kapucinskega samostana. 

Posvetovalnica za otroke in starše

Okoli 30.000 evrov Občina Krško letno nameni sofinancira-
nju posvetovalnice za otroke in starše v Zdravstvenem domu 

Krško. Gre za zgodnje obravnave otrok z razvojnimi motnja-
mi, obravnavo otrok s posebnimi potrebami, otrok in mlado-
stnikov s čustvenimi težavami, težavami v socialni integraci-
ji, psihosocialnimi težavami, …

Skrb za starejše

Posebno pozornost smo namenili starejšim občankam in ob-
čanom ter z letošnjim letom uvedli sistem brezplačne vožnje 
Sopotniki. Skupaj s posavskimi občinami in pristojnimi insti-
tucijami pa že načrtujemo regijski projekt Mreža socialnih 
storitev in medgeneracijsko sodelovanje, s katerim želimo 
investirati v javno infrastrukturo za vzpostavitev prostorov 
za izvajanje dejavnosti dnevnega centra in bivanjskih enot za 
starejšo populacijo in osebe z motnjami v duševnem zdravju.

Mladim prijazna občina

Področje dela z mladimi Občina Krško ureja sistemsko, pred-
vsem na področju soudeležbe mladih, organiziranju, infor-
miranju, zaposlovanju, izobraževanju mladih, stanovanjski 
politiki in mobilnosti mladih. Med zadnjimi projekti je tudi 
podpora mladim pri nabiranju delovnih izkušenj. V sodelo-
vanju z lokalnim gospodarstvom, zlasti obrtno zbornico, pod-
jetjem in zasebnikom Občina Krško že drugo leto zapored 
subvencionira počitniško delo mladih. Tako imajo mladi več 
priložnosti za delo, delodajalci pa spoznajo potencialni kader.

Krško, mesto športa

V letu 2016 je Evropa Krško prepoznala kot mesto, ki omogoča 
športno udejstvovanje in rekreacijo za vse generacije kot instru-
ment zdravja, integracije in izobraževanja. Ta naziv je rezultat 
za skupna prizadevanja Občine Krško pri promociji športne 
aktivnosti in večletnega dela tako pri izgradnji športne infra-
strukture kot podpore delu športnih društev in organizacij.

Vključevanje občank in občanov – predlogi o naložbah

Usmerjenost Občine Krško k občanom je podkrepljena s šte-
vilnimi komunikacijskimi kanali, preko katerih pridobiva 
predloge ter informacije glede njihovega zadovoljstva. V ta 
namen smo uvedli spletno aplikacijo Pobude občanov, kjer 
zbiramo pobude, predloge in vprašanja občanov. Ker pa si že-
limo še tesnejšega 
sodelovanja z ob-
čani, bomo v tem 
letu naredili prve 
korake k vzposta-
vitvi participator-
nega proračuna 
(sistem razpore-
janja dela prora-
čunskega denarja 
tako, da o njego-
vi porabi soodlo-
čajo občanke in 
občani). Prvi ko-
rak bo zbiranje 
predlogov o na-
ložbah na spletni 
strani občine. Na 
ta način bodo lah-
ko predlagali, ka-
teri projekti so po 
njihovem predno-
stni.  

Trajnostni razvoj v občini Krško
Občina Krško nadaljuje začrtano pot razvoja, ki temelji na uravnoteženemu razvoju celotne občine, razvijanju lokalnega okolja za podjetništvo in gospodarstvo, 
turizmu in nadgrajevanju pogojev za kakovostno osnovno izobraževanje. Med letoma 2014 in 2017 je Občina Krško za investicijske odhodke namenila nekaj več 
kot 54,4 milijona evrov ter uspela počrpati 19,3 milijona transfernih prihodkov (državnih in evropskih sredstev). Trajnostni razvoj mora temeljiti na domačih ra-
zvojnih potencialih in priložnostih, poiskati je treba sinergijske rešitve za številne izzive, tako okoljske, socialne in gospodarske. Osnova so lokalne posebnosti, 
ne le naravne, pač pa tudi posebnosti kulturne in naravne dediščine, znanja, tradicionalnih veščin. Kaj smo v zadnjih letih na tem področju v občini že storili in 
kateri izzivi nas še čakajo?
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PETEK, 25. maj 2018

• ob 930 
Rozalkin dan
Glasbena šola Krško
(Valvasorjeva knjižnica Krško)

• ob 1600 
Dan Valvasorjeve knjižnice 
Krško
Mestni park pred 
Valvasorjevo knjižnico 
Krško
(Valvasorjeva knjižnica Krško)

SOBOTA, 26. maj 2018

• ob 900

Slovenski pokal v kajak-
kanu – divje vode za mlajše 
kategorije – Krško 2018
Reka Sava pod krškim 
mostom, travnik nasproti 
MC Krško
(Kajak kanu klub Krško)

• ob 900

Teniški turnir v počastitev 
praznika občine Krško 
in 20. obletnici delovanja 
kluba
TK Brestanica 
(Teniški klub Brestanica)

• od 1400 do 200

MI[KK]RO BEER FEST 
KRŠKO
Staro mestno jedro Krškega
(Center za podjetništvo in 
turizem Krško in Občina 
Krško)

• ob 1500

Slovenski pokal v kajak 
sprintu za mlajše kategorije 
– Brestanica 2018
Akumulacijsko jezero na 
reki Savi pri Brestanici in 
parkirišče pri gostilni Pečnik
(Kajak kanu klub Krško)

• ob 1600

2. rekreativni turnir v 
badmintonu – KRŠKO 
OPEN 2018
Športna dvorana Osnovne 
šole Jurija Dalmatina Krško
(Športna zveza Krško)

• ob 1900 
4. Leskovška golažijada
Parkirišče pri gostilni Arh, 
Leskovec pri Krškem
(PGD Leskovec pri Krškem)

PONEDELJEK, 28. maj 2018

• ob 1700

Odprtje obnovljenih ulic 
na Vidmu 
Spominski park Jurija 
Dalmatina na Vidmu
(Občina Krško)

TOREK, 29. maj 2018

• ob 2000

»Kako prebuditi pomlad 
v najinem odnosu?« – 
pogovorni večer
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

ČETRTEK, 31. maj 2018

• ob 1200

Področno prvenstvo 
osnovnih in srednjih šol 
Posavja in Dolenjske v 
akvatlonu 2018
Bazen Brestanica
(Triatlon klub Krško)

• ob 1700

Otvoritev večnamenskega 
doma v Leskovcu pri 
Krškem 
Gasilski dom Leskovec pri 
Krškem
(Občina Krško)

PETEK, 1. junij 2018

• ob 900

Pohod ob Krakovskem 
gozdu
Zbirno mesto pri Lovski 
koči Raka
(Društvo upokojencev Raka)

• ob 1200

Okrogla miza z udeleženci 
12. UNESCO tabora in 
zunanjimi obiskovalci na 
temo: »Vrednote – izziv za 
vse generacije«
Kulturna dvorana Doma 
XIV. divizije Senovo
(Osnovna šola XIV. divizije 
Senovo)

• od 1700 do 2200

Festival majic
Senovo, park pred 
Valvasorjevo knjižnico
(Društvo Karbid Senovo)

• ob 1830

Druženje udeležencev 
12. UNESCO tabora in 
krajanov ob krušni peči
Krušna peč v »Uradniški 
koloniji« na Senovem
(Osnovna šola XIV. divizije 
Senovo)

• ob 1900

»Erik Mavrič: 
Metamorfoze« – likovna 
razstava in delavnica
Valvasorjeva knjižnica 
Senovo
(Društvo Karbid Senovo)

• ob 1900

»Za vse je kriv ta vražji 
Drago in ta godba« – 
koncert
Kulturni dom Krško
(KD Pihalni orkester Krško)

SOBOTA, 2. junij 2018

• ob 800 
Pokal Občine Krško v 
streljanju s serijsko zračno 
puško ter zračno pištolo (za 
cicibane/ke – pionirje/ke)
Strelišče Leskovec pri 
Krškem 
(Strelsko društvo Leskovec pri 
Krškem)

• ob 830

47. mednarodni plavalni 
miting – Krško 2018
Bazen Brestanica
(Plavalni klub Celulozar Krško)

• ob 930

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

• ob 1000 
»Krško open 2018« – karate 
show in tekma
Mala športna dvorana 
Osnovne šole Jurija 
Dalmatina Krško
(NIPPON klub Krško)

• ob 1000

»Svet magnetov« – 
delavnice
Svet energije, Informacijsko 
središče GEN
(GEN energija, Svet energije)

• od 1000 do 2200

Festival majic
Senovo, park pred 
Valvasorjevo knjižnico
(Društvo Karbid Senovo)

• ob 1200 
Sinhronija 2018
Bazen v Osnovni šoli 
Leskovec pri Krškem 
(Klub sinhronega plavanja 
Krško)

• ob 1400

5. mednarodni Plavalčkov 
miting 
Bazen Brestanica
(Športno društvo Plavalček)

NEDELJA, 3. junij 2018

• od 800 do 1800

»12. Vaški turnir v 
fuzbalu« za pokal Krajevne 
skupnosti Krško polje
Asfaltno igrišče na Drnovem
(Športno, turistično 
in kulturno društvo 
Neviodunum) 

• ob 1000 
»V svetu svet« – župnijski 
praznik
Cerkev svetega Ruperta na 
Vidmu
(Župnija svetega Ruperta 
Krško – Videm ob Savi)

• ob 1000

Turnir v odbojki na mivki – 
zaključek sezone
Odbojkarsko igrišče pri OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica 
(Odbojkarsko društvo 
Brestanica)

• ob 1500

Tradicionalne kasaške 
dirke s Šampionatom 
Slovenije
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje 
Krško)

• ob 1500

»Srečanje vrednot« – 15 let 
etnološke zbirke Kobile
Domačija Šribar, Kobile 
(Etnološka zbirka Kobile)

PONEDELJEK, 4. junij 2018

• ob 1700

Zaposlovanje in socialno 
vključevanje oseb s 
posebnimi potrebami v 
lokalno okolje – Kje smo in 
kam želimo? (okrogla miza)
Kulturni dom Krško 
(Osnovna šola dr. Mihajla 
Rostoharja Krško, Kulturni 
dom Krško, Valvasorjeva 
knjižnica Krško, Osnovna šola 
Adama Bohoriča Brestanica – 
enota VVZ)

• ob 1800

Ura slovenščine
Spominski park Jurija 
Dalmatina
(Osnovna šola Jurija 
Dalmatina Krško)

TOREK, 5. junij 2018

• ob 1700

Odprtje obnovljene ceste 
Spodnje Dule – Ivandol – 
Nemška vas
Ivandol
(Občina Krško)

SREDA, 6. junij 2018

• od 1300 do 1700 

Dan odprtih vrat Dnevnega 
centra ZPM Krško
Dnevni center ZPM Krško
(Zveza prijateljev mladine 
Krško)

• od 1530 do 1900

Veliki pokal Nogobikec
Stadion Matije Gubca Krško
(Društvo športna šola Posavje)

• ob 1600

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

• ob 1700

Odprtje Vrtca Palček 
pri Osnovni šoli Adama 
Bohoriča Brestanica 
Vrtec Palček, Brestanica
(Občina Krško)

SOBOTA, 9. junij 2018

• ob 600 

Ročna košnja Cavsarja
Raka
(Turistično društvo Lovrenc 
Raka)

• ob 800

Juriš na Bohor
Jablance
(Planinsko društvo Bohor 
Senovo)

NEDELJA, 24. junij 2018

• ob 1900

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

Prireditve ob prazniku občine Krško 2018

ČETRTEK, 7. junij 2018

Osrednji prireditvi ob prazniku 
občine Krško:

• ob 1700

Slavnostna akademija v počastitev 
praznika občine Krško

Kulturni dom Krško

• ob 1900

Kulturno-zabavno druženje 
občank in občanov 

Ploščad pred Kulturnim domom Krško
w w w . k r s k o . s i



Posavski obzornik - leto XXII, številka 11, četrtek, 24. 5. 201820 PRAZNIK OBČINE KRŠKO

Spoštovane in spoštovani,
prejmite iskreno voščilo ob občinskem prazniku!

Vsak nov dan je praznik, a skupno praznovanje 
naredi osebni praznik še lepši in prijaznejši. 

To je poseben dan, ki je namenjen 
pogledu v preteklost in pogledu v prihodnost. 

Naj ta pogled prinese le najboljše vam, 
spoštovane in cenjeni, vaši občini in naši regiji.  

Za dobre ljudi je dobro le najboljše.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Voščila ob prazniku občine Krško
Med�25.�majem�in�24.�junijem�se�bo�v�počastitev�62.�prazni-
ka�občine�Krško�zvrstilo�več�kot�40�prireditev:�v�spomin�na�
prve�krške�borce,�devet�fantov�in�dekleta,�ustreljene�30.�ju-
lija�1941�v�gozdu�Dobrava,�v�spomin�na�poletne�mesece�leta�
1945, v katerih se je na svoje domove vrnila glavnina v za-
četku�vojne�izseljenega�prebivalstva�z�območja�občine,�kot�
zdravica�boljšim�časom�in�pridobitvam,�ki�prispevajo�k�dvi-
gu�kakovosti�življenja�občank�in�občanov�v�158�naseljih�ob-
čine,�ter�kot�priznanje�posameznikom,�društvom�in�druž-
bam,�ki�so�izstopale�po�dosežkih.

Slednjim,�kakor�vsa�leta�do�sedaj,�bo�izkazana�posebna�po-

zornost�in�izrečena�priznanja�na�slavnostni�akademiji�v�KD�
Krško�7.�junija,�ki�je�od�leta�1971�tako�spominski�dan�slo-
venskih�izgnancev�kot�tudi�osrednji�dan�krškega�občinskega�
praznika.�Po�slovesnosti�bo�druženje�občank�in�občanov�na�
ploščadi�pred�domom,�na�kateri�bo�pogostitev�na�stojnicah�
tradicionalno�pripravilo�več�društev�in�krajevnih�skupnosti.�
Slovesno�bo�tudi�na�ostalih�športnih,�družabnih�in�kulturnih�
prireditvah,�še�posebej�pa�ob�uradnih�otvoritvah�prenovlje-
nih�cestnih�odsekov�ali�novozgrajenih�ali�obnovljenih�objek-
tov�širšega�pomena,�med�drugim�na�odprtju�več�prenovlje-
nih�ulic�na�območja�naselja�Videm,�obnovljene�ceste�Spodnje�
Dule�–�Ivandol�–�Nemška�vas,�novogradnje�Vrtca�Palček�pri�

Osnovni�šoli�Adama�Bohoriča�Brestanica,�večnamenskega�
doma�v�Leskovcu�pri�Krškem�idr.�

V�juniju�bo�krajevne�praznike�praznovalo�tudi�osem�krajev-
nih�skupnosti�v�občini,�in�sicer�mesta�Krško,�Leskovec�pri�Kr-
škem,�Brestanica,�Senuše,�Krško�polje,�Veliki�Trn,�Veliki�Pod-
log�in�Podbočje,�večina�od�njih�pa�bo�praznik�obeležila�tudi�
z�večjim�številom�krajevnih�prireditev.�Zato�s�tega�mesta�iz�
uredništva�Posavskega�obzornika�naslavljamo�posebno�vo-
ščilo�tudi�krajankam�in�krajanom�ter�vodstvom�navedenih�
krajevnih�skupnosti.�
 Uredništvo

Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

Naj bo to praznik ponosa in optimizma,
ki povezuje dobro misleče ljudi 

pri uresničevanju zastavljenih ciljev, 
s katerimi izboljšujemo življenje 

tako v lokalni skupnosti kot širše.

Nešteto je poti in križišč, 
a na poti so pomembne odločitve ... 

   Naj bodo to dobro premišljene poteze – 
takšne, kot jih riše slikar na svoje platno. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani župan, spoštovani občanke in občani, 
ob vašem občinskem prazniku 

vam čestitam in želim vse dobro! 
Razlog za veselje ob praznovanju so gotovo številni uresničeni cilji 

in pridobitve v vaši občini, ki so rezultat dobrega sodelovanja občine 
ter občanov. Verjamem, da boste tudi v prihodnje skrbeli 

za razvoj vseh krajev vaše občine. 

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

družino, saj pogosto pozabljamo, kako so vezi, ki nas povezujejo, 
pomembne za kakovostno in polno življenje.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje pri ustvarjanju naše regije 
Posavje. Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z 

dobrim sodelovanjem in krepitvijo medsebojnih odnosov za lepšo 
prihodnost vseh ljudi v Posavju.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

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

in člani občinskega sveta!

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

vam hkrati zahvaljujem za odlično medsebojno 
sodelovanje v okviru posavske regije. Prepričan sem, da bo 

tako tudi v prihodnje, saj smo v preteklosti že večkrat 
dokazali, da znamo najti skupne interese in poti za njihovo 
realizacijo, hkrati pa se zavedamo, da smo skupaj močnejši. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Občankam in občanom občine Krško ob občinskem 
prazniku namenjamo prijazno voščilo in iskrene želje k 

nadaljnji uspešni poti razvoja celotne lokalne skupnosti.

Še posebne čestitke izrekamo 
prejemnikom občinskih priznanj, 

ki z življenjskim delom in svojimi dosežki lepšate bivanje 
v skupnosti in krepite prepoznavnost vaše občine.

