
Nagradili kar 
14 inovacij

Na septembrski nacionalni nivo ocenjevanja so se 
uvrstile tri najvišje ocenjene zlate inovacije regije 
Posavje iz podjetij Kovis d.o.o., Radeče Papir Nova 
d.o.o. in Willy Stadler d.o.o. Poleg njih je na tradici-
onalni podelitvi priznanj najboljšim inovacijam naše 
regije sodelovalo še 11 drugih inovacij.
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Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Nocoj slavnostno v Krškem,
priznanje tudi našemu časopisu
KRŠKO – Z današnjo slavnostno akademijo v Kulturnem domu 
Krško, ki se bo pričela ob 17. uri, in druženjem občanov na 
ploščadi pred njim se krški občinski praznik počasi preveša v 
sklepni del. Občinstvo bo uvodoma prisluhnilo častnemu ob-
čanu Stanislavu Rožmanu in priložnostnemu programu. V 
osrednjem delu prireditve bodo podeljena tudi priznanja, s 
katerimi se krška občina že tradicionalno zahvali najbolj ak-
tivnim predstavnikom lokalne skupnosti – znak, veliki znak, 
priznanje in jubilejno priznanje Občine Krško. In v veliko čast 
nam je, da je 20-letnico izhajanja regijskega časopisa Posav ski 
obzornik opazila tudi Občina Krško in se ob tej priložnosti od-
ločila, da za dve desetletji povezovanja in s tem soustvarjanja 
Posavja naši ekipi podeli jubilejno priznanje. Hvala!
 Ur.

AKTUALNO

Odprtje HE Mokrice 
leta 2022

Še zadnjo v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn, HE 
Mokrice, naj bi začeli graditi aprila 2019 in jo zgradili 
v slabih treh letih in pol, poleti 2022. Tako je določe-
no v terminskem planu podjetij HESS in Infra, ki sta 
premierju dr. Miru Cerarju nedavno predstavili glav-
ne značilnosti projekta HE Mokrice.
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Komočar prvi častni krajan

Že peto leto gospodarske rasti

POSAVSKA PETERKA V DRŽAVNEM ZBORU – Predčasne parlamentarne volitve so se za Posavje, ne 
glede na politične preference, iztekle dobro – kaže namreč na izvolitev kar petih poslancev (Novo mesto 
ima denimo le eno poslanko). V Državnem zboru ostajajo vsi trije dosedanji poslanci: Tomaž Lisec (SDS) 
iz sevniške občine, Matjaž Han (SD) iz radeške občine in Igor Zorčič (SMC) iz brežiške občine. Občino 
Krško bo kot poslanec SNS zastopal Dušan Šiško, brežiško zastopstvo pa bo, čeprav bo zaradi tesne 
razlike treba počakati na dokončne izide glasovanja, okrepil še Peter Dirnbek (Levica). V uredništvu 
smo jih povabili na skupno fotografiranje (z leve: Dirnbek, Lisec, Han, Zorčič in Šiško) in spoznavno 
srečanje, v upanju, da bodo dobro sodelovali v korist Posavja. P. P., foto: Boštjan Colarič

www.medle.eu
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Premierja dr. Mira Cerar-
ja so spremljali tudi minis-
ter za infrastrukturo dr. Pe-
ter Gašperšič, poslanec Igor 
Zorčič in še nekaj predstav-
nikov vladne ekipe. Najprej 
si je Cerar ogledal HE Brežice 
in akumulacijski bazen, kjer 
so predstavnike vlade spre-
jeli zaposleni iz HESS in Infre 
na čelu z direktorjema Bogda-
nom Barbičem in mag. Voj-
kom Sotoškom. Nato je odšel 
na predvideno lokacijo HE Mo-
krice, ki se bo s pripadajočim 
akumulacijskim bazenom na-
hajala v bližini naselja Ribni-
ca. Tu je predstavnik podjetja 
HESS mag. Andrej Vizjak s po-
močjo informacijske table na-
vedel karakteristike HE Mokri-
ce in omenil, da so se končno 
uspeli uskladiti z vsemi nara-
vovarstveniki in podobnimi, 
najdlje so trajala usklajeva-
nja z Zavodom za ribištvo. Sle-
dil je odhod v poslovno stavbo 
HESS v Brežicah, kjer je Cerar 
izrazil veselje, da je naložba v 
HE Brežice v to okolje pripe-
ljala vse tisto, kar so si želeli: 
»S tem smo v okolje prinesli ne 
samo elektrarno, ki proizva-
ja 100-odstotno čisto, okolju 
prijazno energijo, ampak pri-
spevamo tudi k turizmu, kme-
tijstvu, protipoplavni zaščiti 
ipd.« Dejal je, da so pred krat-
kim na vladi v NRP za obdob-
je 2018–2021 uvrstili nov pro-
jekt, HE Mokrice, »in če bo šlo 
vse po načrtih, bo leta 2022 ta 
nova elektrarna pričela z obra-
tovanjem«. Dodal je, da ima 
njegova vlada, ki je v odhaja-

HE Mokrice je končno na vidiku
BREŽICE – 29. maja se je v brežiški občini mudil predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, dr. Miro Cerar, 
ki se je udeležil predstavitve operativnega začetka aktivnosti na projektu HE Mokrice in si ogledal tudi lo-
kacijo še zadnje v verigi HE na spodnji Savi. 

nju, ta projekt v svoji viziji, in 
želi si, da bi naslednja vlada z 
njim nadaljevala, »da zaklju-
čimo to verigo HE na spodnji 
Savi in tudi nadaljujemo s pro-
jekti na srednji Savi«. Po nje-
govih besedah sta projekta, kot 
sta HE Brežice in HE Mokrice, 
pomembna tudi s tega vidi-
ka, da dajeta nek zagon za go-
spodarsko rast in optimizem. 
»Na eni strani zmanjšujemo 
energetsko odvisnost in s pri-
delavo čiste, obnovljive ener-
gije prispevamo k višjim oko-
ljevarstvenim standardom, na 
drugi pa krepimo tisto, čemur 
rečemo trajnostni pogoj za go-
spodarsko rast. Vsak prispe-
vek take elektrarne h gospo-
darski rasti je neprecenljiv, še 
posebej zato, ker se njeni mul-
tiplikativni učinki vežejo pre-
težno na domača podjetja oz. 
deležnike, vse to pa skupaj s 
proizvodnjo energije vpliva 
na bruto domači proizvod,« je 
povedal in nadaljeval: »Voda 

je tekoče zlato 21. stoletja. 
Verjetno se danes še ne zave-
damo dovolj vseh razsežnosti 
teh projektov in kaj bo to po-
menilo za Slovenijo v prihod-
nje – kaj bo veriga HE za drža-
vo pomenila čez 40 ali 50 let.« 
Dejal je še: »Projekt izgradnje 
HE na spodnji Savi je večna-
menski projekt in njegov po-
poln namen bo dosežen samo 
v povezavi z vsemi sinergijski-
mi učinki med energetskim in 
infrastrukturnim delom, lokal-
nimi skupnostmi ter državo.«

ZAČETEK GRADNJE 
APRILA 2019

V nadaljevanju so spregovo-
rili še brežiški župan Ivan 
Molan ter direktorja Barbič 
in Sotošek. Molan je pouda-
ril, da gradnja HE Mokrice za 
bre žiško občino pomeni zelo 
veliko, saj bodo z njo dokonč-
no uredili poplavno varnost 
skoraj vseh naselij do hrvaške 

meje pa tudi kompleksa Term 
Čatež, ne nazadnje pa bo nov 
most čez Savo, ki se že projekti-
ra in za katerega upa, da bo do 
izgradnje HE Mokrice tudi do-
končan, pripomogel k razbre-
menitvi prometa. Direktorja 
sta predstavila pričetek projek-
ta izgradnje HE Mokrice z aku-
mulacijskim bazenom z ener-
getskega in infrastrukturnega 
vidika. Vrednost energetske-
ga dela investicije znaša skoraj 
102 milijona evrov (z DDV), pri 
čemer bo HESS približno 30 % 
financirala z lastnimi sredstvi, 
ostalih 70 % pa bo vložkov 
družbenikov. Infrastrukturni 
del je vreden dobrih 75 milijo-
nov evrov (z DDV), prostornina 
akumulacijskega bazena bo 8 
milijonov m3. Barbič je še ome-
nil, da so do zdaj v projekt vlo-
žili približno 6,6 milijona evrov 
sredstev, podpisali pogodbo za 
projektiranje, sprejeli investi-
cijski program, v izdelavi je 
razpisna dokumentacija, po 
dolgih treh letih se zaključuje 
tudi postopek pridobitve oko-
ljevarstvenega soglasja (OVS), 
pri čemer imajo po njegovem 
čisto vsa pozitivna mnenja so-
glasodajalcev, tako da pričaku-
jejo, da bo OVS v kratkem tudi 
izdano. In še terminski pla-
ni: HESS bo z objavo razpisnih 
postopkov predvidoma pričel 
septembra, ko naj bi začeli tudi 
s pripravljalnimi deli za dostop 
do gradbišča, glavna gradbe-
na dela naj bi se pričela apri-
la 2019, zaključek pa je pred-
viden julija 2022.
 Rok Retelj

Sotošek in Barbič v pogovoru s premierjem Cerarjem in mi-
nistrom Gašperšičem

SEVNICA – Na 30. redni seji sevniškega občinskega sveta, ki 
je potekala na sevniškem gradu 23. maja, je bilo predstav
ljeno poslovno in finančno poročilo JP Plinovod, sprejeli so 
zvišanje turistične takse in potrdili plovbni režim na območ-
ju akumulacijskega jezera HE Arto–Blanca. 

Poslovno in finančno poročilo za lansko leto ter poslovni in fi-
nančni načrt za letošnje leto JP Plinovod d.o.o. Sevnica, ki je bilo 
ustanovljeno pred 25 leti za distribucijo zemeljskega plina in  
vzdrževanje plinovodnega omrežja v občini, je predstavil direktor 
podjetja Anton Krajnc. Povedal je da je bilo v lanskem letu do 661 
odjemalcev zemeljskega plina (548 gospodinjskih in 113 komer-
cialnih odjemalcev) distribuiranih dober milijon m3 zemeljskega 
plina po 31 km dolgem omrežju v mestu Sevnica. Novih investi-
cij v lanskem letu ni bilo in prav tako ne novega priključka, v pri-
merjavi z letom 2016 pa beležijo pet odjemalcev manj. »Situacija 
za plin ni rožnata, stare hiše, ki so imele priključek na zemeljski 
plin, podirajo, pri novo zgrajenih se odločajo za druge vire ogre-
vanja, državne subvencije ni, država ni vključila zemeljskega plina 
v energetski potencial ...« je pojasnjeval in dodal, da je podjetje v 
letu 2017 ustvarilo dobiček v višini 4.118 evrov, za katerega je ob-
činski svet sklenil, da se v celoti nerazporejen prenese v leto 2018. 
V nadaljevanju so prisotni na občinski seji prisluhnili predlogu 
odloka o turistični in promocijski taksi v občini Sevnica. Doslej je 
višina turistične takse za nastanitvene objekte znašala 1,15 evra, 
po novem odloku bo ta znašala 1,20 evra za eno nastanitev in bo 
veljala za vse nastanitvene obrate. Le-teh je v sevniški občini 14 
in imajo skupaj 241 ležišč. Poleg turistične takse se bo po novem 
obračunavala tudi promocijska taksa v višini 0,30 evra, zato bo 
turistična in promocijska taksa na območju občine Sevnica skupaj 
znašala 1,50 evra. »Gre za uskladitev z novim zakonom o spodbu-
janju razvoja turizma, ki od 1. januarja 2019 za promocijske na-
mene Slovenske turistične organizacije predvideva uvedbo pro-
mocijske takse. Slednja ne bo prihodek občinskega proračuna, 
temveč omenjene organizacije,« je pojasnjevala vodja oddelka za 
gospodarske dejavnosti Vlasta Kuzmički in dodala, da je občina 
doslej letno prejela okoli 2.000 evrov turistične takse.
Svetnice in svetniki so obravnavali in sprejeli tudi odlok o dolo-
čitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijske-
ga jezera HE Arto–Blanca, ki ureja splošni plovbni režim. Njego-
vo sprejetje opredeljuje dolžnosti Občine Sevnica kot skrbnika 
plovbnega območja, ki se bo za izvajanje nalog dogovorila s PGD 
Sevnica, ter javnega zavoda KŠTM kot upravljavca petih vstop-
no izstopnih mest in glavnega pristanišča v bližini CČN na Logu. 
»Na omenjenem območju bodo dovoljene športne, rekreacijske 
in turistične prireditve v skladu z zakonodajo, ki ureja javne pri-
reditve, predvidena je možnost javnega prevoza in oddajanja plo-
vil …« je predstavljal vsebino odloka v. d. vodje oddelka za druž-
bene dejavnosti Roman Strlekar.  
 Smilja Radi

Tudi v Sevnici promocijska taksa

KRŠKO – Za 14. junij je župan občine mag. Miran Stanko skli-
cal 32. redno sejo občinskega sveta, ki bi utegnila biti naj-
bolj »vroča« v iztekajočem se mandatu. V uvodu seje na-
merava namreč župan seznaniti svetnike, da je zadržal na 
majski seji občinskega sveta predlagan in sprejet sklep, ki 
se veže na zagotavljanje poplavne varnosti na območju Sp. 
Starega Gradu oz. Vrbine. 

Občinski svet je v sklopu zagotavljanja poplavne varnosti v sklo-
pu gradnje HE Brežice in neizvedenih posegov oz. ureditve nado-
mestnih habitatov s strani družbe Infra na 31. seji v maju sprejel 
tri sklepe, od tega je župan v sklopu svojih pristojnosti zadržal 
enega, in sicer sklep, s katerim se zavezuje predstavnike Občine 
Krško v Nadzornem svetu (NS) družbe Kostak, da NS predlaga-
jo sklep, da se družba odpove s strani države podeljeni koncesiji 
za črpanje gramoza v Sp. Starem Gradu. Glede na zadržanje na-
vedenega sklepa bo tako občinski svet ponovno odločal: najprej, 
da odpravi že sprejeti sklep, v nadaljevanju pa o nadomestnem 
oz. novem sklepu, ki ga predlaga župan in po katerem občinski 
svet zavezuje občinsko upravo, da ta pozove državo, ki je odgo-
vorna tako za podelitev koncesije kot za izvedbo vseh obvez iz 
državnega prostorskega načrta, »da aktivno pristopi k izpolnit-
vi svojih obveznosti in se z družbo Kostak d.d. dogovori za pri-
merno odškodnino«.
Občinski svet bo prejel v odločanje tudi dva odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za širitev industrijske-
ga območja na Vidmu in v južnem delu naselja Drnovo. V prvem 
primeru je predmet sprememb oz. naročnik izdelave OPPN druž-
ba I.H.S, ki želi na lastnem zemljišču zgraditi proizvodno halo za 
proizvodnjo dvigalnih in transportnih dvigal ter urediti parkirne 
prostore za lastne delavce, v drugem primeru pa gre za območje 
v južnem predelu naselja Drnovo, za katerega se je izkazal na 15 
parcelnih številkah investicijski interes za gradnjo individualnih 
hiš. Med drugim naj bi članice in člani podali soglasja k sistemi-
zaciji delovnih mest po vrtcih po občini in k novim cenam pro-
gramov v vrtcih v šol. letu 2018/2019. Razen po enega progra-
ma v Vrtcu Krško ter v Brestanici se vse cene zvišujejo. Sicer je 
na navedeni seji predvidena obravnava 19 točk dnevnega reda.
 B. M.  

Ponovno o črpanju gramoza 

1492 posavskih gospodarskih 
družb je v letu 2017 ustvarilo 
4,1 milijarde evrov prihodkov, 
ki so bili za 29 % višji kot v letu 
2016, medtem ko so se prihod-
ki na ravni Slovenije povečali 
manj, za 13 %. »To jih uvršča 
na visoko 7. mesto med 12 
slovenskimi statističnimi re-
gijami in pred nekatere regi-
je z več poslovnimi subjekti,« 
je dejala vodja krške izpostave 
AJPES Marijana Malus. Naj-
več, za skoraj 800 milijonov 
evrov, so prihodke poveča-
le družbe na področju oskrbe 
z električno energijo, plinom 
in paro (energetika), po dob-
rih 12 milijonov višje prihod-
ke so dosegle družbe v dejav-
nosti proizvodnje pohištva in 
dejavnosti trgovine na drob-
no. »Zlasti so izstopali prihod-
ki, doseženi na tujih trgih, ki so 
se zvišali kar za 41 %, kar je bi-
stveno več kot v Sloveniji, kjer 
so bili višji za 19 %,« je še po-
vedala Malusova. K rasti pri-
hodkov na tujih trgih so največ 
prispevale energetske druž-

be, sicer pa so posavske druž-
be za 14 % zvišale prihodke 
tudi na domačem trgu. Druž-
be so izboljšale tudi poslovni 
izid in neto dodano vrednost, 
vendar je njuna rast zaostajala 
za rastjo prihodkov. Neto čis-
ti dobiček v višini 80 milijonov 
evrov je bil 7 % večji (v Slove-
niji 15 %), neto dodana vred-
nost, 493 milijonov evrov, pa 
8 % večja kot v letu 2016, ena-
ko kot na nivoju države. Ponov-
no je bila v vseh ekonomskih 
kategorijah najpomembnej-
ša energetika, katere prihod-
ki so v letu 2017 predstavljali 
68 % prihodkov družb Posav-
ja, kar je še za 6 % več kot v 
letu 2016, družbe iz te pano-
ge pa so ustvarile 36 milijo-
nov evrov neto čistega dobič-
ka. Največjo neto čisto izgubo, 
3 milijone evrov, so izkazale 
družbe, s področja papirništva.

»Za nami je izjemno leto, saj 
beležimo rast na vseh nivojih. 
Gospodarske družbe so ustva-
rile skoraj 900 dodatnih mili-

jonov evrov prihodkov, za 40 
milijonov se je povečala neto 
dodana vrednost, za 280 evrov 
dodana vrednost na zaposle-
nega, za 5,5 milijona evrov 
neto dobiček,« je ocenil direk-
tor posavske zbornice Darko 
Gorišek. Rezultati so precej 
slabši, če iz kazalnikov izloči-
mo družbe s področja energe-
tike, vendar pa so še vedno na 
približno 80 % slovenskega 
povprečja. Gospodarske druž-
be v Posavju so lani zaposlile 
850 novih sodelavcev, s čimer 
je število zaposlenih (11.180) 
preseglo obdobje pred začet-
kom gospodarske krize. Rast 
posavskega gospodarstva si-
cer traja že od leta 2013, pri 
tem pa je ključna rast na tujih 
trgih, kjer je bilo lani ustvarje-
nih 63 % prihodkov. 

Tudi posavski podjetniki so 
izboljšali poslovanje glede na 
leto 2016. Ustvarili so 221 mi-
lijonov evrov prihodkov, 9 % 
več kot leta 2016, imeli so 
2.050 zaposlenih, 9 % več kot 

leto pred tem, nekoliko pa so 
izboljšali tudi rezultate poslo-
vanja, kar so izkazali z nekaj 
več kot 14 milijoni evrov neto 
podjetnikovega dohodka, 8 % 
večjim kot leto prej. Posavske 
zadruge so sicer ustvarile 5 % 
več prihodkov kot leto prej, a 
so zabeležile izgubo. Pozitivno 
so poslovale v sevniški občini, 
stabilno v krški, negativno pa 
zlasti v brežiški občini. Če se-
štejemo dobiček gospodar-
skih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug, je posavsko 
gospodarstvo lani ustvarilo 
skoraj 100 milijonov dobič-
ka, poudarja Gorišek. »Regij-
sko gospodarstvo je minimal-
no zadolženo, večina podjetij 
si dobičkov ne izplačuje, am-
pak ostanejo v upravljanju 
vodstev podjetij, kar pomeni, 
da imamo ogromen potencial 
za nadaljnjo rast,« ocenjuje Go-
rišek. Velik problem sicer vidi 
v pomanjkanju ustreznih kad-
rov, predvsem za delo v proi-
zvodnji.
 Peter Pavlovič

Že peto leto gospodarske rasti
POSAVJE – Posavsko gospodarstvo je tudi v lanskem letu zabeležilo rast, zlasti na račun rasti prihodkov na 
tujih trgih, sta na predstavitvi poslovanja posavskega in slovenskega gospodarstva v letu 2017 poudarila 
direktor GZS Območne zbornice Posavje Darko Gorišek in vodja AJPES izpostave Krško Marijana Malus. 
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Peterico moških z naslovnice najbolj branega časopisa v Posav-
ju bomo v naslednjih tednih in nemara štirih letih videvali tudi 
v drugih medijih. Izbrali smo jih namreč med skupno okoli 60 
kandidatkami in kandidati na 22 listah, da bi z ostalimi 85 ko-
legicami in kolegi sodelovali pri upravljanju države. 

Ob volilni udeležbi, ki je bila sicer nekoliko nižja od državnega 
povprečja, smo v Posavju izvolili kar pet poslancev. Enako šte-
vilo poslancev je imelo Posavje v mandatu 2004–2008, ko so 
bili izvoljeni kar trije poslanci SDS (Bojan Rugelj, Stane Pajk in 
Andrej Vizjak), Kristijan Janc iz SLS in na listi SD prvič tudi Ma-
tjaž Han, ki je s tokratno izvolitvijo postal prvi posavski posla-
nec s kar petimi mandati.

Od leta 1992 je bilo v Posavju pridobljenih 30 poslanskih man-
datov, od katerih je dobro tretjino dobila SDS, po številu man-
datov Hanu (SD) s štirimi mandati sledi Vizjak (SDS) ter s po 
tremi izvolitvami Branko Janc (LDS) in Tomaž Lisec (SDS). Za-
nimivo je, da sta SNS in Levica sedma in osma stranka oz. lista 
z izvoljenim poslancem DZ, Dušan Šiško in Peter Dirnbek pa 15. 
in 16. državni poslanec iz Posavja. 

Posavje, ki sicer velja za desno usmerjeno regijo, je že v dose-
danjem mandatu imelo dva poslanca levosredinskih strank in 
le enega z desnega pola, to razmerje se je tokrat približno oh-
ranilo, če seveda poslanca SNS Šiška štejemo k desnici. Je pa v 
Brežicah zaznati manjše premike v levo, kar utegne dobiti svoj 
odmev na jesenskih lokalnih volitvah. V celoti gledano smo lah-
ko zadovoljni, da bomo imeli (številčno) tako močno in politič-
no pestro ekipo v Ljubljani, saj se s tem ne morejo pohvaliti niti 
mnogo močnejša območja (Novo mesto).

Bolj kot statistika je seveda pomembno, kakšne vloge bodo iz-
voljeni Posavci odigrali v Ljubljani. Upoštevaje trenutna raz-
merja, je zelo verjetno, da bo poslanski veteran Han tudi v bo-
doče vodja poslanske skupine SD, podoben položaj pa bi utegnil 
imeti tudi Zorčič, ki se je uveljavil zlasti kot vodja odbora za in-
frastrukturo, v zdesetkani zasedbi SMC-ja pa bo svojo specifič-
no težo gotovo še okrepil. Liscu velja čestitati za izjemen rezul-
tat, ki je nad rezultatom stranke in posledica velike delavnosti, 
zato je upati, da bo v morebitni vladni stranki lahko še močneje 
zastopal interese Posavja. Kako se bosta v novih vlogah znašla 
poslanska novinca Šiško in Dirnbek, bomo še videli, saj držav-
na politika ni šport, ki ga je vajen prvi, ali glasba, po kateri je 
znan drugi, ker pa oba odlikujeta delavnost in volja do učenja, 
smemo biti tudi glede njiju optimistični.

Skratka, po nedeljski (raz)delitvi glasov so politične karte za 
Posavje dobro razdeljene. Seveda pa bomo šele videli, ali smo 
med njimi dobili tudi kakšnega asa ali pa bomo imeli pretežno 
'pijone'. To seveda ni odvisno samo od njih samih, pač pa tudi 
od igre, ki jo bodo igrale njihove stranke. Ker pa ni zagotovi-
la, da bo sedanja zasedba obstala in da bo naša izbira ob po-
novljeni delitvi enaka, bo tako petim poslancem kot nam vsem 
ostala fotografija v spomin na osmič izvoljeni zbor najvišjih 
predstavnikov ljudstva.

HANU ŽE PETI MANDAT

Pojdimo po volilnih okrajih 
po Savi navzdol. Radečan Ma-
tjaž Han (SD) je s 24-odsto-

tno podporo, 
najvišjo med 
vsemi kandi-
dati stranke, 
prvič, a za-
nesljivo zma-
gal v (tra-
d i c i o n a l n o 
desnem) vo-
lilnem okraju 

Laško in bo že peti mandat dr-
žavnozborski poslanec, kar ga 
uvršča med poslance z najdalj-
šim stažem v državi. »Socialni 
demokrati in tudi sam osebno 
sem zadovoljen z rezultati vo-
litev. Vesel sem, da imata obči-
ni Laško in Radeče ter Posavje 
svojega predstavnika v parla-
mentu. Veliko zaupanje, ki so 
mi ga dali ljudje, vidim pred-
vsem kot veliko odgovornost, 
da pomagam reševati izzive, 
s katerimi se sooča naše šir-
še območje. Moje dosedanje 
parlamentarne izkušnje, pod-
pora ljudi ter program, ki smo 
ga pripravili Socialni demokra-
ti, so odlično izhodišče nove-
ga razvojnega preboja za naše 
kraje. Marsikaj bo seveda od-
visno tudi od same sestave pri-
hodnje vlade, ne glede na to pa 
bom sam vedno deloval za lju-
di,« je sporočil za naš medij.

LISEC PREMOČNO ZMAGAL

SDS je najbolj zanesljivo zma-
gala v sevniškem okraju, kjer 
je Tomaž Lisec ob 50,6-od-

stotni volilni udeležbi dobil 
skoraj tretjino glasov volivk in 
volivcev (32,6 % – deseti re-
zultat v državi med kandidati 
SDS) ter že svoj tretji poslanski 
mandat. »Pričakoval sem iz-
volitev, vendar ne tako veli-
ko podpore volivk in volivcev 
v sevniškem volilnem okraju. 
Presenečen sem, saj sem zma-
govalec stranke v volilni enoti, 
tako da bi izkoristil priložnost 
in se zahvalil skoraj 2500 vo-
livcem, ki so videli v meni ne-
koga, ki mu je vredno zaupa-
ti. Kot kaže, so ljudje zaznali, 

da nisem v parlamentu le zato, 
da hodim po plačo, ampak da 
delam tako za domačo občino 
kot Posavje in v dobrobit celot-
ne države. To je tudi obveza za 
naprej. Moje obljube so jasne 
– še naprej si bom prizadeval 
za razvoj domače občine, regi-
je in Slovenije.« S skoraj 15 % 
glasov je lahko zadovoljen tudi 
kandidat Liste Marjana Šarca 
(LMŠ) Rok Petančič: »Iskre-
na hvala, Sevnica, za podporo 
in zame zelo dober rezultat. 
1.121 glasov in 14,67 % ter 
trdno 2. mesto s skromno in 
pošteno kampanjo. Hvala vsa-
kemu posebej. Za izvolitev v 
DZ sicer ni bilo dovolj, a nisem 
razočaran. Kakor niso razoča-
rani tisti, ki ne želijo, da grem 
iz Sevnice in so mi iskreno po-
vedali, da me Sevnica bolj pot-
rebuje kot Ljubljana, Sloveni-
ja,« je zapisal na Facebooku. 
Sledijo Zvone Košmerl iz SLS 
(slabih 9 %), Franc Pavlin iz 
SMC (slabih 8 %), Sašo Jejčič 
iz Levice (dobrih 6 %) in Ana 
Jelančić iz SD (slabih 6 %).

ŠIŠKO KRŠKEMU PRIBORIL 
POSLANSKO MESTO

V volilnem okraju Krško (ob-
čini Krško in Kostanjevica na 
Krki) je ob 47-odstotni ude-
ležbi SDS zmagala manj izra-
zito, saj je njihova kandidat-
ka mag. Martina Prevejšek 
prepričala slabih 24 % volivk 
in volivcev. Evropski poslanec 
Franc Bogovič, kandidat SLS, 
je z 12,5 % osvojil drugo mesto 
in najboljši rezultat med stran-
kinimi kandidati v državi, a je 

stranka kljub temu ostala pod 
parlamentarnim pragom. »Ob-
žalujem, da nismo prepričali 
dovolj volivk in volivcev, in bo-
jim se, da slovensko podeželje, 
slovenske občine, predvsem pa 
slovenski kmetje ne bodo ime-
li iskrenega zastopnika v slo-
venskem parlamentu. Čestit-
ke zmagovalcu volitev, stranki 
SDS in vsem strankam ter no-
vim poslancem, ki so se uvrstili 
v slovenski parlament. Upam, 
da bodo stranke iz predvo-
lilnih obljub in parol čimprej 
prešle v odgovorno sestavlja-

nje vlade in iskanje rešitev za 
Slovenijo,« je sporočil ob zah-
vali volivkam in volivcem za 
zaupanje, čestital pa je tudi 
vsem štirim izvoljenim poslan-
cem iz Posavja. Sledijo kandi-

dat LMŠ Miha Skvarč (slabih 
11 %), kandidatka SMC Nicole 
Radermacher (9 %), kandidat 
Levice Aleš Suša (8,5 %), kan-
didat SD Silvo Krošelj (8 %) in 
uvodoma omenjeno presene-
čenje, eden štirih izvoljenih 
poslancev SNS Dušan Šiško 
(7,9 %), ki je bil blizu izvolit-
vi že leta 2010. »Najprej bi se 

zahvalil voliv-
kam in voliv-
cem v obči-
nah Krško in 
Kostanjevica 
na Krki za iz-
kazano pod-
poro. Vseka-
kor se bom 
zavzemal za 

to, da v Posavju dobimo nazaj 
ustanove, ki smo jih izgubili, v 
Krško pa 24-urno urgenco, kar 
bo ena izmed mojih prioritet. 
Prizadeval si bom tudi za grad-
njo odlagališča NSRAO in iz-
polnitev zavez, ki so bile skle-
njene ob umeščanju v prostor. 
Zavzel se bom tudi, da izgnan-
ci iz Posavja dobijo rento, saj 
je Nemčija naši državi že zdav-
naj izplačala odškodnino. Že-
lim delati tudi na športnem 
področju, kjer imam veliko iz-
kušenj, ter na področju infra-
strukture,« je povedal v prvem 
odzivu za naš časopis.