 
Občinski praznik je vsekakor čas za veselje 

ob vsem doseženem in tudi priložnost, 
da se medsebojne vezi še okrepijo.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci
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Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

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

Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Ob prazniku občine Krško 
in prazniku Krajevne skupnosti Brestanica – 

dnevu izgnancev vam iskreno čestitamo 
in vas vabimo na praznične prireditve, 

ki bodo potekale v okviru našega praznika.
Predsednik Vlado Bezjak in Svet KS Brestanica

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

Iskrene čestitke vsem ob prazniku 
KS Podobočje in občinskem prazniku,

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.

Predsednik Janez Barbič
in Svet KS Podbočje

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

Svet KS Rožno - Presladol, predsednik Anton Bohorč

Spoštovane občanke, občani!

Svet KS Veliki Podlog, Karolina Cizerle, predsednica Sveta

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

Ob prazniku občine Krško in prihajajočem krajevnem prazniku 
vam iskreno čes�tamo in želimo prijetno praznovanje. 

Ob tej priložnos� se zahvaljujemo tudi vsem posameznikom, 
ki s svojim delom in udejstvovanji na različnih področjih 

prispevajo k družbenemu razvoju.

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

Svet KS Veliki Trn,
Franc Lekše, predsednik sveta 

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Ob prazniku občine Krško čestitamo 

ter vam želimo prijetno druženje na prireditvah,

ki bodo potekale v počastitev praznika.

Predsednik Jože Slivšek in Svet KS Zdole
Predsednik Vlado Grahovac

in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
ter delovnih uspehov.

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku 
in želimo veliko

osebnega zadovoljstva 
in delovnih uspehov!

 
Predsednik Silvo Krošelj 

in Svet KS Raka www.raka.si

Krajevna skupnost Senuše

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Ob prazniku KS Senuše čestitamo
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.
Predsednica Sonja Bračun

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

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

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednik Jože Olovec 
in Svet KS Leskovec pri Krškem

Ne teče reka, ampak voda!
Ne mineva čas, ampak mi!

Zato ne hodi tja, kamor vodi pot. 
Pojdi raje tja, kjer poti ni,

in za sabo pusti sledi.

KRAJEVNA SKUPNOST GORA
Gora 31, 8270 Krško

Ob prihajajočem prazniku
vam izrekamo čestitke z željo,

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

Predsednik Alojz Kerin in Svet KS Gora

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
 

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

 
mag. Nataša Šerbec, predsednica, 

in Svet KS mesta Krško

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert in Svet KS Krško polje

Spoštovane krajanke in krajani!

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

ob krajevnem prazniku, 
hkrati pa se pridružujemo tudi čestitkam 

ob občinskem prazniku.

Občankam in občanom 
čestitamo za praznik 

in želimo veliko dobrega 
sodelovanja tudi v prihodnje. 

Nuklearna elektrarna Krško

ARH elektromehanika d.o.o., Leskovec, 
tel.: 07 49 04 300 www.elektroarh.si
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www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s parkirnimi mesti
od 95.146 € do 

157. 374 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu

Čestitamo ob prazniku!

SL-inženiring

Ob praznovanju občinskega praznika 
vam iskreno čestitamo 

in želimo veliko osebnega 
zadovoljstva ter delovnih uspehov.

Občinski odbor Krško in 
poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič

Spoštovane občanke in občani, 

iskrene čestitke 

ob prazniku 

občine Krško.

Lokalni

odbor

Krško

Občinski odbor SDS Krško,
predsednik Jože Olovec

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam 

ob občinskem prazniku 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Bodite zmerni in dobri v tistem, kar ste, 
in ne v tistem, kar bi drugi želeli, da ste. 
Če ne gre po planu, spremenite plan, 

nikoli pa ne menjajte ciljev.
Zate Krško, zate Slovenija. 

Usmerjeni v trajnostni razvoj

Občina Krško je v letih 2014–
2017 za naložbe namenila 54,4 
mio evrov in uspela pridobiti 
dobrih 19,3 mio evrov držav-
nih in evropskih sredstev. Med 
večjimi projekti je bila izgra-
dnja krške obvoznice in mostu 
s sofinanciranjem Direkcije RS 
za infrastrukturo, ki bosta v ce-
loti dokončana v letu 2019, še 
v tem mesecu pa se pričenja-
jo oziroma nadaljujejo dela za 
izgradnjo tretjega kraka obvo-
znice skozi Žadovinek in obno-
vo odseka pod glavnim krškim 
mostom pri Vipap Vidmu do 
krožišča pri tretjem mostu. V 
preteklih letih je bilo obnov-
ljenih več občinskih cest, k 
pretočnosti prometa in izbolj-
šani prometni varnosti pa so 
prispevala tudi zgrajena kro-
žišča v Velikem Podlogu, Bre-
stanici in na krškem mostu. Ob 
izgradnji več odsekov kolesar-

skih povezav – v zaključni fazi 
je ureditev večnamenske poti 
ob cesti Krško–Brežice v Dole-
nji vasi in na Senovem, v sklo-
pu širitev pa so v letošnjem 
in prihodnjem letu načrtova-
na sredstva tudi za odkupe ze-
mljišč za kolesarsko povezavo 
med Krškim in Kostanjevico na 
Krki ter za podaljšanje večna-
menske poti od starega do tret-

jega mostu v Krškem – je bil v 
mestu Krško vzpostavljen tudi 
sistem brezplačne izposoje ko-
les, v katerem bodo urejena še 
tri nova izposojevališča v Kr-
škem in Brestanici.

V štiriletnem obdobju je bilo 
dodobra obnovljeno staro 
mestno jedro Krškega, obnov-
ljenih več ulic v Krškem in na 
Senovem, nadgrajene široko-
pasovne povezave, v letošnjem 
letu pa je zanje na območju Ve-
likega Podloga, Krškega, Ve-
niš, Senovega, Podbočja, Gore 
in Brestanice predvidenih 
190.000 evrov. Zgrajeni so bili 
poslovilni objekti v Podbočju, 
Brestanici in Raki, v teku je iz-
gradnja nove mrliške vežice 
na krškem pokopališču, ki bo v 
prihodnjem letu deležno tudi 
širitve grobnih polj, v načrtu je 
izgradnja poslovilnega objek-
ta na pokopališču Stranje. Od 
skupno osmih osnovnih šol so 
bile energetsko sanirane šole v 
Krškem, Leskovcu pri Krškem, 
Brestanici in Koprivnici, v sle-
dnji bodo v letošnjem letu ob-
novili še kuhinjo, kurilnico in 
knjižnico, letos je načrtovana 
tudi 2. faza energetske sana-
cije šole v Podbočju. Stekle so 

priprave na umeščanje novo-
gradnje OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja v staro mestno jedro ter 
priprava projektne dokumen-
tacije za novogradnjo vrtca na 
Senovem in Velikem Podlogu, 
energetsko je bil saniran in 
obnovljen vrtec pri leskovški 
osnovni šoli, v začetku junija 
pa bo uradno predana namenu 
novogradnja vrtca v Brestanici. 
Med večjimi letošnjimi projek-
ti na področju družbenih dejav-
nosti je tudi pridobitev grad-
benega dovoljenja za širitev 
Valvasorjeve knjižnice Krško. 
Med večje naložbe na področju 
komunale sodijo hidravlične iz-
boljšave vodovodnega omrežja, 
izgradnja sodobne kompostar-
ne in nadgrajevanje kanaliza-
cijskega sistema na širšem ob-
močju občine, na kmetijskem 
področju pa 2. faza namakal-
nega sistema Kalce–Naklo ter 
nadaljevanje komasacij in ag-
romelioracij na Krškem polju, 
še letos na Gorici. 

Na spletni strani Občine Krško 
je bila pred dvema letoma uve-
dena aplikacija Pobude obča-
nov, kot novost pa tudi mož-
nost občanov, da na spletni 
strani oddajo predlog o nalož-
bah, ki bi jih bilo smotrno uvr-
stiti v občinski proračun, s či-
mer bodo v tem letu narejeni 
prvi koraki k vzpostavitvi t. i. 
participatornega proračuna, to 
je sistema razporejanja enega 
dela proračunskega denarja na 
način, da o njegovi porabi so-
odločajo občani. Oba, tako žu-
pan mag. Miran Stanko kot 
direktorica Melita Čopar, sta 
minulo štiriletno obdobje oce-
nila za uspešno.
 Bojana Mavsar

KRŠKO – Kot uvod v prireditve, ki se bodo med 25. majem in 24. junijem zvrstile v počastitev praznika obči-
ne Krško, sta župan mag. Miran Stanko in direktorica občinske uprave Melita Čopar 22. maja predstavila iz-
vedene projekte v zadnjem mandatnem obdobju, v obdobju od minulega do letošnjega praznika ter tudi in-
vesticijski ciklus občine v letošnjem in prihodnjem letu.

Mag.�Miran�Stanko�in�Melita�Čopar
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Pred 50 leti (1968)
V letu, ko so se v svetu odvijale dramatične spremembe, saj je 
bila krvavo zadušena praška pomlad, v Ameriki so ob smrti 
Martina Luthra Kinga izbruhnili rasni nemiri, študentje pa so 
tudi pri nas demonstrirali proti obstoječemu družbenemu in 
političnemu sistemu, so v krški občini skrbeli predvsem za dvig 
življenjskega standarda občanov z ureditvijo nekaterih osnov-
nih pogojev, saj so vse več vlagali v asfaltiranje cest, skrbeli za 
vodovodno oskrbo ter ostalo gospodarsko in družbeno infra-
strukturo. 

Leta 1968 so občinski praznik imeli še 4. julija, na dan borca, 
vendar tudi takrat kot spomin na izgon prebivalcev leta 1941 
in njihovo vrnitev leta 1945. Občinski praznik, ki je bil že tedaj 
priložnost za prikaz opravljenega dela v minulem letu, so pra-
znovali skozi ves mesec, bil pa je posvečen tudi 10. obletnici iz-
gradnje avtomobilske ceste Bratstva in enotnosti. Pričeli so že 
9. junija z zborom borcev Gorjanskega bataljona v Kostanjevi-
ci na Krki, 16. junija pa so pripravili veliko tombolo na stadi-
onu Matije Gubca, z izkupičkom so želeli urediti rekreacijski 
center ob cesti, ki pelje na Zdole. Med 20. in 24. junijem se je v 
okviru delavskih športnih iger Elektrogospodarstva Slovenije 
v Krškem družilo okoli 700 športnikov. 

Osrednja prireditev ob prazniku je bila na gradu Brestanica 
30. junija, na katero je prišlo prek 2000 udeležencev, saj so ob 
tej priložnosti odprli muzejsko zbirko, posvečeno slovenskim 
izgnancem, ki jo je pripravil dr. Tone Ferenc v sodelovanju z 
brežiškim arhitektom Francem Filipčičem. V ureditev prosto-
rov na gradu je bilo vloženega veliko prostovoljnega dela do-
mačinov in podjetij. Proslava se je pričela s srečanjem nekda-
njih borcev Kozjanskega odreda. Ob tej priložnosti sta zbrane 
med drugim nagovorila v imenu občinskega odbora ZZB Karel 
Šterban in podpredsednik Skupščine SRS dr. Jože Brilej, ki je iz-
hajal iz Dobja pri Planini. 

3. julija je bila svečana seja občinske skupščine, v krški gale-
riji pa so odprli razstavo grafik akademskega slikarja Boži-
darja Jakca ob 50-letnici njegovega umetniškega ustvarjanja, 
nato so se občinski odborniki in predstavniki družbenopoli-
tičnih organizacij družili na sprejemu pri predsedniku, ki so ga 
pripravili v domu TVD Partizan. Tedanji predsednik Skupšči-

ne občine Krško Stane Nunčič 
je v svojem govoru občanom 
med drugim izpostavil, da se 
bo potrebno v prihodnje pos-
vetiti tudi razvoju kmetijstva, 
obrti in turizmu.

V začetku julija so dokonča-
li tudi asfaltiranje ceste do 
Kostanjevice na Krki, ki v tis-
tem času še ni imela vodovo-
da, na stadionu Matije Gub-
ca pa so svoje mojstrstvo na 
mednarodni dirki kot najbolj 
uspešni pokazali jugoslovan-
ski speedwayisti, med kateri-

mi sta bila tudi domačina Franc Babič in Ivan Molan. 

Po dostopnih podatkih častno priznanje z medaljo Janeza Vaj-
karda Valvasorja tistega leta očitno ni bilo podeljeno, so pa na 
slavnostni seji podelili naslednja državna odlikovanja: red za 
vojaške zasluge z zlatimi meči je prejel Karel Šterban, red za 
vojaške zasluge s srebrnimi meči Anton Lileg in Boris Kostanj-
šek, medaljo za vojaške zasluge Rafael Orožen in Milan Puc-
ko medaljo dela.

Pred 40 leti (1978)
Tega leta se je v Španiji uradno končalo obdobje Francove dik-
tature, Salamonovi otoki so postali neodvisna država, rojen je 
bil prvi "otrok iz epruvete", papež Janez Pavel II. je nasledil Ja-
neza Pavla I., znameniti Reinhold Messner je s kolegom opravil 
prvi vzpon na Mount Everest brez dodatnega kisika, svetovno 
nogometno prvenstvo je gostila Argentina, ki je tudi zmagala, 
pripadniki Rdečih armad so ugrabili italijanskega predsedni-
ka Alda Mora …

Posavje se je takrat začelo osamosvajati na področju bančništva 
– potem ko je tri leta prej dobilo podružnico Ljubljanske banke, 
so namreč ustanovili lastno Temeljno posavsko banko, katere 
glavna naloga je bila pomoč pri razvoju regije. Tako je sofinan-
cirala tudi nastanek skupnega računalniškega centra v Sevni-

Kako s(m)o praznovali ...

Čestitamo
ob prazniku!

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

(izvoz za VIPAP)

v

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

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

www.kim.si

- parketi
- itisoni

    - vinil
    - tekači

           - topli podi
           - laminati

 CTO d.o.o., MDB 16, Leskovec pri Krškem

Vsem občankam in občanom 
občine Krško čestitamo ob prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si
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Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

www.kamnosestvo.com

Zahvaljujemo se 
za zaupanje 
in čestitamo 
ob prazniku!

Čestitamo ob prazniku in lepo 
vabljeni na poletno teraso.

Dalmatinova 3, 8270 Krško, tel. : (07) 490 23 60

Z željo, da še naprej ostanemo vaš partner 

za zagotavljanje in kontrolo kakovosti,

vam voščimo najlepše želje 

ob prazniku občine Krško.

www.qtechna.si  Čestitamo ob 

občinskem prazniku 

in se zahvaljujemo 

za zaupanje!

www.gpi.si

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Kolektiv Primo telefonija
s poslovalnicama v Krškem in Sevnici.

Spletna trgovina: www.primo.si

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 

občankam in občanom
ter želimo veliko osebnih 

in poslovnih uspehov.

nadaljevanje na str. 24

Stane�Nunčič
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ci, za katerega je sedem podje-
tij kupilo nov računalnik IBM. 
V Krškem so ustanovili infor-
mativno-dokumentacijski cen-
ter (INDOK), ki je pozneje za-
čel izdajati glasilo Naš glas. Na 
prvi seji nove občinske skup-
ščine so v Krškem 12. aprila 
ponovno za njenega predse-
dnika izvolili Silvestra Goren-
ca, za predsednika izvršnega 
sveta pa Franca Juvanca.

Kljub temu, da so Krško takrat 
opisovali kot eno samo grad-
bišče, sta mu Zveza hortikul-

turnih organizacij Slovenije in Turistična zveza prisodili naziv 
za najlepše urejen kraj v Sloveniji. Leta 1978 je bila namreč na 
vrhuncu gradnja prve jedrske elektrarne, saj so na gradbišču v 
Vrbini že namestili največje dele opreme – oba uparjalnika in 
reaktorsko posodo, v kraju pa so nadaljevali z gradnjo potreb-
ne infrastrukture. Med drugim so začeli posodabljati cesto sko-
zi Staro vas, pri Brestanici pa pripravljati gradnjo novega mo-
stu preko Save, gradili so stanovanjsko sosesko Spodnji Grič itd.

Po letu 1977, ki je bilo zaradi praznovanja 500-letnice mestnih 
pravic slovesno skozi celo leto, so s številnimi pridobitvami ob 
prazniku nadaljevali tudi v letu 1978. Praznovanje je poteka-
lo med 3. in 11. junijem. 3. junija so odprli delavnice podjetja 
Transport v Krškem, nadaljevali 4. junija s športnim dogod-
kom, kegljaškim turnirjem za pokal krške občinske skupščine. 
Na dan praznika, 7. junija, so odprli krško obvoznico, ki je po-
menila veliko prometno olajšanje za mesto in občino, ter na-
menu predali dograjeno občinsko stavbo. Na slavnostni seji so 
podelili priznanja s častno medaljo Janeza Vajkarda Valvasorja 
Garnizonu JLA Cerklje, podjetju Žito-Imperial Krško, gospodar-
stveniku in nekdanjemu predsedniku Skupščine občine Krško 
Niku Kurentu ter družbenemu delavcu in dolgoletnemu ravna-
telju OŠ Leskovec Cirilu Plutu. 

Med drugim so odprli tudi nov proizvodni objekt podjetja Žito 
– Tozd Imperial Krško, kjer so proizvajali gumijeve bonbone, 
novo poslopje policije v Krškem in prodajalno kmetijskih stro-

jev podjetja Agrokombinat. Praznovanje so zaključili 11. junija z 
otvoritvijo prizidka šole na Raki, s čimer so omogočili prostore 
za delovanje vrtca, zdravstvenega doma, krajevne skupnosti in 
družbeno-političnih organizacij. Gradbene pridobitve je izvedlo 
gradbeno podjetje Pionir Novo mesto – TOZD Gradbeni sektor 
Krško. Veselili so se tudi asfaltirane ceste od Rimša do Rake in 
modernizacije ceste od Rimša do Velike vasi, kar je omogoči-
lo boljše povezave Rake s Krškim. Na drugem koncu občine, v 
Brestanici, so odprli bazen, ki je toplo vodo dobival iz Termo-
elektrarne Brestanica. Skozi vse leto so se trudili pri urejanju 
cest in kanalizacije v posameznih naseljih.