OB ZORČIČU (NAJBRŽ) 
TUDI DIRNBEK

Tudi v brežiškem okraju (vo-
lilna udeležba 44 %) je slavila 
SDS s kandidatko Katjo Čan-
žar, ki je dobila nekaj manj kot 
26 % glasov, a premalo za iz-
volitev. »Vseeno sem ponos-
na, da sem absolutna zmago-
valka v brežiški občini. Imamo 
pa tak volilni sistem pri nas, da 
to ni zadosti. Ker mi ni uspelo 
priti v Državni zbor, se bom se-
veda še naprej posvečala svo-
jemu poklicu podžupanje, ča-
kajo me novi projekti, koristni 
za Posavje, za katere upam, da 
jih bo bodoča vlada realizira-

la,« je dejala po razglasitvi re-
zultatov. Bolj zadovoljen je bil 
dosedanji poslanec SMC Igor 
Zorčič, ki je s skoraj 18 % gla-
sov zabeležil drugi najboljši 
rezultat stranke v državi in si 

priboril nov mandat v Držav-
nem zboru. Za naš časopis je 
povedal naslednje: »Z rezul-
tatom sem zelo zadovoljen, 
mislim, da je tudi pokazatelj 
mojega dosedanjega dela. V 
naslednjem mandatu se bom 
še naprej zavzemal za izgra-
dnjo energetske, cestne in os-
tale infrastrukture, ker sem na 
tem področju največ delal že v 
tem mandatu. Moj cilj v novem 
mandatu je, da bi Brežice do-
bile vsaj enega večjega deloda-
jalca oz. družbo, ki bi prines-
la delovna mesta v Brežice ali 
blizu njih. Želel bi si, da bi bile 
v primeru vlade levega pola 
vse sodelujoče stranke v ko-
aliciji konstruktivne, še pose-
bej mislim na Levico, za kate-
ro upam, da bo šla v koalicijo in 
ne bo iskala kakršnih koli ra-
zlogov, češ da koalicijske par-
tnerice ne izpolnjujejo nekih 
zahtev in se bo zato izmika-
la, saj ji je bilo ne nazadnje v 
tem mandatu v opoziciji lagod-
no.« Prava »srhljivka« je zgod-
ba okoli (ne)izvolitve kandi-
data Levice Petra Dirnbeka, 
ki po še ne dokončnih in še 
vedno neuradnih rezultatih 
za pičlega 0,02 % dobiva bit-
ko s trboveljskim kandidatom 
Primožem Siterjem. Dirnbek 
je v čakanju na dokončno po-
trditev svoje izvolitve optimi-
stičen: »Rad bi izrazil iskreno 
zahvalo vsem občankam in ob-

Posavje okrepilo poslansko ekipo
POSAVJE – Na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor, ki so potekale 3. junija, je tako kot na ravni ce-
lotne Slovenije tudi v vseh treh posavskih volilnih okrajih največ glasov dobila Slovenska demokratska 
stranka (SDS). Sicer pa se je povolilna matematika za posavske kandidate iztekla več kot ugodno, saj bo re-
gijo v naslednjem mandatu (kot kaže zaenkrat) zastopalo kar pet poslancev. Ponovna izvolitev je namreč 
uspela sevniškemu kandidatu SDS Tomažu Liscu, poleg njega v parlamentu ostajata tudi brežiški kandidat 
Stranke modernega centra (SMC) Igor Zorčič in radeški (volilni okraj Laško) kandidat Socialnih demok-
ratov Matjaž Han. Presenečenje je krški kandidat Slovenske nacionalne stranke (SNS) Dušan Šiško, bre-
žiški kandidat Levice Peter Dirnbek pa bo moral za dokončno potrditev svojega mandata počakati do do-
končnih uradnih rezultatov volitev.

čanom, ki so meni in stranki iz-
kazali zaupanje. Vsekakor nas 
veseli, da se Brežice prebujajo 
v pravo smer, da so prepozna-
le našo politiko razvoja, upa-
nja, zavzemanja za skupnost 
in njeno povezovanje, se pravi 
nekaj, kar temelji na rasti in ne 
na avtomatiziranju družbe. Vsi 
čakamo, kako bodo zdaj stekla 

pogajanja o oblikovanju vlade. 
Upam, da bo dovolj politične 
zrelosti in da bodo stranke, ki 
jim je bilo izraženo politično 
zaupanje, uspele oblikovati le-
vosredinsko vlado, v kateri se 
pod določenimi pogoji vidimo 
tudi mi, če se bodo upošteva-
li okoljski in socialni standar-
di, od katerih ne odstopamo.« 
Sledijo Nika Vrhovnik (LMŠ – 
9 %), Bernardka Ogorevc (SD 
– 6 %), Ferdo Pinterič (DeSUS 
– 5,5 %) itd.

V volilnem okraju Šmarje pri 
Jelšah, kamor sodi občina Bi-
strica ob Sotli, je sicer zmaga-
la SDS, v Državni zbor pa sta 
se uvrstila kandidat SMC, do-
sedanji gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek, in kan-
didat NSi, župan občine Roga-
tec Martin Mikolič.

 Peter Pavlovič, Rok Retelj, 
 Smilja Radi

Matjaž Han

Dušan Šiško

Nedeljsko slavje v taboru Tomaža Lisca (foto: S. R.)

Prešerno je bilo tudi v taboru Igorja Zorčiča (foto: R. R.).

Petru Dirnbeku zaenkrat kaže na izvolitev, a bo moral poča-
kati na končne rezultate volitev (foto: R. R.).

Dobre karte 
za Posavje

komentar

Piše: Silvester Mavsar
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Z VLOMI POVZROČENE ZA OKOLI 15.000 € ŠKODE – V Ar-
tičah je 24. 5. med odsotnostjo stanovalcev neznani storilec 
vlomil skozi okno v eno izmed tamkajšnjih hiš in lastnikom 
ukradel nakit v višini 1500 €. Dva dni kasneje je nepridiprav 
izkoristil krajšo odsotnost stanovalca hiše na Vinarski cesti na 
Bizeljskem, v katero je vlomil skozi vrata terase in izmaknil de-
nar. Lastnika je oškodoval za 2000 €. 29. 5. si je v Krški vasi v 
času odsotnosti stanovalcev po vlomu v hišo neznanec prilastil 
denar in nakit v višini okoli 4000 evrov. V dneh med 17. in 31. 5. 
je bilo skozi pritlično okno vlomljeno tudi v stanovanjsko hišo 
v Brežicah, tudi v tem primeru pa je vlomilec odnesel nakit. Ta 
je bil po oceni lastnikov vreden okoli 3500 €. Z vlomom skozi 
okno si je 2. 6. utrl pot v hišo tudi neznani storilec v Sevnici in 
jo zapustil skupaj z zlatim nakitom v vrednosti okoli 3000 €.

PADCA Z VIŠINE IN TRAKTORSKE PRIKOLICE – 26. 5. je ob-
čan pri opravljanju gradbenih del v naselju Pesje padel v glo-
bino. Reševalci NMP Krško so ga na kraju nesreče imobilizira-
li in prepeljali v brežiško bolnišnico. Tamkaj je bil dan kasneje 
s težko poškodbo noge prepeljan tudi 63-letni moški. Do po-
škodbe je prišlo nekaj po 20. uri, ko se je moški v Drožanju pri 
Sevnici prevažal na zadnjem predelu prikolice, naložene z ba-
lami sena, priključene na kmetijski traktor, ki ga je vozil 74-le-
tni voznik. Med vožnjo se je prikolica pričela prevračati, pri če-
mer je 63-letni moški odskočil s prikolice in se poškodoval. 

Z VOZILOM PREK ROBNIKA V PEŠKO – 31. maja se je nekaj 
pred 13. uro na Zdolski cesti v Krškem pripetila prometna ne-
sreča, v kateri je hujše poškodbe utrpela peška. Po ugotovitvah 
krških policistov je 44-letni voznik, ki je pripeljal iz smeri Zdol, 
zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zape-
ljal prek robnika na hodnik za pešce in trčil v 41-letno peško.

ZARADI IZSILJEVANJA PREDNOSTI TRK TREH VOZIL – Bre-
žiški policisti so 2. 6. dopoldan obravnavali prometno nesrečo 
v Brežicah, ki jo je povzročil 48-letni voznik osebnega vozila, 
ki je izsilil prednost in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 70-letni 
voznik. Slednjega je z vozilom po trčenju odbilo še v avtomobil 
57-letnega voznika, pri čemer se je 70-letni voznik lažje poš-
kodoval. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil 
pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,43 
mg alkohola. Zbrala: B. M.

Helena Žulič, Rožno: Ker smo že doživeli vlom 
v stanovanjski objekt, smo se odločili za stalno 
varovanje, tako imamo nameščen varnostni sis-
tem z videonadzorom. V bližini živi tudi brat z 
družino ter starši, tako da je to še dodatek k var-
nemu domu. Za osebno varnost poskrbimo ob 
odhodu v tujino z ureditvijo zdravstvenega za-

varovanja, in če je potrebno, se tudi cepimo.

Jani Lipar, Črneča vas: Pri nas smo že dvakrat 
imeli vlomilce. Ko grem na dopust, obvestim so-
sede in sorodnike, da malo popazijo okoli hiše. 
Varnostnega sistema zaenkrat še nimamo, bom 
pa v prihodnje poskrbel tudi za to. Med mladi-
mi je veliko brezposelnih, zato se za preživetje 
lotijo tudi vlamljanja, to pa počnejo zelo načr-

tno in točno vedo, kdaj ne bo nikogar doma.

Jasmina Dececco, Brežice: Nič me ne skrbi, ker 
imamo vse zavarovano in bi v primeru nastale 
škode dobili le-to povrnjeno, prav tako bi pro-
sili sosede, naj malo popazijo. Pred dopustom je 
koristno urediti zavarovanje v tujini in preveriti 
delovanje avta, doma pa se poskusiš dogovoriti, 
da nekdo poskrbi za živali, zalije rože. Preventi-

va je vsekakor pomembna in tega se tudi držim.

Una Rajšp, Podbočje: Varnost doma me skrbi, 
ker je tudi v našem okolju kriminal. Hišo imamo 
zavarovano, pa še sosedi pogledajo, da se ne bi 
kaj čudnega dogajalo. Poberejo tudi pošto, tako 
je manj očitno, da ni nikogar doma. Če grem v 
tujino, imam s seboj mednarodno zdravstveno 
kartico, obiščem pa takšne kraje, da cepljenje ni 

potrebno. Na avtomobilu preverim osnovne stvari.

Pričenja se čas dopustov, v katerem je vse pogosteje go-
vora o varnosti našega domovanja, medtem ko v njem ni 
nikogar. Kako poskrbijo za varnost doma v času odsot-
nosti in kaj je po njihovem mnenju še treba urediti pred 
odhodom na dopust, smo vprašali tokratne anketirance.

anketa

Varnost doma med dopustom

Počasi zaključujete svoj prvi 
polni mandat, skupno pa 
že šesto leto na županskem 
mestu. Kaj štejete za svoje 
največje dosežke v tem ob-
dobju in kaj ste želeli nare-
diti, pa vam ni uspelo?
Vsekakor bi rekel, da je tisto, 
na kar sem lahko ponosen ne 
le jaz, ampak tudi Krško, obno-
va starega mestnega jedra. Šlo 
je tudi za precej investicij, ki so 
bile dokončane v teh šestih le-
tih, bilo je izredno turbulen-
tno obdobje. V prvih letih smo 
zaključevali prejšnjo finančno 
perspektivo in je bilo veliko in-
vesticij iz tega naslova, tudi ob-
nova Krškega. To bo ostalo in 
nekaj pomenilo še dolga leta. 
Izpostavil bi še obnove šolskih 
stavb, ki smo jih obnovili veli-
ko, nekaj pa jih je še ostalo. V 
zadnjem obdobju bi poudaril 
še izgradnjo tretjega mostu in 
obvoznice v Krškem. To je pro-
jekt, ki bo imel v Krškem uči-
nek še naslednjih 50 let ali pa 
vsaj do naslednje velike obno-
ve ali kakšne prostorske spre-
membe mesta. Omenil bi še 
obnovo vodovodov, ampak to 
je že del standarda. Ti projek-
ti so v ponos tako meni kot Kr-
škemu.

Bi lahko rekli, da se je z va-
šim prihodom na župansko 
mesto fokus usmeril bolj v 
občinsko središče, ki je bilo 
prej morda malo zapostav-
ljeno?
Prej bi rekel, da je bil to narav-
ni tok investicij. Prej se je res 
precej vlagalo v podeželje, šlo 
je za velike investicije po kra-
jevnih skupnostih, zlasti če 
gledamo zneske na prebival-
ca. Res pa je, da so to tako ob-
sežne investicije, da ne moreš 
delati malo tu, malo tam, am-
pak se je treba nalog lotevati 
celovito in jih tudi dokončati. 
Tudi zdaj bo, po teh ureditvah, 
v Krškem verjetno manj inve-
sticij, ker imamo naloge na po-
dročju cestne infrastrukture še 
po celotni občini ter jim bo tre-
ba posvetiti še veliko energije 
in denarja. Res pa to niso tako 
koncentrirane investicije in so 
tudi manj opazne – če narediš 
denimo dva kilometra ceste, to 
ni tako opazno, kot če obnoviš 
celo mestno jedro.

Če se vrneva še k neuspe-
hom …
Rekel bi, da je kakšen prej na 
politični kot na projektni ravni. 
Projekte smo v glavnem uspeli 
izvesti, medtem ko pri projektu 
poenotenja Posavja nisem rav-
no žel nekih uspehov, čeprav 
se precej trudim izpostavlja-
ti Posavje kot enotno entiteto. 
Konec koncev nas ni veliko, 75 
tisoč, in želim, da bi enotno so-
delovali, ampak tukaj je še ved-
no precej odprtega. Izpostavil 
bi vprašanje urgence, ki nam je 
'pobegnila', kljub temu, da smo 
zbirali podpise. Ta sicer zadeva 
celotno Posavje, a je bila v Kr-

škem najbolj razvita, pa nam je 
bila odvzeta. To pa so zadeve, 
na katere je težko biti ponosen, 
prej obratno.

Da ne puščava tega vpraša-
nja za konec: ste se že odlo-
čili, ali boste jeseni ponovno 

kandidirali za župana? Pred 
dvema letoma ste bili precej 
odločeni, da po koncu tega 
mandata »odprete vrata še 
komu drugemu«, kot ste de-
jali …
Za mano je mandat in pol, osta-
lo pa je še precej nalog in izzi-
vov. Osebno se bolj nagibam k 
temu, da ne bi kandidiral, mo-
ram pa reči, da me veliko lju-
di na ulici spodbuja in mi su-
gerira, naj še kandidiram. To je 
tisto, kar ti daje misliti. Oseb-
no bi se raje posvetil še čemu 
drugemu, je pa res, da čutim 
tudi odgovornost do skupnos-
ti. Veliko je raznih pobud pa 
tudi raziskava javnega mne-
nja daje zelo pozitivne rezul-
tate in v tem primeru bi bilo 
skoraj grdo, če bi zavrnil kan-
didaturo. Dokončna odločitev 
bo padla zdaj, po državnozbor-
skih volitvah. V stranki se še 
nismo odločili, kdo bi kandi-
diral. Tukaj puščam še pripr-
ta vrata. 

Čeprav dolgo ni kazalo na to, 
se na jesenskih lokalnih vo-
litvah očitno pripravlja kar 
velik napad na dolgoletno 
vladavino stranke SLS. Ver-
jetno ste seznanjeni z doga-
janjem v zadnjih tednih, ko 
se sprva na videz neresna 
pobuda z družbenih omre-
žij oblikuje v gibanje, ki na-
poveduje »novo Krško« …
Ustanovitev vsakega gibanja je 
legitimna zadeva, nič nimam 
proti temu. Ko omenjate te 
pobude na družbenih omrež-
jih, moram reči, da sem bil de-
ležen tudi osebnih napadov. Iz-
vor le-teh pa je zelo ozek. Če 

ima kdo drugačen program in 
zamisli, če mu delo, ki je bilo 
v tem času opravljeno, ni všeč, 
je to njegova legitimna pravica. 
Je pa seveda pričakovati, da je 
tisto, kar se šteje za politično 
nasprotovanje, v nekih kultur-
nih mejah in ne diskreditacija 

s t. i. lažnimi novicami. Lahko 
omenim tudi čiste izmišljotine 
o prodaji družinskega podjetja 
in podobno. To pa mi ni všeč in 
takšne borbe si ne želim.

Kar pa se tiče dolgoletne vla-
davine SLS, bi rekel, da je SLS 
imela največ do tretjine svetni-
kov v občinskem svetu, nikoli 
ni imela absolutne vladavine. 
Tudi v odborih in komisijah, 
svetih zavodov itd. niso nikoli 
prevladovali predstavniki SLS. 
Veliko je odvisno od aktivno-
sti v in izven občinskega sveta 
in ne pripadnost stranki. Do-
ločeni svetniki in predsedniki 
krajevnih skupnosti so bili zelo 
aktivni in uspešni, pa niso iz-
hajali iz SLS. Verjamem pa, da 
je z vsakim novim mandatom 
nestrpnost do SLS večja, nanjo 
letijo razni očitki, ki so večino-
ma neutemeljeni. Še enkrat: 
vsaka organiziranost je legiti-
mna, a bi bilo prav, da se ljudje 
izpostavijo z imeni in priimki, 
tako kot sem izpostavljen jaz.

Tako v občinskem svetu kot 
med občani se pogosto po-
javljajo vprašanja in pomi-
sleki glede odnosa občine 
s podjetjem, ki ima konce-
sijo za gospodarske javne 
službe, in nekaterimi z njim 
poslovno ali lastniško po-
vezanimi podjetji. Kako od-
govarjate nanje?
To sem zaznal v občinskem 
svetu. Predvsem nekateri sve-
tniki želijo to izpostavljati in 
problematizirati. Predvide-
vam, da je tako deloma zara-
di nepoznavanja teh razmerij, 
deloma pa tudi zaradi osebnih 

ali drugih interesov. Ne glede 
na to je treba zadevo pojasniti. 
Lastništvo občine v Kostaku iz-
vira še nekje iz leta 2000 in se 
od takrat ni spreminjalo. Res je 
bil takrat Kostak pretežno ko-
munalno podjetje, vmes pa je 
stopil na trg gradbenih stori-
tev in je komunalna dejavnost 
v njem danes zastopana le z 10 
do 12 odstotki.

Sodelovanje s Kostakom lah-
ko razdelimo v tri sklope. Prvi 
je seveda izvajanje koncesijske 
pogodbe. Naše cene, ki jih do-
segamo, so glede na povprečje 
v Sloveniji nekje v zlati sredini. 
Kostak že od leta 2008 ni dvi-
goval cen svojih storitev oz. jih 
je celo znižal, dvigovale pa so 
se omrežnine zaradi investicij 
v komunalno infrastrukturo. 
Ta denar dobi občina kot naje-
mnino, Kostak pa le izstavi po-
ložnico. 

Drugi sklop je lastništvo v Kos-
taku. Občina je okoli leta 2000 
postala 43-odstotna lastnica 
Kostaka. Takrat je bil interes 
za lastništvo v komunalnem 
podjetju, ki pa se je zdaj prele-
vilo v lastništvo v gradbenem 
podjetju, kar pa verjetno ni 
več prvotni smisel tega lastni-
štva. Glede tega smo že ime-
li pogovore z vodstvom Kosta-
ka. Pobuda je, da bi ustanovili 
povsem komunalno družbo, v 
kateri bi bilo lastništvo verje-
tno tudi drugačno. To je proces, 
ki mora iti skozi presojo eko-
nomičnosti in smiselnosti. Ne 
želimo, da bi na koncu proce-
sa imeli dražje storitve. V tem 
lastništvu smo doslej vztraja-
li, ker smo v njem videli siner-
gijske učinke, kot na primer, 
da imaš enote, ki pozimi plu-
žijo ceste, poleti pa delajo na 
gradbiščih, da je ekonomska 
in kreditna moč večja, skratka, 
da gre za bolj stabilen in trdo-
živ sistem. 

Tretji sklop sodelovanja pa so 
seveda nastopi na javnih raz-
pisih. Vprašanje je, kolikokrat 
Kostak dobi ali ne dobi delo na 
teh razpisih. Občina Krško le-
tno razpiše za 13 do 15 milijo-
nov evrov različnih tenderjev, 
kot izvajalci pa se poleg Kos-
taka pojavljajo tudi podjetja 
kot CGP, Gradnje Boštanj, AGM 
Nemec itd. Po zakonu o javnih 
naročilih je tako, da so ti raz-
pisi odprti in vedno je krite-
rij izbora najnižja cena. Vča-
sih posel dobi Kostak, včasih 
pa tudi ne, tako da če bi pogle-
dali, katere posle je dobil Kos-
tak, jih tudi ni tako zelo veliko 
oz. so jih veliko dobili tudi dru-
gi. Moram pa reči, da glede tega 
večkrat dobim očitke, da dru-
ga podjetja nič ne donirajo za 
šport, za društva in podobno. 
To je celovita podoba tega so-
delovanja. Kaj je razlog, da ne-
kateri te odnose in povezave 
vidijo v bolj misteriozni luči, bi 
težko komentiral.

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško:

Ponovna kandidatura? Puščam še priprta vrata.
KRŠKO – Največja in (hočeš ali nočeš) tudi osrednja posavska občina, občina Krško, prav danes, 7. juni-
ja, obeležuje svoj praznik. Že šest let jo vodi Krčan mag. Miran Stanko, s katerim smo opravili »inventuro« 
tega obdobja in se dotaknili nekaterih najbolj aktualnih vprašanj, ki se pojavljajo v javnosti.

Mag. Miran Stanko
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Ponovna kandidatura? Puščam še priprta vrata.
Omenili ste pogovore o pre-
oblikovanju tega lastništva: 
kakšno korist, takšno, kot 
je sedaj, prinaša občini, ko-
likšni so prihodki občine od 
dividend v letu 2017?
Gre za okoli 130 do 150 tisoč 
evrov. Vsi lastniki so se stri-
njali, da se zato, da se zavaru-
je konstantna rast podjetja, di-
videndna politika fiksira in da 
se dividenda vsako leto povi-
ša za 10 odstotkov, ne glede 
na poslovni rezultat. Res pa je, 
da je bil zadnja tri leta rezultat 
zelo dober in bi lahko bile di-
vidende višje, ampak zaenkrat 
še ni bila sprejeta takšna odlo-
čitev. Bistvo pa je, da to pod-
jetje vsako leto izplačuje di-
vidende in da zaposluje okoli 
500 ljudi. V tem smislu je pod-
jetje koristno. Ali je še smisel-
no biti toliko odstoten lastnik 
v pretežno gradbenem podje-
tju, pa je drugo vprašanje. Naj-
brž bo treba nekaj narediti v 
tej smeri.

Ste župan občine z največjim 
jedrskim objektom v Slove-
niji, kar najbrž prinaša neko 
dodatno odgovornost. Kaj 
menite o nerazrešenih vpra-
šanjih v zvezi z NEK – aktu-
alno je vprašanje vodstva, 
sicer pa seveda predvsem 
odlaganja jedrskih odpad-
kov in nadomestila za ome-
jeno rabo prostora?
Vodstvo je seveda stvar la-
stnika, torej države oz. GEN 
energije in hrvaškega HEP-a. 
Upam, da se bodo glede tega 
čim prej dogovorili. Za nas je 
pomembno, da objekt delu-
je stabilno in varno ter da je v 
rokah, ki obvladajo delovanje 
in so strokovno usposoblje-
ne. V imena se ne bom spuš-
čal, ker to ni naša stvar. Kar se 
tiče odlagališča radioaktivnih 
odpadkov, je v našem intere-
su, da se to čim prej zgradi, si-
cer pa mislim, da je to tudi in-
teres države in lastnika NEK. 
Če to odlagališče do leta 2023 
ne bo v funkciji, bo treba elek-
trarno zapreti. To je resna op-
cija, ki bi jo morali odločeval-
ci resno obravnavati in projekt 
realizirati. Glede nadomestila 
za omejeno rabo prostora pa 
naj povem, da smo že cel man-
dat v negotovosti, ali nado-
mestilo bo ali ga ne bo. V letu 
2015 smo že ostali brez njega, 
pa so nam ga spet vrnili in ga 
celo za nekaj tisočakov zviša-
li. Ne vem, kdo se tukaj igra in 
kdo je v resnici zainteresiran, 
da bi sprl lokalno skupnost z 
vodstvom tega objekta ali se 
mu kako drugače zopersta-
vil. Glavna točka spora je se-
veda višina te rente. V enem 
obdobju je bila cena elektri-
ke nizka, zdaj pa se je popra-
vila in argument, da z njo ne 
morejo pokrivati stroškov na-
domestila, ne drži več. Skrat-
ka, želimo si stabilno financi-
ranje, da lahko za pet ali deset 
let naprej vemo, kako bo s tem. 
Tukaj moram posebej izposta-
viti, da je dvakrat, ko je priš-
lo do spremembe zakonoda-
je, pomembno pozitivno vlogo 

odigral brežiški poslanec Igor 
Zorčič.

Nerazrešena zgodba so 
tudi protokoli, podpisani 
ob umeščanju odlagališča 
NSRAO v prostor. Kaj lah-
ko občina glede tega – poleg 
delno dobljene tožbe glede 
enega protokola – sploh lah-
ko iztrži?
Drugi del te tožbe je še v 
obravnavi na sodišču. Del teh 
protokolov je bil seveda bolj 
deklarativne narave, kot je na 
primer protokol za Šrajbarski 
turn. Pri tem smo od države 
samo zahtevali, da svoj objekt 
uredi in da je v funkciji, od če-
sar bi seveda nekaj imela tudi 
lokalna skupnost, direktno 
pa nekega denarja nikoli ne 
bi dobili. Nekateri protokoli 
se izvajajo, denimo dva, kate-
rih nosilca sta ARAO in Sklad 
NEK, tičeta pa se novega mo-
stu. Računam, da bo realiziran 
tudi protokol glede gradnje ši-
rokopasovnih povezav, kjer se 
Ministrstvo za infrastrukturo 
sicer nekoliko izmika. Rezime 
pod vsemi protokoli pa je, da 
je nerazumljivo, da celoten dr-
žavni vrh, se pravi predsednik 
vlade in vsi ministri, podpiše-
jo dogovor, potem pa nasled-
nji ministri rečejo, da jih to ne 
zanima. To ni v redu, ker meče 
slabo luč na kredibilnost drža-
ve. Kako se bo država še s kom 
pogajala in nekaj obljubljala, 
kdo ji bo verjel, če moraš iti v 
tožbo, da dosežeš izpolnitev 
zavez? To mi je tuje in se s tem 
absolutno ne strinjam.

Če vas spet malo spomnim 
na pogovor pred dvema le-
toma: dejali ste, da je lahko 
projekt nove knjižnice kon-
čan do konca tega mandata, 
pa se ni izšlo … 
Ne, ni se. Smo v najbolj tež-
ki fazi, in sicer v pridobiva-
nju vseh soglasij. Vendar pa 
sem optimist, ker pripravlja-
mo prostorski akt za umešča-
nje tega objekta, projektant, ki 
je naredil idejno zasnovo, in 
Zavod za varstvo kulturne de-
diščine sta našla skupen jezik 
in dejansko je dana zelena luč, 
da je lahko objekt v takšni obli-
ki na tej lokaciji. To pomeni, da 
smo dokaj blizu sprejemu pro-
storskega akta. Če bo vse po-
sreči, bi lahko v letošnjem letu 
začeli projektirati, to pomeni 
nekajmesečni zamik, ker bo 
projekt končan v naslednjem 
letu, nato pa lahko začnemo z 
gradnjo. Seveda pa, dokler ni 
zasajena prva lopata, ni mogo-
če ničesar z gotovostjo zatrditi. 

Glede bazena že takrat nis-
te bili najbolj optimistični, je 
zdaj kaj novega?
Mislim, da je bazen spolitizira-
na tema. Konkretno me moti le 
vprašanje, kako si bo naša ob-
čina lahko privoščila dva ba-
zena. Imamo povsem v redu 
bazen v Brestanici, za katere-
ga po pogovorih, ali bi lahko z 
nadkritjem deloval tudi pozi-
mi, ugotavljam, da bi lahko, a 
z veliko izgubo in brez obisko-

valcev, zato je res vprašanje, ali 
je to smiselno narediti. Najbrž 
bi bilo na bazenu v Krškem 
več obiskovalcev. Sredstva, ki 
jih imamo na razpolago, so 
omejena, tudi sredstva NORP 
se bodo v naslednjih dese-
tih, dvajsetih letih zagotovo 
zmanjševala, ker za lastnike 
NEK ni sprejemljivo, da je naj-
večji del investicije nadome-
stilo lokalni skupnosti in ga 
hočejo zato zmanjšati. Vseka-
kor pa imamo v načrtu razvoj-
nih programov za leti 2020 in 
2021 tudi gradnjo bazena. Ta 
ni črtan in nekega dne bo tre-
ba to nalogo tudi izvršiti. Gle-
de na plavalno tradicijo bi bilo 
primerno, da ima Krško bazen. 
Odločitev za bazen velikosti 25 
x 30 metrov je absolutno pri-
merna in vzdržna. Gre samo 
za to, da so pred tem na vrsti 
še nekateri projekti, predvsem 
obnove šolskih zgradb, potem 
pa bo prišel na vrsto tudi ba-
zen in ga bomo slej ko prej 
zgradili.

V zadnjem času se je podro-
čje športa nasploh spolitizi-
ralo, razplamtelo se je vpra-
šanje za nekatere spornih 
finančnih injekcij nogome-
tnemu in rokometnemu klu-
bu, ki razburjajo druga špor-
tna društva …
To razumem, saj je pri nas og-
romno športnih društev, bolj 
ali manj uspešnih. Pri tem ne-
koliko pozabljajo, čemu so 
sredstva namenjena. Osnovni 
namen je zagotoviti vstopno 
točko v svet športa za najmlaj-
še, medtem pa je za vrhun-
ski šport namenjenih manj 
sredstev. Bilo je veliko teženj, 
da bi občina financirala vrhun-
ski šport, nekoč je bila to ko-
šarka, potem rokomet, danes 
je nogomet. Dejansko je prišlo 
do tega, da je občinski svet za 
potrebe trenerjev sprejel sklep 
o razdelitvi 30 tisoč evrov za 
oba omenjena kluba. Ni mi bilo 
všeč, da je bil pri rebalansu le-
tošnjega proračuna z aman-
dmaji sprejet sklep, da se do-
datno financirajo vrhunski 
športi, pri čemer še ni defini-
rano, kako naj bi se ta sredstva 
dodeljevala. Najprej je treba 
sprejeti pravilnik, preden bo 
ta denar sploh na voljo. Noben 
denar ne more iz občinske bla-
gajne brez javnega razpisa in 
pravilnika. Treba je upošteva-
ti, da je veliko klubov in špor-
tov ter da vsi želijo ta denar. 
Tudi sam sem opozarjal, da 
vrhunski šport ni samo nogo-
met, ampak še kaj drugega, ta 
denar pa se bo spet razdrobil 
in ne bo tistega učinka, kot bi 
si ga želeli.

Čutite, da je v volilnem letu 
več teh raznoraznih priti-
skov, izpostavljenih vpra-
šanj?
Absolutno jih je več, posku-
šajo biti tudi bolj provokativ-
na. Seveda lahko pri delu pri-
de tudi do krivic, ampak lahko 
rečem, da ima Občina Krško 
stvari dobro urejene s pravil-
niki in so sredstva na razpi-

sih pravično razdeljena. Mo-
ram reči, da se nikoli nisem 
vmešaval v kakršno koli dode-
litev sredstev kateremu klu-
bu ali društvu, to je vse v do-
meni komisij. Verjamem, da 
je za neposredno delo špor-
tnih klubov in kulturnih dru-
štev teh sredstev premalo, res 
pa je tudi, da se določeni klu-
bi profesionalizirajo, to pa zah-
teva dosti več denarja, zato so 
potrebe vse večje in večje.

V lanskem intervjuju za te-
dnik Mladina ste izrekli ne-
kaj za marsikoga preostrih 
izjav o romski manjšini v ob-
čini – še vedno stojite za nji-
mi?
Lanski intervju je bil namen-
sko napisan tako, da je pri-
kazal Občino Krško in mene 
osebno kot nestrpna in nastro-
jena proti romski skupnosti. 
Bistvo so izpustili. Namreč to, 
da je Občina Krško veliko nare-
dila za ureditev stanovanjskih 
in drugih življenjskih razmer, 
v katerih bivajo Romi. Obenem 
pa seveda s stanjem še zdaleč 
nismo zadovoljni. Nepisme-
nost, brezposelnost, kriminal, 
vse to ostaja stalnica in nere-
šen problem. Izpostavil sem, 
da socialna politika ne spod-
buja Romov, da bi obiskovali 
šole, da bi se zaposlili. Veliko je 
nevladnih organizacij, ki se si-
cer trudijo pomagati, občutek 
pa je, da sredstva, ki so name-
njena izboljšanju položaja Ro-
mov, ne dajejo pravega učinka 
in ne najdejo pravega naslov-
nika. Položaj se od lani ni kaj 
posebej spremenil. 

Če bi danes končali župa-
novanje, bi lahko sami sebi 
rekli, da ste v šestih letih ob-
čino naredili boljšo?
Absolutno. Lahko rečem, da 
sem zadovoljen s tem, kar 
smo skupaj s sodelavci nare-
dili, in da je občina Krško na 
višji stopnji razvoja, kot je bila, 
preden sem nastopil funkcijo 
župana. Ne trdim, da je to iz-
ključno zasluga župana, res pa 
je, da župan daje takt in usme-
ritev razvoja. Zelo se zavze-
mam, recimo, za kolesarske 
steze in če pride takšen pro-
jektni predlog, ga prej odob-
rim kot kakšnega drugega. Iz 
svojega osebnega prepričanja 
vidim, da je za določene stvari 
treba bolj poskrbeti, veliko pa 
je stvari, ki enostavno gredo s 
tokom, kot na primer energet-
ske sanacije javnih objektov, 
za katere so bili na voljo jav-
ni razpisi.

Kaj še želite sporočiti ob-
čankam in občanom ob ob-
činskem prazniku?
Vsekakor se želim zahvali-
ti vsem, ki so dobronamerno 
in čistega srca karkoli predla-
gali in sodelovali pri ureja-
nju lokalne skupnosti. Veliko 
je takšnih društev in posame-
znikov. Spodbujam jih, da bi še 
naprej sodelovali in da bi vsi 
skupaj delali za boljšo občino.

 Peter Pavlovič

v petek, 15. junija 2018,
ob 18. uri

Razstava 

80. so bila 
leta ... v Kr©Kem
Prijazno vabljeni  
na odprtje občasne razstave
v soboto, 16. junija 2018, ob 20. uri
v Mencingerjevo hišo
Razstavo bo odprla Ana Nuša Somrak, 
podžupanja Občine Krško.

Interdisciplinarna razstava prikazuje življenje v mestu Krško 
in na območju občine Krško med letoma 1980 in 1991. 
Predstavlja zgodovino, upravno ureditev, preživljanje 
prostega časa, življenje najstnikov, glasbo, muzejske  
dejavnosti in šport. Inkluzivno zasnovana razstava aktivno 
vključuje javne zavode, društva in posameznike iz lokalnega 
okolja, ki posredujejo svoje znanje, spomine in predmete.

Razstava bo odprta do 8. februarja 2020.
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KRŠKO – Pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško bo v soboto, 
9. junija, od 8. ure dalje, ko pričakujejo prihod udeležencev, 
potekalo 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Ob 9. uri je predvi-
den začetek preverjanja, ob 12. uri pa razglasitev rezultatov. 
Vsakoletni dogodek organizirajo Območno združenje Rdeče-
ga križa Krško, Občina Krško in brežiška izpostava Uprave RS 
za zaščito in reševanje.   P. P.

Preverjanje ekip prve pomoči
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Direktorica ZD Krško Tatjana 
Fabjančič Pavlič je na prazni-
ku zaposlenih v javnem zdra-
vstvenem zavodu izpostavila, 
da je tradicionalno srečanje 
tudi priložnost za predstavi-
tev pridobitev ter dosežkov in 
ciljev zaposlenih, ki so preda-
ni svojemu poklicu. V obdob-
ju od lanskega do letošnjega 
praznika so nabavili digital-
ni RTG aparat za slikanje ske-
leta in pljuč ter prenovili pro-
store rentgenske diagnostike. 
Vgradili so dodaten ADG v pro-
storih šolskega dispanzerja, ki 
omogoča kontrolo sluha pri 
sistematskih pregledih otrok, 

Letos v ospredju preventiva
KRŠKO – 18. maja so zaposleni v Zdravstvenem domu Krško v spomin na Jožeta Bogataja, pionirja zdrav
stvene in zobozdravstvene dejavnosti na območju občine, obeležili 33. Bogatajev dan. Na strokovni ravni 
so ga posvetili izvajanju programa SVIT in predstavitvi dela Zdravstvenovzgojnega centra.  

preuredili prostore patronaž-
ne službe in uredili dodatne 
prostore nevrofizioterapije za 
potrebe razvojne ambulante. 
Na novo so uredili tudi pro-
store za novo splošno ambu-
lanto dr. Nike Milanič in pre-
mestili prostore sterilizacije, v 
3. nadstropju doma so za pot-
rebe zdravstveno-vzgojnega 
centra osvežili predavalnico 
in zagotovili dva prostora za 
individualna svetovanja ter 
nabavili ves potreben drob-
ni inventar. Za potrebe patro-
nažne službe so nabavili dve 
osebni vozili ter vozilo za pot-
rebe službenih voženj in či-
ščenja. Zdravstveno postajo 
Senovo so opremili z novim 
aparatom za laboratorijsko 
diagnostiko, nove aparatu-
re za kontrolo vida je bila de-
ležna ordinacija medicine 

dela, za več ordinacij, in si-
cer za potrebe zobozdravstva, 
zobotehnike, diagnostičnega 
laboratorija, medicine dela, 
prometa in športa, nujne me-
dicinske pomoči, splošne služ-
be in RTG, pa so nabavili me-
dicinske aparature v vrednosti 
176.000 evrov. Direktorica je v 
nagovoru zbranim in gostom 
še povedala, da so z notranjo 
reorganizacijo vzpostavili do-
datno splošno ambulanto, pri-
dobili nove zdravstvene pro-
grame, tako zdravstveni dom 
kot postaje priključili na op-
tično internetno omrežje, na-
bavili pa tudi nov strežnik, za-
gotovili varnostno kopiranje 
in shranjevanje podatkov. V 
navedenem obdobju so uspe-
li usposobiti tudi dve skupini 
po deset prvih posredovalcev, 
in sicer v PGD Veliki Kamen in 

PGD Dolenja vas pri Krškem, 
v kratkem bodo pričeli z izo-
braževanjem prvih posredo-
valcev v PGD Stranje. Enole-
tno obdobje je prineslo tudi 
določene spremembe na ka-
drovskem področju, sicer pa 
je v krškem zdravstvenem 
domu in v njegovih zdravstve-
nih postajah trenutno skupno 
161 zaposlenih.

Tradicionalno so na Bogata-
jevem dnevu podelili jubilej-
ne nagrade za 10, 20 in 30 
let skupne delovne dobe in 
20 let delovne dobe v ZD Kr-
ško, aktivnosti Zdravstve-
no-vzgojnega centra ZD Kr-
ško za starejšo populacijo so 
predstavile izvajalke indivi-
dualnih in skupinskih pro-
gramov za ohranjanje zdrav-
ja (psihoeduktivne delavnice, 
delavnice o življenjskem slo-
gu, dejavnikih tveganja, zdra-
va prehrana in hujšanje, sve-
tovanje in opuščanje kajenja, 
preverjanje telesne zmogljivo-
sti in telesna pripravljenost), o 
programu SVIT (program pre-
sejanja in zgodnjega odkriva-
nja predrakavih sprememb 
ter raka na debelem črevesu 
in danki) sta spregovorili Do-
roteja Kuhar iz NIJZ OE Novo 
mesto in ambasadorka pro-
grama SVIT Marija Hrvatin, 
priložnostni kulturni program 
pa so izvedli otroci leskovške 
enote vrtca Mali princ in Pi-
halni trio Glasbene šole Krško.

 Bojana Mavsar 

Izvajalke zdravstveno-vzgojnih delavnic in svetovanj (z le-
ve): Vlasta Curhalek, Adrijana Bukovec, Jerneja Korasa in Jer-
ca Miklič

Prireditev se je pričela s po-
snetkom prispevka v televizij-
skih poročilih pred 20 leti, ko 
so 6. aprila 1998 prvo karti-
co zdravstvenega zavarovanja 
(KZZ) predali brežiški občan-
ki, takrat 86-letni Kristini Flor-
janič, do 11. maja 1998 pa so 
razdelili vseh 68.716 kartic. Ob 
tem so razdelili profesionalne 
kartice zdravstvenim delav-
cem ter vzpostavili elektron-
sko mrežo samopostrežnih 
terminalov za potrjevanje ve-
ljavnosti kartic zdravstvenega 
zavarovanja. Kot je povedala 
direktorica krške in novome-
ške območne enote ZZZS dr. 
Tatjana Mlakar, je bil sloven-
ski sistem KZZ pionirski, saj so 
ga zasnovali že v 80. letih prej-
šnjega stoletja in razvili med 
prvimi v Evropi, v slovenski 
zdravstveni prostor pa so ga 
implementirali prav v okviru 
100-dnevnega pilotnega pro-
jekta Posavju. Pilotna uvedba 
kartice se je v Posavju zaklju-
čila septembra 1998, oktobra 
1999 pa se je pričela enoletna 
nacionalna uvedba. General-

Ko je Posavje utrlo pot Sloveniji
KRŠKO – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je 30. maja v Dvorani v parku v Krškem pri-
pravil slavnostni dogodek ob 20. obletnici uvedbe kartice zdravstvenega zavarovanja, ki je bila poskusno 
uvedena v Posavju. Takratni pilotni projekt velja za zgleden primer uvajanja novosti v ezdravju.

ni direktor ZZZS Marjan Su-
šelj je uvedbo KZZ pred 20 leti 
označil za »zgodovinski mej-
nik v informatizaciji sloven-
skega zdravstva«, s katerim 
smo se po 45 letih poslovili od 
zdravstvene knjižice. Z dana-
šnje časovne distance je pro-
jekt po njegovih besedah pri-
mer odličnega sodelovanja, ki 
bi ga lahko uporabili kot vzor 
tudi pri uvedbi drugih novo-
sti na področju e-zdravstva. 
Krški župan mag. Miran Stan-
ko je dejal, da je bil projekt po-

memben prehod iz papirnega 
poslovanja v digitalno.

Spomine na pilotni projekt 
uvedbe KZZ je predstavil ta-
kratni direktor ZZZS OE Krško 
in vodja projekta KZZ dr. Sta-
nislav Čuber. Poudaril je, da 
so projekt javnosti predstavili 
transparentno, kar v današnjih 
časih ni ravno pravilo, zato ga 
je slednja tudi dobro spreje-
la. »Če se tako velikega in zah-
tevnega nacionalnega projekta 
lotiš strokovno, sistematično, 

celovito, korektno in transpa-
rentno, ne moreš zgrešiti,« je 
dejal. S projektom so postavi-
li model, ki ga je mogoče upo-
rabiti tudi pri ostalih projek-
tih v sistemu zdravstvenega 
varstva v Sloveniji, je še dodal. 
K poskusni uvedbi v Posavju so 
pristopili z veliko entuziazma, 
pripadnosti in sodelovanja z 
izvajalci zdravstvenih storitev, 
zavarovanci, mediji in lokalno 
skupnostjo. K uspehu projekta 
je precej pripomoglo tudi dej-
stvo, da je regija nekaj let prej 
dobila območno enoto ZZZS 
s sedežem v Krškem, ki letos 
praznuje 25-letnico.

Prireditve so se poleg že ome-
njenih udeležili tudi sevniški 
župan Srečko Ocvirk, pred-
sednica skupščine ZZZS Luč-
ka Böhm in številni predstav-
niki izvajalcev zdravstvenih 
storitev v regiji. S kulturnim 
programom sta ga popestrila 
pevka Nuška Drašček in reci-
tator Matej Žokalj.

 Peter Pavlovič

Desno dr. Tatjana Mlakar, ob njej vodja projekta pred 20 le-
ti dr. Stanislav Čuber

BREŽICE – Na majski seji brežiških svetnikov so bili potr-
jeni tudi sklepi o treh investicijah, in sicer predinvesticij-
ski zasnovi (PIZ) v zvezi s Fakulteto za turizem in OŠ Artiče 
ter novelacija investicijske dokumentacije za 3. fazo pločni-
ka in kolesarske steze med rondojema pri Tušu in v Trnju.

Kot je omenila vodja oddelka za investicije, občinsko premože-
nje in javna naročila Suzana Ogorevc, se je projekt »Ureditev 
prostorov Fakultete za turizem v Brežicah« z izdelavo projektne 
dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja s prvotnih 
dobrih 3,5 milijona evrov podražil na skoraj 5 milijonov evrov. In-
vestitor je Univerza v Mariboru, Občina Brežice, ki bo prispevala 
milijon evrov, pa sofinancer. V PIZ je spremenjena tudi dinamika 
izvedbe projekta, saj je pričetek izgradnje pogojen z zagotovitvijo 
večine sredstev (80 %) iz različnih virov proračuna RS. Prostori 
fakultete v bivšem dijaškem domu naj bi bili zgrajeni oz. urejeni 
najkasneje v začetku leta 2021. V sklopu projekta »Rekonstruk-
cija in dograditev OŠ Artiče« je bilo predvideno, da bo do spre-
jema PIZ že pridobljeno gradbeno dovoljenje za prvo in drugo 
fazo (od petih) projekta (izgradnja vrtca in šole), a se je mora-
la občina soočiti s težavami predvsem glede načina ogrevanja in 
odvajanja odpadnih voda – za občino je bila neustrezna predla-
gana rešitev za ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda na pod-
lagi izkušenj na OŠ Velika Dolina, kjer se je izkazalo, da je hrup 
moteč za okoliške prebivalce; ob iskanju najustreznejše rešitve 
ogrevanja objekta je občina preverjala tudi možnosti pridobiva-
nja sredstev iz razpisa za energetske obnove stavb javnega sek-
torja; kot najustreznejša je bila sprejeta izgradnja čistilne napra-
ve na območju artiške šole ter odvajanje očiščene odpadne vode 
preko tlačnega kanalizacijskega sistema. Zaradi vsega tega tre-
nutno tudi še ne morejo razpolagati z natančnejšimi številkami 
vrednosti tega projekta (zadnja poznana vrednost celotne inve-
sticije znaša dobrih 9 milijonov evrov). Vodja oddelka za komu-
nalno infrastrukturo in GJS Alenka Laznik je glede omenjene-
ga pločnika in kolesarske steze na Cesti svobode dejala, da je pri 
projektu prišlo do spremembe terminskega plana pa tudi finanč-
ne konstrukcije. Razlog je ta, da v letu 2017 zasebni vlagatelj ni 
pristopil k predvideni investiciji, zato se ta izvaja le v okviru ob-
činskih sredstev. Sicer investitor še vedno kaže določen interes, 
a je njegova vlaganja realnejše pričakovati šele v letu 2019. Pro-
jekt bo tako po novem trajal dve leti dlje (do 2021) in bo za dob-
rih sto tisoč evrov dražji (približno 1,2 milijona evrov).
 
Sprejet je bil še zaključni račun proračuna občine za leto 2017. 
Realizacija prihodkov je bila 98,5 % (21,8 milijona evrov), med-
tem ko so bili odhodki realizirani 85-odstotno (24,2 milijona 
evrov). Kot je še dodal Aleksander Denžič, vodja oddelka za fi-
nance in računovodstvo, občina ni imela likvidnostnih težav, zato 
se ni dodatno zadolževala, še več, najela je za 600 tisoč evrov 
manj kredita od načrtovanega, ker je bila manjša realizacija od-
hodkov, je dodal Molan. Svetnika Staneta Tomšeta je ob tem za-
nimalo, katere načrtovane investicije so »trpele« na račun dobrih 
13 % nižje realizacije odhodkov. Župan je odvrnil, da ni bilo no-
bene investicije, ki bi izpadla iz proračuna, je pa res, da niso bile 
vse 100-odstotno realizirane, saj se je njihova izvedba oz. plači-
lo zavleklo že v letošnje leto.

Svetniki so sprejeli tudi letni načrt varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami za tekoče leto, ki ga je predstavil Roman Zak-
šek, višji svetovalec za področje zaščite in reševanja. V tem letu 
bo občina usposabljala predvsem ekipo za iskanje zasutih v ru-
ševinah, ekipo za reševanje na vodi in iz vode, skupaj z gasilci 
PGD, ki posedujejo reševalne čolne, ekipe prve pomoči v sestavu 
enot prve pomoči pri CZ občine Brežice ter kot neobvezno obli-
ko usposabljanja prebivalcev občine in drugih za t. i. prve reše-
valce – usposobljene očividce.
 Rok Retelj

Težave pri projektu OŠ Artiče

SEVNICA – Ob tednu Rdečega 
križa in dnevu medicinskih se-
ster je 12. maja v organizaciji 
Območnega združenja Rdeče-
ga križa Sevnica, Zdravstvene-
ga doma Sevnica in Centra za 
krepitev zdravja na razširje-
ni ploščadi pred NLB potekala 
prireditev Dan zdravja v obči-
ni Sevnica. Za uvod v dogodek 
je zjutraj pri SŠ Sevnica pote-
kal test hoje na 2 km. Potek in 
pomen preizkusa je predstavi-
la fizioterapevtka Aleksandra 
Kerec. »Test hoje na dva kilo-
metra izvajamo že vrsto let, 
in sicer v marcu, aprilu, maju, 
juniju, septembru in oktobru. 
Opažamo, da je udeleženk in 
udeležencev vedno več, kar nas 

Dan, namenjen promociji zdravja

veseli,« je še dodala. Na raz-
širjenem pločniku pred Novo 
Ljubljansko banko v Sevnici 
so prijazne medicinske sestre 
ZD Sevnica ob zdravstveno–
vzgojni stojnici merile krvni 

tlak in krvni sladkor, seznani-
ti se je bilo mogoče tudi s pro-
gramom zgodnjega odkrivanja 
raka na debelem črevesu ter 
z zgodnjim odkrivanjem raka 
na dojki, s temeljnimi postop-
ki oživljanja ... S svojim progra-
mom in delom so se predsta-
vila tudi nekatera društva, ki 
delujejo na področju zdravstva, 
in sicer OZRK Sevnica ter njena 
Krajevna organizacija Krmelj, 
Zavod Socio Celje, Posavsko 
in Obsoteljsko društvo za boj 
proti raku, Center za krepitev 
zdravja v ZD Sevnica, Društvo 
bolnikov z osteoporozo, Oza-
ra Sevnica, Društvo sladkor-
nih bolnikov Posavja in Koro-
narni klub Sevnica.  S. Radi

Že dvajseto leto zapored je 
v centru Sevnice potekala 
predstavitev različnih pro-
gramov za ohranjanje in kre-
pitev zdravja.
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Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

BOLJŠI MOJSTER
police od 12 € dalje
spomeniki od 550 € dalje
kuhinjski in kopalniški pulti

HITRO! KAKOVOSTNO! 
UGODNO! 

www.kamnosestvo.com

GORENJI LESKOVEC, HANDIJA – 24. maja so Handijčan Bran-
ko Krošelj, župan občine Krško mag. Miran Stanko in predse-
dnik sveta Krajevne skupnosti Senovo Vlado Grahovac v zaselku 
Handija odprli prenovljen cestni odsek  Sotensko – Handija – Sv. 
Anton. Gre za naselje na hribovitem, predvsem z vinogradi po-
sejanem pobočju nad Gorenjim Leskovcem v krajevni skupnos-
ti Senovo. In kakor so nam povedali gostoljubni Handijčani, ki so 
ob tej priložnosti pripravili pravo pravcato slavje z glasbo in po-
gostitvijo, so posebni po tem, da njihov zaselek spada v navede-
no naselje in krajevno skupnost Senovo, a v župnijo Brestanica in 
pod pošto Blanca. Dela na ureditvenem odseku v dolžini 560 me-
trov, ki ga do svojih domov in vikendov uporablja okoli 100 upo-
rabnikov, so potekala od septembra lani do izteka leta. Na pred 
30 leti urejenem cestišču so odstranili dotrajan asfalt, uredili od-
vodnjavanje, tampon in na novo preplastili cestišče, hkrati je bil 
saniran tudi manjši plaz, ki je ogrožal cestišče. Dela je izvajalo in 
kar nekaj mesecev predčasno zaključilo podjetje Požun gradbe-
ništvo in inženiring s Senovega, projekt obnove pa je bil v višini 
dobrih 122.000 evrov financiran iz občinskega proračuna. B. M. 

Do Handije po prenovljeni cesti

Zdravica ob odprtju, da bi temeljito obnovljen cestni odsek 
služil namenu prihodnja tri desetletja.

V uvodu slovesnosti so si obi-
skovalci in gostje ogledali film-
ski zapis pogovorov s še žive-
čimi izgnanci, o njihovi vrnitvi 
na domove po 2. sv. vojni, če-
mur je posvečen tudi krajevni 
praznik. Filmski zapis je opra-
vil Anton Hruševar, spremno 
besedo pa Mirjana Marinčič, 
oba člana domačega kultur-
nega društva. Kot je poveda-
la slednja, so posnetek pričanj 
kalvarije izgnancev pripravili 
z namenom utrditi zavest, da 
se takšna pričanja ne danes ne 
v prihodnje ne bi več ponovi-
la: »Tudi osvoboditev je pote-
kala različno, taborišča na za-
hodu so osvobodili Američani, 
tista na vzhodu Rusi. Transpor-
ti so potovali različno dolgo in 
kot da žrtev še ni bilo dovolj, je 
tudi pot med preživelimi terja-
la svoj davek. Ob prihodu do-
mov se je boj za preživetje pri-
čel znova. Hiše so bile prazne, 
polja zaraščena.« O preživelih 
letih v izgnanstvu in vrnitvi so 
za dokumentarni zapis strnili 
spomine krajanke in krajana: 
Rozalija Lavrinšek, Milka 
Zagorc, Rozalija Volk, Maj-
da Bajc, Ladislav Arh ter pre-
minula Franc Vakselj ter Mari-
ja Arh.

Predsednik Jože Olovec se je 
na slovesnosti zahvalil članom 
Sveta KS, ki tvorno sodelujejo 

Komočar prvi častni krajan 
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 1. junija je predsednik Sveta KS Leskovec pri Krškem Jože Olovec na svečanosti ob 
krajevnem prazniku podelil priznanja društvu in posameznikom za njihov prispevek k razvoju in prepoznav-
nosti krajevne skupnosti. Med njimi tudi Edvardu Komočarju, prvemu prejemniku naziva častni krajan.

pri uresničevanju ciljev, ki so 
si jih zadali za dobrobit in dvig 
kakovosti življenja po naseljih 
krajevne skupnosti. Med večji-
mi pridobitvami v obdobju od 
lanskoletnega do letošnjega 
praznika je izpostavil obnovo 
in dograditev osrednjega vrt-
ca v Leskovcu, obnovljene od-
seke cest Velika vas–Brezje, pri 
Ivandolu, Selce–Brezje, pred 
dnevi začeto obnovo najdaljše 
ulice skozi Leskovec – Ul. Anke 
Salmič in v kolikor bodo ureje-
na zemljiško-knjižna razmerja, 
naj bi bil s strani občine kot in-
vestitorja še v tem letu moder-
niziran preostali odsek ceste v 
Venišah, obnovljen pa bo tudi 
preostali, 1,5 km dolg cestni 
odsek na realciji Velika vas–

Brezje. Krajevna skupnost je 
med drugim uredila odvodnja-
vanje v Volovniku, pričela z iz-
gradnjo igrišča v Kobilah, ki bo 
hkrati tudi prostor za druženje, 
pridobili so solarne svetilke za 
Gmajno in Veliko vas ter uredi-
li javno razsvetljavo do cerkve 
sv. Ane. Nabavili so tudi pre-
težni del opreme za obnovlje-
ne prostore v večnamenskem 
domu v Leskovcu, ki ga name-
ravajo prekriti z novo kritino in 
za del doma prispevati tudi fa-
sado. »Proti koncu leta imamo 
v načrtu še izdajo knjige o zgo-
dovini oz. krajevni skupnosti 
Leskovec pri Krškem. Izšla bo 
v nakladi 800 izvodov, kar po-
meni, da bo knjigo prejelo vsa-
ko gospodinjstvo,« je še med 

drugim povedal Olovec.