Predsedstvo Skupščine občine Krško je v pregledu pridobitev 
in čestitki občanom med drugim v objavi v Dolenjskem listu za-
pisalo: »Uspešna gradnja prve nuklearne elektrarne nas vedno 
bolj približuje stvarnosti, ko bo z njo tudi Jugoslavija dejansko 
stopila v atomski vek.« Nuklearno elektrarno, katere gradnja je 
sicer zamujala, so takrat že videli kot posebno dragoceno pri-
dobitev za občino in regijo, hkrati pa so se v občinski skupšči-
ni pojavljale resne zahteve glede njene varnosti in tudi vpraša-
nja, zakaj njena odpadna toplota ne bo izkoriščena za ogrevanje 
mesta ali v kmetijstvu.

Pred 30 leti (1988)
Januarja tega leta v kanadskem Calgaryju organizirajo zimske 
olimpijske igre, na katerih slovenski smučarski skakalci in Ma-
teja Svet osvojijo medalje, na poletnih v Seulu pa dobimo prvo 
veslaško. V Sovjetski zvezi se pod vodstvom Gorbačova zač-
ne t. i. perestrojka, njihova vojska se umakne iz Afganistana, 
v vzhodno-evropskih državah potekajo množične demonstra-
cije in druge oblike zahtev po demokratizaciji. Tako v Sloveni-
ji meseca maja pride do zaplenitve tednika Mladina, aretacije 
Janeza Janše in t. i. procesa proti četverici, čemur sledi 3. juni-
ja ustanovitev Odbora za varstvo človekovih pravic, ki nasled-
nje leto preide v množično gibanje.

Leta 1988 so zapisali, da je bil program ob občinskem prazniku 
skromen. Če na to dejstvo pogledamo z današnjimi očmi, lahko 
pritrdimo, da še zdaleč ni bil tako bogat in obsežen kot danes. 
V njem ni bilo takšnega vrveža kulturnih in športnih prireditev, 

Silvo Gorenc

Kako s(m)o praznovali ...
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Metalna Senovo d.o.o. | Titova 52 | 8281 Senovo |www.metalna-senovo.si

Drage občanke in občani občine Krško,

čestitamo vam ob prazniku 

in vam želimo prijetne praznične dni. 

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

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

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

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje.

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

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR
s Senovega (1997-2018)

ZEL-EN
Ob prazniku občine Krško 

iskreno čestitamo in želimo 
veliko osebnega zadovoljstva,

uresničenih ciljev in zelenih idej, 
v dobro vseh.

www.zel-en.si

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

čestitamo ob občinskem prazniku.
112

I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, SI-8270 Krško
Telefon:  +386 7 49 14 100
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.systems
Web: www.ihs.systems

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 

občankam in občanom 
ter vam želimo prijetno 

druženje ob praznovanju.

Ob prazniku občine vam čestitamo in vam želimo veselo praznovanje.

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

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.
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SVETUJEMO IN IZVAJAMO 
GRADBENA DELA:

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

30 let

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku in 

se zahvaljujemo za zaupanje.

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

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

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

e-pošta: info@cvetlicarna-lilija.si

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

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

čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

Iskreno čestitamo ob prazniku 
občine Krško in prazniku KS Brestanica. 

Občini Krško ob praznovanju izrekamo iskrene 
čestitke ter se našemu ustanovitelju in obiskovalcem 

knjižnice zahvaljujemo za dobro sodelovanje. 
Vsem občankam in občanom 
želimo veliko dobrega branja. 

  Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

www.sc-krsko.si

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

pa želimo veliko uspehov ob zaključku šolskega leta. 

rival-varovanje.si

Čestitamo 
ob prazniku.

Za vašo varnost!

RAKA�–�Krška�izpostava�JSKD�je�v�telovadnici�OŠ�Raka�pripra-
vila�revijo�otroških�pevskih�zborov�(OPZ)�»Pesem�mladih�src«.�
Zapeli�so�Cicibanov�zborček�iz�vrtca�pri�OŠ�XIV.�divizije�Senovo�
pod�vodstvom�Mojce�Gorenc,�OPZ�OŠ�Podbočje�z�zborovodkinjo�
Mojco�Jevšnik,�OPZ�OŠ�Leskovec�z�Robertom�Fuksom,�OPZ�Glas-
bene�šole�Krško�pod�taktirko�Saše�Siter,�OPZ�OŠ�XIV.�divizije�Se-
novo�s�Petrom�Bunetičem,�OPZ�OŠ�Jožeta�Gorjupa�Kostanjevica�
na�Krki�pod�taktirko�Jevšnikove�ter�OPZ�domače�šole�pod�vod-
stvom�Bernardke�Božič�(na�fotografiji).�P.�P.,�foto:�JSKD�Krško
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Obveščamo vas, da imamo v prodaji artikle 
iz lastne pridelave in predelave na domu:

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

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

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

IN PREDELAVE NA DOMU:

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE 
ŽELIMO DELITI Z VAMI.

vendar so ob vsakem prazniku nanizali kar nekaj za skupnost 
pomembnih pridobitev. Tokrat so praznovali med 4. in 7. juni-
jem. Začelo se je s slavnostnim koncertom delavskega pihalne-
ga orkestra Svoboda Senovo ob 60-letnici delovanja, v nedeljo, 
5. junija, so ponovno zahrumeli speedway motorji na medna-
rodni speedway dirki za že osmi Zlati znak občine Krško, ki ga 
je tokrat prejel Avstrijec Heinrich Schatzer, ob 40-letnici delo-
vanja pa so odprli lovsko kočo LD Raka. 

Najpomembnejše pridobitve ob prazniku so bile v znamenju 
urejanja starega mestnega jedra Krškega, saj so na dan prazni-
ka namenu predali nov objekt Uprave za notranje zadeve Krško 
in Občinskega štaba teritorialne obrambe. Z namenom oživitve 
starega jedra so odprli tudi stanovanjsko-poslovno četrt – Kare 
Dalmatinova ulica, prenovljeni so bili tudi tedanji prostori glas-
bene šole. Z obnovo starega mestnega jedra ob Dalmatinovi uli-
ci je bila vzpostavljena tudi nova prometna ureditev. Tik pred 
otvoritvijo so bili takrat tudi novi prostori Valvasorjeve knjižni-
ce Krško v prenovljenem kapucinskem samostanu, ki pa so jih 
odprli 17. junija ob prazniku KS mesta Krško. 

Na slavnostni seji vseh treh zborov Skupščine občine Krško 
so podelili veliki znak Janezu Dularju in Ivanu Medvedcu za 
izjemen prispevek pri gradnji in varnem obratovanju NEK, 
znak občine pa so prejeli Ladko Kukec za ustvarjalni prispe-
vek h kulturnemu in družabnemu življenju v KS Kostanjevi-
ca na Krki in občini Krško, Anton Pleterski za dolgoletno kul-

turno in družbeno-politično 
delovanje in Janko Avsenak za 
strokovno delo na področju 
zborovskega petja. Podeljena 
so bila tudi priznanja Janezu 
Ceglarju za strokovno delo na 
glasbenem področju, Zvonku 
Galetu za prispevek k razvoju 
obrtne dejavnosti v krški obči-
ni in Občinskemu štabu za ci-
vilno zaščito.

Skozi vse leto 1988 so si pri-
zadevali za izboljšanje cest-
nih povezav in vodovodnega 
omrežja, uvajanje telefonije in 

kabelske televizije v nekaterih delih občine. Predsednik Skup-
ščine občine Krško Zoran Šoln je kljub težkim gospodarskim 
razmeram, ki so bile tudi posledica spremenjenih družbenih 
razmer, v svojem nagovoru občanom v Dolenjskem listu opti-
mistično zapisal: »Naši cilji niso majhni, nepoznavalcem raz-
mer našega združenega dela in zavesti občanov se morda zdijo 
nerealni. Naj ob tem še enkrat poudarim, da pri nas ne želimo 
tarnati, ampak skušamo optimistično gledati v prihodnost, saj 
bo samo naša, naših otrok, naših zanamcev.«

Pred 20 leti (1998)
S prvim januarjem tega leta je Slovenija postala nestalna čla-
nica Varnostnega sveta OZN, ki mu je v avgustu tudi predsedo-
vala. Na zimskih olimpijskih igrah v Naganu slovenskim špor-
tnikom ni uspelo osvojiti medalje, na svetovnem prvenstvu v 
nogometu gostiteljica Francija prvič slavi zmago. V ZDA začne 
poslovati družba Google, Microsoft pa predstavi svoj operacij-
ski sistem Windows 98. Slovenija prične s pogajanji za vstop v 
EU in ustanovi 46 novih občin, zgornje Posočje prizadene eden 
najmočnejših potresov 20. stoletja na naših tleh.

Če so še desetletje pred tem s ponosom urejali staro mestno je-
dro, kar so si zadali že ob 500-letnici praznovanja mesta Krško, 
in ob občinskem prazniku odpirali različne objekte, med njimi 

tudi stavbo UNZ in Občinske-
ga štaba teritorialne obrambe, 
so že desetletje kasneje Krča-
ni morali razmišljati, kako bi 
pred zahtevami države obra-
nili tako policijo kot tudi UNZ. 

Ob prazniku leta 1998, krški 
župan je bil takrat Danilo Siter, 
so pripravili prek 50 različnih 
kulturnih, športnih in zabav-
nih prireditev, ki so se zvrstile 
med 3. in 28. junijem. Prazno-
vanje se je začelo z zaključnim 
nastopom učencev krške glas-
bene šole in v zaključku 28. ju-

Zoran Šoln

Kako s(m)o praznovali ...
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Ob prazniku občine Krško vam čestitamo
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

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

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

Čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

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

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Akcija 
balkonskega 

cvetja

www.avtoline.si

Naj bo pot udobna, vožnja varna. 
Iskrene čestitke ob prazniku!

www.zarnkrsko.si

Naj bo naša 
občina kraj sožitja, 
skupnih uspehov 
in radostnih ljudi. 
Iskrene čestitke!

KRŠKO – Kot osrednji dogodek 
že 23. Tedna vseživljenjskega 
učenja v Posavju je 16. maja na 
ploščadi pred Kulturnim do-
mom Krško potekala priredi-
tev Parada učenja 2018. Tretje 
leto zapored jo je organizira-
la Ljudska univerza Krško kot 
območna koordinatorka TVU 
2018 v Posavju. »Letos z nami 
sodeluje 45 partnerskih orga-
nizacij in v naši koordinaci-
ji bo potekalo 125 dogodkov, 
ki se vrstijo od tega tedna do 
30. junija. Parada učenja pa je 
osrednji dogodek, ki poteka v 
16 mestih po celi Sloveniji, na 
katerem se nam je pridruži-
lo 20 partnerskih organizacij, 

ki predstavljajo svojo izobra-
ževalno ponudbo,« je poveda-

la direktorica LU Krško Nata-
ša Kršak. Medtem ko so se na 

odru odvijali številni pevski, 
glasbeni in plesni nastopi, so 
se na stojnicah predstavljale 
izobraževalne ustanove in ne-
katera podjetja, dogajanje pa 
je povezoval Nik Škrlec. »S tem 
želimo spodbujati ljudi k vseži-
vljenjskemu učenju, iskanju in 
zbiranju informacij, predvsem 
pa jih motivirati za čim večjo 
udeležbo v najrazličnejših izo-
braževalnih programih,« je še 
dejala Kršakova. Poleg nje sta 
na odprtju prireditve zbrane 
nagovorila še župan mag. Mi-
ran Stanko in predstavnica 
Andragoškega centra Sloveni-
je Erika Brenk.
  P. P.

Parada učenja na videmski ploščadi

Mlade�je�pritegnila�zanimiva�ponudba�izobraževalnih�usta-
nov na stojnicah.

Danilo Siter
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Zahvaljujemo se za zaupanje, čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje!

Občankam in občanom ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Krško.

- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

BREZPLAČNI PRVI PREGLEDI

- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTOLOGIJA - ALL ON 4

ORTODONTIJA

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

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

OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO VSEM OBČANOM 
IN POSLOVNIM PARTNERJEM ISKRENO 

ČESTITAMO IN ŽELIMO VELIKO POSLOVNIH 
USPEHOV IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA.

EVROSAD.SI

Ustvarjamo. Bivamo. Praznujemo.

Iskrene čestitke ob prazniku 
občine Krško.
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nija prineslo tri tekmovalno obarvane prireditve – plavalno dr-
žavno prvenstvo Slovenije v Krškem, kmečke igre v Podbočju in 
pohod po Resslovih poteh v Kostanjevici na Krki. Marsikdo se 
še spomni bučne prireditve Krška noč, v okviru katere so na-
stopili različni glasbeni izvajalci, med njimi tega leta tudi Pero 
Lovšin. Že tradicionalna mednarodna dirka za Zlati znak obči-
ne Krško ni prinesla uspeha domačim tekmovalcem, saj je zma-
gal Danec Ronni Pedersen, pokal Franca Babiča pa je šel v roke 
Madžara Sándorja Tihanyija. 

Slavnostna seja občinskega Sveta je potekala 4. junija v krškem 
kulturnem domu, ob kulturnem programu je zbranim kot slav-
nostni govornik spregovoril predsednik Državnega sveta RS 
Tone Hrovat, podeljena so bila tudi vsakoletna občinska pri-
znanja. Veliki znak občine Krško je za 40-letno pedagoško in 
družbeno delo prejel profesor slovenščine Janez Plestenjak, 
znak občine Krško sta prejeli Jožica Mikulanc za uspešno vo-
denje Doma starejših občanov in Mihaela Dornik za dolgolet-
no humanitarno delo na različnih področjih. Priznanja pa so 
prejeli Jožica Vrtačnik Lorber za pripravo retrospektivne raz-
stave akademskega kiparja Vladimirja Štovička, Ludvik Žagar 
za skrb za dediščino leskovške župnije, Gasilsko društvo Dole-
nja vas in Čebelarsko društvo Leskovec pri Krškem ob 70-let-
nici delovanja. 

Pred 10 leti (2008)
V Sloveniji, ki je z januarjem začela predsedovati Evropski uni-
ji, in tudi v Krškem smo se spomnili 500-letnice rojstva Primo-
ža Trubarja. Kosovo razglasi neodvisnost, Fidel Castro odsto-
pi z mesta predsednika Kube, vesoljsko vozilo Feniks pristane 
na Marsu. Poleti Posavje in Slovenijo pretrese tragedija na reki 
Savi, ki zahteva 13 žrtev in velja za najhujšo nesrečo na vodi pri 
nas. Na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu občan krške obči-
ne Primož Kozmus osvoji zlato olimpijsko medaljo. 

Spomin na tedanje praznovanje občinskega praznika je goto-
vo bolj svež, saj se ga marsikdo, ki se ga je udeležil v takšni ali 
drugačni vlogi, še spominja. Praznovanje 2008 so zaznamovale 
otvoritev tovarne Šumi bonboni d. o. o., urejena je bila cestna 
infrastruktura na Senovem ter cesta med Senovim in Kopriv-
nico, urejali pa so tudi šolsko infrastrukturo, saj so postavili 

temeljni kamen za novo telo-
vadnico pri Osnovni šoli Jurija 
Dalmatina. Pomembna prido-
bitev ob prazniku je bilo kro-
žišče z mostom ob novi krški 
hidroelektrarni. 

Slavnostna akademija, na ka-
teri so podelili tudi priznanja, 
je potekala 6. junija. Na njej so 
nastopili Simfonični orkester 
Glasbene šole Krško, senovski 
in kostanjeviški godbeniki ter 
združeni pevski zbori iz štiri-
najstih krajevnih skupnosti, 
ki so se po slovesnosti s svo-

jimi krajevnimi posebnostmi in značilnostmi predstavile tudi 
na stojnicah v avli. Tedanji župan Franc Bogovič je med dru-
gim dejal, da so nas izgnanci in padle krške žrtve naučili, kako 
uporniški duh zmore veliko, da smo iz boja za preživetje pres-
topili v delo za sedanjost in prihodnost in da si lahko z lastni-
mi močmi in modrostjo krojimo še boljši jutri. Slavnostni go-
vornik je bil direktor HE na Spodnji Savi v izgradnji Bogdan 
Barbič, ki je poudaril, da je energetika področje, ki na specifi-
čen način opredeljuje občino Krško kot eno najmočnejših ob-
čin v Sloveniji.

Veliki znak sta prejela Mirko Avsenak za živ ljenjske dosežke in 
ustvarjalno delo na področju kulture in turizma ter Pihalni or-
kester DKD Svoboda Senovo ob 80-letnici uspešnega delova-
nja, znak občine so prejeli Franc Lekše za prispevek pri razvoju 
KS Veliki Trn in Občine Krško, Emil Žveglič za dolgoletno priza-
devno delo in aktivnosti na področju ribištva in varstva nara-
ve ter podjetje Metalna Senovo d. o. o. za ohranjanje in širitev 
kovinarske proizvodnje, priznanje Agim Krasniqi za uspehe v 
podjetništvu in pomoč društvenemu delovanju v občini, Jožef 
Zupančič za prispevek k družbenemu in gospodarskemu ra-
zvoju kraja in občine, Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob 
Savi ob 120-letnici uspešnega delovanja in Turistično društvo 
Senovo ob 25-letnici uspešnega delovanja na področju turiz-
ma in varovanja okolja. 