V nadaljevanju slovesnosti, na 
kateri je prisotne v imenu Ob-
čine Krško pozdravila direk-
torica občinske uprave Meli-
ta Čopar, glasbeni program 
pa z ubranim petjem izvedel 
domači mešani zbor Pevske-
ga društva Laudate pod vod-
stvom zborovodkinje Kristine 
Lovšin Salmič, je predsednik 
podelil še krajevna priznanja. 
Ob 90-letnici delovanja je ju-
bilejno priznanje izročil Če-
belarskemu društvu Leskovec 
pri Krškem, bronasti prizna-
nji sta prejela Ljudmila Jeler 
za dolgoletno ustvarjalno delo 
na področju vodenja Aktiva 
kmečkih žena Krško polje ter 
Boštjan Arh za izjemno priza-
devno delo v gasilstvu in opa-
zne uspehe na kulturnem po-
dročju tako na območju KS kot 
izven njenih meja. Za dolgole-
tno požrtvovalno delo v krajev-
nih organizacijah in društvih je 
srebrno plaketo KS prejel Ivan 
Pečnik, prvič pa je bil kot naj-
višje priznanje podeljen na-
ziv častni krajan KS. Slednjega 
je za življenjsko delo na go-
spodarskem, humanitarnem 
in društvenem področju v lo-
kalnem, občinskem in sloven-
skem merilu prejel Edvard Ko-
močar. 
 Bojana Mavsar

Nagrajenci ob krajevnem prazniku (z leve): Jože Olovec, Bo-
štjan Arh, Ljudmila Jeler, Edvard Komočar, Ivan Pečnik, Mar-
jan Pacek v imenu čebelarskega društva in Melita Čopar

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Zadnjega dne v maju je župan občine  
Krško mag. Miran Stanko predsedniku sveta KS Leskovec pri Kr-
škem Jožetu Olovcu simbolno predal ključe obnovljenega večna-
menskega doma na Ulici 11. novembra 24. Projekt rekonstrukcije 
doma so izdelali v MV Biro Marija Vlahušić iz Krškega, izvajalec 
obnovitvenih del pa je bilo podjetje GES d.o.o. iz Celje. Investici-
ja občine v višini dobrih 200.000 evrov je bila izvedena v drugi 
polovici minulega leta. Olovec je ob tem dejal, da obnovljen dom 
predstavlja pomemben in velik korak naprej v smislu družabne-
ga in društvenega življenja v kraju: »Na tej lokaciji smo namreč 
pridobili prostore skoraj za vsa aktivna društva in združenja ter 
Krajevna skupnost, pridobili smo tudi sejno sobo in 90 m2 veliko 
večnamensko dvorano s 70 sedeži za manjše prireditve. Sedaj v 
Leskovcu ne bomo več mogli reči, da nimamo osnovnih pogojev 
za delo društev. Želimo pa si tudi urejene okolice, da bi ta kom-
pleks ponovno pridobil na veljavi, kot ga je že imel pred desetle-
tji.« V nadaljevanju, kot je še dejal, nameravajo urediti še okoli-
co doma, v PGD Leskovec pri Krškem pa si želijo, predvidoma v 
prihodnjem letu, za potrebe družabnega in društvenega utripa 
v nadstropju večnamenskega objekta dograditi še večjo priredit-
veno dvorano. Uradno predajo prostorov so popestrili s kultur-
nim programom, ki ga je povezovala Mirjana Marinčič, izvedli 
pa krške mažorete, recitatorja, harmonikarja in pevci zbora Lo-
vske družine Krško, udeležence otvoritve pa so pogostile člani-
ce Aktiva kmečkih žena Krško polje ter člani Društva ljubiteljev 
suhomesnatih dobrot iz Leskovca.  B. Mavsar

Dom za vsa društva v kraju

Ob odprtju objekta, v katerem bodo domovala domala vsa ak-
tivna krajevna društva

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 28. maja pod večer je bil v Leskovcu 
pri Krškem z javno razsvetljavo osvetljen odsek ceste Ulice Anke 
Salmič od odcepa z glavno ulico do cerkve sv. Ane. Do tedaj ma-
kadamski odsek slepe ulice, ki vodi do cerkve in ob kateri je bilo 
zgrajenih nekaj novogradenj, je Krajevna skupnost Leskovec v 
letu 2016 preplastila v dolžini 175 m, letos pa ga je opremila tudi 
z javno razsvetljavo, ki so jo prižgali v dneh krajevnega prazni-
ka. Za investicijo je KS namenila 8.100 evrov, zbrani domačini in 
vodstvo KS pa so prižig luči pospremili z družabnim srečanjem pri 
domačiji Bevc. Z 29. majem je bila zaradi temeljite rekonstrukcije 
vozišča v Leskovcu vzpostavljena popolna zapora občinske ceste 
Ulice Anke Salmič v smeri naselja Gmajna in Senuš, to je od odce-
pa z Ulico 11. novembra do križišča s Sejmiško ulico. Dela, ki naj 
bi potekala do konca meseca septembra, bodo izvajana etapno, 
tranzitni promet pa bo v času zapore cca. 300 m dolgega odseka 
potekal po Grebenčevi cesti in Wolfovi ulici skozi Ulce. Investici-
jo financira Občina Krško, njena vrednost znaša okvirno 500.000 
evrov. B. M.

Osvetljen odsek do sv. Ane

KOBILE – Na Domačiji Kobile 3, za katero skrbita AlojzVla-
dimir in Ljudmila Šribar, so 3. junija z druženjem, poime-
novanim »Srečanje vrednot«, obeležili 15letnico Etnolo-
ške zbirke Kobile.

Etnološko zbirko Kobi-
le so odprli 10. junija 
2003 in takrat razstavi-
li okoli 2700 predmetov 
iz obdobja od 18. do 20. 
stoletja, le drobec je bil 
starejši. Danes je v zbir-
ki blizu 5000 predmetov, 
med katerimi so najsta-
rejši fosilni ostanki živ-
ljenja v Panonskem mor-
ju. Največ predmetov v zbirki je iz kmetijstva, torej poljedelstva, 
vinogradništva, gozdarstva, sadjarstva, vrtnarstva in travništva 
v povezavi z rejo domačih živali. Široko je zastopana materialna 
kultura kmečkih domov, od posameznih kosov pohištva do po-
sode, hišnih »delavnic« do svetil in nabožnih podob, po številu 
predmetov je na drugem mestu (domača) obrt. Na voljo je tudi 
majhen vpogled v življenje plemstva v Šrajbarskem turnu, dveh 
učiteljskih družin iz Leskovca in meščanske družine v Krškem. 
Zbirko dopolnjuje nekaj vojaških predmetov, nekaj predmetov 
rudniške dediščine iz Premogovnika Senovo ter priznanja roko-
metne in atletske sekcije Telovadnega društva Partizan Lesko-
vec pri Krškem. »Ta zbirka je samo mali drobec materialnega sve-
ta, ki ga je človeštvo ustvarilo v zadnjih 300 letih, a je stvaritev 
ljudi te okolice. Predmete so ljudje tega prostora uporabljali za 
svoje življenje in delo, so torej soudeležba v znanju in ustvarjal-
nosti skozi več rodov posavskega prostora, zlasti pa Krškega po-
lja in Krškega gričevja,« je na dogodku povedala Ljudmila Šri-
bar, ki skupaj z možem AlojzemVladimirjem skrbi za od leta 
2001 spomeniško zaščiteno Domačijo Kobile 3a. V 15 letih de-
lovanja je Etnološka zbirka Kobile pripravila tudi sedem likov-
nih kolonij z naslovom »Ne pozabimo«, na katerih so ljubiteljski 
slikarji naslikali 85 slik z motivi stavbne in naravne dediščine.
Prizadevanja zakoncev Šribar za ohranjanje kulturne dediščine 
je na dogodku pohvalil predsednik Sveta KS Leskovec Jože Olo-
vec in jima obljubil podporo tudi v prihodnje. Več o zbirki pa v 
eni poletnih številk časopisa.
 P. Pavlovič

15-letnica etnološke zbirke

Alojz-Vladimir in Ljudmila Šribar

Cestišče Ulice Anke Salmič je od Okrepčevalnice Arh do Bival-
ne enote VDC že »slečena« do tampona.
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»Obnova kulturne dvorane 
je najobširnejši projekt naše 
krajevne skupnosti od lan-
skega do letošnjega praznika. 
Vrednost obnove znaša 73 ti-
soč evrov, vendar je bilo v ob-
novo vloženih tudi veliko ur 
prostovoljnega dela. S to dvo-
rano, ki ima med drugim neko-
liko večji oder in balkon, novo 
osvetlitev, ozvočenje ter mož-
nost video projekcije, smo pri-
dobili prostor za izvajanje pri-
reditev, ki bi jih v preteklosti 
težko izpeljali,« je izrazil ve-
selje in ponos nad novo pri-
dobitvijo predsednik KS Trž-
išče Janez Virant ter nanizal 
še nekatere druge uspešno 
izpeljane projekte in nekate-
re, ki so še v načrtu. Novo pri-
dobitev, ki omogoča še boljše 
delovanje vseh 15 društev v 
krajevni skupnosti, je pohva-
lil tudi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk ter dodal: »Skoraj 
dve leti bo že, kar smo v Trži-

Obnovljena dvorana za praznik
TRŽIŠČE – 25. maja je deseto leto zapovrstjo svoj praznik s podelitvijo krajevnih priznanj obeležila KS Tr-
žišče. Ob tem so uradno predali namenu lično obnovljene prostore kulturne dvorane, v kateri je do leta 
2016 potekal tudi pouk športne vzgoje. 

šču odprli novo šolo in v tem 
času se je zgodilo še kar nekaj 
sprememb, a na marsikatero 
se pripravljamo. Ob vsem tem 
je pomembno, da usklajeno iz-
vajamo vse programe, vse pro-
jekte, ki nam naj bi bili v vese-
lje in zadovoljstvo.« 

Govornika sta podelila tudi le-
tošnja priznanja za dolgole-
tno in predano delo na podro-
čju družabnega udejstvovanja, 
društvenih dejavnosti, prosto-
voljstva in prepoznavnosti 
domačega kraja. Priznanje so 
prejeli: član in nekdanji dolgo-
letni predsednik PGD Tržišče 

Branko Debeljak, članici Ak-
tiva kmečkih žena Tržišče Loj-
zka Virant in Štefka Keše ter 
Društvo podeželske mladine 
Tržišče ob 30-letnici delova-
nja (priznanje je prevzel pred-
sednik društva Jernej Fister).

Spremljevalni kulturni pro-
gram na prireditvi, ki jo je po-
vezovala Magda Flajs, so ob-
likovali učenke in učenci OŠ 
Tržišče, MoPZ Društva vino-
gradnikov Malkovec, Ljud-
ske pevke s Telč in Mlade žu-
rerke. V preddverju kulturne 
dvorane je bila postavljena na 
ogled razstava Društev upo-
kojencev Posavja v sodelova-
nju Društvom upokojencev 
Tržišče pod naslovom ’Moje 
sanje, moje domišljije’. Pred 
odprtjem razstave je nekaj 
besed namenil vsem zbranim 
predsednik PZDU Posavje Jože 
Žnidarič. 
 Smilja Radi

Nagrajenci KS Tržišče s predsednikom krajevne skupnosti in 
sevniškim županom

ŠMARČNA – 13. maja so čla-
nice in člani ŠKD Večno mladi 
Šmarčna pod Dolinškovem ko-
zolcem na Šmarčni pripravili 
zanimivo razstavo modelov av-
tomobilskih miniatur zbiratelja 
Roka Britovška. Na razstavi si 
je bilo mogoče ogledati kolekci-
jo vseh zanimivih vrst Mercede-
sovih modelov znamk, ki so jih 
izdelali skozi zgodovino do da-
našnjih dni. Med razstavnimi ek-
sponati je bil tudi model prvega 
registrirana avtomobila na sve-
tu - Daimler Benz, letnik 1856. 
Na ogled  so bile tudi druge avto-
mobilske znamke, ki so uspešno 
zavrtele kolo časa v preteklost. 
Dodatna popestritev dogodka je 
bil prihod starodobnih vozil čla-
nov kluba Hrast iz Tržišča. »Najbolj so bili občudovani Ford A, 
letnik 1930, in Dkw Audi, letnik 1936, svojim vnukom ali otro-
kom pa so očetje najraje pokazali ’fička’, ki so ga večinoma vozi-
li pred leti in v njem marsikaj doživeli. Bilo je lepo in poučno,« 
je sporočil Ciril Dolinšek, ki ima na domačem kozolcu urejeno 
zbirko starega kmečkega orodja in različnih gospodinjskih pri-
pomočkov.  S. R., foto: B. Busar

Z modeli avtomobilov v preteklost

Enodnevno razstavo avto-
mobilskih miniatur je s sta-
rodobnimi vozili popestril 
Klub ljubiteljev starih vozil 
Hrast Tržišče.

RADEČE – 12. maja je na domačem gledališkem odru z novo 
predstavo »Vrv«, nastalo po knjižni predlogi angleškega dra-
matika in romanopisca Patricka Hamiltona (po njej je posnel 
film tudi legendarni mojster grozljivk Albert Hitchcock), nav-
dušila odrasla skupina Gledališkega društva Radeče.

Odrska zgodba je podobna kriminalki - mladeniča, ki si deli-
ta najemniško stanovanje, sta prepričana v svojo intelektualno 
vsemogočnost. Ko hladnokrvno ubijeta prijatelja, njegovo trup-
lo skrijeta v skrinjo in priredita zabavo. Nanjo povabita star-
še umorjenega fanta, njegovo zaročenko … Dobro uro trajajoča 
predstava, ki je nastala v režiji Klemna Nikoliča, je presenetila z 
dodelano igro vlog vseh nastopajočih, s čudovito sceno in kostu-
mi, z vrhunsko masko in zvočnimi efekti. Glavni vlogi sta odlič-
no odigrala Tomaž Lavrinec kot Marjan in Katja Čeč kot Nataša 
Jug, a tudi ostali protagonisti so bili odlični - Ula Brečko kot Ja-
nja Koren, Blanka Hrup kot Anita Vodopivec, Brane Motoh kot 
Stane Kodelj, Franci Gros kot Henrik Novak, Jerneja Novak kot 
gospa Vilčnik in Klemen Nikolič kot Kajetan Obrat. 
»V Gledališkem društvu Radeče lahko rečemo, da nam je uspela 
tudi peta premiera v letošnji gledališki sezoni in da je to uspešni-
ca, s katero bomo v naslednjih dveh letih zagotovo polnili dvora-
ne v številnih krajih po Sloveniji, kamor hodijo radeški gledališč-
niki na izmenjave,« so sporočili iz Gledališkega društva Radeče, 
kjer uspešno skrbijo tudi za podmladek, saj so se mlajše gledali-
ške skupine v novi gledališki sezoni že predstavile s štirimi pre-
mierami in z vsemi navdušile. Tri med njimi (Junaki s predsta-
vo Neizsledljivi, Sokoli s predstavo Sneguljčica in Zverrinice s 
predstavo Bežimo, svet se podira) so se uvrstila na regijska sre-
čanja; mladinska skupina Junaki, ki jo vodi Anže Rus, pa se je 
s predstavo Neizsledljivi uvrstila na državno srečanje otroških 
gledaliških skupin, ki bo potekalo 6. in 7. junija v Novem mestu.
  S. R./vir: GD Radeče

SEVNICA – 25. in 26. maja je pri 
Športnem domu Sevnica drugo 
leto zapored potekal prikaz var-
nega potapljanje v posebej za ta 
namen postavljenem montaž-
nem bazenu. Prikaz varnega po-
tapljanja, ki postaja vse bolj pri-
ljubljen vodni šport, je potekal 
pod vodstvom potapljaške eno-
te PGD Sevnica in zagrebške spe-
cializirane reševalne enote za 
reševanje iz vode. Spoznavanje 
osnov potapljanja v potapljaški 
opremi so bile namenjene učen-
kam in učencem osnovnih šol sevniške občine ter članicam in 
članom prostovoljnih gasilskih društev. »Potapljaška enota PGD 
Sevnica deluje od leta 2006 in šteje 12 članov, med njimi sva dva 
inštruktorja potapljanja. Od leta 2016 ima sevniška potapljaška 
enota na podlagi državne uredbe o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč tudi nalogo 
reševanja ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah na območju 
sevniške občine,« je pojasnil Gašper Janežič, poveljnik Gasilske 
zveze Sevnica in regijski poveljnik za Posavje ter član poveljstva 
Gasilske zveze Slovenije, ki je tudi inštruktor potapljanja.  S. R.

Nova gledališka predstava Vrv

Pogled v vodno modrino 

Potapljaško opremo in potop 
na vodno dno montažne-
ga bazena pod vodstvom in-
štruktorjev potapljanja je 
preizkusilo v dveh dneh oko-
li 300 otrok.

Predstava Vrv je navdušila na premieri.

Župan Radeč Tomaž Režun je po uspešnih nastopih mažoret KUD 
RAP Radeče le-te sprejel po 4. odprtem državnem tekmovanju Ma-
žoretne zveze Slovenije, ki se je 19. in 20. maja odvijalo v Brežicah. 
30. maja se je v sejni sobi občinske uprave zbralo dobrih 30 mažoret 
s spremljevalno ekipo. Med gosti, ki jih je gostil župan v spremstvu 
direktorice občinske uprave Brigite Stopar in strokovne sodelavke 
Melite Simončič, je bil tudi predsednik MZS Aleš Breznikar. Župan 

se je klubu zahvalil za ponovno odlične uvrstitve in jim čestital za 
osvojene rezultate. Tudi skupino senior, dosedanje prvakinje, je po-
hvalil kljub osvojenemu nehvaležnemu 4. mestu in poudaril, da je 
vedno težko ubraniti naslove, še težje pa jih je dolgoročno ohrani-
ti. Tokrat so stopničko nižje, a ponovno poseči na vrh je njihov nov 
izziv. Vsekakor je dober pokazatelj trdega in uspešnega dela vsaka 
osvojena kolajna, tokrat 1. mesto skupine kadet in odličja posame-
znic: solo kadet – Zala Zupan 1. mesto, solo junior – Žana Jonozo-
vič 2. mesto, solo senior – Eva Nograšek 1. mesto, par kadet – Ka-
rin Morinc in Taja Keber 2. mesto ter par senior – Eva Nograšek in 
Žana Jonozovič 1. mesto. Dekleta so za spomin prejela fotografije 
in nekaj sladkega za moč na naslednjih treningih. Čestitkam in raz-
mišljanju župana se je pridružila predstavnica trenerjev, podpredse-
dnica društva Tadeja Rozman, ki se je zahvalila vsem v klubu, star-
šem ter občini za vso podporo in sodelovanje. 

Sprejem mažoret po državnem tekmovanju

Radeška tržnica je od sobote, 2. junija, še bolj zelena. V okviru pro-
jekta »Vsi na plac!« je potekala otvoritev vertikalnega zeliščnega 
vrta, spremljala sta jo Delavnica o uporabi zelišč Društva kmečkih 
žena Arnika in Sobotni zajtrk, redna aktivnost projekta. 
Vrt raznolikih zelišč in dišavnic je rezultat operacije »Vsi na plac!«, ki 
jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni 
razvoj. S projektom želijo partnerji KTRC Radeče, Matej Ključevšek, 
Hortikulturno društvo Radeče, Društvo kmečkih žena Arnika in Ob-
čina Radeče osveščati občane o zdravem življenjskem slogu in upo-
rabi lokalno pridelane hrane za kvalitetnejše življenje.

PORP Radeče je z glasbo pozdravil obiskovalce, nato pa je sprego-
vorila direktorica KTRC Radeče Marija Imperl. Izpostavila je pro-
jekt »Posavska špajza«. Z njim je kot rastlina iz semena vzklila Ra-
deška tržnica, »Vsi na plac!« pa je omogočil nadgradnjo zgodbe. 
Župan občine Radeče Tomaž Režun, ponosen na krasno tržnico, je 
poudaril pomen lokalne samooskrbe in zdrave hrane. Po glasbe-
nemu vložku mlade harmonikarice Nuške Krajnc je vodja projekta 
Dubravka Kalin predstavila zeliščni vrt. Namenjen je obiskovalcem 
tržnice, ki bodo tako spoznali različna zelišča in brezplačno nabrali 
lističe, vejice za kulinarično obogatitev sestavin s tržnice. Predstav-
niki projektnih partnerjev, Marija Imperl, župan Tomaž Režun, Ma-
tej Ključevšek, Jovanka Kranjec in Marjana Dolinšek, so prerezali 
trak in tako odprli zeliščni vrt. Tiskovni konferenci je sledilo druže-
nje s prigrizkom za obiskovalce. 
Vabljeni na obisk Radeške tržnice, pot pod noge in vsi na plac! 

Zeliščni vrt na Radeški tržnici

www.PosavskiObzornik.si
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Kot je 21. maja na uvodu okro-
gle mize dejala predsednica 
omenjenega društva Alenka 
Černelič Krošelj, skušajo ne 
toliko oživljati, ampak pred-
vsem opozarjati in spodbujati 
odgovorne, da se na območju 
mesta kaj premakne. Mode-
rator okrogle mize je bil eden 
izmed članov društva Vlado 
Podgoršek, ki je pozdravil so-
delujoče pri omizju – vodjo 
občinskega oddelka za pros-
tor Urško Klenovšek, direk-
torja podjetja Infra mag. Voj-
ka Sotoška in predsednika 
sveta KS Brežice Uroša Škofa, 
pridružila pa se jim je tudi Čer-
nelič Krošljeva. Beseda je tek-
la okrog drugega največjega 
akumulacijskega jezera v Slo-
veniji, velikega za dve Blejski 
jezeri (317 ha vodne površi-
ne) – akumulacijskega jezera 
pri HE Brežice, ki se ga je pri-
jelo ime »brežiško morje«. Kot 
je bilo rečeno, to pomeni ve-
liko pridobitev tako za mesto 
kot samo občino, že samo zara-
di rekreacijskih površin, mož-
nosti plovbe in varovanja na-
ravnih habitatov, a vendar je s 
tem posegom Vrbina zelo spre-
menila svojo podobo.

Po besedah Klenovškove je Ob-
čina Brežice pristopila k doda-
tnim ureditvam na območju 
jezera, ki bodo doprinesle k ra-
zvoju športa in rekreacije. Ne-
katere ureditve so že izvedene 
v sklopu državne investicije, 

O mestu, jezeru in Vrbini
BREŽICE – Krajevna skupnost Brežice je ob svojem krajevnem prazniku (18. maj) v sodelovanju z Dru-
štvom za oživitev mesta Brežice organizirala dva dogodka – voden sprehod po brežiških mestnih parkih, v 
malem avditoriju Posavskega muzeja pa okroglo mizo z naslovom »Brežice, naše morje in Vrbina«.

nadaljnje pa bodo, če gledamo 
dolvodno po Savi, na levem 
bregu podrejene bolj športu in 
rekreaciji, medtem ko bodo na 
desnem bregu ureditve mir-
nega značaja, npr. nadomestni 
habitati, ptičje opazovalnice, 
klopce za sedenje. Na obmo-
čju jezera je predvidena vesla-
ška steza v dolžini 2 km pa tudi 
kajakaška steza z divjimi voda-
mi (250 m). Klenovškova je po-
vedala, da je odlok o plovbnem 
režimu, s katerim bo omogoče-
na plovba po jezeru, še v pro-
ceduri sprejemanja, in doda-
la, da bo občinski svet sprejel 
odlok, ki omogoča samo plov-
bo na nemotorni pogon, na dr-
žavni ravni pa bo morala biti 
sprejeta uredba, s katero bo 
omogočena tudi plovba na mo-
torni pogon. »Še v tem letu že-
limo na spodnjem pristanišču 
v Vrbini postaviti čolnarno in 
pontone, s katerimi bomo čim 
prej omogočili razvoj športnih 

dejavnosti. Ne nazadnje je bilo 
v začetku leta sploh prvič usta-
novljeno tudi Veslaško društvo 
Brežice, zato je želja vseh, da 
se ta dejavnost čim prej razvi-
je,« je še dejala.

MOST PRI BUDIČU TUDI 
POTREBEN SANACIJE

Sotošek je poudaril, da pri tem 
projektu ne gre samo za proi-
zvodnjo energije, ampak tudi 
za poplavno varnost in mož-
nosti namakanja kmetijskih 
zemljišč ter razvoja športa in 
rekreacije, je dejal in dodal, da 
projekt gradnje HE Brežice še 
ni popolnoma zaključen, saj je 
treba urediti še del od jezov-
ne zgradbe do sotočja pri Bu-
diču in naprej do Term Čatež, 
kar pa je že vsebina HE Mo-
krice. Omenil je, da so z moni-
toringi ugotovili, da bo treba 
sanirati tudi še stebre mostu 
pri gostilni Budič, da bo še 

bolj trden. Ob tej priložnosti 
je Sotošek ob predvajanju fil-
ma tudi pokomentiral načrto-
vane ureditve ob Savi s strani 
podjetja Infra. Škof je omenil, 
da je mlade med 15. in 18. le-
tom povprašal, kako oni vidijo 
ta prostor ob HE Brežice. Ne-
kateri ga vidijo kot mariborski 
Lent, območje kulturnega do-
gajanja, med zanimivimi pre-
dlogi so tudi ureditev brežiške 
mestne plaže, adrenalinskega 
parka, možnost oživitve go-
stinstva (npr. kavarna s pog-
ledom na hidroelektrarno ali 
jezero). Sotošek ga je dopol-
nil, da se je pojavila tudi ide-
ja o restavraciji na Savi, pri če-
mer je treba po njegovem vsak 
tak predlog preučiti in umesti-
ti na varen način.

Po besedah Černelič Krošlje-
ve Društvo za oživitev mes-
ta Brežice že ves čas opozarja 
na zahodno veduto mesta, saj 
se pod mestom nahajajo tudi 
nekdanji slavni prehodi, kle-
ti, pristanišča. »Pričakujemo, 
da se ureja tudi kanal pod za-
hodno fasado, kjer je v prete-
klosti tekla Sava,« je poudarila. 
Sledila je še razprava, v kateri 
so sodelovali Branko Brečko, 
Alenka Venišnik in poslanec 
Igor Zorčič. Izpostavljeno je 
bilo, da po Vrbini ljudje pušča-
jo ogromno smeti, zato bi bilo 
treba v prvi vrsti postaviti koše 
za smeti.
 Rok Retelj

Moderator s sodelujočimi na okrogli mizi

DOLENJA PIROŠICA – Člani PGD Pirošica so praznični 27. april 
izkoristili za delovno akcijo, saj so se odločili, da zaradi dotra-
janosti zamenjajo lipov drevored pri gasilskem domu na Dole-
nji Pirošici. Delovne akcije se je lotilo deset članov društva. Kot 
nam je povedal predsednik društva Marjan Štefanič, so v prvi 
fazi odstranili in na novo posadili šest lip, ostalih šest pa pride 
na vrsto jeseni. Skupno bodo torej zasadili 12 lip. Lipe, simbol 
slovenstva kakor tudi gasilstva, predstavljajo tudi simboliko, saj 
njihovo društvo požarno pokriva ravno toliko vasi. Drevored lip 
je bil na Dolenji Pirošici zasajen okrog leta 1935 na pobudo do-
mačina Toneta Račiča, pri sajenju so pomagali tudi vaščani. Po 
vojni je vaška »gmajna«, kjer sedaj stojijo gasilski dom in lipe, 
prišla v last gasilskega društva. Lipe, ki so jih oz. jih še bodo po-
sekali, so zrasle 20 do 25 metrov v višino, večina se jih je razpad-
la in povzročala tudi nevarnost za okolico, še posebej ob moč-
nem vetru. »Z novim drevoredom želimo polepšati tudi okolico 
gasilskega doma, še posebej zato, ker naslednje leto obeležuje-
mo 70-letnico društva in bomo pripravili tudi slovesnost,« je še 
dejal Štefanič in dodal, da nameravajo v tem letu za lastne potre-
be preurediti še prostor v sklopu gasilskega doma, v katerem je 
bila včasih mlekarna, nabavili so potopno črpalko, maja lani pa 
so namenu predali tudi defibrilator, ki je nameščen na gasilskem 
domu, a ga zaenkrat k sreči še ni bilo treba uporabiti. 
 R. R.

Z mladimi lipami lepša okolica

Člani PGD Pirošica med delovno akcijo

Nekdanji obmejni straž-
ni stolp, ki naj bi ga zgradili 
Uskoki konec 16. stoletja, sto-
ji na majhni vzpetini v Črneči 
vasi. Tloris stolpa je kvadrat, ki 
se proti vrhu postopoma oži. 
Čeprav je težko določiti, kdaj 
natančno je bil stolp zgrajen, 
je najbolj razširjena domneva 
o njegovem nastanku v času 
turških vpadov. Častni meščan 
Kostanjevice na Krki, umetno-
stni zgodovinar dr. Andrej 
Smrekar, je stolp in njegove 
naloge povezal z gradnjo no-
vega utrdbenega sistema sre-
dnjeveške plemiške rodbine 
Spanheimov. Stolp je, čeprav 
seveda že zdavnaj brez pr-
votne funkcije, skozi stoletja 
postal nepogrešljiv del vasi in 
vaščani so ga kljub slabemu 
stanju vedno imeli za svoje-
ga, je v zgibanki, ki so jo izda-
li ob odprtju, zapisala Alenka 
Černelič Krošelj. Stolp je bil 
v preteklosti že večkrat delno 
obnovljen, med drugim so ga 
uporabili tudi kot zvonik, ki se 
oglasi vsak dan in ob različnih 
dogodkih. Občina Kostanjevi-
ca na Krki je prepoznala nje-
gov pomen in leta 2012 pričela 

»Turn« sije v obnovljeni podobi
ČRNEČA VAS – 2. junij 2018 bo zgodovini Črneče vasi, strnjenega naselja na sedlu med Gorjanci in Sv. Mo-
horjem na 375 metrih nadmorske višine, zapisan z veliki črkami – tega dne so namreč odprli obnovljen 
stražni stolp iz časov turških vpadov oz. turn, kot mu pravijo domačini.

z aktivnostmi za njegovo pre-
novo. V letu 2015 je bila ob-
novljena streha objekta in sa-
nirani njegovi temelji, lani je 
potekala celovita obnova not-
ranjosti stolpa z elektrifikaci-
jo, letos so uredili še njegovo 
okolico, dali mu bodo še pri-
merno vsebino.
 
Kot je na izjemno dobro obi-
skani svečani otvoritvi po-
vedal kostanjeviški župan 
Ladko Petretič, je bil vedno 
naklonjen ohranjanju in ob-

novi kulturne dediščine, zato 
se kljub pazljivemu ravnanju 
z občinskimi sredstvi pri ob-
novi stolpa ni varčevalo. Obno-
vo so izvedli v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine, v dogovoru z druži-
no Lipar o porušitvi stare hiše 
in potrpežljivostjo vaščanov. V 
obnovo stolpa je bilo vloženih 
100 tisoč evrov. »Ponosen sem 
na vas, dragi Črnečani, da ste 
skozi desetletja kljub očitane-
mu, a krivičnemu zapostavlja-
nju hribovskih prebivalcev in 

otrok, kar sem nemalokrat ob-
čutil tudi sam, z marljivostjo 
in pridnimi rokami prikaza-
li sliko enega lepše urejenih 
naselij v občini, na kar bi bili 
brez dvoma ponosni tudi vaši 
predniki. Želim, da tudi v bo-
doče tako lepo skrbite za ure-
jenost in kulturno dediščino 
vaše vasi, ki je ni malo,« je po-
udaril župan. V prihodnje bo 
treba omeniti še en propada-
joč objekt v vasi – nekdanjo 
osnovno šolo, ki je delovala 
med letoma 1892 in 1971.

Petretič je nato skupaj z doma-
činoma Marijanom Liparjem 
in Matejem Kuharjem pre-
rezal otvoritveni trak, kakšen 
pomen dajejo domačini obno-
vi, pa sta v zahvalnih besedah 
pokazali predstavnici dveh ge-
neracij – Brigita Pirc v imenu 
mlajše in Anica Stopar v ime-
nu starejše. Otvoritveno slo-
vesnost je povezovala Meli-
ta Skušek, popestrili nastopi 
kostanjeviških šolark in šolar-
jev ter pihalnega orkestra, sle-
dila pa je še bogata pogostitev.