� Pripravila�P.�Brenčič�in�S.�Mavsar

Franc Bogovič

Kako s(m)o praznovali ...

RAČUNALNIŠKI TEČAJ
Za odrasle, ki si želite naučiti ali osvežiti 

znanje uporabe računalnika.

Občina Brežice
v sodelovanju z Društvom Modra sova UTŽO Brežice in 

Mladinskim centrom Brežice
28. maja 2018 nadaljuje z računalniškim tečajem,
ki je namenjen vsem starejšim občanom občine Brežice.

V okviru 48-urnega programa ZAČETNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ se boste 
naučili:

 ¾ Uporabljati OS Windows 10 (najnovejši operacijski sistem): pridobivanje 
osnovne uporabniške izkušnje programa, namizje, startni meni, nastavitve, 
enostavne namestitve in prilagoditve. Uporaba tipkovnice, bližnjičnih tipk 
in miške.

 ¾ Delati s podatki: iskanje in organiziranje, brisanje podatkov, izdelava map, 
datotek, preimenovanje …

 ¾ Word 2010: pisati, oblikovati in tiskati besedilo, vstavljati številke strani, 
fotografije in tabele v urejevalniku besedila.

 ¾ Uporabljati Internet: uporaba internetnih brskalnikov ter njihove osnovne 
nastavitve, uporaba osnovnih aplikacij (zemljevidi, prevajalniki, YouTube), 
učinkovito iskanje informacij in njihovo vrednotenje s poudarkom na 
varni uporabi, predstavitev informativnih in izobraževalnih spletnih strani 
in blogov, registracija in uporaba elektronske pošte.

 ¾ Prenesti slike s fotoaparata na računalnik in uporabljati USB ključ.

Tečaj bo potekal ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure, 
v računalniški učilnici Mladinskega centra Brežice.

V času računalniških tečajev bomo ponudili tudi možnost učenja 
uporabe:

 ¾ pametnih telefonov v operacijskem sistemu Android,
 ¾ osebnega digitalnega potrdila in E-uprave,
 ¾ spletne strani E-zdravje (pregled čakalnih dob, izbira storitev, e-napotnice, 
e-recepti …). 

Prijave zbiramo od ponedeljka do petka med 12. in 14. uro na 
tel. št.: 041 79 13 79 ali na e-pošto: drustvomodrasova@gmail.com

Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš.

UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

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

Spoštovane občanke 
in občani občine Krško.

 Iskreno vam voščimo ob občinskem 
prazniku, ki ga občina Krško v spomin 

na prve krške žrtve in vrnitev 
izgnancev obeležuje 7. junija. 

Ob tej priložnosti čestitamo letošnjim 
prejemnikom občinskih priznanj 
za požrtvovalno delo in uspehe 
na različnih za lokalno skupnost 

pomembnih področjih.

Želimo vam obilo osebnega 
zadovoljstva, uspehov pri vašem delu 

ter prijetno praznovanje.

Vabljeni na okroglo mizo

IZZIVI SEDANJOSTI STAREJŠIH

Četrtek, 31. maj 2018, ob 17.00 uri v dvorani ZPTM Brežice.

Gostje okrogle mize bodo:
 ¾ Ivan Molan, župan občine Brežice
 ¾ Katja Čanžar, podžupanja občine Brežice
 ¾ Mihaela Kežman, vodja enote VGC Brežice
 ¾ Lilijana Žiroš, predsednica Društva Modra sova, UTŽO Brežice

Z izkušnjami preteklosti se pogumno soočamo z izzivi sedanjosti. 
Osnovni namen okrogle mize je izmenjava informacij in dobrih praks ter 
opredelitev izzivov in priložnosti za aktivnejše tretje življenjsko obdobje. 

Vljudno vabljeni na prijeten dogodek s kulturno obarvanim programom.
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Nedelja, ko uspem spet pognati svojo tradicijo - malo kroženja 
pod milim nebom med zelenjem vseh odtenkov z objemi preli-
vajočih se cvetnih vonjev. S kolesa previdno gledam v nebo, ki 
nabira oblake v šopek, ki bo, kaj vem, kako velik in siv. In de-
ževen. Pa saj je luštno biti tudi kdaj malo len in uživati v škra-
bljanju kapljic, ki oddajajo svojo serenado. Kot ptički na zele-
no vonjasti poti, ki jih prav malo poznam, pojo pa tako, da se 
topi duša. Pred hišo doma pa močno dražijo mojega mačka. 

Maj je poseben mesec, zares poseben, ki oddaja visoko pomlad 
in zgodnje mlado poletje. Nekaj pomladnih trav so že pokosi-
li, z njimi marjetice, plavice, zlatice, make, kislice, ki smo jih 
mladi razposajeni znali gristi sveže. Bog ve, če tudi kislice dajo 
kaj paše čebelicam. In – današnja nedelja ni običajna. 20. maj 
2018 je zgodovinski datum, ko zemljani prvič praznujemo sve-
tovni dan čebel. Po zaslugi naše domovine, ko je na njeno pobu-
do pred tremi leti, lani decembra generalna skupščina Združe-
nih narodov ta dan razglasila za svetovni dan čebel. In, menda 
ja tudi ljudi, saj če ne bo čebel, se bo tudi nam pisalo grenko.

Vsak cvet ima svoj vonj, ki privablja čebele, nam pa vsa ta raz-
košnost "meštra" čutila. Trobentice, vijolice, vrbe, leska, resa, 
regrat, češnje, oljna ogrščica, akacija, lipa, kostanj, ajda, be-
zeg, sadno drevje. To je svet vonjav in kasneje medu in še kas-
neje decembrskih medenih kolačkov in medenih namazov, ki si 
jih po pameti vendar lahko privoščimo v katerem koli letnem 
času. Pogrešam svojo vrtno češnjo, ki mi je bila kot mati in jo 
je na začetku ene zime razpolovilo neznosno neurje. Prijate-
ljice čebelice so imele na njenih cvetovih bogato pašo, mi pa 
kasneje tudi v rdečih svežih bunkicah. 

Sem se pa na sobotno popoldne prilepila pred tv ekran in opa-
zovala raznovrstne cvetice, ki ne dajejo medu. Ali pač, na nek 
drug način, ko sta si dala zaprisego princ Harry in njegova Me-
ghan. Povabljenke so na njun dogodek prišle z ogromnimi klo-
buki, na katerih so bili kar mali cvetlični vrtički in aranžmaji. 
Nekatere so si obode klobukov od teže morale nameščati, da 
niso klobuki s cvetjem in raznolikim perjem zdrsnili, kjer ne bi 
bili zaželeni. Par me je osvojil s svojo toploto in odprtostjo. Da 
sta človeška po duši in srcu, sta že dokazala. Zasolzila sem, ko 
sta stopala z bratom Williamom proti windsorski kapeli, ko je 
Harry s težavo krotil čustva in verjamem, da je mislil na svo-
jo mamo Diano. Zato sta v zapisu. Želim jima veliko medenih 
trenutkov, neupogljivih odločitev in dobrih prijateljev v smislu 
Slakovega refrena »… čebelice, čebelice, moje ste prijateljice …«

Kako se bomo mi in komu upogibali to pomlad? Kdo nam bo do 
konca maja nalil več medu v brbončice in bomo verjeli v slad-
ko medeno štiriletno naslednje življenje? To pa je vprašanje za 
76.000 in še drobiž evrov. 

Med.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Četrtek, 24. 5.

• ob 15.00 v MT Senovo: mali 
pisatelji

• ob 17.00 na dvorišču Fakul-
tete za turizem Brežice: do-
brodelna prireditev »Podari-
mo nasmeh Alini«

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Globoko: koncert »Globo-
ko poje za Alino«, nastopile 
bodo vse zborovske zasedbe 
OŠ Globoko in KD Globoko s 
povabljenimi gosti

• od 18.00 do 20.00 v dvora-
ni Glasbene šole Krško: Festi-
val študijskih krožkov in sku-
pin Ljudske univerze Krško

• ob 18.00 v KD Krško: od-
prtje likovne razstave ude-
ležencev ex-tempora Krško 
2018 »Libna«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko: »IzBRANO s Primu-
som« – Ozaveščanje prepri-
čanj, ki nas omejujejo in uni-
čujejo naše odnose

• ob 19.00 na dvorišču gra-
du Brežice: Ko strune citer 
zapojo, 6. slovenski citrar-
ski večer

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine 006 - večer soul, funk, 
blues glasbe

Petek, 25. 5.

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru Krško: telovadba, ob 
9.00: ljudski plesi 

• od 8.00 do 17.00 pri Špor-
tnem domu Sevnica: »Pogled 
v modro« za promocijo var-
nega potapljanja; ob 20.00 
nočno potapljanje

• ob 17.00 na Velikem Ka-
mnu 48: otvoritev samostoj-
ne razstave vezenin in dru-
gih ročnih del Ivane Lekše z 
naslovom »Od mladosti pa 
do danes.« (na ogled vsak 
dan od petka, 25. 5., do ne-
delje, 27. 5., ter od torka, 29. 
5., do nedelje, 3. 6., od 10. do 
18. ure)

• ob 17.00 v MT Senovo: de-
lavnica izdelave dišečega 
mila

• ob 17.00 v KD Krško: otvo-
ritev razstave »Spomin mla-
dosti«, ob 18.00: letna pro-
dukcija Oddelka za sodobni 
ples Glasbene šole Krško 
»Dan»moje mladosti«

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: akustični večer z Modro 
minuto

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje mednarodne razsta-
ve »Obrazi ekspresionizma / 
odtisi duha«

kam v posavju
Krškem: Znani Leskovčani – 
večer v spomin slikarju Jane-
zu Wolfu

• ob 19.30 v KD Krško: sati-
ra/komedija »Stenica«, za 
modri abonma in izven

Nedelja, 27. 5.

• po sveti maši (ob 8.00) pri 
župnijski cerkvi v Tržišču:  
pohod po poti blaženega 
Alojzija Grozdeta od Tržišča 
do Studenca in ob 13.30 na 
Gornjih Impoljah slovesnost 
z blagoslovom obnovitvenih 
del na stari Kovačevi hiši 

• ob 8.30 pri cerkvi sv. Ane v 
Leskovcu pri Krškem: pohod 
po poteh krajevne skupnos-
ti Leskovec 

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: 23. Sevniški 
kolesarski maraton

• ob 16.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: nogome-
tna tekma zadnjega, 36. kro-
ga 1. SNL med NK Krško in 
NK Celje

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
koncert MoPZ Brestanica 
»Nekoč so jih peli …«, gostje 
večera: Etno skupina Nojek

Ponedeljek, 28. 5.

• od 18.00 do 19.00 v VGC 
Krško (CKŽ 44): angleški je-
zikovni večer

Sreda, 30. 5.

• od 10.00 do 12.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: Naravna 
kozmetika s Tatjano 

• ob 10.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod po Ča-
teževi energijski pešpoti

• od 17.00 do 18.00 v telo-
vadnici MC Brežice: vadba 
za zdrav vsakdan

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert orkestrov Glasbene šole 
Krško

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: gledališka predsta-
va KD Leskovec »Jaz, Bat-
man«

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

Četrtek, 31. 5.

• od 16.00 do 19.00 na Inšti-
tutu za svobodo oblačenja 
Brestanica: Star šivalni stroj 
kot nov izziv

• od 17.00 do 19.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavni-
ca »Kaj zmore moj pametni 
telefon?«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: okrogla miza »Z moj-
strsko šolo do usposobljene-
ga kadra«

Petek, 1. 6.

• ob 17.00 pred TRC Savus v 
Radečah: pohod po učni poti 
Savus

• ob 17.00 na igrišču PGD Ve-
lika vas: nogometni turnir 
za pokal KS Leskovec pri Kr-
škem

• ob 18.00 v avli MC Breži-
ce: otvoritev razstave Tinka-
re Škrlec »Druga resničnost«

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: svečana seja ob pra-
zniku KS Leskovec s podelit-
vijo priznanj zaslužnim kra-
janom in društvom

Sobota, 2. 6.

• od 9.00 do 20.00 v stari šoli 
v Krmelju: XIV. likovna kolo-
nija Krmelj 2018

• ob 9.00 pri gasilskem domu 
Leskovec pri Krškem: tek-
movanje gasilskih ekip Po-
savja v sestavljanju sesalne-
ga voda

• ob 9.00 s Trga v Brestanici: 
pohod okoli Brestanice

• ob 9.00 z Jablanc: pohod po 
poti štirih slapov

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– poletne igre z EVS prosto-
voljkama

Nedelja, 3. 6.

• od 8.00 do 12.00 na stre-
lišču pri OŠ Leskovec: dan 
odprtih vrat – tekmovanje 
v streljanju z zračno puško 
in pištolo

• ob 9.00 v župnijski cerkvi 
Leskovec pri Krškem: 4. žu-
pnijski dan Župnije Leskovec 

• ob 9.00 pred Kulturnim do-
mom Lukovec: pohod po 
Marinkini poti

• ob 12.00 na letališču Cerklje 
ob Krki: dan odprtih vrat in 
otvoritvena slovesnost ob 
pričetku mednarodne voja-
ške vaje Jadranski udar 2018

Ponedeljek, 4. 6.

• od 9.00 do 11.00 v ovalni 
sobi MC Brežice: ustvarjal-
ni klepet

• ob 17. uri  v gostilni Kosar 
na Trgu v Brestanice: šaho-
vski memorial v spomin Jan-
ka Kešeta 

Torek, 5. 6.

• od 10.00 do 12.00 pred 
Večgeneracijskim centrom 
Posavje (CKŽ 44, Krško): iz-
menjevalnica oblačil, mo-
dnih dodatkov in obutve

• ob 17.00 Knjižnica Sevnica: 
odprtje 5. otroške likovne 
razstave »Paleta brez meja 
2018«

Sreda, 6. 6.

• ob 10.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod po Ča-
teževi energijski pešpoti

• ob 17.00 pri Vrtcu Bresta-
nica: slovesno odprtja vrt-
ca Palček

• od 17.00 do 18.00 v telo-
vadnici MC Brežice: vadba 
za zdrav vsakdan

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje prve sa-
mostojne kiparske razsta-
ve člana Društva likovnikov 
Krško OKO Romana Blatnika 
»Skulpturika«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: domoznanski večer »KS 
Loka pri Zidanem Mostu se 
predstavi«

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

• ob19.00 v Domu kulture Ra-
deče: predstava »Neizsledlji-
vi« mladinske skupine Ju-
naki Gledališkega društva 
Radeče

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni v Tržišču: osrednja pri-
reditev ob prazniku KS Tr-
žišče, po prireditvi bo na 
ogled razstava Društva upo-
kojencev Tržišče »Moje sa-
nje, moje domišljije«

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert Rokezije – Ta-
dej Toš & band

Sobota, 26. 5.

• od 9.00 do 17.00 pri Špor-
tnem domu Sevnica: »Pogled 
v modro« za promocijo var-
nega potapljanja

• od 9.00 do 20.00 v Športni 
dvorani Sevnica: 16. vete-
ranski rokometni turnir 

• od 9.00 do 11.00 v Termoe-
lektrarni Brestanica: dan od-
prtih vrat

• ob 9.00 v MT Senovo: spre-
hod

• ob 9.00 v MT Raka: otro-
ške igre

• ob 9.00 v MT Veliki Kamen: 
ustvarjanje z voščenkami

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– pisan pomladanski šopek 
iz kolaža

• ob 10.00 na asfaltnem igri-
šču v Vojašnici Jerneja Mo-
lana: tradicionalno malo-
nogometno srečanje med 
ekipami Občinskih svetov 
občin Krško in Brežice, Poli-
cijske postaje Brežice in Vo-
jašnice Jerneja Molana

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• ob 14.00 pred restavra-
cijo Štefanič Brežice: dru-
ga udarna akcija čiščenja 
in urejanja okolice brežiške 
Blagovnice (v primeru dežja 
se akcija prestavi)

• od 14.00 do 20.00 pri Men-
cingerjevi hiši v Krškem: Uli-
ca v objektivu – LIJAmedia 
filmska in foto delavnica

• ob 16.00 v Sevnici (pro-
menadni nastop in nada-
ljevanje pod šotorom pred 
MERX-om): 110 let godbe-
ništva v Sevnici

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: zaključna produk-
cija plesnih pripravnic PD 
Imani Brežice

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: sreča-
nje ljudskih pevcev »Lepo je 
res na deželi«

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 

S i l v o  M a v s a r 

in druge
zgodbe

postelja 
iz knjig

Pred nami je magična, nevsakdanja knjiga.
(Marjanca Kočevar)

Zavod Respecta Brežice, 288 strani, trda vezava, 25,00 €
respectabooks@gmail.com tel.: 040 164 654 

www.silvomavsar.si

PG Kranj in MG Ptuj
 Stenica

satira / komedija
sobota, 26. 5., ob 19.30 uri
za Modri abonma in izven

Zmagovalna predstava 48. Tedna slovenske drame, 2018

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Kot je dejala v. d. direktorice 
muzeja Alenka Černelič Kro-
šelj, da ni naključje, da prazno-
vanje jubileja pričenjajo prav 
na rojstni dan prvega ravna-
telja muzeja Franja Stiplovška 
in da ob tem izpostavljajo tudi 
njegovo ženo Ivo Stiplovšek, ki 
je muzeju in dediščini nameni-
la skoraj vse življenje. Večer so 
poleg nje soustvarjale Vlasta 
Dejak, dr. Ivanka Počkar in 
Oži Lorber. Pripravile so dve 
razstavi: likovna dela Franja 
Stiplovška, ki jih je muzej pri-
dobil v zadnjem času in še niso 
bila predstavljena javnosti, ter 
razstavo s pomočjo gradiva in 
fotografij, kar je skrbno zbira-
la Iva Stiplovšek in jih zapusti-
la muzeju, ter s spomini, ki so 
ostali živi, ko so kot sodelav-
ke skupaj pisale velik del mu-
zejskih dogodivščin in njegove 
zgodovine. 

Dejakova je predstavila kore-
nine muzealstva v Posavju, ki 
segajo v leto 1939, ko so zbi-
ratelji in ljubitelji starin v Kr-
škem ustanovili Muzejsko dru-
štvo za politična okraja Krško 
in Brežice, 10. 11. 1940 pa od-
prli prvo muzejsko zbirko v 
cerkvici sv. Duha v Krškem. 
Muzej so poimenovali Naro-
dni muzej Krško, kasneje so ga 
preimenovali v Mestni muzej 

Proti sedmim desetletjem muzeja
BREŽICE – 12. maja, na 120. rojstni dan Franja Stiplovška, prvega ravnatelja Posavskega muzeja Brežice, se 
je pričelo praznovanje 70–letnice muzeja, katerega slovesno odprtje je potekalo na 26. junija 1949. Na uvo-
dnem dogodku so odprli dve razstavi in Hommage Franju Stiplovšku.

Krško. Iz skromnih, toda pre-
mišljenih začetkov pred 70 
leti se je Posavski muzej Bre-
žice razvil v osrednjo kulturno 
ustanovo na področju varstva 
premične dediščine v Posav-
ju. Prvi delavci muzeja Franjo 
Stiplovšek, Rudolf Bratanič in 
Iva Stiplovšek so postavili tr-
dne temelje muzejski dejavno-
sti v Posavju.

Počkarjeva je predstavila mu-
zealca Stiplovškova. Skromna 
in uglajena Iva o zasebnem živ-
ljenju ni rada na široko govo-
rila, nekaj stvari pa je vedno s 
posebnim žarom povedala, od 
njej značilnega »Vljudno va-
bljeni, nič siljeni« do najmlaj-

ših »zakajčkov«, vojakov JLA, 
upokojencev in nemško govo-
rečih obiskovalcev muzeja, ki 
jih je vedno in največ v njenem 
času po muzeju vodila prav 
ona. Franjo je umrl pri nepol-
nih 65 letih in Iva pri dopolnje-
nih 97 letih, tako da je muzej-
sko delo opravljala še 30 let po 
moževi smrti. »Če bi muzejske 
inventarne številke podeljevali 
ljudem, bi gospa Iva Stiplovšek 
zagotovo dobila ležečo osmico, 
znak za neskončno,« je prepri-
čana Počkarjeva.

Lorberjeva je ob 120-letnici 
rojstva opozorila na Stiplovška 
kot ustvarjalca in pionirja med 
posavskimi slikarji. V Posavje 

ga je pot privedla leta 1924, ko 
je sprejel službo na meščanski 
šoli v Krškem. Po drugi vojni 
je v Brežicah med letoma 1945 
in 1953 poučeval na gimnazi-
ji ter od leta 1949 do upoko-
jitve leta 1962 vodil Posavski 
muzej. Leta 1971 je bilo na gi-
mnaziji njemu v spomin us-
tanovljeno Kulturno-umetni-
ško društvo Franjo Stiplovšek. 
V muzeju so se mu poklonili s 
stalno spominsko in več dru-
gimi razstavami, ob tokratnem 
jubileju pa predstavljajo med 
letoma 1991 in 2018 zbrano 
gradivo.

Posavski ustvarjalci so se od-
zvali muzejskemu vabilu, da 
Stiplovška, ki je s svojim de-
lom zaznamoval Posavje, po-
častijo z likovnim snovanjem 
in ustvarijo Hommage Franju 
Stiplovšku. Ustvarjali so Alojz 
Konec, ki nadaljuje Stiplovško-
vo delo kot pedagog za likovno 
umetnost na Gimnaziji Brežice, 
keramičarka Dani Žbontar, li-
kovna pedagoginja Tanja Plev-
nik ter mlajša slikarja Gregor 
Smukovič in Janže Lorber. 
Stiplovškovo skladbo, serena-
do Ivi, je zaigrala prof. Karoli-
na Vegelj Stopar, razstavo pa 
je odprla Ivina nečakinja Bože-
na Vanič Encinas. 
� Natja�Jenko�Sunčič�

Razstavo�o�muzealskem�paru�Stiplovšek�so�pripravile�(z�le-
ve)�dr.�Ivanka�Počkar,�Alenka�Černelič�Krošelj,�Vlasta�Dejak�
in�Oži�Lorber�(foto:�PMB).

KOSTANJEVICA�NA�KRKI�–�Kot�spremljevalni�dogodek�3.�medn-
arodne�konference�o�krožnem�gospodarstvu� so� v�Galeriji�
Božidar�Jakac�Kostanjevica�na�Krki�v�parku�skulptur�Forma�
viva�umestili�prostorske�instalacije�petih�slovenskih�in�petih�
nizozemskih umetnikov. Dogodek�in�razstava�sta�nastala�v�
sodelovanju�Galerije�Božidar�Jakac�in�ustanoviteljice�LandArt�
Diessen�Lie�Stravens.�Sodelovali�so�slovenski�umetniki�Polo-
na�Černe,�Boštjan�Kavčič,�Mateja�Kavčič,�Marijan�Mirt�in�Urša�
Toman�ter�nizozemski�umetniki�Carla�Cremers,�Els�Franken,�
Mirjam�Korse,�Natascha�Rodenburg�in�Mireille�Schermer.�Up-
orabili�so�materiale,�ki�poudarjajo�trajnostni�razvoj,�usmer-
jen�v�varovanje�narave�in�reševanje�okoljske�problematike.�
P.�P.,�foto:�GBJ

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
V prostorih Centra Sonček 
Krško so 10. maja že deveto 
leto slovesno podelili bralne 
značke Peter Klepec, ki jih je 
v tem šolskem letu prejelo 
38 vestnih bralcev in ustvar-
jalcev iz VDC Krško-Lesko-
vec, Centra Sonček in OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško.

Bralne značke Peter Klepec je 
prejelo 20 uporabnikov VDC 
Krško-Leskovec, 13 učencev 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja in 
pet uporabnikov Centra Son-
ček. Podelila jih je pobudni-
ca in vodja tega projekta An-
tonija Amon iz Valvasorjeve 
knjižnice Krško, v kateri so s 
projektom branja z uporabni-
ki s posebnimi potrebami za-
čeli že leta 1999. Amonova je 
dejala, da je bralna značka Pe-
tra Klepca veliko več kot samo 
običajna bralna značka. Zahva-
lila se je vsem, ki pri tem pro-

Letos 38 »značkarjev«

jektu sodelujejo, in izrazila ve-
selje, da lahko projekt peljejo 
uspešno naprej, saj se števi-
lo »značkarjev« iz leta v leto 
povečuje. Po navadi prebere-
jo šest do sedem knjig na šol-
sko leto in jih poustvarijo, tako 
likovno kot dramsko. Navzoče 
je nagovorila tudi direktorica 
Valvasorjeve knjižnice Urška 
Lobnikar Paunović in pou-
darila, da ta projekt vsem v 
knjižnici pričara zadovoljstvo 
in nasmehe na obraz. Še po-
sebej se je zahvalila Amonovi 
pa tudi prostovoljki Katji Kri-
žaj, ki se je projektu pridruži-
la v tem letu in organizirala še 
kakšno dodatno urico za bral-
ce. Knjižna darila – zgodbo Pe-
tra Svetine z naslovom Kako 
je gospod Feliks tekmoval s 
kolesom – je tudi letos podari-
lo Društvo Bralna značka Slo-
venije. Bralci so ob tej prilož-
nosti pripravili tudi kulturni 
program ob knjigah, ki so jih 

prebirali v tem šolskem letu. 
Tako so učenci OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja uprizorili priredbo 
Martina Krpana, Monika Pla-
ninc - z igranjem na sintetiza-
tor je poskrbela tudi za glasbe-
ne vložke - in Denis Breznikar 
iz Centra Sonček sta v dveh je-
zikih - slovenščini in italijan-
ščini - prebrala zgodbo Čudež 
v Piranu, Maša Dornik (Center 
Sonček) je pripovedovala zgod-
bo z naslovom Drevo ima srce, 
uporabniki VDC Krško-Lesko-
vec pa so prebrali in prikaza-
li zgodbo Princesa Sarasvati. 
Zahvalili so se tudi mentoricam 
Karmen Preskar (Center Son-
ček), Romani Cvar, Idi Ravni-
kar (obe OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja), Damjani Pirc, Tatjani 
Uduč (obe VDC Krško-Lesko-
vec) in Branki Žičkar (Glas-
bena šola Krško). Podelitvi je 
sledila še pogostitev, ki so jo 
pripravile članice Aktiva kmeč-
kih žena Sremič. R. Retelj

Prejemniki�bralnih�značk�z�mentoricami�in�ostalimi�sodelujočimi�v�projektu

Ernst Ludwig KIRCHNER / Käthe KOLLWITZ / Emil NOLDE / Emil FILLA / 
Josef ČAPEK / Bohumil KUBIŠTA / France KRALJ / Tone KRALJ / 
Veno PILON / Božidar JAKAC / Nande VIDMAR ...

26. 05. – 20. 09. 2018

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Kostanjevica na Krki

Odprtje razstave bo v petek, 
25. 05. 2018, ob 19. uri.

SEVNICA – V maju se s svojima 
dvema slikarskima deloma v 
stalni muzejski zbirki Ogled sev-
niškega ustvarjalca Rudija Sto-
parja (razstavno okno Radogost 
je zaradi obnove grajskega hod-
nika zaprto) predstavlja mlada 
sevniška likovna ustvarjalka Ju-
lija Kermc. Ob otvoritvi razsta-
ve sta krajši glasbeni program 
s skladbami na 'frajtonarico' v 
grajski kapeli izvedli sestri Eva 
in Lea Lisec z Lukovca. Gostitelj večera Rudi Stopar je tokrat 
modroval o šolskem sistemu, v katerem je premalo šolskih ur 
namenjenih likovni vzgoji, pa o tem, kdo so legende, kritičen je 
bil tudi do odnosa do kulturne dediščine in ljudi, ki so jo ali pa 
jo ustvarjajo.  S. R.

Radogostova gostja je Julija

Lea�Lisec,�Julija�Kermc�in�Eva�
Lisec�(od�leve�proti�desni)
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BREŽICE – V soboto, 16. junija, se v brežiški športni dvora-
ni obeta velik športni dogodek. Med 200 in 300 tekmovalk 
in tekmovalcev iz več kot 40 držav bo na svetovnem prven-
stvu v bodybuildingu in fitnesu pod okriljem IBFF (Interna-
tional bodybuilding and fitness federation) razkazovalo svo-
ja izklesana telesa in mišice.

Da se bo tovrstni dogodek prvič 
odvijal v Brežicah, je zagoto-
vo najzaslužnejši Mitja Petan, 
ki je lani v Španiji postal IBFF 
svetovni prvak v kategoriji Mr. 
Physique. Glavni protikandidat 
med gostitelji tekmovanja je 
bil Las Vegas, tako da ima dej-
stvo, da se bo prvenstvo dogaja-
lo v Posavju, še toliko večjo težo. 
Brežiški osebni trener in fitnes 
tekmovalec, ki sicer kot organi-
zator ne bo smel tekmovati, se 
že nekaj časa zelo zavzeto prip-
ravlja na izvedbo tekmovanja. 
Pričakuje se pisana udeležba 

tekmovalcev, med katerimi so svoj prihod poleg udeležencev iz 
evropskih držav napovedali tudi Južnoafričani, Indijci in Alžirci. 
Tekmovanje bo potekalo v 22 kategorijah, nastopili pa bodo tako 
amaterski kot profesionalni bodybuilderji in fitnes tekmovalci. 
Kategorije so razdeljene po spolu, višini in letih. Med nastopa-
jočimi bosta tudi 80-letni Anton Žibert s Studenca, ki se za na-
stop pripravlja pod budnim očesom osebnega trenerja Petana, in 
75-letni južnoafriški milijarder. Tekmovanje se bo začelo ob 10. 
uri in bo razdeljeno na tri sklope. Dopoldne bodo na sporedu t. 
i. mastersi s starejšimi udeleženci, kategoriji model in physique 
ter prvi izhod žensk v večernih oblekah. Od 14. ure dalje se bo 
odvijal drugi del (kategorije fitness, athletic, drugi izhod žensk), 
ob 18.00 pa bo uradna otvoritev svetovnega prvenstva s predsta-
vitvijo vseh držav udeleženk in sodnikov. Sledile bodo tri kate-
gorije bodybuildinga, prvenstvo pa bodo zaključili profesional-
ci, kar bo tudi vrhunec celotnega dogajanja, kajti v tej kategoriji 
nastopajo tisti, ki dokazujejo, do kakšnih skrajnosti lahko člo-
vek pripelje svoje telo. Vstopnice so že v predprodaji na www.
mojekarte.si in v Petanovi trgovini s športno prehrano v Breži-
cah (prvih sto – vsaj polovica je že prodanih – po 9 €, sicer 12 € 
v predprodaji, na dan dogodka pa bo cena 15 €).
 R. Retelj

V njem novinar Dejan Mitro-
vić navaja vrsto očitkov nek-
danjega športnega direktorja 
kluba Petra Djordjevića, za-
stopnika omenjene agencije, 
glede kršenja pogodbe s strani 
vodstva krškega kluba. Po nje-
govih besedah je bilo v pogod-
bi določeno, da se prednostno 
uveljavlja mlade domače igral-
ce in trenerje, ki bi jih nato po-
skušali prodati in seveda s tem 
zaslužiti. Kot pravi Djordjević, 
so v klub mimo njegove volje 
pripeljali nekaj igralcev, ki »je-
mljejo prostor našim mladim 
igralcem«, zato je agencija klu-
bu prenehala plačevati dogo-
vorjene obroke, upravni odbor 
pa je konec aprila z njo eno-
stransko prekinil pogodbo. Mi-
trović se za pojasnila ni obrnil 
na vodstvo krškega kluba, na-
vaja le neimenovani »vir znot-
raj kluba«, da »v Krškem v tem 
trenutku vlada pravi kaos« in 
da se »nekateri nikakor ne stri-
njajo z enostransko prekinitvi-
jo pogodbe s Švicarji«. Gre zlas-
ti za Nogometno šolo NK Krško 
pod vodstvom Roka Zorka, ki 
se je na Facebooku odzvala z 
naslednjimi stavki: »Sami smo 
imeli zelo dobre odnose z vla-
gatelji, ki so vse medsebojne 
dogovore spoštovali in po no-
gometni plati ogromno pri-
spevali k vključevanju pri nas 

V Brežicah mišice vsega sveta

Mitja� Petan� vabi� k� nakupu�
vstopnic�za�ogled�svetovne-
ga�prvenstva�v�bodybuildin-
gu�in�fitnesu

Polemika po odhodu »Švicarjev«
KRŠKO – V posavski, zlasti pa krški športni javnosti je prejšnji teden precej odmeval članek v športnem 
dnevniku EkipaSN o stanju v Nogometnem klubu Krško po prekinitve pogodbe s švicarsko športno agenci-
jo JSP. Klub naj bi kršil pogodbo z omenjeno agencijo, kar pa v Krškem kategorično zavračajo.

vzgojenih nogometašev v član-
sko ekipo, kar bi se brez njiho-
ve prisotnosti zelo težko zgo-
dilo. … Zato nismo podpirali 
enostranske prekinitve pogod-
be z vlagatelji in jo iz našega vi-
dika obžalujemo.« Tudi sicer se 
je ob tem na Facebooku razvila 
pestra debata glede (ne)urav-
noteženosti financiranja špor-
ta s strani Občine Krško in ne-
katerih večjih podjetij, ki naj bi 
podpirali zlasti nogomet in ro-
komet, zapostavljali pa druge 
športe, a o tem kdaj drugič.

»Vodstvo NK Krško so takšni 
očitki in očitna zavajanja razo-
čarali. V delovanje kluba je 
vloženega veliko prostovolj-
nega dela, s takšnim komuni-
ciranjem pa se uničuje ugled 
kluba, največjega in najbolj 
prepoznavnega športnega ko-
lektiva v Posavju,« na očitke 
Djordjevića odgovarja pred-
sednik krškega kluba Zoran 
Omerzu. »V nekaj manj kot 
dveh letih sodelovanja z in-
vestitorji, podjetjem JSP, smo 
pogodbene obveznosti izpol-
njevali v celoti. Prišli smo do 
točke, kjer razvoj kluba z do-
sedanjim partnerjem ni bil več 
mogoč. Pri tovrstnem pisanju 
gre za napačno informiranje 
širše javnosti, kar lahko oceni 
vsakdo, ki malo bolj spremlja 

delovanje kluba.« Zagotavlja, 
da so »spodobni peljati zgod-
bo NK Krško v Prvi ligi naprej, 
kar bomo dokazali z delom na 
igrišču in izven njega«.