 Peter Pavlovič

Odprtje obnovljenega stolpa je bilo pravi praznik.

BREŽICE – 30. maja so pred bližajočim se 8. tradicionalnim 
srečanjem Dobrodošli doma, ki bo 16. junija potekalo v bre-
žiški občini, na novinarski konferenci v poročni dvorani gra-
du Brežice predstavili vsebino vsakoletnega srečanja Slo-
vencev iz zamejstva in po svetu.

Namen dogodka, ki ga organizirata Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu ter Občina Brežice, je, da se Slovenci iz za-
mejstva in sveta vsaj enkrat letno srečajo in družijo tako med se-
boj kot z gostitelji domačini ter spoznavajo različne kraje matič-
ne domovine. Kot je poudaril župan Ivan Molan, je organizacija 
tega srečanja priložnost za občino, da promovira svojo turistič-
no ponudbo, bogato društveno življenje in kulturno dediščino. 
Dodal je, da je prav, da se s tem daje poudarek tudi na naš jezik 
in naše rojake, ki živijo izven meja naše države, saj se nanje na 
trenutke kar malo pozablja. »Prepričan sem, da bo prireditev 
odmevala tudi po svetu in se bodo Slovenci pri nas počutili kot 
doma,« je še dejal. Vodja kabineta Urada Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu mag. Andrejka Majhen je povedala, da se 
je omenjeno srečanje nekoč množično izvajalo v okviru organi-
zacije Slovenske matice na Gorenjskem, kjer so se zbirale trume 
Slovencev iz zamejstva in izseljenstva. »S to prireditvijo Sloven-
cem v rodni domovini približamo dejstvo, da je Slovencev izven 
RS precej, da so v tujini izrazito patriotska čustva, da Slovenci, ki 
živijo v tujini, čutijo močno domotožje, ko pridejo domov, z vese-
ljem govorijo slovensko, jedo domačo slovensko hrano,« je pou-
darila in dodala, da so Brežice še neodkrit biser v tujini, zato so 
se odločili, da bo letošnje srečanje ravno v teh koncih. Pričakuje-
jo okoli 300 nastopajočih iz desetih do 12 društev v tujini (pev-
ski zbori, folklora, dramska skupina …).
Omenjeno srečanje pomeni tudi velik organizacijski podvig za 
Občino Brežice, v koordiniranje celotnega dogajanja v občini go-
stiteljici pa sta najbolj vpeti vodja oddelka za družbene dejavno-
sti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular in Vesna 
Kržan z istega oddelka. Kot je izpostavila Čularjeva, so si želeli 
izpostaviti tako turistične potenciale občine kot tudi izmenjava-
nje kulturnih dobrin, saj smo ne nazadnje v Evropskem letu kul-
turne dediščine. Predstavila je posebnost letošnjega srečanja – 
gostitelji skupin Slovencev iz tujine bodo turistična in kulturna 
društva v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Dopoldanske ak-
tivnosti bodo potekale po šestih krajih občine (Bizeljsko, Pišece, 
Sromlje, Dobova in Mostec, Čatež ob Savi ter Jesenice na Dolenj-
skem), kjer bodo domačini sprejeli goste in skupaj z njimi sode-
lovali pri različnih dejavnostih, kar bo obiskovalcem ponudilo 
pristno izkušnjo in tkanje vezi. Popoldanski osrednji program bo 
potekal v gradu Brežice. Po besedah v. d. direktorice Posavske-
ga muzeja Alenke Černelič Krošelj bodo srečanje Dobrodošli 
doma združili tudi s Poletno muzejsko nočjo, ki bo ravno ta dan.
Podrobnejši program srečanja je objavljen na str. 17. R. Retelj

Naši rojaki prihajajo v Brežice
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PROIZVODNJA – MAJ 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 5 ZP 0 - 137 300 12 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3 in PB5 289.623 14 6

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Kot je uvodoma povedala mo-
deratorka konference, usta-
noviteljica in izvršna direk-
torica omenjene platforme 
Ladeja Godina Košir, kon-
ferenca v ospredje postavlja 
krožno gospodarstvo, ki kot 
nov ekonomski model v Evro-
pi vse bolj pridobiva na pome-
nu. Prizadevajo si za preobrat 
od linearnega h krožnemu go-
spodarstvu oz., kot je povedal 
evropski poslanec Franc Bo-
govič, ki že ves čas sodeluje s 
platformo kot vez z evropskimi 
ustanovami, v ekonomijo, ki bo 
skrbnejša do uporabe virov in 
predvsem okolju bolj prijazna. 

Na tokratni konferenci so pri-
kazali, kaj se na tem področju 
dogaja na državnem in evrop-
skem nivoju. »Predvsem pa, kaj 
se dogaja v realnem življenju, 
kjer je treba velike politike, ki 
jih dorečemo bodisi v evrop-
skem bodisi v nacionalnih par-
lamentih, spraviti v življenje,« 
je pojasnil Bogovič. Izbrali so 
samostanski ambient v Kosta-
njevici na Krki, za katerega je 
direktor galerije Goran Milo-
vanović dejal, da so bili v njem 
cistercijani že pred skoraj ti-
soč leti znanilci krožne ekono-
mije, s parkom skulptur Forma 
viva pa nadaljujejo to tradicijo. 
Evropski parlament je apri-

Kako od linearnega h krožnemu
KOSTANJEVICA NA KRKI – Galerija Božidar Jakac je bila 10. maja prizorišče 3. mednarodne konference o 
krožnem gospodarstvu, ki jo je v sodelovanju s Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji organizirala 
platforma Circular Change. Sodelovali so tudi predstavniki posavskih podjetij.

la sprejel novo zakonodajo, ki 
postavlja zavezujoče cilje za 
recikliranje, uporabo embala-
že in odlagališča. »Po pregledu 
teh regulativ vidimo, da smo 
Slovenci daleč pred tem, kar 
je evropsko povprečje, in da je 
v posavskem prostoru že cela 
vrsta ciljev, ki so v Evropi zas-
tavljeni za leto 2030, že dose-
ženih,« je poudaril Bogovič. Po 
uvodnih pozdravnih nagovo-
rih so o odpadkih in upravlja-
nju z viri v okviru prvega pa-
nela spregovorili evropski 
poslanec dr. Igor Šoltes, ge-
neralna direktorica Direktora-
ta za okolje v okviru MOP mag. 
Tanja Bolte, vodja oddelka za 
ravnanje s surovinami v podje-
tju Kostak dr. Primož Gabrič, 
direktor družbe Snaga Jan-

ko Kramžar, direktor družbe 
Simbio Marko Zidanšek, Igor 
Kos z Inštituta Wcycle Maribor, 
dr. Luka Juvančič z Biotehni-
ške fakultete v Ljubljani in Pe-
tra Grajžl iz Komunale Brežice.

Posvetili so se tudi področju 
bio gospodarstva oz. tradici-
onalnih panog, kot so kmetij-
stvo, gozdarstvo in predelava. 
Kot pravi Bogovič, je treba naj-
ti načine za pridobivanje no-
vih virov energije na podlagi 
naravnih materialov, predela-
vo v bio plastiko ipd. ter tako 
izrivati fosilna goriva, ki z iz-
pusti zelo obremenjuje oko-
lje. Izpostavil je zlasti prilož-
nosti na področju gozdarstva, 
ker gre za delovna mesta v po-
deželskih okoljih, pa bi s tem 

ohranili tudi poseljenost tega 
okolja. Poleg Bogoviča so v pa-
nelu na to temo nastopili še 
minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek, državni sekretar 
v Kabinetu predsednika vla-
de RS Tadej Slapnik, gene-
ralni sekretar EuropaBio John 
Brennan, izvršni direktor Bio-
-based Industries Joint Under-
taking Philippe Mengal, de-
kan Biotehniške fakultetet v 
Ljubljani dr. Miha Humar, ko-
ordinatorica Strateško razvoj-
nega inovacijskega partnerstva 
Krožno gospodarstvo dr. Dra-
gica Marinič in vodja EUMEPS 
Stephen Long.

Poudarek so dali tudi kreativ-
nosti, povezani z uporabo na-
ravnih in predelanih materia-
lov. Pripravili so namreč modni 
dogodek, na katerem je modna 
oblikovalka Matea Benedetti 
predstavila najnovejšo kolek-
cijo modnih oblačil, ki jih je 
ustvarila iz materialov, prido-
bljenih po načelih krožnega 
gospodarstva, bodisi naravnih 
bodisi odpadnih. Za zaključek 
so v park lesenih skulptur For-
ma viva začasno umestili »lan-
dart« postavitve iz materialov 
naravnega izvora (več na str. 
30). Drugi del konference je 
naslednjega dne potekal v Ma-
riboru. Peter Pavlovič

Sodelujoči v prvem panelu o odpadkih in upravljanju z viri z 
moderatorko Ladejo Godina Košir (levo)

POSAVJE – Maj je bil za Lokal-
no akcijsko skupino Posavje 
precej pester. Medtem ko so 
končno prihajale potrditve 
pred enim letom prijavljenih 
projektov z Agencije za kme-
tijske trge, se člani na uskla-
jevalnih srečanjih že prip-
ravljajo na nov javni poziv 
skladov ESRR in ESPR.

Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje, kot vodilni partner 
LAS Posavje, je 11. maja s strani 
Agencije RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, ki upravlja 
Evropski kmetijski sklad za ra-
zvoj podeželja (EKSRP), pre-
jela potrditev dveh projek-
tov: »Trajnostni razvoj Lisce 
za zdravo Posavje« (v nada-
ljevanju »Zdravo Posavje«)« 
in »Modra frankinja – žame-
tno vino regije Posavje« (v na-
daljevanju »Modra frankinja«). 
»Zdravo Posavje« bo prijavitelj 
Občina Sevnica izvajal z zavo-
dom KŠTM, Javnim podjetjem 
Komunala d. o. o. Sevnica, Če-
belarskim društvom Sevnica, 
sodelujejo pa še Občina Bistri-
ca ob Sotli  in osnovne šole: OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, OŠ Bi-
strica ob Sotli, OŠ Tržišče, OŠ 
Krmelj in OŠ Marjana Nem-
ca Radeče. Projekt je prido-
bil kar 114.169,98 € sofinan-
ciranja, celotna vrednost pa je 
151.534,98 €. Tudi nosilci dru-
gega projekta, ki je tako dolgo 
čakal na odločbo, so iz Sevni-
ce. KŠTM bo projekt, vreden 

Lisca, frankinja in ribe
130.399,70 €, izvajal s Kmeč-
ko zadrugo Sevnica z. o. o., 
Centrom za podjetništvo in tu-
rizem Krško ter Zavodom za 
podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice. Predvideni znesek 
sofinanciranja je 81.095,15 €.

Posavje pa se že aktivno prip-
ravlja na projekte, ki naj bi čr-
pali iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. V duhu 
»rib« in »povezovanja« so v 
LAS Posavje 8. maja gostili vi-
sok evropski obisk. Predstav-
nika Evropske komisije Do-
miniqua Philippa Levieila, 
predstavnika Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Sektorja za lovstvo in 
ribištvo dr. Bety Breznik in 
Anžeta Uleta ter slovenskega 
predstavnika FARNET-a (mre-
ža evropskih ribiških obmo-
čij, ki deluje v okviru Evrop-
ske komisije) Marka Koščaka 
so najprej gostili na sedežu 
RRA v Krškem, kjer so jim bili 
podrobneje predstavljeni tudi 
posavski projekti, povezani z 
akvakulturo, ki so že v izvaja-
nju: »Najboljša riba je Posa-
vska riba«, »PoSava« ter pro-
jekt sodelovanja med LAS-i 
»Ocenjevanje ribjih izdelkov«. 
Obisk se je nadaljeval na tere-
nu, kjer so si gostje ogledali ri-
bogojnico Goričar v Globočicah 
pri Kostanjevici, obrat predela-
ve Ribogojstva Goričar v Sliv-
ju pri Podbočju ter pivovarne 
Ressel. Dominik, Natalija in 

Mirko Goričar so navdušili z 
gostoljubnostjo in podrobno 
predstavitvijo vzreje rib, s ka-
tero se je Mirko začel ukvarjati 
že leta 1978. Obisk se je v spro-
ščenem vzdušju nadaljeval na 
Blanci, kjer sta s svojo zgodbo 
goste prevzela tudi Stane in 
Bernarda Pajk, ki se ukvarjata 
z vzrejo postrvi šarenk. Kot so 
vtise na dogodek strnile pred-
stavnice vodilnega partner-
ja LAS Posavje – RRA Posavje 
Manuela Bojnec, Nataša Kež-
man in Lucija Avguštin, je dan 
prinesel »veliko novega znanja, 
izmenjavo mnogih informacij, 
idej in dobrih okusov, predsta-
vljena primera uspešnega ribo-
gojstva v Posavju – v večjem in 
manjšem obsegu –, gostovanje 
pa smo zaključili z željo, da se 
v Posavju še srečamo«.

Že čez nekaj dni so potekala 
tudi srečanja za nadgradnjo 
projektnih idej ali povezovanje 
v projekte za vse, ki se namera-
vajo še ta mesec, do 21. junija, 
prijaviti na enega od dveh jav-
nih pozivov –  Evropskega skla-
da za regionalni razvoj (ESRR) 
in Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo (ESPR). Za 
katere teme se bodo Posavci 
odločili tokrat in kdo se bo us-
pel povezati v projekte, ki mo-
rajo uresničevati princip CLLD 
(lokalni razvoj, ki ga vodi skup-
nost), pa bomo lahko poročali 
predvidoma jeseni.
 Maruša Mavsar 

KRŠKO – Projekt MASTER 5, skozi katerega devet partner-
jev analizira in razvija možnosti usposabljanja ustreznega 
kadra skozi mojstrsko šolo, se je 31. maja predstavil tudi 
skozi okroglo mizo.

V Dvorani v parku je ob mo-
deriranju Janje Starc iz Ob-
močne obrtno-podjetniške 
zbornice (OOZ) Krško nekaj 
gospodarstvenikov, profe-
sorjev ŠC Krško-Sevnica in 
predstavnikov Občine Kr-
ško na okrogli mizi predsta-
vilo svoje dosedanje izku-
šnje v projektu Master 5. Na 
okrogli mizi z naslovom »Z 
mojstrsko šolo do usposob-
ljenega kadra« so izpostavi-
li osrednja vprašanja, ki jih 
vodijo skozi projekt. An-
drej Sluga z Občine Krško 
je med drugim predstavil 
koncept nemške mojstrske 

šole, kakor so ga spoznali v dveh mojstrskih šolah v Frankfur-
tu. Profesor Franci Uduč iz ŠC Krško-Sevnica je predstavil pri-
merjavo šolskih sistemov v vseh državah partnericah projekta 
(Sloveniji, Nemčiji, Hrvaški in Srbiji) ter analiziral možnosti za 
vzpostavitev mojstrske šole, Mojca Resnik pa je v imenu OOZ 
predstavila rezultate vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali deloda-
jalci. Pomen dane pobude za mojstrske šole v Sloveniji je bil sko-
zi te vprašalnike očiten, saj je več kot 60 odstotkov vprašanih de-
lodajalcev odgovorilo, da v svojem lokalnem okolju ustreznega 
kadra ne najdejo in da ga vztrajno iščejo drugje. Iskani da so ka-
dri, ki so že dobro znani kot deficitarni – CNC operaterji, strugar-
ji, konstruktorji, ključavničarji, vzdrževalci strojev itd. Aktualni 
mojstrski izpit v Sloveniji je predstavila Božena Germelj Dr-
stvenšek, vodja javnih pooblastil na Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije. O debati in vprašanjih z okrogle mize, ki so jih iz-
postavili Igor Arh iz Metalike d.o.o., Robert Pustavrh iz podjetja 
Tips, frizerska mojstrica Ana Marija Danko in drugi sodelujo-
či, pa boste lahko prebrali v prvi julijski številki Posavskega ob-
zornika, na tematskih straneh Skovano Posavje. 
 M. M.  

64 odstotkov jih v lokalnem okolju 
ne najde ustreznega kadra

Mojca Resnik je v imenu OOZ Kr-
ško predstavila analizo vprašal-
nikov med delodajalci, ki bi bodo-
čim potencialnim mojstrom lahko 
omogočili zaposlitev. 

ŠTORE, BREŽICE – Podjetje 
Kovis Livarna d.o.o. je v svojih 
prostorih v Štorah predstavi-
lo investicijski projekt »Poso-
dobitve livarne Kovis za razvoj 
novih produktov«. Vrednost 
celotne investicije znaša 25 
milijonov evrov, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo pa jo je na podlagi uvrsti-
tve projekta v veljavni Načrt ra-
zvojnih programov podprlo v 

višini 2 milijona evrov. Direk-
tor skupine Kovis Alen Šinko, 
direktorica Kovis Livarne Jeri-
ca Vranc in gospodarski mini-
ster Zdravko Počivalšek so 
slovesno podpisali pogodbo o 
dodelitvi regionalne državne 
pomoči za projekt. Investici-
ja bo zajemala nov prizidek k 
obstoječi hali, novo transfor-
matorsko postajo, investicijo 
v pripravo peska, avtomatsko 

formarsko linijo, nakup nove 
indukcijske talilne peči, avto-
matizacijo oddelka talilnice 
in čistilnice ter izboljšavo ozi-
roma optimizacijo logističnih 
procesov v podjetju. Z reali-
zacijo projekta bo podjetje do 
leta 2020 zaposlilo dodatnih 
85 oseb, in sicer v letu 2018 
5 oseb, v letu 2019 in 2020 pa 
vsako leto po 40 oseb. 
 Vir: Kovis Livarna d.o.o.

Kovis v posodobitev livarne
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SEVNICA – Podjetje Meta-
lika, ki izdeluje notranjo 
opremo za navtični sektor, 
je 17. maja praznovalo svo-
jo 15letnico delovanja z 
odprtjem nove proizvodne 
hale v sevniški obrtni coni 
na Savski cesti. S tem so pod-
vojili proizvodne površine, 
ki sedaj znašajo približno 
dva tisoč kvadratnih metrov.

Podjetje Metalika s sedežem 
v Leskovcu pri Krškem ima 
svoje proizvodne prostore od 
leta 2004 v Sevnici (pred tem 
so jih imeli leto dni v Bošta-
nju). »Danes naša ekipa šteje 
26 predanih sodelavcev, brez 
katerih razvoja, kljub vsej mo-
derni tehnologiji, ne bi bilo,« 
je poudaril lastnik in direktor 
podjetja, diplomirani inženir 
lesarstva Igor Arh, ter dodal, 
da so stroški investicije zna-
šali dober milijon evrov, izpe-
ljali pa so jo izključno z lastni-
mi sredstvi. Naložba v novo 
proizvodno halo, ki omogo-
ča učinkovitejše in prostorsko 
optimizirano manipuliranje z 
materiali za notranjo opremo 
ladij, jaht in naftnih ploščadi, 
je prinesla tudi šest novih de-
lovnih mest. »Ponosno lahko 
rečem, da je majhna Metalika 
danes prisotna in prepoznav-
na na vseh pomembnih evrop-
skih trgih, kjer se gradijo ladje 
in jahte, vse od Španije do Ru-
sije,« je nadaljeval in dodal, da 
so temelji podjetja postavljeni, 
novi izzivi in konkretni projek-

SEVNICA – 19. maja je pod-
jetje Tanin pripravilo dan 
odprtih vrat in ob tej pri-
ložnosti uradno predalo na-
menu nov obrat – tokrat za 
proizvodnjo kalcijevega bu-
tirata, ki skrbi za boljšo re-
sorbcijo hranilnih snovi iz 
prebavnega traka živali, sku-
paj s tanini pa ga na trg po-
šiljajo v obliki mikrokapsul.

Investicijska vrednost novega 
obrata, v katerem bo letna pro-
izvodnja prehranskih dodat-
kov za živali znašala 840 ton, 
je ocenjena na dobrega pol mi-
lijona evrov. Nova pridobitev 
prinaša tudi osem novih zapo-
slitev, s katerimi bodo v priho-
dnosti še nadaljevali, saj je del 
načrta podjetja poleg poveče-
vanja proizvodne kapacitete 
novih in inovativnih produk-
tov tudi pridobivanje novih ka-
drov, tako za proizvodnjo kot 
za razvoj in marketing. Samo 
poslovanje podjetja, v kate-
rem se vse bolj posvečajo pro-
izvodnji taninov za prehranska 
dopolnila za živali in veterinar-
ske izdelke (pri reji živali tani-
ni uspešno nadomeščajo anti-
biotike), je v prvem četrtletju 
letos v primerjavi s preteklim 
letom raslo z indeksom 117 in 
je znašalo okoli šest milijonov 
evrov. Podjetje s 118 zaposle-
nimi je v lanskem letu ustvari-
lo približno 20 milijonov evrov 
prihodkov, od tega 80 % s pro-
dajo novih izdelkov, aditivov za 
krepitev zdravja živali.

Metalika ob jubileju z novo halo

ti pa pred njimi. Podjetje sode-
luje tudi pri osnovnošolskem 
projektu Podjetna devetka, s 
katerim želijo skupaj s posa-
vsko obrtno zbornico šolar-
je navdušiti za tehnične pokli-
ce, sodelovati pa so začeli tudi 
s sevniško srednjo šolo, ki iz-
vaja triletni izobraževalni pro-
gram mizar.

V zaključnem delu prijetnega 
ter skrbno načrtovanega do-
godka se je lastnik in direk-
tor podjetja zahvalil poslov-
nim partnerjem, ki prihajajo 
iz domačega okolja in mnogih 
evropskih držav. Zahvalil se 
je tudi dolgoletnima sodelav-
cema, Stanislavu Virantu in 
Jerneju Petku. Iskrena vošči-
la in čestitke ob jubileju so iz-
rekli nekateri gosti – strokov-
njak za navtiko Japec Jakopin, 
predsednik Območne obrtno–
podjetniške zbornike Krško 
Dušan Arh in predsednik sev-

niške območne obrtno-podje-
tniške zbornice Drago Kroš-
elj ter sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki je ob tej priložnosti 
podjetju Metalika izročil še Li-
stino Občine Sevnica za dose-
danje poslovne dosežke. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu so sodelovali god-
benice in godbeniki krškega 
pihalnega orkestra, šaljiv del 
programa sta oblikovala čla-
na KD Leskovec pri Krškem 
Klavdija Mirt in Zdenko Pe-
rec ter motorista, ki sta po va-
bilu sklepala, da sta prišla na 
koncert skupine Metallica. 
Dogodek sta povezovala Ta-
nja Žibert in Miha Kerin, po-
gostitev je pripravilo Gostišče 
Dolinšek, za dobro razpolože-
nje po uradnem odprtju nove 
proizvodne hale so poskrbeli 
člani ansambla Spomin. 

 Smilja Radi

Zaposleni v Metaliki z lastnikom in direktorjem podjetja

Tanin ima nov proizvodni obrat

Dobro obiskan dan odprtih 
vrat podjetja Tanin, ki v sev-
niškem okolju obstaja od leta 
1923 in se danes razteza na 
okoli 100.000 m2 velikem ob-
močju, je ponudil ogled proi-
zvodnih prostorov, tehnologije 
in procesov. Ob tem je direktor 
in solastnik podjetja Ivan Mirt 
povedal: »Brez dobrega lastne-
ga razvoja si danes ni mogo-
če predstavljati proizvodnje 
novih učinkovin in izdelkov. 
Brez stalnega iskanja in novih 
izdelkov danes ne moreš živeti, 

konkurenca ne miruje in prip-
ravljen moraš biti na tekmova-
nje, podobno kot v športu, si-
cer izpadeš iz igre.« Odgovarjal 
je tudi na vprašanja obiskovalk 
in obiskovalcev, ki jih je pope-
ljal po gospodarskem obmo-
čju, na katerem je tudi veliko 
hlodovine – predvsem kosta-
njevega in hrastovega lesa, iz 
katerega pridobivajo želene 
ekstrakte tanina oz. čreslovi-
ne (polifenolne spojine). 

 Smilja Radi

V podjetju Tanin so odprli nov proizvodni obrat in pripravili 
dan odprtih vrat s predstavitvijo prostorov, tehnologije, pro-
izvodnih procesov in končnih produktov.

Vlada RS je 16. maja sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvoj-
nih programov (NRP) 2018–2021 uvrsti tudi projekt »Izgradnja 
HE na spodnji Savi – HE Mokrice«, kar po besedah direktorja Infre 
mag. Vojka Sotoška pomeni potrditev začetka gradnje HE Mokri-

ce. Trenutno so pri Infri v postopku rebalansa poslovnega načrta, 
da bodo lahko začetnih slabih 2,5 milijona evrov umestili v doku-
ment in tako postali operativni v finančnem smislu za naložbo v 
HE Mokrice. »S podjetjem HESS smo uskladili investicijske progra-

me in terminske plane, kar je bil tudi pogoj, da Vlada RS podpre ta 
sklep,« je dejal Sotošek. Ocenjena vrednost energetskega dela in-
vesticije znaša dobrih 100 milijonov evrov in bo financiran s stra-
ni koncesionarja HESS d.o.o., infrastrukturni del investicije pa je 
ocenjen v višini 75 milijonov ter bo financiran iz proračuna RS in 
nekaterih skladov (za vode in za podnebne spremembe) ter osta-
lih virov. Infra bo najprej na območju, kjer je predvidena mikro-
lokacija hidroelektrarne, odkupila zemljišča za potrebe gradbišča, 
nato pa pripravila in izvedla razpis za projektiranje ter po pridoblje-
nem okoljevarstvenem soglasju, v pričakovanju katerega so, priče-
la s poglabljanjem struge reke Save in aktivnostmi na izlivnem delu 
reke Krke, kar je Sotošek poudaril tudi ob nedavnem obisku odha-
jajočega predsednika vlade dr. Mira Cerarja v Brežicah.

INFRA BO UREJALA TUDI SOTLO

V sklopu projekta HE Brežice trenutno potekajo ureditve poplavne 
varnosti v Krški vasi, ki naj bi bile zaključene jeseni, s čimer bo za-
ključena gradnja protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc. 
Akumulacijski bazen HE Brežice je končan, tako da čakajo samo še 
na uporabno dovoljenje, je dodal vodja tehničnega sektorja pri In-
fri Aljoša Preskar. Slednji je še navedel, da je Infra trenutno dejav-
na tudi še na območju HE Krško. V teh dneh so dokončali parkirišče 
ob železniški postaji v Brestanici z ureditvijo priobalnega območja 
potoka Brestanica, gradita pa se tudi kanalizacijski sistem in čistilna 
naprava na Pijavškem. V sklopu strateškega projekta Frisco bodo v 
prihodnosti urejali tudi reko Sotlo, pri čemer je pridobivanje vseh 
dovoljenj in usklajevanje tehničnih rešitev v pristojnosti Ministr-
stva za okolje in prostor (MOP). Podjetje Infra že ima obvezo, da 
bo potrjene in usklajene tehnične rešitve po pridobljenem gradbe-
nem dovoljenju tudi izvedlo, po terminskem planu naj bi bilo to v 
letih 2021 in 2022, odvisno od usklajevanja MOP s hrvaško stranjo.

Začenja se projekt HE Mokrice
V podjetju Infra počasi zaključujejo projekt HE Brežice in se že pripravljajo na začetek gradnje še zadnje v verigi HE na spodnji Savi – HE Mokrice. Obenem potekajo tudi še do-
ločene ureditve v sklopu HE Krško, Infra pa bo v naslednjih letih izvedla določene aktivnosti tudi na reki Sotli.

Načrt HE Mokrice

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Zlata priznanja so si prislužili: 
inovatorji Ivan Smolej, David 
Deržič in Uroš Grivc iz pod-
jetja Kovis d.o.o. za inovacijo 
»Osni deljeni zavorni disk za 
železniški tovorni promet«; 
inovatorja Marko Novak in 
Dušan Kolman iz podjetja 
Radeče Papir Nova d.o.o. za 
inovacijo »Raztopina za obde-
lavo papirja in postopek po-
vršinske obdelave papirja za 
izboljšanje jakosti in odporno-
sti papirja«; inovatorji Matjaž 
Sotler, mag. Marko Jurak, 
Miroslav Kuharić, Denis 
Zore in Jože Pezdirc iz pod-
jetja TPV d.o.o. PE Brežice za 
inovacijo »Avtomatizirana sa-
moučljiva kalibracija zvarjen-
cev znotraj linije« ter inovator 
Rok Mežič iz podjetja Wil-
ly Stadler d.o.o. za inovacijo 
»Odstranjevalec etiket iz PET 
plastenk«. Inovatorji so ob tej 
priložnosti tudi podrobneje 
predstavili vse štiri z zlatim 
priznanjem nagrajene inova-
cije. Srebrna priznanja so pre-
jeli: inovator dr. Robert Golob 
(zanj Danijel Levičar) iz pod-
jetja GEN-I d.o.o. za inovacijo 
»GEN-I Sonce Domača sončna 
elektrarna na ključ«; inovator-
ja Petra Grajžl in Aleksander 
Zupančič iz podjetja Komuna-
la Brežice d.o.o. za inovacijo 
»Kultura zavzetih inovatorjev 
3x12«; inovator Amir Bešire-
vić (zanj Zdravko Huzak) iz 
podjetja NEK d.o.o. za inova-
cijo »Avtomatiziran sistem za 
testiranje in kalibracijo zank v 
procesno-kontrolnem sistemu 
ACM 7300«; inovator Zdravko 
Huzak iz podjetja NEK d.o.o. 
za inovacijo »Mikroračunalni-
ški sistem za testiranje in kali-
bracijo elektronskih kartic sis-
tema ACM7300« ter inovatorji 
Andrej Zamida, Sandi Banič 
in Rok Barbič (zanje Franc 
Polovič) iz podjetja Stilles 
d.o.o. za inovacijo »Proces iz-

Znajo premagati miselno lenobo
BRESTANICA – GZS Območna zbornica Posavje, Krško je 4. junija na gradu Rajhenburg tradicionalno – že pet-
najstič – podelila priznanja najboljšim inovacijam regije Posavje za leto 2018. Komisija za ocenjevanje inova-
cij je letos prejela 14 inovacijskih prijav, podelila pa je štiri zlata ter po pet srebrnih in bronastih priznanj.

vedbe kompleksnih obnov ho-
telskih objektov«. Prejemniki 
bronastih priznanj so: inova-
torka Ksenija Lovrin Maće-
šić iz podjetja KNOF – Razviti 
posel d.o.o., so.p. za inovaci-
jo »Pralne blazinice iz bam-
bus frotirja za čiščenje obraza 
v pralni embalaži«; inovatorji 
Jan Zadravec, dr. Andrea Ce-
sar, Janko Brulc, Špela Arh 
Marinčič, Jože Leskovar, 
Darja Modic in Alen Malus 
iz podjetja Kostak d.d. za ino-
vacijo »Priprava pitne vode iz 
zajetja Jama v Kostanjevici na 
Krki«; inovator Boštjan Mi-
kelj iz podjetja Megamik d.o.o. 
za inovacijo »Ogrevalni sistem 
Megamik«; inovatorji Ludvik 
Vidmar, Janez Vrščaj, Zvon-
ko Vidmar in mag. Uroš Firšt 
(zanje Franc Polovič) iz pod-
jetja Stilles d.o.o. za inovaci-
jo »Modularno zvočno izola-
tivna protipožarna vrata« ter 
inovatorji Miroslav Kuharić, 
Alen Černelč, Tomislav Kla-
rič, Mario Leskovec in Jure 
Mohar iz podjetja TPV d.o.o. 
PE Brežice za inovacijo »Robo-
tizacija krtačenja vzglavnikov 
T&H«.