Seveda se postavlja vprašanje, 
na kakšen način prekinitev po-
godbe z JSP vpliva na finančno 
stanje v klubu oz. kako zdaj za-
gotavljajo sredstva za delova-
nje. Kot pojasnjuje Omerzu, 
ključna sredstva za NK Krško 
predstavljajo sponzorstva, tr-
ženje medijskih pravic in pro-
daja igralcev, investitor JSP je 
zagotavljal le del proračuna 
kluba. »Zagotovo bomo pro-
račun morali zmanjšati in se 
prilagoditi trenutnim zmož-
nostim. Izpad financ si želimo 
delno nadomestili z dodatnimi 
sponzorji in večjo podporo lo-
kalnega okolja ter tudi s pro-
dajami igralcev, kjer že poteka 
veliko aktivnosti. Imamo tre-
nutno četrtega strelca in prve-
ga asistenta prvenstva ter kar 
nekaj zanimivih fantov. Vendar 
pa je pot do realizacije presto-
pa igralca v drug klub vse prej 
kot enostavna,« pravi Omerzu.

V klubu imajo pripravljen ra-
zvojni program, ki temelji na 
ohranjanju visoke kakovosti 
dela nogometne šole in vklju-
čevanju domačih fantov v član-

sko ekipo, vlaganju v infra-
strukturo, razvoju trženjskih 
in komunikacijskih aktivnosti 
ter doseganju visokih tekmo-
valnih ciljev. Zaradi zmanjša-
nja proračuna članskega mo-
štva za naslednjo sezono bodo, 
poudarja Omerzu, še bolj stre-
meli k vključevanju igralcev iz 
lastne nogometne šole vanj, 
»da bodo naši domači igralci 
konkurenčni v 1. slovenski no-
gometni ligi, najboljši pa zani-
mivi večjim klubom v Sloveniji 
in tujini«, poleg tega pa že iš-
čejo poti do večjih nogometnih 
klubov, s katerimi se želijo do-
govoriti, da bi igralce brezplač-
no dobivali na posojo. Sicer pa 
so v klubu že začeli s pripra-
vami na 100. obletnico NK Kr-
ško, ki bo leta 2022. »Želimo 
si jo dočakati v kar se da dob-
ri pripravljenosti. V že omenje-
nem razvojnem programu klu-
ba smo si postavili visoke cilje, 
postati želimo mali veliki klub, 
v letu 2022 pa se želimo uvrsti-
ti in zaigrati v tekmovanju pod 
okriljem UEFA. Želimo ustvari-
ti nova delovna mesta in se iz 
skoraj amatersko organizira-
nega kluba v prvoligaški dru-
ščini razviti v profesionalno or-
ganiziran klub, ki bo s svojim 
delovanjem postal samozados-
ten,« zaključuje Omerzu.
� Peter�Pavlovič

DOKUMENTARNA NEDELJA: Rhyme & 
Reason (1997)

Dokumentarni film iz leta 1997 o rapu in hip 
hopu. Študija v svetu hip-hopa, ki je večinoma 
opravljena z intervjuji, da bi ugotovili, zakaj 
je tako priljubljen danes in kakšna je njegova 
prihodnost. Intervjuji z veterani starešolskih 
reperjev do številnih rap hitnikov...
Vstop: prost

MC Krško, 27. 5. 2018, ob 18.00

Dobrodelni koncert za Alino: Metalikka 
tribute

Za koncert bo poskrbel lokalni band METALIKKA. 
Predvajali bomo tako glasbo kot videospote. 
Tokrat bomo humanitarno zbirali prostovoljne 
prispevke, ki bodo namenjeni v celoti Alini.
Vstop: prost

MC Krško, 2. 6. 2018, ob 21.00

Beatmaking session vol. 04

Jutranje druženje za mlade izvajalce beatov ob 
čaju in ustvarjanju glasbe je preraslo v navado. 
Tokrat bo potekala četrta delavnica. Če imaš 
svojo opremo, jo prinesi s seboj. Zaključimo z 
open sessionom. 
Prijave: bayromusic@gmail.com
Vstop: prost

Dvorana MC Krško, 2. 6. 2018, ob 10.00

Izkopanine 007: LOST AND FOUND

Večer namenjen druženju in poslušanju zanimivih 
izkopanin SOUL, FUNK, BLUES glasbe raznih 
izvajalcev. Torej, če ne veste z družbo kam, 
pridite k nam. 
Vstop: prost

Bar MC Krško, 7. 6. 2018, ob 19.00

“DOM NA FREE”  - soba z namenom

V sobi vas bomo pričakali skupaj z našimi 
prostovoljci, vam pomagali pri šolskem delu, 
se z vami pogovarjali, družili,  izvajali delavnice 
socialnih veščin… Predvsem pa vam bomo 
ponudili prostor za izražanje. Lepo vabljeni!
Vstop: prost

MC Krško, od torka do petka med 14.00 in 
17.00

Karaoke

V Mladinski center Krško se vračajo karaoke. 
Brez strahu in brez sramu poprimi za mikrofon 
in pokaži kaj znaš. 
Vstop: dobra volja

MC Krško, 1. 6. 2018, ob 21.00

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

Delovni čas:

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

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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Športno društvo Plavalček 
vabi na:

Športno društvo Plavalček, Ulica Anke Salmičeve 8 b, 
8273 Leskovec pri Krškem, 

e-mail: sdplavalcek@gmail.com, gsm: 031 540 686

5. th INTERNATIONAL PLAVALČEK SWIMMING 
COMPETITION FOR DISABLED

5. MEDNARODNI PLAVALČKOV MITING 
V PLAVANJU ZA INVALIDE

BAZEN BRESTANICA
 sobota, 2. junij 2018, ob 15. uri

OUTDOOR SWIMMING POOL 
BRESTANICA 

Saturday, 2. June, 2018, at 15. p.m.

EVROSAD d.o.o. Krško je vodilni proizvajalec 
sadja v Sloveniji. Čeprav smo veliki, spoštujemo 
in cenimo delo vsakega posameznika, saj so ravno 
naši zaposleni tisti, ki skrbijo, da so pridelki najvišje 
kakovosti. 

Podjetje želi okrepiti svoj tim sodelavcev, zato 
medse vabi delavne, poštene in odgovorne ljudi, 
z občutkom za sočloveka.

Razpisujemo delovna mesta za:

• Prebiralec sadja  
(od I. do V. stopnje izobrazbe)

• Sadjar traktorist  
(od I. do V. stopnje izobrazbe + F kategorija)

• Viličarist  
(od I. do V. stopnje izobrazbe + izpit za viličar)

Če se v opisu najdete, potem vas vabimo, da nam 
svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov 
bojana@evrosad.si ali z navadno pošto na naslov: 
Evrosad d.o.o. Krško, Cesta 4. julija 134, 8270 
Krško, najkasneje do 1. 6. 2018.

C: 10 M: 100 Y: 100 K: 10  R: 198 G: 29 B: 35  PANTONE 1797 C, 1797 U

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2018/2019, ki bo v soboto, 26. maja 2018,  
ob 9. uri v dvorani Glasbene šole Krško.

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

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

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

V Termoelektrarni Brestanica smo se odločili, 
da bomo odprli vrata lokalni javnosti, zato vas vabimo na

DAN ODPRTIH VRAT 
v soboto, 26. maja 2018, od 9. do 11. ure.

Želimo vam predstaviti najnovejšo pridobitev - nov plinski blok PB 6 
kot tudi ostalo tehnologijo v Termoelektrarni Brestanica. Osrednja predstavitev 

bo ob 9. uri, organizirali bomo tudi vodene oglede postrojev elektrarne.

Veselimo se srečanja z vami.
Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

Varuhinja človekovih
pravic v Krškem

Sreda, 6. 6. 2018

Pogovor z varuhinjo in svetovalci
ter prijava kršitev

            
Prijavite se na 030 720 225 

do 4. 6. 2018 do 15. ure 
*Če potrebujete tolmača za znakovni jezik, 

nam sporočite v pisni prijavi na info@varuh-rs.si.
Naglušnim omogočamo pogovor ob pomoči indukcijske zanke.Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

(Fotogra�ja: Stane Jerko)

Prostori občine Krško
Cesta krških žrtev 14

BREŽICE – Vokalna skupina Aria iz Dobove je 4. maja s kon-
certom ob petletnici delovanja, poimenovanim Prepetih 5, 
nabito polno Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice 
dvignila na noge in dokazala, da sta lahko vložen trud in ta-
lent bogato nagrajena.

Stoječe ovacije in bučen aplavz sta bila samo še pika na i celotne-
mu dogajanju, ki ni nobenega pustilo ravnodušnega. Vsak v dvo-
rani je doživel večer vrhunskega petja in ujemanja glasov, za kar 
so bile poleg »Ariel«, kot same sebe imenujejo članice VS Aria, 
zaslužne tudi članice Ženskega komornega zbora ČarniCe, ki so 
nastopile kot gostje večera. Občinstvo je prisluhnilo širokemu 
repertoarju melodij, od rezijske, istrske, prekmurske in sloven-
skih ljudskih, posvetnih, črnske duhovne do zimzelenih in tu-
jih. Po tako dobrem odzivu občinstva brez dodatka seveda ni šlo. 
VS Aria, ki jo sestavljajo Katja Bogovič (umetniška vodja), Anja 
Bogovič, Sara Tomić, Anja Tomše in Ela Urek, deluje kot sek-
cija KD Zvezda Dobova od leta 2013. Ob koncu koncerta jim je 
predsednica sveta JSKD OI Brežice Irena Hribar podelila srebr-
ne Gallusove značke za več kot deset let udejstvovanja na podro-
čju ljubiteljske glasbene dejavnosti, saj so, preden so krenile na 
samostojno pot, pele že v mladinskem pevskem zboru KD Zvezda 
Dobova. Vodja brežiške izpostave JSKD Simona Rožman Strnad 
je dekletom dejala: »Pomembno je, da še vedno žarite, ko pojete. 
Ohranite to še naprej pri svojem kvalitetnem poslanstvu, ki ga op-
ravljate.« Predsednica KD Zvezda Darinka Cvetko Šegota je de-
kleta označila kot »grlice, ki ste odrasle in obšle svet ter s svojim 
petjem navdušujete v domačem in tujem logu«.

Za čudovit koncert so se zahvalili in dekletom zaželeli še veli-
ko uspešnih nastopov tudi predstavniki društev, s katerimi VS 

Aria redno sodeluje. Sara To-
mić je koncert zaključila z na-
slednjimi mislimi: »Današnji 
večer je bil kratek sprehod po 
naši poti. Od upajočega začet-
ka pa do danes je minilo pet 
čudovit let. V tem času smo 
naredile kakšen predolg ovi-
nek, se spotaknile ob kamen 
ali pa dobile žulje zaradi pre-
velike zagnanosti, vendar smo 
spoznale tudi nekaj pomemb-
nega – lepo je deliti pot z ose-
bami, ki jih imaš rad, kajti po-
tem veš, da nikoli ne boš ostal 
sam.« Pevkam so na koncertu 
priskočili na pomoč Tilen Ba-
jec, Rok Jurečič (oba na kla-
virju), Nejc Rožman (tolkala) 
in Tina Bogovič (flavta), pro-
gram je povezovala Katja Stoj-
nić, vezno besedilo pa je sesta-
vila Klara Eva Kukovičič.
 R. Retelj

KRŠKO – Simfonični orkester Glasbene šole Krško je 19. 
maja v veliki dvorni Kulturnega doma Krško s slavnostnim 
koncertom pod naslovom »K večnemu miru - glasbeni etos 
za 21. stoletje« obeležil 25-letnico delovanja. 

Orkester se je z nastopom in izborom repertoarja ob obeležitvi 
25-letnice delovanja kritično odzval na zaskrbljujoče dogajanje 
v svetu, ki ga zaznamujejo vojne, rastoča napetost med narodi in 
vzpon avtoritativne politike. »Kljub tragičnim izkušnjam iz prete-
klosti se zdi, da je potrebno ponovno opozorilo na temeljno spoz-
nanje, kako mir ni samoumeven,« so zapisali v sporočilu. Tako sta 
glasbeni dogodek kot poziv k miru še dodatno popestrila s pe-
sniškimi citati mlada recitatorja Maja in David, kot gostje pa so 
nastopili združeni zbori Posavja in Dolenjske pod vodstvom di-
rigentov Andreja Resnika in Katarine Štefanič Rožanec.

Zbrane je nagovorila predsednica orkestra Tatjana Vakselj, ki je 
podala nekaj besed o prehojeni poti orkestra in navedla, da sega 
zgodba o zamisli nastanka v leto 1992, ko se je porodila v glavi 
takratnega ravnatelja Glasbene šole Krško prof. Draga Gradi-
ška in se udejanila prihodnje leto, ko se je orkester že predsta-
vil na reviji v Sevnici. Po besedah Vaksljeve so polni vtisov zrli 
v prihodnost in izvedli številne samostojne koncerte, sodelovali 
na raznih prireditvah in se odzvali na dobrodelne dogodke. Leta 
1996 so posneli svojo prvo CD ploščo, pot pa jih je zanesla tudi 
preko državnih meja. Orkester šteje okoli 90 članov in članic, ki 
jih po besedah govornice skupaj druži trdna vez in ljubezen do 
glasbe. Veselje, da nadaljujejo njegovo začeto delo, je izrazil tudi 
Gradišek, ki je obudil nekaj spominov na svojo pot z orkestrom. 
 M. Hrvatin

Krški simfoniki »K večnemu miru«

Peter�Gabrič�je�dirigent�orkestra�od�leta�2009.

Med petjem še vedno žarijo

Cvetko�Šegota�je�»Arielam«�namenila�knjižne�nagrade.
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Izberi drugačno pot.

Novi
Renault CAPTUR

z 0%
obrestno mero*

400€ 
staro za novo***

200 € za nakup
dodatne opreme**

07 391 81 14

Poraba pri mešanem ciklu 3,6 – 5,6 l/100 km. Emisija CO2: 95 – 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0372 – 0,0407 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00034 – 0,0021 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,02 – 39,97. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

renault.siRenault priporoča

* Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja.
** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali kupon za nakup kolesa Pony by Renault za 99€. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si
*** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega avtomobila Renault Captur priznamo 400 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anja Medvešek, Gabrijele 

– deklico,
• Sergeja Kržan, Črnc – 

deklico,
• Meta Škoda, Šedem – 

deklico,
• Manca Knez, Brežice – 

deklico,
• Tadeja Romih, Krško – 

dečka,
• Nika Sajko, Ravne pri 

Zdolah – deklico,
• Milena Hudorovac, Krško 

– deklico,
• Sarenka Hudorovac, 

Kerinov Grm – deklico,
• Mateja Bogovič Zevnik, 

Mali Kamen – 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

Martina�Petelinc�iz�Sel�pri�Dobovi�in�Miroslav�Hriberski�
iz�Svete�Nedelje�(Hrvaška),�14.�april�2018,�grad�Brežice�
(foto:�Gregor�Molan)

poroke

• Gregor Kos iz Krmelja in 
Nina Medved iz Zagorja 
ob Savi,

• Blaž Keršič iz 
Lončarjevega Dola in 
Jelena Gumbas iz Sevnice,

• Primož Kotnik in Mateja 
Bobič, oba iz Brežic,

• Andrej Mrgole in Nuška 
Mrgole, oba z Jelš,

• Žiga Avguštin in Nina 
Petrovič, oba s Senovega,

• Kristijan Lanšček z 
Dolenjih Skopic in Patricija 
Vevar s Kremena.

ČESTITAMO!

po sledeh naše dediščine

Žganje je imelo boljši okus
BUKOŠEK – Od ročne gasilske brizgalne, imenovane Rogin, 
z Velikega Cirnika pa tokrat h kotlu za žganjekuho, ki ga 
najdemo med kar približno 3500 predmeti v bogati zbirki 
starin pri Ludviku Rezlju v Bukošku. Star je več kot sto let, 
njegova posebnost pa je v tem, da je bil lončen in ne bakren 
kot večina kotlov. Izdelava iz gline je pomenila tako pozi-
tivne kot negativne lastnosti.

Lončen kotel so 
strastnemu zbi-
ralcu starin Lud-
viku Rezlju leta 
2010 prinesli čla-
ni družine Opravž 
iz Bukoška. Žganje 
so v njem kuhali 
že njihovi prastar-
ši in kotel spravili 
na podstrešje, ko 
ni bil več v uporabi. Kotel je debelejši, ker je iz gline, in je zato 
dlje držal toploto. Pri delu z njim so morali biti zelo previdni, 
saj je v primerjavi z bakrenim veliko bolj občutljiv na udarce, 
zaradi varnosti, da ne bi počil, je tudi pleten z žico. Znano je, da 
so lončene kotle izdelovali na širšem območju Posavja, a jih za-
radi zahtevnejše izdelave ni bilo veliko, v brežiški občini so jih 
tako verjetno imeli samo trije kmetje. Ker so imeli doma sad-
je, primerno za kuhanje žganja, so jih seveda tudi uporabljali. 
Žganje, kuhano v lončenem kotlu, je imelo boljši okus kot tis-
to v bakrenem, prav tako je bilo možno pridobiti večjo količi-
no, naenkrat so lahko skuhali od 40 do 45 litrov žganja, več ga 
niti niso smeli napolniti. O njem je znana tudi zanimiva situa-
cija, ki se je pripetila njegovim lastnikom. V času stare Jugosla-
vije je oblast sprejela zakon, s katerim je bila prepovedana žga-
njekuha v bakrenih kotlih. K Opravževim je nekega dne prišel 
finančni uradnik in preverjal, v kakšnem kotlu se kuha žganje. 
Misleč, da je njihov kotel bakren, jih je že imel namen oglobiti, 
a ko je po dolgem prepričevanju ugotovil, da je kotel dejansko 
lončen, je moral svojo namero kar malo z jezo opustiti. Še ena 
zanimivost: poleg lončenega v Rezljevi zbirki stoji bakren ko-
tel, last kotlarja Bitenca iz Brežic, ki ga je izdelal za mojstrski 
izpit, star pa je približno 80 let.  R. R.