Na nacionalni nivo ocenjeva-
nja gredo tri najvišje ocenjene 
zlate inovacije iz podjetij Ko-

vis d.o.o., Radeče Papir Nova 
d.o.o. in Willy Stadler d.o.o. 
Tako je odločila osemčlanska 
Komisija za ocenjevanje inova-
cij pri GZS OZ Posavje, Krško, 
ki ji je predsedovala mag. Ju-
stina Šepetavc (Vipap Videm 
Krško d.d.), poleg nje pa so 
jo sestavljali še Damjan Me-
žič (Savaprojekt d.d.), Darko 
Gorišek (GZS OZ Posavje, Kr-
ško), dr. Gregor Škorc (NEK 
d.o.o.), Jože Vuk (Metalna 
Senovo d.o.o.), Simona Ra-
taj (GZS), dr. Tomaž Žagar 
(GEN d.o.o.) in Vinko Knez 
(Inkos d.o.o. Krmelj). Uvod-
na nagovora na podelitvi sta 
pripadla predsedniku GZS OZ 
Posavje, Krško Martinu Nov-
šaku in generalni direktorici 
GZS mag. Sonji Šmuc. Novšak 
je poudaril, da so inovacije te-
melj razvoja vsake družbe. Po 
njegovem brez prisotnosti z 
glavo na delu in uporabe vseh 
znanj tudi ni konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, do-
dane vrednosti in v primerjavi 
z ostalimi družbami po svetu 
ni tistega učinka, ki daje te-
melj za standard življenja in 
ne nazadnje tudi zadovoljstvo 
posameznika, ljudi. Izrazil je 
veselje nad kar 14 letošnjimi 
prijavljenimi inovacijami in jih 
označil za izredno dobre. Di-

rektorjem, mentorjem je sve-
toval, naj še naprej spodbuja-
jo to dejavnost in prihajajo s 
še boljšimi rešitvami, ki bodo 
pomagale tako njim v podje-
tju kot celotni družbi. Šmu-
ceva je povedala, da je pogoj, 
da pridemo do neke inovaci-
je, najprej prirojena radove-
dnost, nadalje želja po izbolj-
šavi določene stvari, pa veliko 
trme oz. vztrajnosti in priprav-
ljenosti dolgo časa razmišljati, 
kar pa zagotovo ni enostavno, 
saj je treba v primeru inova-
cij res dobro razumeti pro-
blem. »Inovatorji ste ne samo 
radovedni, ampak ste sposob-
ni premagati miselno lenobo, 
ki je zakoreninjena v vsakem 
človeku, in iščete novosti,« je 
še dejala. Predsednica komi-
sije Šepetavčeva je predstavi-
la rezultate ocenjevanja inova-
cij 2018.

Dogodek je povezovala Petra 
Rep Bunetič, s petjem pa so 
vmes navdušile članice vokal-
ne skupine POPsi ob kitarski 
spremljavi Roberta Petana.

 Rok Retelj

Skupinska fotografija vseh nagrajenih inovatorjev

 medijski sponzor

OLIMJE – V Termah Olimia so 29. maja slavnostno odprli dru-
žinski wellness Termalija, destinacijo za ljubitelje vodnih do-
živetij in sprostitve. S projektom, vrednim več kot deset milijo-
nov evrov, so postavili nov standard v termalnem turizmu. Gre 
za eno večjih investicij na področju slovenskega turizma v zad-
njem desetletju in obenem prvi družinski wellness v Sloveniji. 
Prenova kompleksa je potekala v dveh fazah in je trajala dob-
ro leto dni. Prva faza je obsegala popolno prenovo dosedanjega 
zunanjega dela Termalije – bazene in zunaj bazenske prostore 
pod nekdanjo tendo in izgradnjo popolnoma novega dela Family 
Fun, prvenstveno namenjenega družinam. V drugi fazi, s katero 
so pričeli marca 2018 in jo pred kratkim zaključili, so popolno-
ma prenovili preostali del Termalije, t. i. RELAX, ki je namenjen 
vsem tistim, željnim sprostitve in rekreativnega plavanja. Celo-
vitost družinskega wellnessa dopolnjujeta še prenovljeni Svet 
savn in Spa&Beauty center.
Zgodbo so predstavili skozi program na uradni otvoritvi, ki ga je 
vodil Peter Poles. Bobnarska skupina STOP je v različnih ritmih 
naznanjala posamezne točke, Nuška Drašček je nastopila v sa-
telitu sredi bazena, poseben pečat pa je pustila italijanska ume-
tnica Tresy Taddei Takimiri, ki je ustvarila umetniški plesni 
preplet z vodo. Poleg uglednih vodij, županov, direktorjev raz-
ličnih družb in združenj, ki so se udeležili slovesnosti, sta goste 
nagovorila in slavnostno odprla objekt predsednik vlade Repu-
blike Slovenije dr. Miro Cerar ter minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek.
  K. J./Vir: Terme Olimia

Odprli prvi družinski wellness

Svečana otvoritev Termalije

RADEČE – V okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in 
ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče 
in Trbovlje v obdobju 2013–2020 je Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zasavje, 
Slovenskim podjetniškim skladom in Slovenskim regionalno ra-
zvojnim skladom 5. junija v sejni sobi občine Radeče organizira-
la predstavitev finančnih priložnosti za podjetja na problemskem 
območju. Po uvodnem pozdravu Nataše Šterban Bezjak, vod-
je službe za projektno sodelovanje na RRA Posavje, so sledile 
predstavitve gostujočih predstavnic skladov: Mateje Grobelnik 
iz Slovenskega podjetniškega sklada in Darje But iz Slovenskega 
regionalno razvojnega. Po končanih predstavitvah je sledila še za-
nimiva razprava, kjer so bili podani odgovori na konkretna vpra-
šanja.  Vir: RRA Posavje

Finančne priložnosti za podjetja
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SAVA, KRANJSKO-ŠTAJERSKA MEJA

Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj velik pomen za 
življenje ljudi ob njej. Po slovenskih tleh teče 220 km, od tega 60 
km skozi Posavje. Obrežja Save so bila poseljena že v prazgodovi-
ni, plovna pa je bila že v rimskih časih. V preteklosti je bila Sava 
pomembna rečna pot, po kateri sta potekala promet in trgovina z 
blagom iz avstrijskih pokrajin proti jugovzhodu, vse do izgradnje že-
leznice Zidani Most–Zagreb leta 1862. Ugodna lega ob Savi je vpli-
vala na nastanek in razvoj številnih mestnih in trških naselij, med 
njimi tudi mesta Brežice, ki se je razvilo ob srednjeveškem gradu, 
na levem bregu Save, in se v pisnih virih prvič omenja leta 1241.

Ljudje z levega in desnega brega Save – Štajerske in Kranjske – so 
že stoletja povezani s pokrajino, v kateri živijo in delajo. Sava je 
bila stoletja mejna reka, ki je ločevala ti dve zgodovinski pokraji-
ni, združeval pa ju je promet čez reko, ki je potekal z brodovi, čol-
ni in mostovi. Leta 1781 je Sava v veliki poplavi odnesla vas Zasav-
je, ki je stala blizu Krške vasi, spremenila tok in si ustvarila novo 
strugo. Ohranjeni mejni kamni v stari strugi Save so priče o kranj-
sko-štajerski deželni meji.

Meja med Kranjsko in Štajersko je potekala po Savi vse do kon-
ca druge svetovne vojne, ko je Kranjska kot dežela prenehala ob-
stajati. Med ljudmi pa je še vedno v uporabi poimenovanje glede 
na nekdanjo pripadnost (Štajerska – Štajerci, Kranjska – Kranjci). 
Danes sodijo deli občine Brežice na desnem bregu Save k Dolenj-
ski, večji del občine Brežice z mestom na levem bregu Save pa k 
Štajerski.

REČNI PROMET PO SAVI 

Sredi 19. stoletja so po Savi še vozila številna plovila, ki so preva-
žala les, železo, žito in vino. Od 18. stoletja dalje so bile ladje dol-
ge do 30 m in široke 1,81 m, pozneje pa daljše in tudi krajše. Leta 
1862 so po izgradnji železniške proge Zidani Most–Zagreb prevoz 
z ladjami po Savi opustili. Zamrle so obsavske preprežne posta-
je in vrvarska obrt, manjši promet pa so imeli tudi drugi obrtniki, 
povezani s plovbo, trgovci, gostilničarji ter gostišča s prenočišči za 
splavarje. Precej so zmanjšali rejo vprežnih konj in zlasti volov, ki 
je bila pred tem pomemben vir dohodka prebivalcem ob Savi. Ko 
je podolžna plovba po letu 1862 prenehala, se je okrepila trajekt-
na uporaba broda ali čolna. 

Posavski predniki so sloveli po odličnem izdelovanju rečnih plo-
vil. Mojstrsko so znali izdelovati lesene čolne, ki so merili do de-
set metrov in več. Toliko so bili v drugi polovici 19. stoletja dolgi 
savski čolni vzdolž celotne Save, od Radeč do Jesenic na Dolenj-
skem. Tedaj so čolni za osebni prevoz merili 11 m v dolžino in 1,2 
m v širino, delovni čolni in ladje pa so bili še daljši. Savska plovila 
so bila opremljena s čolnarskimi drogovi ali z dvorogeljnimi kavl-
ji, vesli, vrvmi in z verigo za privez, brodovi pa še s sidrom. Obsav-
ski prebivalci so imeli posesti tudi na drugi strani reke in so plo-
vila uporabljali za osebni in tovorni promet, prevoz živali, sena in 
poljskih pridelkov, ribarjenje, na Savi pa še za lovljenje lesa in pre-
moga. Čolne so imeli pri večini hiš ob Savi in tudi Krki. Od mnogih 
brodov čez Savo vozi le še brod na Mostecu ali moščanski brod, ki 
je na slovenskem toku reke Save edino ohranjeno tovrstno plovi-
lo na vodni pogon. Od leta 2016 je brodarstvo na Mostecu vpisa-
no v Register nesnovne kulturne dediščine.

H gospodarski rasti obsavskih krajev je znatno prispevalo tudi 
večstoletno splavarjenje lesa in prevažanje drugega trgovskega bla-
ga po Savi navzdol, z večkratnimi vmesnimi postanki, povezanimi 
s prenočiščem, z nakupom mesa, kruha in vina ter s prodajo lesa. 
Medtem ko so savske ladje leta 1862 po izgradnji železniške proge 
in mostov prenehale voziti, sta bila splavarstvo in čolnarstvo z veli-
kimi delovnimi čolni živa do sredine 20. stoletja. 

Prevažanje s čolni in ribolov potekata v manjši meri tudi danes. 
Nekdanji tesarski mojstri so rečne čolne z ravnim dnom izdelovali 
iz kakovostne smrekovine, skoraj pol krajša rečna plovila pa so da-
nes večinoma zgrajena iz kovine in umetnih mas. 

MOST NA SOTOČJU SAVE IN KRKE 

Most čez Savo in Krko so začeli graditi spomladi leta 1905. Slovesno 
so ga odprli 25. avgusta 1906. Poimenovali so ga po cesarju Fran-
cu Jožefu I. S 524 metri dolžine je bil takrat tretji najdaljši most v 
Avstro-Ogrski. Sestavljata ga dva železna mostova, most čez Savo, 
ki je oblikovan v dveh lokih, in most čez Krko, ki ima en lok, oba pa 
povezuje betonski most. Celotna konstrukcija mostov je izvedena 
kot paličje. Vozišče je bilo makadamsko. Most na obeh koncih za-
ključuje v secesijskem slogu oblikovana zidna ograja. Na dan ot-
voritve mostu je zadnjo vožnjo opravil tudi mestni brod, ki je dol-
ga stoletja povezoval deželi Štajersko in Kranjsko. 

Most je več kot stoletje kljuboval času, vremenu in poplavam. Naj-
večja nevarnost mu je grozila med drugo svetovno vojno, ko je bil 
dvakrat miniran, vendar so pogumni domačini preprečili, da bi zle-
tel v zrak. Večja popravila je doživel leta 1937, ko so vozišče tla-
kovali z lesenimi kockami, in nato leta 1970, ko je dobil asfaltno 
prevleko. Zaradi čedalje gostejšega prometa in dotrajanosti so ga 
leta 1987 zaprli za promet. Med letoma 1990 in 1996 je bil temel-
jito obnovljen. Od prenove dalje pa vse do začetka junija 2016, ko 
so ga ponovno zaprli, je promet po mostu potekal samo v sme-
ri ven iz mesta.

Most je ena od treh znamenitosti starega mestnega jedra Brežic. 
Železna mostova čez Savo in Krko sta zaradi tehničnih izjemnosti 
razglašena za tehniški in kulturni spomenik Slovenije.

KÓLNARJI – LOVILCI IN NABIRALCI PREMOGA
IZ REKE SAVE

Med manj prepoznavnimi in znanimi obrtmi je lovljenje premoga 
iz reke, pobiranje in kopanje premogovih delcev iz naplavin ter tr-
govanje z njimi. Medtem ko so zagórski lovilci premoga kot apne-
ničarji imeli brezplačno pravico do odplavljenega premoga, so dru-
gi, v spodnjem toku reke Save, premog večinoma lovili, nabirali in 
kopali na črno in brez posebne koncesije, nekateri s plačanim za-
kupnim dovoljenjem ali s koncesijo, po drugi svetovni vojni za neko 
manjšo odškodnino, ki so jo plačevali občini, pogosto pa tudi brez 
plačila davščine. 

Lovljenje in nabiranje premoga iz Save in ob Savi je bila skupna do-
polnilna dejavnost prebivalcev obsavskega dela Posavja od Radeč 
do obmejnega Obrežja. Kólnarji so bili moška poklicna skupina lo-
vilcev premoga iz reke, pobiralcev in kopačev premogovih delcev 
iz naplavin ter trgovcev z njimi. 

Premog, ki ga je Sava prinašala zlasti iz premogovnikov Trbovlje, Za-
gorje in Hrastnik, so lovili v rečnem toku iz podvodnih jam in iz na-
ravnih kotanj; kopali in pobirali pa so premog tudi iz rečnih napla-
vin na obrežju, v starih rečnih strugah in v rečnih plitvinah. Lovili, 
kopali in nabirali so ga izključno moški. V Vrhovem so premog lovi-

li tako, da so ga zajezili z vrsto pilotov, zabitih v savsko dno. Nalovl-
jeni premog so prodajali papirnici Radeče, in še po letu 1945 so bili 
moški od tod zaposleni kot lovilci premoga ali kólnarji v Vrhovem. 

Dotok savskega premoga, pridobljenega iz kotanj in naplavin vzdolž 
Save od Radeč do Jesenic na Dolenjskem ter iz skopanih lovilnih 
jam v Savi pri Čatežu ob Savi, je konec petdesetih let skoraj pov-
sem pojenjal. Tako kot Šmarčani so tudi Čatežani največ premoga 
nalovili na mestu, kjer je voda krožila in je vrtinec zasipaval v glo-
bino plavajoči premog. Posebnost so bili kólnarji na Čatežu, ki so 
na rečnem toku iz čolnov kopali jame s posebej izdelanim orodjem 
na dolgih držalih, premog pa jemali iz jam z mrežami, napleteni-
mi na železno vilasto ogrodje. Iz pravilno skopane jame so lahko 
hkrati pobrali po 500 do 700 kilogramov kakovostnega visokoka-
loričnega premoga. Nabrani in prodani savski premog je bil od za-
četka 20. stoletja do okoli leta 1958 kólnarjem in njihovim druži-
nam pomemben vir preživetja. 

(Zgodovinski del je povzet po prispevku dr. Ivanke Počkar in Vlaste 
Dejak iz Posavskega muzeja Brežice.)

ZGODOVINA NAČRTOVANJA IZRABE 
ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE

Reka Sava je že od nekdaj predstavljala potencial za pridobivanje 
električne energije in že leta nazaj so razmišljali, kako bi ta ogro-
men potencial lahko pozitivno izkoristili za proizvodnjo električ-
ne energije. To dokazuje tudi širok seznam študij in elaboratov iz 
začetka 20. stoletja, ki so jih po naročilu izvršnih oblasti izdelova-
li projektanti že v času Avstro-Ogrske. Tako sta bila že v letih 1906 
in 1912 izdelana projekta za hidroelektrarno v Krškem, ki sta med 
najstarejšimi ohranjenimi načrti. Tudi med obema svetovnima voj-
nama je v takratni Jugoslaviji potekalo načrtovanje izrabe energet-
skega potenciala reke Save. Leta 1925 so bile v tedanjem tehnič-
nem listu med drugim objavljene osnove za hidroelektrarne na 
območju spodnje Save. 

Nov zagon pri načrtovanju in začetki geoloških raziskav segajo v 
čas med drugo svetovno vojno. Kot rezultat proučevanja energet-
skih potencialov reke Save je bil leta 1942 izdelan načrt za izgrad-
njo infrastrukturnih objektov in hidroelektrarn na Savi od Jesenic 
do Brežic. V začetku 60. let prejšnjega stoletja so bili izdelani tudi 
idejni projekti in investicijski program za spodnjo Savo, vendar do 
realizacije ni prišlo. Kljub temu pa načrtovanje hidroelektrarn ni 
nikoli zamrlo, tako se je leta 1987 začela izgradnja HE Vrhovo – 
prve od šestih hidroelektrarn na spodnji Savi. Po osamosvojitvi je 
Slovenija za izgradnjo preostalih petih HE v verigi izdala koncesijo. 

HIDROELEKTRARNE – VEČNAMENSKI PROJEKT

Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi je zasnovana kot 
večnamenski projekt, ki ga sestavljata energetski in infrastruktur-
ni del. Poleg pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira 
– vode – se s projektom zasledujejo tudi drugi cilji: protipoplavna 
zaščita, ureditev vodotokov, varstvo podzemnih voda, gospodar-
ski razvoj in ohranjanje konkurenčnosti slovenskih podjetij (cca. 
90 % del in opreme pri projektu izgradnje hidroelektrarne je na-
rejenih s strani slovenskih podjetij), pozitivni učinki na infrastruk-
turo, kmetijstvo, namakanje, možnosti za razvoj turizma in športa 
z ureditvijo rekreativnih in kolesarskih poti, opazovalnic za živali, 
terenov za vodne športe idr. V okviru večnamenskega projekta je 
pri načrtovanju in sami izgradnji velika pozornost namenjena tudi 
naravovarstvenim ureditvam, nadomestnim habitatom za ogrože-
ne živalske vrste. Vzpostavljeni so prehodi za vodne organizme, za 
varovanje ptic so urejene gnezdilne stene in območja trstišč, vzpo-
stavljena so mirna območja s pešpotmi ipd. 

Življenje z reko Savo
Na prvi junijski dan smo znova obeležili dan reke Save, ki ga od leta 2007 praznujemo v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji, skozi katere teče ta 944 km dolga reka. 
Na ta dan opozorimo na pomen reke za razvoj gospodarskih aktivnosti in regionalnega povezovanja med narodi. V letošnjem prispevku se bomo ozrli v preteklost – kako so 
naši predniki reko s pridom izkoriščali v gospodarske in prometne namene ter kako daleč sega zgodovina načrtovanja njene energetske izrabe.
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Kolnarji na Savi pri Čatežu okoli leta 1930 (foto: arhiv Posavske-
ga muzeja Brežice)

HE Brežice

Brod s kravami na Mostecu leta 1981 (foto: I. Počkar)

Brežiški most leta 1906 (foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice)



Posavski obzornik - leto XXII, številka 12, četrtek, 7. 6. 201814 POSAVSKA PANORAMA

KRŠKO – Z namenom oživljanja starega mestnega jedra Krš-
kega se je 26. maja odvijal Festival kraft piva Krško »Mi(KK)
ro beer fest 2018«, ki sta ga organizirala Center za podjetni-
štvo in turizem Krško ter Pivarna (podjetje za uvoz in pro-
dajo hmeljnih užitkov) ob podpori Občine Krško. 

Na festivalu se je na ulici starega mestnega jedra predstavilo 12 
malih pivovarn, tako iz lokalnega okolja kot iz drugih krajev po 
Sloveniji, pa tudi dve zagrebški. Za hrano so poskrbeli lokalni 
gostinski ponudniki, glasbeno noto festivalu pa so dodali DJ-ji ter 
vrhunska vokalistka Marina Martensson z glasbeno skupino. 
Za foto zapis dogajanja na ulici je poskrbela ekipa LIJAmedia, 
ki je pripravila filmsko in foto delavnico za otroke in mlade pri 
Mencingerjevi hiši. Posneli so mestni utrip, izdelali stop trik ani-
macijo (za najmlajše) ter ujeli zabavne trenutke na fotografijah. 
Pripravili pa so tudi kratek film o dogodku. 
Center za podjetništvo in turizem Krško je organiziral tudi spre-
hod skozi staro mestno jedro Krškega za vse željne spoznavan-
ja življenja v Krškem.  Vir: CPT Krško

Festival kraft piva Krško 2018  

Obiskovalci so uživali ob ponudbi kraft piv 12 pivovarn in hra-
ni lokalnih gostinskih ponudnikov.

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
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Na posamezne pohode se je OBVEZNO predhodno prijaviti!Dan Datum in ura Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije

Sob 9.6. ob 9.00 KOLESARJENJE OKOLI BRESTANICE Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663 319,Tone Zakšek)

Sob

16.6. ob 15.30 POHOD PO OSTROVRHARJEVI VINSKI POTI (daljši pohod) Zagrad (Cumarjev mlin)
TD Ostrovrharji Svibno,  (041/629 912, Janez Kmetič) 
(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

16.6. ob 18.00 POHOD OD ZIDANICE DO ZIDANICE Zagrad (domačija Celestina)
TD Ostrovrharji Svibno, (041/629 912, Janez Kmetič) 
(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

Ned 17.6. ob 8.30 VIDOV POHOD
Bizeljsko (Etnografska zbirka 
Marije Sušnik)

TD Bizeljsko, 041/970 215

Da bo dopust res brezskrben

Priprave na počitnice so za 
vsakogar drugačne – razliku-
jejo se po tem, kam smo name-
njeni, za koliko časa in seveda, 
kako bomo potovali. Če potu-
jemo sami, imamo skrb samo 
zase, če potujemo z družino 
in majhnimi otroki, je treba 
skrb nameniti predvsem nji-
hovemu ugodju in varnosti. 
Pri ročni prtljagi je treba ime-
ti zadostno količino vode, ne-
kaj hrane in rezervna oblačila. 

Poleg primerne garderobe je 
treba misliti tudi na stanje av-
tomobila, s katerim bomo po-
tovali. O pripravi avtomobila 
za daljšo pot smo povprašali 
za nasvet strokovnjaka iz kr-
škega Avtolinea in Petra Maj-
zlja z Velikih Malenc. V Avto-
lineu menijo, da smo vozniki 
sami odgovorni za stanje vo-
zila, tako z vidika čistoče, pra-
vilnega delovanja kot varnos-
ti, zato poleti na prvo mesto 
postavljajo klimatsko napra-
vo. Priporočajo servis klimat-
ske naprave, »saj se v klimat-
ski napravi in prezračevalnih 
poteh zbirajo zdravju škodlji-
ve snovi, kot so cvetni prah, 

bakterije, plesni in pršice. Iz 
klimatske naprave potem zelo 
enostavno preidejo v zrak, ki 
ga dihamo v avtu, povzročajo 
neprijetne vonjave, pri ljudeh 
pa lahko sprožijo alergijske 
reakcije ali druge zdravstvene 
nevšečnosti.« Posebej opozar-
jajo na temperaturne obreme-
nitve vetrobranskih stekel, ki 
jih zunaj avta povzroči sonce, 
znotraj pa klimatska naprava. 
Zato v razgretem avtomobilu 
ne pretiravajmo s klimo in ve-
trobranska stekla na parkirišču 
prekrijmo z zaščitno prevleko.

Glede ugodja v vročih pole-

tnih dneh tudi v Avtu Majzelj 
priporočajo pregled in servis 
klimatske naprave: »Servis kli-
me je priporočljivo opravljati 
vsako leto, najbolje pred vro-
čimi poletnimi dnevi, saj je 
takrat najbolj obremenjena,« 
poudarja Peter Majzelj. Poleg 
servisa klime je treba preveriti 
stanje vozila, narediti pregled 
in servis vozila, menjavo fil-
trov, pregled pnevmatik, žaro-
metov, podvozja, zavor in vseh 
tekočin vozila (olje motorja in 
volana, tekočine hlajenja mo-
torja, zavor in pranja stekel). 
Imeti je treba predpisano ob-
vezno opremo (opozorilni tri-

kotnik, komplet prve pomoči 
in varnostni jopič). Predvsem 
pa pri vožnji pazimo na varno-
stno razdaljo, da se med potjo 
ustavljamo in osvežimo, saj 
veste, kako pravijo: dopust se 
začne z odhodom od doma in 
ne s prihodom na destinacijo.

Seveda pa je treba pred odho-
dom v tujino poskrbeti tudi za 
nezgodna zavarovanja za tu-
jino, veljavnost osebnih do-
kumentov, se pozanimati o 
vremenski napovedi in si pris-
krbeti denar v tuji valuti, če 
gremo izven evrskega obmo-
čja. Kako se zaščititi pred de-
narnimi težavami, vam na 
sosednji strani svetuje Mir-
jam Jevšek, vodja NLB Poslo-
valnice Krško. Poleg najdete 
opis priporočenih potrebščin 
za potovalno lekarno, ki si jih 
lahko priskrbite v prodajalni 
Sanolabor v Brežicah. Še po-
sebej je treba biti pozoren na 
morebitna cepljenja, če potu-
jete v eksotične dežele, najbolj 
pa je pomembno, da bodo vaše 
počitnice polne užitkov in le-
pih vtisov.
 K. J.

SERVIS KLIMATSKEGA SISTEMA

"Kvaliteta je naša prioriteta!"

dobrih razlogov
ZAKAJ

korakov do
ODLIČNE KLIME

Plin je hidroskopičen, zato
potrebuje ČIŠČENJE
(priporočeno na 1 - 2 leti)

Klimatski sistem je porozen 
za plin, zato vsako leto 
IZPUHTI VSAJ 40 g PLINA 
(možno pregrevanje sistema
- okvara kompresorja)

S servisom imamo NADZOR
NAD DELOVANJEM
in stanjem sistema
(pravočasna odprava napak)

IZOGNEMO se večjim
popravilom

Pri pravilnem delovanju je
POTROŠNJA GORIVA
NAJNIŽJA

V sistemu zračnih kanalov in
na uparjalniku se razvijajo
mikro organizmi, ki so
ŠKODLJIVI ZDRAVJU

OPTIMALNO DELOVANJE
klimatskega sistema

OBNOVA starega plina
in po potrebi dodati

NADOMESTITEV olja

PREGLED tesnosti

DEZINFEKCIJA zračnih
kanalov in uparjalnika

DIAGNOZA pravilnega
delovanja

ČIŠČENJE
KONDENZATORJA
(po potrebi)

ČIŠČENJE ODTOKA
kondenčne vode
(po potrebi)

T :  041  331  751

MAJZELJ
7 7 

AVTOELEKTRIKA     SERVIS KLIM     AVTOMEHANIKA     VULKANIZERSTVO
AVTO MAJZELJ, Velike Malence 6, 8262 Krška vas - www.majzelj.si

FreeImages.com/Sam LeVan

VRHEK PRI TRŽIŠČU  5. maja se je okoli 60 pohodnic in po-
hodnikov, ki so prišli tudi iz Krškega, Brežic in Vodic, zbra-
lo pri znani kovinski skulpturi pletenke v Tržišču, od koder 
se je pričel pohod do znanega rastišča azaleje v vasi Vrhek. 