PAVLOVA VAS – 15. maja je lep jubilej, 90 let, praznovala Zofka 
Kene iz Pavlove vasi, ki je zadnja leta štiri leta stanovalka doma 
starejših v Brežicah. Ob jubileju smo ji prišli voščit predsednik 
sveta KS Pišece Peter Skrivalnik, aktivistke RK Pišece, predse-
dnik KO združenja za vrednote NOB Jože Zagmajster in predse-
dnica OZ RK Brežice Antonija Zaniuk. Lepo presenečenje so ji 
pripravile tudi ljudske pevke Žejno. Skupaj z njimi je zapela tudi 
gospa Zofka, saj je še vedno čila in korajžna. Vesela je bila obi-
ska svojih krajanov, še posebej pa je ponosna na svoje domače – 
dve hčeri in vnuke.� Eva�Jagrič

90 let Zofke Kene

Jubilantka�z�obiskovalci

Dan
e

25. maj 2018
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r

Pridružite se nam!

Druženje ob igrah, pravljicah 
in ustvarjalnicah

za vse generacije

Petek, 25. maj, ob 9.30
rozalkin dan v  G l a s b e n i  š o l i  K r š ko
s pravljičarkami iz knjižnice, z otroki iz Vrtca Raka, Vrtca 
Leskovec pri Krškem (enota Peter Pan, Veliki Podlog), 
Vrtca Senovo ter učenci in učitelji Glasbene šole Krško.

Petek, 25. maj, od 16. ure
o s r e d n j a  e n o t a  Va l va s o r j e ve  k n j i ž n i c e
i n  m e s t n i  p a r k

1 6 . 0 0
slovesni začetek 
pravljično tkanje
1 6 . 3 0
ustvarjanje in igre
kdo je kdo in kaj je kaj  D O M O Z NA N S K I 
S P O M I N  ( d o m o z n a n s k i  o d d e l e k  k n j i ž n i c e )

včasih in danes igraje z roko v roki 
I G R A L N O  P O P OTOVA N J E  P O  K U LT U R N I 
D E D I Š Č I N I  K R Š K E G A   ( K l avd i j a  Š i š ko  M o ž g a n , 
Re n a t a  K o m a t a r )

rišem mesto  L I KOV NA  D E L AV N I C A  Z 
A K A D.  S L I K A R J E M  R A J KO M  Č U B RO M

igrive podobe  S E S TAV L JA N J E  M O Z A I K A
( v  s o d e l ova n j u  s  K D,  e n o t o  M e s t n i  m u ze j  K r š ko )

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

1 7 . 0 0
dalmatin in jaz  F OTO G R A F I R A N J E 
(v sodelovanju z JSKD, OI Krško)

1 8 . 3 0
nagovor predstavnika občine krško
modro pišče  L U T KOV NA  P R E D S TAVA
L U T KOV NA  S K U P I NA  BU K V I C A

Prireditev je podprla Občina Krško. 

več na www.knjiznica-krsko.si

P OV E Z OVA L E C  P RO G R A M A :  rok bohinc

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

• Anja Cugelj, Brežice – 
deklico.

ČESTITAMO!

Delite spomine in predmete

80ta so bila  
leta ... v Kr©Kem
V Mestnem muzeju Krško zbiramo predmete za razstavo,  
ki obeležuje čas med leti 1980 in 1991. Vabljeni vsi, ki še hranite 
predmete iz tega časa, da jih posodite ali podarite za razstavo.

Odprtje razstave 80ta so bila leta ... v Krškem bo na Poletno 
muzejsko noč, 16. junija 2018, ob 20. uri, v Mencingerjevi hiši.

©port: športni dresi, medalje, plakati, športni rekviziti (smuči, 
žoge, loparji, …), Vučko, OI Sarajevo, fotografije športnih dogodkov
Prosti Ëas: družabne igre, otroške igrače, značke, spominske 
knjige, stripi, razglednice, fotografsko gradivo različnih javnih in 
zasebnih praznovanj
Zdravstvo in osebna nega: embalaže zdravil, kozmetike…
Gospodarstvo: fotografsko in drugo gradivo podjetij Tovarna 
celuloze in papirja Djuro Salaj, Kovinarska, Metalna, SOP, Labod, 
Lisca, Jutranka, delavska oblačila in pripomočki
Glasba: glasbila, gramofon, kasetofon, kasete, plošče
ostalo: plakati političnih strank, materiali obveščanja in 
fotografije referenduma za samostojnost, kurirčkova pošta, štafeta, 
letovanja (Nerezine), kresovanja in prvomajska praznovanja, star 
denar, oblačila, obutev, časopisi, materiali ob drugih pomembnih 
javnih praznovanjih…

Predmete prinesite ali nas pokličite:
07 492 10 98, nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si

PANTONE 348 c

www.PosavskiObzornik.si
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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

STANKO NAGLIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V 80. letu nas je zapustil naš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, krajanom, 
prijateljem, znancem in kolektivu Vrtca Krško za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje ter sveče. Hvala Društvu upokojencev Raka in 
Društvu izgnancev Slovenije, pogrebni službi Blatnik, gospodu 
župniku za opravljen obred in pevcem za lepo zapete pesmi.
Posebna zahvala Lovski družini Raka za ganljive besede ob slovesu 
in zadnjem pozdravu.

iz Površja 15 pri Raki.

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin�je�nate

in�hvaležna�misel
luč�je,�ki�ne�ugasne.

MARIJE TOMŠE 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše drage mame, tašče, babice, 
prababice, sestre, tete, sestrične in botre

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za izrečena 
sožalja, darovane sveče in denarno pomoč. Posebna hvala sosedom 
iz Podlubnika v Škofji Loki, ki so se prišli poslovit. Zahvala zdravniku 
dr. Cesarcu in osebju Doma upokojencev Brežice, družini Ogorevc 
iz Piršenbrega, sosedoma Jelki in Francu Šetinc. Zahvaljujemo 
se župniku Mateju za opravljen obred, DU Dobova-Kapele, ZZB 
za vrednote NOB, DIS Dobova, praporščakom, nosilcem zastave 
in križa, g. Petelincu za zaigrane melodije, pevcem za žalostinke, 
govorniku Deržiču, pogrebni službi Žičkar, Francu Šavriču in gostilni 
Cetin. Iskrena hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam 
pomagali, ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

roj. Šavrič, iz Sel pri Dobovi

PEPCE KOMOČAR

ZAHVALA

s Čateža ob Savi

Žalujoča: hčerka Bernardka z družino in vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
ter vsem, ki ste se še zadnjič poklonili njenemu spominu. Hvala za 
vsa ustna in pisna sožalja, za podarjene sveče in darovane svete 
maše. Hvala pogrebni službi Žičkar, izvajalcu Tišine, gospodu 
župniku Jožetu Packu za lepo opravljen cerkveni obred in izbrane 
besede, cerkvenim pevcem z gospodom Ignacem Slakonjo za zapete 
žalostinke, nosilcem praporja, zastave in križev: gospodu Škofljancu, 
gospodu Račiču, gospodu Pircu, gospodu Špileku in gospe Ivanjškovi 
ter Cvetki Predanič za vso pomoč. Posebna zahvala velja gospe Jožici 
Stezinar za nadvse ganljiv govor ob odprtem grobu. Hvala gostilni 
Strniša z Jesenic na Dolenjskem za gostinske storitve.

Iskrena hvala vsem, ki boste na našo mamo ohranili lep spomin in 
kdaj postali ob njenem zadnjem počivališču.

Ob neizmerno boleči izgubi naše drage
mame, babice, prababice, tašče, sestre,

tete, sestrične, botre in svakinje

Ostala�boš�večno�v�naših�srcih.

JOŠKA ZORIČIĆA 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih 
trenutkih, nam izrekali sožalje ter darovali sveče in za svete maše. 
Posebna zahvala voznikom reševalnih vozil ZD Brežice, patronažni 
sestri Vasji, dr. Teji Lipovšek - Motore, O. I. in N. K. Ljubljana, 
internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, župniku, pevcem in 
pogrebni službi Komunale. Še enkrat hvala vsem.

iz Brežic

Kako�srčno�si�si�želel,� 
da�bi�med�nami�še�živel, 

a�usoda�ni�hotela�in�prezgodaj�te�je�vzela.

Žalujoči: vsi njegovi

MILAN LISEC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Zapustil nas je dragi mož, oče,
dedek, pradedek in brat

z Loga pri Boštanju.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za podarjeno cvetje, sveče in tople besede ob njegovem zadnjem 
slovesu. Hvala pogrebni službi Komunale Sevnica, pevcem s Šmarčne 
in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Vsem, ki ste darovali za svete maše ter kako drugače pomagali, 
iskrena hvala. Hvala tudi kolektivu Trubarjevega doma upokojencev, 
kjer je bival zadnje mesece svojega življenja.

VERA KOCJAN

ZAHVALA

družina Kocjan

V 80. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama, babika in teta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za darovanje cvetja, sveč, za ustno in pisno izraženo sožalje 
in spoštovanje, ki ste ji ga izkazali, ko ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Posebna zahvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram in 
ostalemu osebju internega oddelka I in II Splošne bolnišnice Brežice, 
gospe Meti Humar za besede slovesa ter gospodu župniku Milanu 
Kšeli za opravljen obred in sveto mašo. Hvala pogrebnemu podjetju 
Komunala Brežice za organizacijo pogreba in Moškemu pevskemu 
zboru Kapele za odpete žalostinke.

iz Brežic, Ulica kozjanskih borcev 38.

Življenje�je�poseben�dar,
in�če�ga�obogatiš�z�ljubeznijo,

plemenitostjo�in�življenjsko�modrostjo,
živi�tvoje�poslanstvo�tudi�v�večnosti.

Draga naša mama in babika,
iskrena in srčna hvala za ljubezen in življenje, ki smo ju delili s teboj 
na tej zemeljski poti. Naj te mir in tišina tvojega domačega zavetja ter 
ljubezen in srčna toplina vseh najbližjih spremljajo v tihi, spokojni 
Večnosti.

Tvoj sin Stane z ženo Lidijo ter vnuka Christian in Kevin

Poslovila se je 

Jadranka Gabrič
V začetku sončnega maja nas je 
presenetila žalostna vest, da je mnogo 
prehitro obstalo srce naše nekdanje 
sodelavke Jadranke Gabrič. Univerzitetna 
diplomirana pravnica Jadranka Gabrič 
se je po zaposlitvah v takratnih podjetjih 
Djuro Salaj in IGM Sava Krško na Občini 
Krško zaposlila 1. februarja 1996 kot 
svetovalka predstojnika na oddelku za 
gospodarske dejavnosti. Že naslednje leto, 
natančneje 15. 1. 1997, je prevzela mesto svetovalke župana 
za pravna vprašanja v takratnem Uradu župana. S 1. 11. 1999 
je zasedla mesto svetovalke predstojnika za pravna vprašanja 
v Službi za pravne in splošne zadeve, z oktobrom 2001 pa 
prevzela vodenje oddelka za družbene dejavnosti, kjer je 
vodila delovanje občinske uprave na področjih izobraževanja, 
kulture, sociale in športa vse do septembra 2010, ko je vse do 
upokojitve aprila 2014 prevzela vodenje Službe za pravne in 
splošne zadeve. 

Ravno zaradi njenega strokovnega znanja, osebne 
angažiranosti in vztrajnosti so bili zastavljeni in uresničeni 
številni projekti in naložbe v občini Krško, predvsem na 
področju šolstva in kulture. 

Jadranke Gabrič se bomo spominjali kot srčnega človeka s 
posluhom in občutkom za sočloveka, kot odgovorne in marljive 
sodelavke, ki je razumela pomen odgovornega javnega 
uslužbenca v odnosu do svojega lokalnega okolja in občanov. 
V delovnem okolju občinske uprave Občine Krško je zapustila 
velik pečat ter s svojim zgledom dokazala, da je vse mogoče. 
S svojo predanostjo je dosegala zmage na mnogih področjih. 
Znala je spodbuditi sodelavce, jim bila zgled, mlajšim kolegom 
mentorica ter mnogim prijateljica.

� Mag.�Miran�Stanko,�župan�občine�Krško

IN MEMORIAM

MAKS SENIČAR

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga močno pogrešamo

Te dni mineva dolgih petnajst let,
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil

naš najdražji mož, ata in stari ata

Iskrena hvala vsem, ki mu prinašate cvetje, prižigate sveče in 
postojite ob njegovem grobu.

iz Podvrha pri Zabukovju.

Nihče�ne�ve,
kako�neskončno�dolgi

so�dnevi�in�noči,
ko�tebe,�dragi�ata,
več�med�nami�ni.

BREŽICE – Lokalni odbor Levice za spodnje Posavje je 21. maja v 
Mestni hiši v Brežicah pripravil pogovorni večer z naslovom Sta-
novanjske zadruge – alternativna pot do strehe nad glavo. Uvo-
dno predavanje je podal Blaž Habjan, član Mreže za prostor in 
ustanovitelj novomeške stanovanjske zadruge Tovarna. Predsta-
vil je trenutno stanje v državi, ki je precej zaskrbljujoče, saj se že 
od Jazbinškovega zakona naprej ni nihče resno ukvarjal s stano-
vanjsko problematiko. Fond stanovanj je v najslabšem stanju v 
Evropi in kar 50 odstotkov 35-letnikov živi pri starših. Nato je 
spregovoril o stanovanjskih zadrugah in podrobno predstavil 
švicarski model, ki se mu zdi še najbolj primeren. Po predava-
nju so poslušalci postavili cel kup vprašanj in tudi to kaže, da je 
stanovanjska problematika pri nas še kako pereča.  A. R.

Pogovor o stanovanjskih zadrugah

Še veliko krajev brez hidrantov
PEČICE – V zvezi s požarom, v katerem je 13. maja v celoti zgo-
rela mizarska delavnica v Pečicah in v katerem naj bi po ne-
strokovni oceni nastalo za okoli 300.000 evrov škode, nam je 
pisal bralec, ki je pohvalil odziv vseh sodelujočih gasilskih dru-
štev pri gašenju požara, hkrati pa opozoril, da so morale gasil-
ske cisterne po požarno vodo tudi do 20 kilometrov stran, saj 
v samem kraju ali v neposredni bližini ni hidranta. O tem, kako 
je urejeno hidrantno omrežje v brežiški občini, smo povpraša-
li vodilne pri Gasilski zvezi Brežice. Poveljnik Darko Lesko-
vec nam je odgovoril, da je hidrantno omrežje stvar upravljav-
ca vodovodov, v tem primeru Komunale Brežice. Po zakonu bi 
morala biti razdalja med hidranti v strnjenem naselju 80 me-
trov, za stanovanjsko gradnjo pa je določena razdalja 150 me-
trov. »Pečice niso edini primer, v občini Brežice je še veliko 
naselij, ki nimajo hidrantov ali pa imajo hidrante brez kvalite-
tnega pretoka vode, tako da bo treba na tem področju še veli-
ko postoriti,« pravi Leskovec. Kot pravi, brežiška občina žal še 
vedno nima ustreznega vodovodnega omrežja, ki bi omogoča-
lo nanj postaviti hidrante. Dodaja še, da njihove gasilske enote 
izvajajo redna preverjanja pravilnega delovanja hidrantov, saj 
je preverjanje količine požarne vode, ki jo lahko koristijo, ena 
od osnovnih nalog javne gasilske službe. O tem tudi redno ob-
veščajo komunalo in beležijo sezname.  R. R.

www.PosavskiObzornik.si
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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. 

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

HERMINE ZUPANČIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in sveče. Hvala 
vsem, ki ste ji dali kvaliteto življenja, jo spremljali in razveseljevali, 
ji bili v oporo in pomoč ter jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti. 
Posebno se zahvaljujemo patronažni sestri Poloni in Centru za 
socialno delo, enoti za pomoč na domu, katera nam je pomagala 
in nam stala ob strani v zadnjih trenutkih. Hvala pogrebni službi 
Kostak, Cvetličarni Lilija za čudovite aranžmaje, Rajhenburškemu 
oktetu za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine in g. župniku za lepo 
opravljen obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste si vzeli čas, se ji s spoštovanjem poklonili 
in v cvetu pomladi pospremili k večnemu počitku.

Babi, naj ti bo lepo, kjer si, nekoč se zopet srečamo! Radi te imamo!

rojene Vodopivec, iz Leskovca pri Krškem

Ob boleči izgubi naše drage mami, babi, 
sestre, tete, botre in bivše uslužbenke SDK

DIMETA SUVAJČEVIĆA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Ob izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nam 
pomagali, se poklonili njegovemu spominu ter ga pospremili na 
zadnji poti.

iz Brestanice

In�pride�dan,
ko�se�končajo

zadnje�upajoče�sanje�…

BARICE DEJANOVIČ 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi žene, mame, babice, prababice, 
sestre, tašče, tete in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala internemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin. 

iz Brežic

Zaman�je�bil�tvoj�boj, 
zaman�vsi�dnevi�tvojega�trpljenja, 

bolezen�je�bila 
močnejša�od�življenja.

ANE LEVIČAR

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste se poklonili njenemu spominu, izrazili sožalje, podarili sveče 
in svete maše. 

Hvala g. župniku Alfonzu Grojzdku za obred in nagovor. Hvala osebju 
Splošne bolnišnice Novo mesto, pevcem z Rake, pogrebni službi 
Kostak in osebju Gostilne Murko za gostinske usluge.

Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

s Ceste 1, Krško

Ob izgubi naše drage mame

NEŽE SEMENIČ

ZAHVALA

Žalujoči: sin Robi in hčerka Marinka z družino

Ob slovesu naše drage mame,
tašče, babice, prababice in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v teh težkih trenutkih delili z 
nami bolečino, nam priskočili na pomoč, izrazili sožalje, podarili 
sveče ter darovali sv. maše in denarno pomoč.

Hvala g. župniku, g. Ignacu Slakonji, pogrebni službi Žičkar, izvajalcu 
Tišine, Turistični kmetiji Pri Martinovih ter vsem, ki ste s prijazno 
mislijo počastili njen spomin in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

iz Podgračenega

Mama,
ko�pošle�so�ti�moči,
zaprla�trudne�si�oči,

a�čeprav�spokojno�spiš,
z�nami�še�naprej�živiš.

ANICA ZIMŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

iz Dolenje vasi pri Krškem.

V 97. letu starosti nas je zapustila
naša draga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala patronažni sestri ge. Ani Vodeb za nesebično pomoč. 
Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, g. župniku, vnuku Borisu za govor, 
pevcem, praporščakoma in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo imenovali.

MARIJE BOŽIČ - MINKE

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Za�dobroto�tvojih�rok
ostala�je�beseda�hvala,

ki�v�srcu�bo�ostala
in�večno�lep�spomin�na�te.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in vsem, ki jih posebej nismo imenovali.
Hvala vam za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, darovane sveče, 
denarno pomoč in svete maše. Zahvala tudi gospodu župniku 
Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred, pevcem ter pogrebni 
službi Žičkar.
Hvala vsem, ki ste našo Minko v tako velikem številu pospremili k 
večnemu počitku.

iz Ivandola 7

Ob boleči izgubi naše drage
žene, mame, stare mame, sestre,

tete, svakinje, tašče in dobre sosede

JADRANKE GABRIČ

ZAHVALA

Žalujoči: mož Toni ter sinova Primož in Miha z družinama 

Ob boleči izgubi ljube žene, mame in babice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in izrekli sožalje. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste pomagali pri 
organizaciji pogrebne slovesnosti.

s Senovega

Življenje�niso�dnevi,
ki so minili,

temveč�dnevi,
ki�smo�si�jih�zapomnili.

(Pjotr A. Pavlenko)

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

IVAN LAPUH

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našemu Atu ob poslednjem 
slovesu izkazali spoštovanje in ga pospremili k večnemu počitku. 
Hvala za izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala gospodu župniku 
Milanu Kšeli za opravljen obred, gospodu Berstovšku za besede 
slovesa, pevcem, gasilskim društvom, veteranom, komunali in vsem, 
ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Brezine

Vsi,�ki�jih�imamo�radi, 
nikdar ne umro, 

le�v�nas�se�preselijo 
in�naprej�živijo, 

so in tu ostanejo.

Žalujoči: vsi njegovi

KRMELJ – Letos mineva dvajset let, odkar so na pobudo Sil-
ve Dobnik pri Društvu upokojencev Krmelj organizirali po-
hodniško skupino. Zaradi bolezni je Dobnikova zapustila 
pohodniško skupino, organizacijo pohodov pa je prevze-
la Milena Papež. 

V lanskem letu je skupina prehodila kar nekaj daljših poti, prila-
gojenih starejšim in mlajšim upokojencem. Med drugim so obi-
skali staro božjepotno cerkev Marijinega vnebovzetja na Topo-
lovcu, pa Kovačev hrib, vinorodno Kamenško, vas Škovec itd.  »Na 
pohodih znova in znova spoznavamo lepoto naše okolice in velik 
napredek okoliških kmetij. Rečemo še kakšno besedo z ljudmi, ki 
jih srečamo, in tako pot hitreje mine. Že dvajsetič sta nas gostila 
na Jeprjeku Silva in Janez Močan, velikokrat se ustavimo v Ho-
čevarjevi in Knezovi zidanici na Malkovcu,« je sporočila Milena 
Papež in omenila tudi skupino žensk, ki se vsako jutro poda na 
pot proti Gabrijelam, osem članic krmeljske pohodniške skupi-
ne pa se redno udeležuje vadbe in kopanja v Šmarjeških toplicah. 
»Za zdravo telo poskrbijo upokojenke tudi pri redni telovadbi pri 
vaditeljici Ini Toropejevi, šestnajst udeleženk, članic Koronar-
nega društva Sevnica, pa v Krmelju dvakrat tedensko vadi v te-
lovadnici,« je še dodala in povabila, naj se skupini pridružijo vsi 
tisti, ki želijo jesen življenja preživljati na aktiven način.  S. R.

Krmeljska pohodniška skupina

Krmeljska�pohodniška�skupina�je�zelo�dejavna.
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Prodam bukova in mešana 
drva, okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574 

Prodam ječmen po 0,20 €/kg. 
Tel.: 041 755 334 

Prodam škropilnico z el. mo-
torjem in 120 m cevi. 
Tel.: 051 392 451

Prodam rotacijski plug na 
dva vijaka in rezervne dele za 
Muto. Tel.: 030 694 956

Prodam kosilnico SIP britev 
165, ohranjeno; plug IMT 755, 
10 col in škropilnico Agrome-
hanika Kranj, 220 l, s 6-m pa-
licami, letnik 2003, kot nova. 
Tel.: 041 233 834

Prodam koruzo v zrnju, cena 
po dogovoru. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

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

Prodam mešana drva: ostreš-
je, bukev in oreh, cepljeno 40 
cm, cca. 20 m3. 
Tel.: 031 773 448 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Ugodno prodam VW Up, 
5/2012, vreden ogleda. 
Tel.: 07 49 27 299

Prodam Golf 1,9 TDi, let. 
2007, 148.000 km, dobro oh-
ranjen. Tel.: 031 615 722

KMETIJSTVO

Prodam kultivator Honda F 
600 in krožne brane. Cena po 
dogovoru. Tel: 030 613 006

Prodam snežno frezo, ugodno. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam pajka na 2 vreteni, 
lepo ohranjenega, za simbo-
lično ceno. Tel.: 041 812 318

Prodam železni gumi voz, 
otroški tricikel s strehico (1-3 
let) in različne knjige. 
Tel.: 041 215 828

Prodam vrtno kosilnico Gar-
deline, samostojni pogon, cena 
100 €, in kosilnico Husqvarna 
na laks, z ročajem, cena 80 €. 
Tel.: 031 452 800

Prodam kosilnico BCS, pri-
merno za hribovit teren. 
Tel.: 040 295 510

Prodam traktorski cepilec drv, 
pajka SIP VO 4, rotacijski mul-
čer 125 ter traktor Fordson 
Dexta, 35 KS. 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

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica

NEPREMIČNINE
Prodam gradbeno parcelo v 
izmeri 10 arov (zazidljivega 9 
arov) ali celo parcelo v velikos-
ti 70 arov. Gorenja vas pri Le-
skovcu. Tel.: 040 309 402

Prodam kmetijsko parcelo 
(36 arov) tik ob glavni cesti Ve-
lika Dolina – Ponikve. Lepa lo-
kacija, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 860 260

Ugodno prodam stanovanje v 
Krškem v izmeri 65 m2, EI: da. 
Tel.: 041 769 813

V Krškem in Brežicah oddamo 
več sob. Tel.: 031 421 102

Oddam poslovni prostor, 125 
m2, na Cesti 4. julija 44 (na-
sproti pošte) v Krškem. 
Tel.: 041 813 085

Oddam v najem gostinski 
lokal v Krškem, velikosti 
cca. 100 m2. Terasa in ve-
lik parkirni prostor. 
Tel.: 041 679 189

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

AVTOMOBILIZEM

Prodam Golf Plus 1.6, dizel, le-
tnik 9/2010, rdeč, prevoženih 
53.230 km, prvi lastnik. Avto je 
kot nov. Tel.: 051 884 658 

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

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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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

Info: 031 304 239, Silvo 
www.nnrn.si

VIKEND, Sevnica, Telče
Cena: 55.000 €

Leto izgradnje: 1985
Velikost: 78 m², EI: G

Velikost zemljišča: 1.259 m²

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Nevenki Krevs, Dol. Podboršt 12, 8210 
Trebnje. 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. TONIJA VERDERBERJA & MARJAN ZGONC - 
   Velika bela ptica
 2. (6.) Ans. DOLENJSKIH 5 - Jaz sem ta
 3. (1.) TONE ŽAGAR - V Kamniški Bistrici
 4. (2.) VRAŽJI MUZIKANTI & SAŠA ZAMERNIK - 
   Kako je mogoče
 5. (-.) Skupina GADI - Ker ti
 6. (10.) Ans. MLADI GODCI - Slikar
 7. (5.) Ans. NOVI SPOMINI - Hej, punca
 8. (7.) Ans. UROK - Zbiram poljube
 9. (4.) Ans. PETKA - Prinesi še rundo
 10. (8.) MONIKA AVSENIK, GREGOR AVSENIK & Ans. SAŠA 
   AVSENIKA - Morda pa nekoč

Predlog tega tedna za glasovanje:
Prleški kvintet - Pomlad se prebuja

Kupon št. 416
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, 26. 5. 2018, ob 20. uri
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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!

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 (12/2018) bo izšla v 
četrtek, 7. junija 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 31. maj 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

Prodam traktorsko škropil-
nico Agromehanika AGP 200 
EN (U), letnik 2014, rabljeno 
eno sezono. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 435 135

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam kvaliteten cviček 
(200 l) in 100 l frankinje. Cena 
zelo ugodna. Tel.: 031 822 242

Ugodno prodam mešano rde-
če vino (500 l), sorte frankinja, 
žametna črnina, rizling. Zdole. 
Tel.: 041 809 091

Ugodno prodam belo in rdeče 
vino, letnik 2017. Tel.: 031 306 
559, po 17. uri

Prodam vino muškat, bi-
zeljsko belo in frankinjo. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 638 868

Prodam gajbice za krompir, 
kvalitetne (90 kom) oz. me-
njam za teleta, 100 kg (LIM ali 
SIM). Tel.: 031 711 102

Prodam žganje. 
Tel.: 070 245 578

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

Prodam teličko simentalko, 
staro tri mesece, cena 500 €. 
Tel.: 041 290 028

Krškopoljca, 100 kg, in štiri po 
40 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam telico LS, staro 13 
mesecev. Tel.: 031 557 084 

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Bele piščance za rejo ali 
zakol, rjave jarkice v 

začetku nesnosti in rjave 
enoletne kokoši dobite 
vsak delavnik po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, obveščamo vas, 

da imamo 
AKCIJSKO PONUDBO 

dvokilogramskih piščancev 
in mladih jarkic od 

ponedeljka, 28. 5., dalje, 
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

-  29. MAJA AKCIJA mladih rjavih in grahas�h petelinov
 (teža 4 kg),
-  4. JUNIJA prodaja kilogramskih belih piščancev in 
 jarkic pri Mirt Alojzu, Gmajna 28, Raka,
-  5. JUNIJA prodaja na Senovem,
-  VSAK ČETRTEK enodnevni beli piščanci,
-  VSAK TOREK, PETEK rjave, grahaste, črne in bele 
 jarkice.
Vso perutnino lahko naročite na 07 49 73 190 ali 031 676 724.

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA sporoča 
cenjenim strankam da bo

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

Oglas objavite 24.05.2018
Prosim za predogled oglasa.

Oglas naj bo povečan format,tak kot  je bil do sedaj.

lp
Prodam prašiče, težke cca. 40 
kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

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

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

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam diatonično harmoni-
ko Melodija Mengeš, uglasitev 
GCF. Cena 1.500 €. 
Tel.: 051 392 451 

Prodam blazino za magnetno 
terapijo z dodatnim masažnim 
aparatom. Tel.: 051 356 435

Nudim dodatno pomoč sta-
rejšim na domu ter pedikuro 
in manikuro. Tel.: 031 029 345

Invalidski skuter, kot nov, ele-
ktrični, primeren za starejše, 
ugodno prodam. Lahko dos-
tavim. Tel.: 031 443 108

STIKI
Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Iščem žensko, staro pod 60 let, 
upokojenko, za zvezo. 
Tel.: 040 870 039 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Gospo, visoke postave, izo-
braženo in staro do 63 let, za 
skupno življenje s situiranim 
68-letnim gospodom, višje 
postave. Tel.: 070 279 839

Moški, 60 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (120 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

Upokojen, 65-letni, dela-
ven, nekadilec, z lastno hišo, 
preskrbljen iščem gospo do 
60 let s podobnimi lastnosti. 
Avanturistke odpadejo. 
Tel.: 031 495 717

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
Društvo ljubiteljev suhome-
snatih dobrot iz Leskovca pri 
Krškem je bilo 12. maja na 
prireditvenem prostoru pri 
Kmečki zadrugi Krško gosti-
telj 22. finala slovenskih sa-
lamijad, v sklopu slednjega 
pa so izvedli tudi 5. leskov-
ško salamijado. 

Predsednik Jožef Petkovšek 
je povedal, da je 120-člansko 
društvo zbiranje vzorcev su-
hih mesnin lokalnih pride-
lovalcev izvedlo sredi aprila, 
strokovne komisije pa so oce-
nile 103 vzorce. Kakor v pred-
hodnih letih so ocenili največ 
vzorcev salam, in sicer 45, 25 
vzorcev slanin, 18 vzorcev klo-
bas in 15 vzorcev špehovk. V 
kategoriji špehovk je 1. mes-
to osvojil Žiga Sintič z Dolenje 
Pirošice, 2. mesto je komisija 
dodelila špehovki Silva Vide-
ta iz Grobelj pri Šentjerneju, 3. 
mesto pa je osvojil izdelek Mi-
lana Janežiča iz Škocjana. V 
kategoriji slanine je zmagal 
Ivan Prah iz Velikega Podlo-
ga, 2. mesto je osvojil Žan Sin-
tič z Dolenje Pirošice, 3. mesto 
pa Stane Zupančič iz Krške-
ga. Najbolj okusno klobaso je 
po mnenju strokovne komisije 
izdelal Alojz Žabkar z Dolnje 

Obe zmagi za družino Peterlin 

Prekope, drugi je bil Boštjan 
Komljanec iz Malega Mraše-
vega, tretji pa Stanislav Pfle-
ge z Mrtvic. V kategoriji sala-
me je postal zmagovalec Janez 
Peterlin iz Bele Cerkve, drugi 
je bil Milan Janežič iz Škocja-
na, tretje pa Gostišče Felicijan 
z Radne. 

V finale slovenskih salamijad 
se je uvrstilo 81 izmed skupno 
799 salam, ki so jih ocenili na 
predhodno 16 organiziranih 
lokalnih ocenjevanjih. Predse-
dnik Zveze društev salamarjev 
Slovenije Marijan Kulovec je 
za zmagovalca z najokusnejšo 
salamo razglasil Matjaža Pe-
terlina iz Bele Cerkve, 2. mes-

to je osvojil Milan Janežič iz 
Škocjana, 3. mesto pa Andrej 
Košmrlj iz Malega Slatnika pri 
Novem mestu. Med najboljše 
izdelovalce se je s četrtim mes-
tom uvrstila tudi Simona Feli-
cijan z Radne pri Boštanju. V 
sklopu 22. finala slovenskih sa-
lamijad je potekala tudi 9. žu-
panska salamijada, na njej pa 
je s salamami sodelovalo enajst 
županov slovenskih občin. Naj-
okusnejšo je komisiji dostavil 
kostanjeviški župan Ladko Pe-
tretič, 2. mesto je osvojila sala-
ma sevniškega župana Srečka 
Ocvirka, 3. mesto pa salama 
šentjernejskega župana Rad-
ka Luzarja. 
 Bojana Mavsar

Predsednik�leskovškega�društva�Jožef�Petkovšek�(levo)�in�naj-
boljši�salamarji�letošnje�leskovške�salamijade:�Milan�Janežič,�
Janez�Peterlin�in�predstavnik�Gostišča�Felicijan
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26. maja festival 
kraft piva v Krškem

Z namenom oživljanja stare-
ga mestnega jedra se bo tudi 
letos v Krškem odvijal festival 
piva s ponudbo mikro pivo-
varjev MI(KK)RO BEER FEST 
2018. V soboto, 26. maja 
2018, se bo od 14. ure da-
lje predstavilo 12 pivovarjev, 
med njimi tudi tri lokalne pi-
vovarne in lokalni gostinski 
ponudniki s kulinarično po-
nudbo iz naravnih, lokalnih 
sestavin. 

Več: www.visitkrsko.com

Sodelujoče pivovarne:
• Pivovarna Ressel 

(Podbočje) 
• Bohorska Pivovarna 

(Senovo)
• Komunajzer (Novo mesto)
• The HumanFish Brewery 

(Vrhnika) 
• Craft Pivovar MATT (Stara 

Cerkev)
• The Garden Brewery 

(Zagreb)
• Pivovarna APE (Sevnica)
• Lobik Brewery (Maribor)
• Pivovarna Hopsbrew 

(Domžale)
• Pivovarna Berwolf 

(Škocjan) 
• Zmajska pivovara (Zagreb) 
• Pivovara Medvedgrad 

(Zagreb)