V mesecu maju se grmovnica razcveti s svojimi živo rumenimi, 
omamno dišečimi cvetovi. O zaščiteni rastlini je zbranim sprego-
vorila Katjuša Okrošek, ki je pred leti izdelala diplomsko nalogo 
na temo ogroženosti rumenega sleča. Anton Lesnik, predsednik 
Pro Silve, Evropskega združenja za gozdove, je pohodnicam in 
pohodnikom priporočil, naj bodo čuječni in naj prisluhnejo na-
ravi z vsemi čutili. Spregovoril je tudi o odgovornem odnosu do 
gozda, o njegovem trajnostnem pomenu ter opozoril, da gozd 
ne daje le materialnih koristi, ampak mnogo več. Zeliščarka Mili 
Majcen z Jeperjeka se je predstavila s svojimi čajnimi mešani-
cami in likerji, Čebelarstvo Kolenc z Vrhka z različnimi izdelki iz 
medu, gostoljubne gospodinje in Aktiv kmečkih žena Tržišče so 
poskrbele za polno mizo okusnih dobrot, domačini so prikaza-
li ročno košnjo trave. Na poti so za dobro razpoloženje skrbeli 
mladi muzikanti iz Tržišča, Domen, Nejc in Valentin; za dobro-
došlico ob prihodu v vas Vrhek je na citre zaigrala osnovnošolka 
Nuša Štih z Vrhka. Pohod se je zaključil v gostišču Ulčnik v Tržiš-
ču, kjer je udeleženke in udeležence pohoda čakala topla malica.
Pred pohodom so zbrane nagovorili predsednica TD Tržišče Mi-
lena Knez, podžupan občine Sevnica Janez Kukec ter Miro Po-
vše, domačin z Vrhka, kjer skrbijo za rastišče azaleje. 
 S. R./ vir: TD Tržišče

Pohod do rastišča azaleje

Večina izmed nas že načrtuje počitnice na morju, hribih ali celo daljše potovanje v eksotične dežele. Vendar ne gle-
de na to, kam gremo, za vse veljajo enaka pravila. Za vsak daljši odhod od doma se je treba primerno pripraviti, da se 
dolgo pričakovani dogodek ne spremeni v nočno moro.
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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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Da bo dopust res brezskrben
BUDVA, BREŽICE – Brežiški 
študenti turizma se redno 
udeležujejo mednarodnih do-
godkov, kjer že tradicionalno 
osvajajo najvišja priznanja na 
študentskih tekmovanjih. Po 
lanskem drugem mestu so se 
letos domov vrnili s kar dvema 
osvojenima prvima mestoma. 
Na začetku meseca maja je v 
črnogorski Budvi potekala 11. 
mednarodna konferenca z nas-
lovom International Congress 
of Faculties of Tourism and 
Hospitality (Turizmijada). V 
okviru konference je poteka-
lo tekmovanje v pisanju študi-
je primera na temo: Improve 
the hotel business in the MICE 

segment (izboljšave delovanja 
hotelov v segmentu kongres-
nega turizma). Ekipa študentk 
brežiške Fakultete za turizem 
Univerze v Mariboru v sesta-
vi Sara Gojkošek, Anja Gove-
dič, Saša Kancler je pod men-
torstvom asistentke Maje Rosi 

osvojila prvo mesto in prema-
gala vso mednarodno konku-
renco. Na konferenci so pote-
kala tudi športna tekmovanja, 
ekipa študentov Fakultete za 
turizem pa je v odbojki osvo-
jila 1. mesto. 
 Vir: Fakulteta za turizem

Brežiški študenti blesteli

Brežiški študenti v središču dogajanja

UJEMITE SVEŽINO POLETJA!

www.avtoline.si

Napolnite in očistite klimatsko napravo!

07 49 02 113
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srebrna: Radeče, Šentjanž, Do-
bova; palica kadet: 1. Radeče, 
4. Dobova, 7. Šentjanž, 9. Sev-
nica; palica junior: 2. Sevni-
ca, 3. Dobova; palica senior: 2. 
Sevnica, 4. Radeče, 5. Dobova; 
pom-pom kadet: 2. Šentjanž. V 
kategoriji prvi korak so pre-
dnjačile članice Mažoretnega 
kluba Baton Krško, ki so osvo-
jile sedem zlatih ter po dve sre-
brni in bronasti medalji, mažo-
rete Društva Trg Sevnica so si 
priplesale tri zlate, šest sre-
brnih in eno bronasto, člani-
ce ŠKD Mažoretke Dobova dve 
zlati in šest srebrnih ter člani-
ce Mažoretnega društva Šen-

tjanž dve srebrni, štiri brona-
ste medalje in tri priznanja. 

Dvodnevno prireditev so s svo-
jim nastopom popestrili še os-
tali številni gostje in nastopa-
joči, ki jih je bilo skupno skoraj 
200: folklorna skupina OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova, do-
bovske mažoretke, ki trenira-
jo v okviru interesnih dejav-
nosti društva, mažoretke iz 
Kopra, mažoretke in PK Barba-
ra iz Zagreba, mažoretke Du-
brovčan iz Velikega Trgovišča 
(Hrvaška) ter Godba Sloven-
skih železnic z mažoretkami 
TRAP Radeče.  Rok Retelj

VEČGENERACIJSKI CENTER POSAVJE - PROSTOR MEDGENERACIJSKEGA IN MEDKULTURNEGA DRUŽENJA

V preteklem letu je v Posavju zaživel Večgeneracijski center 
Posavje, v katerem potekajo številne družabne in izobraževalne 
aktivnosti v vseh šestih posavskih občinah. Ljudska univerza Krško 
želi skupaj z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Breži-
ce ter Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice prispevati k dvi-
gu kakovosti življenja občanov, jim pomagati pri njihovem vklju-
čevanju v družbo in krepiti medgeneracijsko solidarnost. Da je v 
lokalnem okolju velika potreba in interes po delovanju takšnega 
centra, dokazuje velik obisk, ki je že v prvem letu delovanja pre-
segel 1700 ljudi. 

V centru potekajo številne aktivnosti: medgeneracijska in med-
kulturna srečanja, delavnice za otroke in mladostnike, različni te-
čaji in delavnice za brezposelne, tečaji slovenskega jezika za pri-
seljence, pogovorne skupine za starše in starejše, učna pomoč, 
počitniško varstvo otrok, različne predstavitve in predavanja, te-
čaji in delavnice za starejše ipd. V centru se zavedajo, da vsi ljud-
je potrebujemo pristen človeški stik, zato so v Krškem, Sevnici in 
Brežicah odprta tudi središča za srečevanje, druženje ter graditev 
medosebnih odnosov. Ugotavljajo, da se je spletlo že lepo število 
prijateljstev, ob druženju pa udeleženci pridobivajo tudi nova zna-

nja, se učijo raznolikih spretnosti in veščin ter izboljšujejo in vzdr-
žujejo telesno kondicijo. Izgovorov za dolgčas ni več, je prepričana 
Ana iz Brežic: »Če velja rek, da je življenje učenje in da se največ 
naučimo s prakso in v dobri družbi, potem starejši nimamo več 
izgovora, da smo osamljeni, nam je dolgčas, ker nimamo denarja 
za tečaje ali delavnice, saj je v centru vse brezplačno. Še za prevoz 
poskrbijo Sopotniki, če ne voziš več in je peš predaleč. Ni se tre-
ba bati upokojitve in socialne izključenosti. Le prvi korak je pot-
rebno narediti in priti. Če si ne upate sami, se obrnite na znan-
ko ali znanca, soseda, bivšo sodelavko ali kar pokličite v center.«

Del pestrega programa, ki ga izvajajo, so predstavili tudi 17. maja 
v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2018, s katero je želela 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokaza-
ti, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki 
smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Med njimi je na-
mreč tudi 15 večgeneracijskih centrov, ki delujejo v vseh sloven-
skih regijah.

»Starejši nimamo več izgovora, da smo osamljeni«

Naročnik: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Tekmovanja se je udeležilo 
kar 658 mažoret iz 16 dru-
štev v Sloveniji. Poleg mažo-
ret iz Dobove, Sevnice, Radeč, 
Šentjanža in Krškega so na-
stopile tudi mažorete iz Treb-
njega, Ruš, Novega mesta, Mo-
ravč – Moravške lilije, Liboj, 

Laškega, Kamnika, Hrastni-
ka, Bakovcev, Kopra in Povir-
ja. Prvi dan je v športni dvo-
rani Brežice najprej potekala 
slovesna otvoritev tekmova-
nja s predstavitvijo večine so-
delujočih mažoretnih društev. 
Mažoretke in njihove navijače 
so ob prisotnosti predsedni-
ka Mažoretne zveze Slovenije 
Aleša Breznikarja nagovori-
li predsednica ŠKD Mažoretke 
Dobova Gordana Radanovič, 
brežiški župan Ivan Molan 
in predstavnik družbe HESS 

V Brežicah palice vihtelo 650 mažoret
BREŽICE – 19. in 20. maja je v Brežicah potekalo 4. odprto državno tekmovanje Mažoretne zveze Slovenije, ki ga je organiziralo Športno kulturno društvo Mažo-
retke Dobova. Posavsko zastopstvo je bilo bogato, saj so tekmovale mažorete iz petih društev v naši regiji.

mag. Andrej Vizjak. O tem, da 
je biti mažoreta nekaj poseb-
nega, je spregovorila ena od 
članic trebanjskega društva, v 
imenu tekmovalk je slovesno 
zaprisegla dobovska mažoret-
ka Larisa Matijevič, v imenu 
sodnikov pa Laura Pavlović 

iz dobovskega društva. Z is-
točasnim metom palice v zrak 
vseh mažoretk se je tekmova-
nje tudi uradno pričelo.

Tekmovanje so odprli posa-
mični nastopi in v paru v kate-
gorijah kadet, junior in senior, 
v sobotnem poznem popol-
dnevu se je dogajanje preseli-
lo na cesto Pod obzidjem, kjer 
je potekala za gledalce zelo 
atraktivna parada mažoretnih 
skupin (kadet pom-pom ter 
parada palica - kadet, junior in 

senior), ki je privabila lepo šte-
vilo tako navijačev kot drugih 
gledalcev. Drugi dan tekmova-
nja v športni dvorani so mažo-
retke tekmovale še v sledečih 
kategorijah: prvi in cici ko-
rak ter figurativa (kadet pom-
-pom in palica ter junior in se-
nior palica). Najvišje uvrstitve 
posavskih mažoretk so bile 
naslednje: solo kadet: 1. Zala 
Zupan (Radeče), 2. Michaela 
Volčanjšek (Dobova), 4. Hana 
Gorenc (Šentjanž), 5. Lea Kro-
šelj (Dobova); solo junior: 1. 
Kaja Radanovič (Dobova), 2. 
Žana Jonozovič (Radeče), 3. 
Tajda Župevc (Sevnica); solo 

senior: 1. Eva Nograšek (Ra-
deče), 2. Lavra Repar (Sevni-
ca), 3. Nina Žmavc (Dobova); 
duo kadet: 2. Karin Morinc, 
Taja Keber (Radeče), 3. Lora 
Bačelić, Lea Krošelj, 4. Katja 
Šetinc, Neja Voglar (vse Do-
bova); duo junior: 2. Zala Eli-
zabeta Ramovš, Hana Vuka-
lič, 3. Ajda Mesojedec, Tajda 
Župevc (vse Sevnica), 4. Larisa 
Gerjovič, Manca Račič (Dobo-
va), 5. Lucija Skale, Neža Zo-
rec (Radeče); duo senior: 1. 
Eva Nograšek, Žana Jonozovič 
(Radeče), 2. Larisa Matijevič, 
Pia Zala Žibert (Dobova); cici 
korak: zlata medalja: Sevnica, 

Dobovske mažoretke (palica kadet)

Sevniške mažoretke (palica senior)

Radeške mažoretke (palica senior)

Šentjanške mažoretke (pom-pom kadet)

Krške mažoretke (prvi korak, foto: Foto Molan)

BREŽICE – Kulturno društvo Drugi oder je 19. maja že četrtič us-
pešno izpeljalo kulturni dogodek Maj v mestu Brežice – festival 
Pojoči vrtiljak. Prireditev poveže mlade pevce iz brežiških osnov-
nih šol, letošnjemu festivalu pa so se pridružili tudi pevci iz OŠ 
Raka in OŠ Leskovec pri Krškem. Idejni vodja Pojočega vrtilja-
ka je Vilko Urek, dogodek pa se je odvil v sodelovanju z Občino 
Brežice in Zvezo kulturnih društev Brežice. Na Pojočem vrtilja-
ku so lahko obiskovalci, ki so ob toplem spomladanskem vre-
menu lepo napolnili del glavne brežiške ulice pred Mestno hišo, 
prisluhnili 19 domiselnim točkam iz osmih različnih OŠ občin 
Brežice in Krško. Žirijo so sestavljale Zinka Škofca (upokojena 
učiteljica glasbe), Jožica Zupančič (profesorica na Glasbeni šoli 
Brežice) in predsednica KD Drugi oder Mojca Florjanič, najbolj-
ši pa so bili nagrajeni s celodnevnimi kartami za kopanje na Ter-
malni rivieri v Termah Čatež. Rezultate je razglasila Florjaničeva. 
V kategoriji mlajših pevcev (1. do 5. razred) sta bili dve zmago-
valki, in sicer Eva Julija Borovšak (OŠ Globoko) in Hajdi Haler 
(OŠ Cerklje ob Krki), tretjo nagrado je prejela Iva Lazić (OŠ Bre-
žice). Pri starejših pevcih (6. do 9. razred) je zmagala Maja To-
mić (OŠ Brežice) pred Najo Umek (OŠ Leskovec pri Krškem) in 
Hano Sambunjak (OŠ Velika Dolina). Med glasbenimi skupinami 
je prva nagrada pripadla zasedbi Forever Flowers iz OŠ Cerklje 
ob Krki – žirija je pohvalila predvsem njihovo interpretacijo, ce-
lostno podobo in čisto večglasje –, drugo mesto so osvojile Ma-
šine smrečice iz OŠ Brežice, tretje pa Ansambel FRU – FRU iz OŠ 
Bizeljsko. Prireditev je povezoval Žan Florjanič. 
 R. R., vir: KD Drugi oder

Čisto večglasje »večnih rožic«

Zmagovalna zasedba Forever Flowers
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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. 

JACK (18139-KK) 
je prijazen, igriv in dobrovoljen 
kuža nižje rasti, star leto dni. 
Družba drugih kužkov mu ne 
predstavlja težav, navajen je na 
povodec, vodljiv, uživa v družbi 
ljudi, otrok. Išče topel, ljubeč, 
najraje notranji dom pri skrbnih 
posvojiteljih. 

DANTE (18056-B) 
je izjemno simpatičen in dobro-
voljen kuža, mešanec srednje 
rasti, star približno 3 leta. Obo-
žuje družbo ljudi, je nežen in na-
vajen prijazne otroške družbe, 
lepo vodljiv na povodcu in dobro 
združljiv z drugimi poznanimi psi. 
Rad ima dolge sprehode in vodo, 
išče prijazen in odgovoren dom.   

ZLATKO (18105-Š) 
je prijazen, odrasel 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.

Občina Brežice v sklopu večfa-
znega projekta izgradnje ploč-
nika in kolesarskih površin med 
rondojem »Tuš« in rondojem 
»Trnje« ob Cesti svobode v Bre-
žicah ureja nove površine ter 
prilagaja obstoječe površine ko-
lesarjem ter gibalno oviranim, 
z namenom izboljšati prome-
tno varnost za vse udeležence 
v prometu. 

V preteklih mesecih je bila iz-
vedena ureditev peš in kole-
sarskih površin kot večnamen-
ska pot na poteku od rondoja v 
Črncu do priključka javne poti JP 
528722 - mimo policijske posta-
je, po desni strani, v dolžini prib-
ližno 300 m. V nadaljevanju poti 

Dogodek Dobrodošli doma je namenjen druženju in ohranjanju slo-
venskih običajev, slovenske besede, pesmi in plesov. Letos bo osmo 
tradicionalno srečanje gostila Občina Brežice v sodelovanju z jav-
nimi zavodi, društvi in krajevnimi skupnostmi, dogodek pa poteka 
pod okriljem Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Predavanja, predstavitve, vodeni ogledi muzeja, koncert za klasič-
ne sladokusce, koncert za mladino in stand up komedija - vse to in 
še več bo na razpolago vsem obiskovalcem brezplačno. Od obisko-
valcev pričakujemo dobro voljo, da izrečejo iskreno dobrodošlico 
našim slovenskim rojakom, ki nas bodo obiskali in tudi nastopali. 
Več informacij na spletni strani https://dobrodoslidoma.slovenci.si/. 

Napoved dogodka Dobrodošli doma – 
sobota, 16. junij 2018

Urejanje pločnikov in kolesarskih površin za 
večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu

so se v smeri proti Čatežu izved-
le klančine, ki so prilagojene ko-
lesarskemu prometu ter pešcem 
skozi semaforizirano križišče Bi-
zeljske ceste in Ceste svobode v 
Brežicah. Dela so v zaključni fazi 
s predvidenim prevzemom del 

s strani Direkcije Republike Slo-
venije za infrastrukturo v mese-
cu juniju. 

Vrednost izvedenih del znaša 
cca. 167.000 evrov. Projektno 
dokumentacijo je izdelalo pod-

jetje GPI, Gradbeno projektira-
nje in inženiring, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 26, 8000 Novo mesto, dela 
pa izvaja v postopku javnega na-
ročanja izbrani ponudnik - pod-
jetje HPG d.o.o. iz Brežic.
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Občina Krško je 17. maja uspešno opravila prehod sistema vodenja 
kakovosti po standardu ISO 9001:2008 na sistem vodenja kakovo-
sti po standardu ISO 9001:2015. Kot je ob tem poudaril Jure Urek, 
vodja presoje s Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, se 
Občina Krško pri svojem delu močno osredotoča na potrebe in pri-
čakovanja občanov ter sistematično zbira in analizira njihove po-
vratne informacije. Kot je še dodal, so na zahteve in pričakovanja 
deležnikov (občani, zaposleni …) vezani številni kazalniki in cilji v pre-
poznanih procesih, iz česar izhaja tudi obravnavanje tveganj v luči 
doseganja oz. nedoseganja ciljev občine. »Vizija ter poslanstvo je-
drnato, razumljivo in celostno odražata dejavnost in želeni cilj obči-
ne v prihodnosti; uspešnost občine pa potrjujejo številne aktivno-
sti in projekti,« je še dodal. 

Minister in župan občine Krško predstavila 
nadaljevanje del izgradnje obvoznice Krško
Župan občine Krško mag. Miran Stanko, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in direktor Direkcije RS za infra-
strukturo Damir Topolko so 1. junija na gradbišču krške obvoznice predstavili nadaljevanje del. V juniju se bodo na-
mreč začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško – Vrbina v dolžini 1, 1 kilometra ter novogradnja obvoznice skozi 
Žadovinek v dolžini 1,25 kilometra s krožnim križiščem pri novem mostu.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in Damir Topolko, levo mi-
nister za infrastrukturo Gašperšič
Ocenjena vrednost južnega 
dela obvoznice vključno z grad-
njo 297 metrov dolgega mo-
stu znaša 14,3 milijona evrov iz 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj (ESRR). Južni del obvo-
znice bo potekal od starega mo-
stu po rekonstruirani obstoječi 
lokalni cesti Krško–Vrbina na le-
vem bregu Save do že zgrajene-
ga krožišča in ceste na visoko-
vodnem nasipu. V krožišču se 
obvoznica odcepi na novi most 
čez Savo pri Žadovinku in se na-

daljuje po novozgrajenem delu 
ceste mimo industrijske cone 
Žadovinek preko novega krož-
išča do priključka na obstoječo 
cesto Drnovo–Krško.

Za gradnjo tretjega mostu čez 
Savo in krožišča na desnem bre-
gu Save z dostopno cesto do ob-
činske ceste pri Megadomu, ki 
je trenutno v izvedbi, vrednost 
pogodbenih del znaša 5,52 mi-
lijona evrov, od tega je delež Di-
rekcije RS za infrastrukturo 4,2 

milijona, delež Občine Krško pa 
1,31 milijona evrov. Rok za do-
končanje tega dela je marec 
2019.
Z junijem se bodo začela dela 
rekonstrukcije lokalne ceste 
mimo Vipapa ter istočasno no-
vogradnje obvoznice Žadovi-
nek. Vzporedno bodo urejene 

kolesarske poti in površine za 
pešce, večnamenska pot, javna 
razsvetljava, urejeni bodo komu-
nalni vodi … Vrednost gradbenih 
del tega dela znaša 6,37 milijona 
evrov, od tega je delež Direkcije 
RS za infrastrukturo 4,8 milijo-
na, Občine Krško pa 1,5 milijo-
na evrov.

Pridobitve ob občinskem prazniku 
OBNOVA ODSEKA CESTE SENOVO–REŠTANJ–BELO ZAKLJUČENA – 
Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko in predsednik Sve-
ta KS Senovo Vlado Grahovac 
sta 23. maja simbolično s pre-
rezom traku odprla prenovljen 
odsek ceste Senovo–Reštanj– 
Belo. Vrednost obnove, ki je si-
cer potekala v treh fazah vse 
od leta 2016, znaša 587.000 
evrov, od tega je 80.000 evrov 
prispevala Krajevna skupnost 
Senovo, preostalo Občina Kr-
ško. V letu 2016 je bil obnov-
ljen prvi odsek te ceste, v lanskem letu pa je, kot je poudaril župan, 
potekala druga faza obnove nadaljnjih 200 metrov te ceste in križi-
šča pri odcepu za Reštanj. Zgradili so pločnik, oporne zidove, javno 
razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, razširili cestišče in uredili novo 
avtobusno postajališče. V letošnjem letu so nadaljevali z obnovo še 
zadnjega odseka te ceste v dolžini 340 metrov, vključno s pločnikom, 
javno razsvetljavo ter odvodnjavanjem meteornih in zalednih voda. 
Krajšo slovesnost ob odprtju, ki jo je povezovala Sergeja Habinc, so 
s pesmijo in plesom popestrili Janja Kožar na harmoniki ter folklor-
na in plesna skupina OŠ XIV. divizije Senovo.

OBNOVA ULIC NA VIDMU SE TUDI LETOS NADALJUJE – Občina Kr-
ško je v lanskem in letošnjem letu obnovila več ulic na Vidmu – Na 
Resi, Papirniško ulico, Zdolsko in Delavsko. Na krajši slovesnosti v 
Spominskem parku Jurija Dalmatina sta jih 28. maja župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko in predsednica Sveta KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec simbolično tudi predala namenu. Dela v skupni 
vrednosti 310.000 evrov so obsegala obnovo vseh komunalnih vo-
dov (meteorna, fekalna kanalizacija, širokopasovne povezave, vodo-
vod) ter ureditev odvodnjavanja. Kot je poudaril župan, Občina Kr-
ško v letošnjem letu načrtuje tudi obnovo Kurirske ulice med vrtcem 
in Zdolsko ulico, jeseni pa obnovo Cankarjeve ulice. Kot je poudaril 
župan, so še pred tem uredili Sremiško ulico in krožišče na Zdolski 
v skupni vrednosti 230.000 evrov. V priložnostnem programu, ki ga 
je povezovala Katarina Prelesnik, so nastopili učenke in učenci OŠ 
Jurija Dalmatina Krško. 

BRESTANIŠKI TENIŠKI IN ODBOJKARSKI KLUB Z NOVIM OBJEKTOM 
– Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik Tenis kluba 
Brestanica Marko Kenig in predsednica Odbojkarskega društva Bre-
stanica Brigita Piltaver so 26. maja simbolično namenu predali nov 
objekt za skladiščenje športne opreme obeh klubov na igriščih pri 
brestaniški osnovni šoli. Kot je na krajši slovesnosti, ki je potekala 
v okviru občinskega praznika, povedal župan, je nov objekt rezul-
tat sodelovanja občinske uprave, krajevne skupnosti in obeh špor-
tnih klubov. Celotna vrednost projekta je znašala 28.840 evrov, od 
tega je Občina Krško po sklepu občinskega sveta prispevala 15.000 
evrov, Fundacija za financiranje športnih organizacij 10.360 evrov 
in Krajevna skupnost Brestanica 3.480. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. 
US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), v povezavi z 273. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2), 
ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 79/16), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (SDZN) 
na območju individualne stanovanjske gradnje nad naseljem 

Dorc v Brestanici

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalne-
ga načrta (SDZN) na območju individualne stanovanjske grad-
nje nad naseljem Dorc v Brestanici, ki ga je izdelal Region d.o.o. 
Brežice, v maju 2018.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 14. junija do vključ-
no 16. julija 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih Krajevne skupnosti Brestanica. Javna obrav-
nava bo potekala v torek, 10. julija 2018, ob 19. uri, v gasil-
skem domu Brestanica.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko 
podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov ob-
cina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo 
ključne besede »SDZN Dorc«. Ustno se lahko pripombe poda-
jo na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb 
in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih po-
datkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo 
objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in 
priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej naves-
ti v pripombi.

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

Občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem 
vse deležnike v turizmu vljudno vabi na 

4. delavnico ob pripravi
STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA 

V OBČINI KRŠKO 2018 – 2022 
v sredo, 20. 6. 2018, ob 10. uri sejni sobi A Občine Krško,

CKŽ 14, 8270 Krško,

na kateri bo predstavljen osnutek Strategije razvoja turizma ob-
čine Krško 2018-2022 z akcijskim načrtom.

Po do sedaj izvedenih delavnicah in skupnih srečanjih je CPT Krško 
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravil osnutek Strategije 
razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022. Srečanje je namenjeno 
vsem sodelujočim na predhodnih delavnicah, kakor tudi vsem os-
talim akterjem na področju turizma in vsej zainteresirani javnosti.
Prijave na info@cptkrsko.si ali 07/490 22 21. 

Občina Krško uspešno opravila prehod na nov 
sistem vodenja kakovosti

www.krsko.s i

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sev-
nica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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25. in 26. maja je v Sevnici že drugo leto zapored potekal dogo-
dek, namenjen promociji varnega potapljanja z naslovom »Pog-
led v modro«. Pri sevniškem športnem domu se je v montažnem 
bazenu v potapljanju preizkusilo preko 300 šolarjev sevniške ob-
čine in gasilska mladina.

Za varnost sodelujočih so skrbeli inštruktorji potapljanja Nemo-A-
dria Rescue Team-a, člani in prostovoljci zagrebške specializirane re-
ševalne enote za reševanje iz vode v nujnih situacijah, ter domačini, 
inštruktorji potapljanja v okviru Prostovoljnega gasilskega društva 
Sevnica, ki je ob podpori Občine Sevnica skrbelo za celotno orga-
nizacijo dogodka.
Sevniško gasilsko društvo ima svojo potapljaško enoto že od leta 
2006 in šteje 12 članov, med njimi sta dva inštruktorja potapljanja. 
Od leta 2016 ima sevniška potapljaška enota na podlagi državne 
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč tudi nalogo reševanja ob nesrečah na tekočih 
ter stoječih vodah na območju sevniške občine.
Več kot 300 otrokom je bila z organizacijo dana možnost pridobiti 
povsem novo izkušnjo. Organizatorji so si enotni o koristnosti pro-
mocije varnega potapljanja – priljubljene adrenalinske, a predvsem 
zelo zahtevne in odgovorne veščine, ki obsega veliko tehničnega 
znanja, izkušenj, fizične pripravljenosti in psihične sposobnosti. Ta 
znanja so izjemnega življenjskega pomena, saj ob nesrečah na vodi 
rešujejo življenja.

Nadaljnji razvoj posavske riviere: 
trajnostni razvoj Lisce in posavska riba
Razvoj potencialov Sevnice se z vidika turizma kot kompleksne gospodarske dejavnosti vse bolj celovito usmerja v so-
naravno in trajnostno gospodarjenje. Osrednji naravni danosti sevniške posavske riviere sta reka Sava in Lisca. Rečni 
in obrečni savski prostor je z izgradnjo hidroelektrarn postal protipoplavno varnejši in bistveno uporabnejši, potrebno 
pa ga je še razvijati in dopolnjevati v smeri večnamenske rabe. Lisca pa kot osrednja turistična in športno-rekreacijska 
destinacija prav tako nudi še številne možnosti nadgradnje.

K temu bosta prispevala dva 
nova projekta, za katera je Ob-
čina Sevnica skupaj s partner-
ji uspešno pridobila evropska 

sredstva, in sicer za projekt Naj-
boljša riba je posavska riba s 
strani Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo, za projekt 

Trajnostni razvoj Lisce za zdra-
vo Posavje pa s strani Evrop-
skega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja. Z obema upravlja 

Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, preko LAS Posavje pa Regio-
nalna razvojna agencija Posavje.

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje
Projekt Trajnostni razvoj Lisce 
za zdravo Posavje s povezova-
njem naravne in kulturne dediš-
čine območja Lisce in s sodelo-
vanjem lokalnih ponudnikov 
razvija osnove za turističen pro-
dukt, namenjen tako lokalnemu 
prebivalstvu, obiskovalcem v re-
giji in turistom iz tujine. Gradi 
prepoznavno destinacijo, krepi 
socialni kapital okolja, izobra-
žuje o priložnostih sonaravne-
ga razvoja, ustvarja pogoje za 

nadaljnji razvoj lokalnih poten-
cialov.

V sklopu projekta bodo izdela-
ne označitve v naravi obstoječih 
poti v učno Jurkovo pešpot, ure-
jene zunanje površine na Lisci, 
izveden nakup opreme za učne 
namene, naravoslovni dan na 
Lisci za osnovne šole, postavitev 
čebelnjaka in hotelov za žužel-
ke z izvedbo pilotnega razpisa 
izbora medu, pa tudi aktivno-

sti za zdrav življenjski prostor z 
vključevanjem javnosti. 

Projekt bo vodila Občina Sev-
nica, partnerji pa so: Javni za-
vod za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevni-
ca, Javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica, Čebelarsko dru-
štvo Sevnica, Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica, Občina Bistri-
ca ob Sotli, Osnovna šola Bistri-
ca ob Sotli, Osnova šola Tržišče, 

Osnovna šola Krmelj in Osnov-
na šola Marjana Nemca Radeče. 

Operacija v skupni višini 
151.534,93 evrov bo sofinan-
cirana iz sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja. Partnerstvu so bila odo-
brena sredstva sofinanciranja 
v skupni višini do 114.169,98 
evrov, zaključek operacije je 
predviden do oktobra 2019.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sev-
nica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Najboljša riba je posavska riba
Osrednji cilji projekta Najboljša 
riba je posavska riba so: izbolj-
šana ozaveščenost o pomenu 
rib v zdravi prehrani, povečano 
zanimanje za oskrbo s svežimi in 
kakovostnimi posavskimi riba-
mi, cilj pa je tudi povečati nepos-
redno trženje svežih rib z uredi-
tvijo prostora na sevniški tržnici 
in z nakupom opreme za mobil-

no ribarnico. Povezovanje med 
posavskimi ribogojnicami in po-
savskimi osnovnimi šolami bo 
usmerjeno vključevanje rib v 
šolsko prehrano. Povečano po-
znavanje, zanimanje in skrbnost 
za prostoživeče ribe v naravnem 
okolju vodotokov pa bo doseže-
no z več izobraževalnimi aktiv-
nostmi in vključevanjem javnosti.

Projekt vodi Občina Sevnica, 
partnerji pa so: Ribogojstvo Go-
ričar d.o.o., Osnovna šola Veli-
ka Dolina, Osnovna šola Krmelj, 
Vrtec Ciciban Sevnica, Osnov-
na šola Sava Kladnika Sevnica, 
Osnovna šola Boštanj, Osnov-
na šola Tržišče, Ribiška druži-
na Sevnica, Javni zavod Osnov-
na šola Marjana Nemca Radeče 

in Osnovna šola Bistrica ob Sotli.
Skupna vrednost operacije, so-
financirane iz Evropskega skla-
da za pomorstvo in ribištvo, 
znaša 208.183,81 evrov, pred-
videni znesek sofinanciranja pa 
je 120.583,82 evrov. Zaključek 
projekta je predviden do maja 
2019. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za iz-
vajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Čas, ki ga namenimo sebi, za osebni razvoj, dodatna izobraže-
vanja in sprostitvi pridejo vedno na vrsto med letnimi počitni-
cami. Spoznavati številne različnosti in iskati skupne cilje v pe-
strosti porajajočih se idej je lahko pravi užitek. Vse to in še več 
se bo odvijalo na zelo prijetni in priljubljeni planinski točki na 
Posavskem hribovju na Lisci.
Še mesec dni nas loči od dneva začetka Raziskovalnega tabora 
Lisca 2018. V taboru bomo v interdisciplinarnih raziskovalnih sku-
pinah krajinskega načrtovanja, upravljanja podeželja, etnologije, 
meteorologije, astronomije, okoljevarstva, naravoslovja, geogra-
fije, turizma, naravne in kulturne dediščine, sociologije, športa, 
pridobivanja energije iz naravnih virov, agrarne ekonomije, ino-
vativnega pristopa učenja, sonaravnega in trajnostnega bivanja 
pripravili idejne predloge za oblikovanje novega učnega okolja ne-
posredno na Lisci. 

Vabimo dijake, dijakinje in študente, študentke k aktivnemu 
sodelovanju z udeležbo na Raziskovalnem taboru LISCA 2018,

kjer bomo v 6 dneh na ustvarjalen, timsko interdisciplinaren na-
čin dela pridobivali znanje, preko ustvarjalnega projektnega dela 
ter inovativnega načina razmišljanja sestavljali ideje za vzpostavi-
tev trajnostnega novega učnega okolja. Vsak udeleženec bo imel 
stroške bivanja in prehrane poravnane s strani organizatorja Ob-
čine Sevnica.
Verjamemo, da je tovrstna oblika prostega časa, dela in druženja 
lahko zanimiva, kjer imamo možnost pridobivanja novega znanja 
ob nabiranju praktičnih izkušenj. Prijave zbira vodja raziskovalne-
ga tabora Andreja Tomažin (CŠOD) na e-naslovu posavje@csod.si 
ali na andreja.tomazin@csod.si, kjer dobite tudi e-prijav nico. Za 
dodatne informacije lahko pokličete na 041 282 196.

Bliža se čas za Raziskovalni tabor LISCA 2018

V organizaciji Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slo-
venia Green s partnerji je 28. maja potekal Zeleni dan slovenske-
ga turizma – osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji. Na 
dogodku, ki je potekal na smučišču Cerkno pred Alpsko Perlo, so 
bila podeljena priznanja vsem destinacijam in ponudnikom, ki so 
v letošnjem letu uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev zna-
ka v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, tudi Občini Sevni-
ca. S tem je bila Sevnica kot turistična destinacija, skladno z vsemi 
prizadevanji na področju trajnosti, turizmu in okolju, prepoznana 
kot obiskovalcem in turistom prijazna destinacija.

Gre za celovito zasnovan naci-
onalni sistem za pospeševanje 
razvoja trajnostnega turizma v 
Sloveniji na vseh stebrih traj-
nostnega razvoja, okoljskem, 
družbenem in ekonomskem. 
Shema, katere lastnik je Slo-
venska turistična organizacija, 
je namenjena tako destinaci-
jam kot tudi ponudnikom turi-
stičnih nastanitev in turističnim 
agencijam. V procesu presoje za pridobitev certifikata oziroma zna-
ka se je občina Sevnica kot turistična destinacija presojala skozi 117 
vsebinskih vprašanj in preko 105 kazalnikov, ki so mednarodno uve-
ljavljeni in sistematično analizirajo sedem osnovnih tematskih vse-
binskih sklopov, in sicer podatke o destinaciji, destinacijski manage-
ment, naravo in pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo, 
socialno klimo in poslovanje turističnih podjetij.
Novice o prejemu srebrnega znaka se je Sevnica sicer razveselila že 
v začetku pomladi, svečano pa je bil znak županu Srečku Ocvirku in 
direktorici KŠTM Sevnica Mojci Pernovšek predan ob tej posebni 
priložnosti s strani direktorice Slovenske turistične organizacije mag. 
Maje Pak. Dogodka se je poleg številnih gostov iz turističnega gospo-
darstva udeležil tudi predsednik Državnega zbora Republike Slove-
nije dr. Milan Brglez.

Vikend nakupov v Sevnici
Na Občino Sevnica je bila iz vrst sevniških gospodarstvenikov 
naslovljena pobuda k organizaciji vikenda nakupov v Sevnici. 
Gre za idejo, kako povezati čim več prodajaln, lokalov in dru-
gih ponudnikov tržnih storitev, da kupcem v duhu skupne pro-
mocije našega vse bolj prepoznavnega mesta ponudijo zanimi-
ve ponudbe, nagradne igre, popuste oziroma druge ugodnosti.

Po jeseni že izvedenem bo drugi vikend nakupov ta konec 
tedna, v petek in soboto, 8. in 9. junija.

Sodelujejo: Hotel Ajdovec Sevnica in restavracija Ajda, Frizerski salon 
Figaro, Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Kopitarna Sevnica d.d., KŠTM 
Sevnica, Lekarna Sevnica, LinPapir, papirnica in knjigarna, Lisca d.d., 
Optika Bautin, Sava avto – Intersport, trgovina Bliss in BAR Desetka, 
Stilles d.o.o. in Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p.

Vsi navedeni svojo ponudbo predstavljajo na svojih spletnih 
straneh, akcija pa poteka individualno, v poslovnih prosto-
rih sodelujočih.

Ker Občina Sevnica kot lokalna skupnost vseskozi deluje kot ak-
tivni povezovalec skupne promocije lokalnega okolja, se je pri-
družila skupni promociji vikenda nakupov.

Srebrni znak Slovenia Green Destination še 
uradno doma

Župan Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek ob 
prejemu priznanja.

Pogled v modro – promocija varnega potapljanja
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na muhi ...

ENOTA  ZA  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 Izobraževalni programi za odrasle 
Programi srednjega poklicnega   

izobraževanja 
Programi srednjega strokovnega in 
poklicno-tehniškega izobraževanja 

avtokaroserist 

avtoserviser 

bolničar-negovalec 

elektrikar 

inštalater strojnih inštalacij 

izdelovalec oblačil 

izvajalec suhomontažne gradnje 

klepar-krovec 

mehatronik operater 

mizar 

oblikovalec kovin - orodjar 

pečar -  polagalec keramičnih oblog 

računalnikar 

tesar 

zidar 

avtoservisni tehnik 

elektrotehnik 

farmacevtski tehnik 

gradbeni tehnik 

kemijski tehnik 

kozmetični tehnik 

lesarski tehnik 

logistični tehnik 

predšolska vzgoja 

strojni tehnik 

tehnik mehatronike 

tehnik računalništva 

zdravstvena nega 

Poklicni tečaj  (traja 1 leto) 

predšolska vzgoja                                           
tehnik računalništva 

Tečaji in seminarji 

tečaj za voznike viličarjev                 
tečaj za upravljalce gradbene 
mehanizacije 

    INFORMATIVNI DAN  14. 6. 2018 OB 17.00 

Informacije: www.sc-nm.si/eio/      (07) 3932 202, 031 396 340         eio@sc-nm.si 

 
 

Šolski center Novo mesto                                                                             
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto                                                              
tel:(07) 3932 100    fax:(07) 3932 124                                                    

V šolskem letu 2018/2019 bomo pričeli še z izvajanjem 3-letnega programa izdelovalec oblačil.        
Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti stopnjo izobrazbe ali pa se prekvalificirati.  

 

 

 

 

Udeleženci izobraževanja bodo pridobili znanja in spretnosti, ki omogočajo zaposlitev v oblačilni   
industriji, v obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v trgovinski dejavnosti, v pralnicah in     
kemičnih čistilnicah. S tem programom odpravljamo dolgoletno vrzel med ponudbo in                        
povpraševanjem v tekstilni panogi.  

NOVO!   IZDELOVALEC OBLAČIL 

Posebni ustvarjalni trenut-
ki Romana Perčiča s Senove-
ga so namenjeni upodobit-
vam na slikarskem platnu, 
ki se jim z veliko pozornosti 
posveča v prostem času. Nje-
gov največji navdih je nara-
va, najljubši slikarski atelje 
pa morska obala. V zadnjem 
času se posveča izdelavi sli-
karskih miniatur, posutih z 
zlatim prahom, kar je njegov 
podpis k sliki. H končnemu iz-
delku sodi še miniaturno sli-
karsko stojalo. (S. R.)

Odprtje prenovljenega stražnega stolpa v Črneči vasi so s pev-
skimi in glasbenimi nastopi popestrili kostanjeviški šolar-
ji in šolarke. Med njimi sta bila tudi Larisa Kuhar z Malenc, 
ki pogosto zapoje tako na šolskih kot drugih prireditvah, in 
domačin iz Črneče vasi Jošt Žulič, ki sta zapela pesem Mance 
Špik in Isaaca Palme Oba. Najbrž je marsikdo pomislil, da bi 
s takšno izvedbo zlahka nastopila tudi na kakšnem bolj emi-
nentnem odru ali TV-šovu. (P. P.)

BISTRICA OB SOTLI – Osnov-
na šola Bistrica ob Sotli 
je 12. maja s predstavitvi-
jo najvidnejših dosežkov 
učencev ter medgeneracij-
skim druženjem proslavi-
la dan šole. Že pred tem so 
v sodelovanju z Društvom 
prijateljev mladine priredi-
li četrti dobrodelni koncert 
za otroke iz socialno ogrože-
nih družin.

Minilo je 39 let, odkar so v Bi-
strici ob Sotli namenu slove-
sno predali novo šolsko poslo-
pje. Čeprav so v desetletjih po 
tem v šolskih prostorih prosla-
vili kar nekaj pomembnih ob-
nov in dosežkov, ne nazadnje 
tudi celostno obnovo starega 
šolskega poslopja, ki je prispe-
vala k pridobitvi trajnega nazi-
va za najlepše urejeno sloven-
sko osnovno šolo, so praznik 
dneva šole ohranili na datu-
mu, ko proslavljajo obletnico 
odprtja novejšega dela šolske 
zgradbe. Ravnatelj Bogomir 
Marčinkovič je ob prazno-
vanju predstavil vidnejše do-
sežke šolarjev na raznih tek-
movanjih in povzel, da učenci 
dosegajo zelo dobre rezulta-
te na športnih, glasbenih in 
predmetnih tekmovanjih, kar 
bistriško šolo glede na število 
šolarjev uvršča med najboljše 
slovenske šole. 
Župan Franjo Debelak je na-
povedal napredek pri uresni-
čitvi prizadevanj za povečanje 
telovadnice in preureditev vrt-
ca, ki sedaj deluje na treh lo-
kacijah. »Občina Bistrica ob 
Sotli vam bo tudi v nadalj-
nje stala ob strani. Ta trenu-
tek se pripravlja idejni načrt 
za preureditev telovadnice in 
vrtca. Prvi koraki so nareje-
ni, do konca leta imamo na-

men pridobiti gradbeno dovo-
ljenje, potem bomo, ker gre za 
velik projekt, skušali pridobi-
ti finančne vire,« je izpostavil 
pred množico šolarjev, staršev 
in starih staršev ter poudaril, 
da s šolo tudi sicer dobro so-
delujejo. V dvoletnem projektu 
trenutno izvajajo naložbo pre-
ureditve vhoda v šolo in ob-
nove šolske kuhinje, ki ju na-
meravajo predati namenu ob 
jubileju prihodnje leto. V sklo-
pu praznovanja so pripravili 
še razglasitev rezultatov šol-
ske košarkarske lige, medge-
neracijsko druženje pa skleni-
li s pohodom in kolesarjenjem. 

ZA BOLJŠI SVET ZA OTROKE

Že teden prej so praznova-
nje pričeli z dobrodelni kon-
certom »Pustite nam ta svet«. 
Nadvse topla in čutna priredi-
tev je ponudila vrsto plesnih 
in glasbenih nastopov seda-
njih šolarjev, mladih glasbe-
nih talentov ter prekaljenih 
glasbenikov, ki so nekdaj guli-
li bistriške šolske klopi. Da gre 
za izjemno kakovosten glasbe-
ni dogodek, sta pred številčno 
publiko izpostavili tudi gostji 

koncerta Manuella Brečko in 
Nuška Drašček, ki je za posla-
dek v naslovni pesmi koncerta 
»Pustite nam ta svet« združi-
la glasove s šolskima zboroma 
ter pevkami La Vite. Pod režijo 
programa se je podpisala An-
dreja Reher, nad glasbenimi 
nastopi je bdela Metoda Ra-
iner. Prireditvi so prisostvo-
vali tudi ravnatelj Bogomir 
Marčinkovič, župan Franjo De-
belak, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek in predstavnik do-
natorskega Lions kluba Roga-
ška Slatina. V Društvu prijate-
ljev mladine Bistrica ob Sotli 
so z odzivom in izvedbo kon-
certa zelo zadovoljni. Posebej 
razveseljujoče je bilo, da so s 
prireditvijo uspeli zbrati 3.066 
evrov, s čimer so prispevali, da 
bodo lahko tudi tisti otroci, ka-
terih družine bijejo bitko, kako 
poravnati vse stroške šolanja, 
ob začetku šolskega leta vese-
li oprtali na ramena polno šol-
sko torbo, se skupaj s svojimi 
sovrstniki veselili ekskurzij, 
se učili smučarskih zavojev ali 
se radostili v programu šole v 
naravi.  
 Emilija Šterlek 

Bistrica slavila ob glasbi in gibanju

Najboljši mladi košarkarji šolske lige: Jakob, Klara, Lucija in 
Sebastjan z županom Franjem Debelakom in vodjem šolske 
lige, športnim pedagogom Jako Šketom

Na dobrodelni prireditvi OŠ Cerklje ob Krki Veter v laseh je za 
veliko smeha in dobre volje poskrbel radijec Denis Avdić, ki 
je kot iz rokava stresal šale, največkrat kar na svoj račun. Ob 
koncu, ko je ravnateljica dr. Stanka Preskar oznanila zbran 
izkupiček, je Avdić izven scenarija iz zaodrja v ospredje pokli-
cal šolsko svetovalno delavko Andrejo Ninković, ki je zbranim 
v dvorani zaupala skrivnost, ki je do takrat ni vedel še nihče. 
Marko Soršak – Soki ji je namreč malo pred tem sporočil, da 
je v sklopu svoje glasbeno-dobrodelne akcije uspel zbrati do-
volj sredstev za donacijo glasbil cerkljanski šoli, kar so pred-
vsem otroci seveda sprejeli z navdušenjem. (R. R.)

Tale foto utrinek smo zabeležili na majskem dogodku v Breži-
cah, kjer so navduševali mladi pevski talenti na festivalu Po-
joči vrtiljak. Dogajanje pred Mestno hišo je bilo živahno, kar 
so občutile tudi zaposlene v njej, ki so se fotografskemu objek-
tivu nastavile na stojnici z izdelki lokalnih ponudnikov, ki jih 
ponuja trgovinica v brežiškem starem mestnem jedru. Kljub 
pestremu sobotnemu dogajanju ter napornemu tekanju sem 
in tja so še vedno ohranile nekaj, kar privabi še tako zahtev-
nega gosta – nasmeh in dobro voljo. (R. R.)

V pogovoru mladi Jurij Dalmatin z učiteljem. Kajpak ne povsem pravi Dalma-
tin, ki je prevedel Biblijo, pač pa ga v preobleki že nekaj let v sklopu projekta 
JSKD OI Krško Oblačilni videz krških prebivalcev uprizarja Filip Černelč iz Le-
skovca pri Krškem. Filip, študent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, se je 
gledališki sekciji KD Leskovec pri Krškem priključil že v času osnovnošolskega 
izobraževanja, ko je začel igrati v šolski in mlajši gledališki skupini društva, 
danes pa je tudi podpredsednik društva. Kot že navedeno, na fotografiji v po-
govoru z učiteljem. Seveda ne Adamom Bohoričem, pač pa nekdanjim učite-
ljem športne vzgoje na leskovški šoli Iztokom Pircem. Slednji je sicer širše poz-
nan kot rokometni sodnik, pa tudi oče Nine Pirc, ki je zaposlena kot violinistka 
v Simfoničnem orkestru RTV Slovenije, ne glede na to pa še vedno ostaja zvesta 
spremljevalka in instrumentalistka v Simfoničnem orkestru GŠ Krško. (B. M.)
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Svetovanje je namenjeno podjetjem in vsem zaposlenim, 
ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije in 
prekvalifikacije zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela. 

V svetovalnem središču Posavje v okviru projekta nudijo 
brezplačno:
• analizo potreb po izobraževanju, analizo potreb po razvoju 

kariere, izdelavo načrta izobraževanja, izdelavo portfolija, 
izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že 
pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljeno 
svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov,

• usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje 
oziroma potrjevanje kvalifikacij.

Strokovno usposobljene svetovalke nudijo udeležencem 
svetovanj: 
• informacije o možnostih izobraževanja za zaposlene v Posavju 

in širše, 
• svetovalni pogovor pred vključitvijo v izobraževalne 

programe, 
• možnost vrednotenja znanja na področju tujih jezikov ter 

splošne in digitalne pismenosti, 
• podporo pri učenju (motivacija, tehnike učenja, spletna 

gradiva …),
• obveščanje o možnostih subvencioniranja šolnin in
• podporo pri postopkih pridobivanja nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij ali temeljnih poklicnih kvalifikacij ter drugih 
certifikatov.

Svetujejo pred vključitvijo v izobraževanja in postopke 
pridobivanja certifikatov, med izobraževanjem in po koncu 
izobraževanja. 

Do sedaj se je v brezplačno svetovanje vključilo 479 zaposlenih 
svetovancev iz Posavja, ki so potrebovali informacije za 
neformalne oblike izobraževanja za delo, poklic ali osebni 

razvoj, za pridobitev višje izobrazbe, prekvalifikacije, možnosti 
zaposlitve in prezaposlitve, načrtovanju kariere in vrednotenju 
predhodno pridobljenega znanja s področja digitalnih 
kompetenc in tujih jezikov. Izmed vključenih svetovancev do 
sedaj se jih je kar 87 % odločilo za vključitev v izobraževanje oz. 
postopke pridobivanja certifikatov.

Ljudska univerza Krško uspešna v projektu 
svetovanje za zaposlene v Posavju

Več o projektu na spletni strani: www.lukrsko.si, 
e-naslovu: anja.brilej@lukrsko.si, ana.krampersek@lukrsko.si, 

telefonski številki 07 48 81 170/171 
ter na Facebook strani Ljudske univerze Krško.

»Na Ljudski univerzi v Krškem nudijo svetovanje tudi 
zaposlenim. Dogovorila sem se za svetovanje, ker iščem 
drugo službo. Potrebovala sem nasvet glede prijav na delo 
ter predvsem pregled strokovnjaka s tega področja nad 
mojimi prošnjami in življenjepisom. Zanimalo me je tudi, kaj 
lahko izboljšam, naredim, da bo moj pristop na razgovorih 
boljši. Dobila sem informacije, ki sem jih želela, in ogromno 
spodbude.« Ksenija

»V okviru svetovanja za zaposlene na Ljudski Univerzi Krško 
sva skupaj s strokovno delavko skozi iskren, zaupen in prijeten 
pogovor našli pot k novim kariernim ciljem in izzivom. Pohvale 
za vso strokovnost, korekten odnos in pozitivno vzdušje!« Sanja

»V službi smo morali izboljšati znanje tujega jezika. Na Ljudski 
univerzi v Krškem sem dobila vse informacije glede tečajev 
angleščine v moji bližini. Prijazna svetovalka me je povabila 
na umestitveni test, kjer je učiteljica angleščine ocenila moje 
predznanje in mi svetovala primeren tečaj.« Mateja

Ljudska univerza Krško že dve leti uspešno izvaja projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju financirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad.

BREŽICE – Študenti 2. letnika visokošolskega programa turizem 
na brežiški Fakulteti za turizem so se odločili, da bodo pred-
met menedžment prireditev pri predavateljici Katji Čanžar in 
asistentu Tomiju Špindlerju v tem študijskem letu zaključi-
li na prav poseben način – z zabavno prireditvijo z dobrodelno 
noto. 24. maja so namreč na prireditvi z naslovom »Podarimo 
nasmeh Alini« zbirali denarna sredstva, ki jih bodo v celoti na-
menili 11-mesečni deklici Alini Krajnčič iz Globokega, ki ima 
cerebralno paralizo. Ob tej priložnosti so na dvorišču fakulte-
te pripravili zabavni program z raznimi animacijami in igrami. 

Kot nam je zaupala študentka Sara Barić, so se odločili, da bodo 
z organizacijo dobrodelnega dogodka skušali vsaj malo pomaga-
ti pri Alininem zdravljenju in ji s tem podariti nasmeh, saj pot-
rebuje še več aplikacij z matičnimi celicami in hiperbaričnim 
kisikom, fizioterapije, osteopatijo in druge terapije. Zabavni pro-
gram je oblikovalo vseh 38 študentov, tako so klovnese animira-
le otroke, igrali so razne družabne igre in igre brez meja, barvali, 
poslikavali obraz, se fotografirali v okvirju, manjkalo ni niti zvo-
kov harmonike, tako da so tudi zaplesali, ter seveda hrane in pi-
jače. Dogodka se je udeležila tudi deklica Alina s svojima starše-
ma in sestrično, prisoten je bil tudi dekan fakultete izr. prof. dr. 
Boštjan Brumen, ki je dejal, da je ponosen na študentke in štu-
dente, da so pripravljeni pomagati, Alini je obenem zaželel čim 
boljšega in hitrejšega vključevanja v vsakdanje življenje, star-
šem pa predvsem upanje. Študenti so na koncu zbrali 235 evrov.
 R. Retelj

GLOBOKO – Osnovna šola Globoko in Kulturno društvo Globo-
ko sta 24. maja v telovadnici tamkajšnje šole že 13. leto zapored 
pripravila tradicionalno zborovsko prireditev Globoko poje, ki so 
ji tokrat dodali še – za Alino. Zbrani prostovoljni prispevki na pri-
reditvi so bili namreč namenjeni njihovi sokrajanki Alini Krajn-
čič. Na vsakoletni prireditvi se predstavijo tako vrtčevski otro-
ci kot učenci v šolskih zborih pa tudi sekcije domačega društva, 
letos pa so v goste povabili tudi še nekaj gostujočih zasedb iz 
brežiške občine. Nastopili so: šolski ansambel OKEJ, skupini 
Sončki in Balončki iz vrtca Globoko z mentorico Vesno Živič, 
Pevci iz Globokega, kvartet klarinetov iz Glasbene šole Brežice 
(mentorica Jožica Zupančič), mlajši otroški pevski zbor (učen-
ci 1. in 2. razreda), Elizabeta in Dragutin Križanić, mladinski 
pevski zbor (učenci 6. do 9. razreda), Pleteršnikovi ljudski pev-
ci, Vokalna skupina UP, Vokalna skupina Barbara pod vodstvom 
Franca Keneta, ki so se jim pridružili tudi člani Lovskega pev-
skega zbora Globoko, Klapa Parangal, Pevci zvoka in na koncu še 
otroški pevski zbor (učenci od 3. do 5. razreda, vse šolske zbore 
vodi Maja Sakelšek). Prireditev sta povezovali Dragana Rad-
jen in Jelena Đekić, ki sta na oder proti zaključku povabili rav-
nateljico OŠ Globoko Roziko Vodopivec. »Potovali in potepali 
smo se z metuljčkom, pikapolonico, poslušali ptičke, iskali lju-
bezen, veselje in srečo. Vse to in še več, posebej za današnji dan, 
ko Globoko poje samo za Alino,« je povedala in dodala, da zbra-
na sredstva do tistega trenutka znašajo skupaj 1712 evrov (vklju-
čeni zbrani prispevki v šoli, prostovoljni prispevki na prireditvi 
in prodani izdelki učencev na stojnicah), ki jih bodo nakazali na 
račun za zdravljenje Aline.  R. Retelj

Podarili nasmeh Alini

Alinina družina s študentkami – klovnesami

Globoko pelo za Alino

Mladinski pevski zbor OŠ Globoko
CERKLJE OB KRKI – OŠ Cerklje ob Krki svojim učencem preko 
sredstev iz šolskega sklada omogoča nadstandardne dejavno-
sti, kot so npr. udeležba na svetovnem prvenstvu v angleščini in 
šahu, glasbila, dodatne ekskurzije in dejavnosti. V ta namen je 
10. maja organizirala dobrodelno prireditev Veter v laseh. Do-
gajanje je potekalo v in pred gasilskim domom v Cerkljah. Zu-
naj na stojnicah je bilo možno kupiti ročne izdelke, okušati jedi 
Italije in Portugalske ter se fotografirati ob čisto pravem poka-
lu evropskih prvakov v košarki, učenci so poleg tega obiskoval-
cem ponujali srečke za srečelov. Znotraj pa je potekala prireditev, 
na kateri so nastopajoči dokazali, da šola premore veliko različ-
nih talentov, nastopilo pa je še nekaj povabljenih glasbenikov. 
Predstavili so se: otroški zborček Vrtca Pikapolonica z mentori-
co Moniko Trefalt, Larisa Kuhar in Eliška Škaler, Glasbomania 
(mentorica Jasmina Vučič), Klapa Parangal, Zea Pavlovič in Ro-
bert Petan, Vokalna skupina Sovice, mladinski in otroški pevski 
zbor (zborovodkinja Tatjana Špan), kvartet harmonikarjev, za-
sedba Maryjane, Toni Ajster, Eliška Škaler in Maja Tomić, Ple-
sno društvo Imani (hip hop mladinci nadaljevalna), Nina Ber-
ger ter Maja Tomić, Eliška Škaler in Lara Marčetič. Idejna vodja 
programa je bila učenka šole Eliška Škaler z mentoricama An-
drejo Ninković, Mojco Šterk in prostovoljci. Program sta po-
vezovala učenec Gabrijel Račič in radijski voditelj Denis Avdić. 
Ravnateljica OŠ Cerklje dr. Stanka Preskar je poudarila, da lah-
ko z gotovostjo trdijo, da imajo na šoli zelo dobre dosežke veliko 
otrok, ki dosegajo vrhunske rezultate, zato je prav, da jim omogo-
čijo nadstandardne dejavnosti. Končna številka zbranih sredstev 
je 2.880,95 evrov.  R. Retelj

Združili talent in dobrodelnost

Eliška Škaler in Larisa Kuhar se bosta lahko s pomočjo zbranih 
sredstev udeležili svetovnega prvenstva v angleščini in šahu.
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Nogometna šola NK Krško o prekinitvi 
pogodbe med NK Krško in vlagatelji
(uradna izjava na članek v Posavskem obzorniku)

Za uvod bi rad povedal, da smo bili omenjeni v članku Petra Pavlo-
viča v tedniku Posavski obzornik, kot Nogometna šola in sam poi-
mensko kot vodja NŠ Rok Zorko, brez da bi nas avtor članka pok-
lical in preveril objavljene podatke. Menimo da je bil komentar v 
našem imenu zapisan izven konteksta celotne zgodbe.

Nogometna šola ni bila v nobenem pogledu povezana s pogodbo 
med NK in vlagatelji. Nogometna šola ni prejela niti enega same-
ga eura s strani te pogodbe. Naša vloga v zgodbi med nogometnim 
klubom in vlagatelji, je bila zgolj postranska oziroma samo sodelo-
vanje z odgovornimi osebami v članski ekipi za priključevanje naj-
boljših mladinskih nogometašev. NŠ je finančno in organizacijsko 
samostojna ter skrbi za vzgojo, razvoj in kar se da strokovno delo 
z mladimi Posavskimi nogometaši. Vlagatelji pa so s prihodom v 
klub postavili strategijo zgodnjega priključevanja sposobnih mla-
dincev v članski nogomet, kar jim je iz našega vidika tudi uspelo. 
Prepoznali so dobro delo v NŠ in sposobne mlade nogometaši, kot 
so bili v prvi vrsti Gorenc, Kovačič in Sokler. Vsi fantje so dobili pri-
ložnost in jo tudi izkoristili v rosnih najstniških letih, kar je lahko 
dolgoročno največji kapital NK in posledično NŠ.

Samo zato, smo na naši uradni FB strani NŠ zapisali, da obžalu-
jemo enostransko prekinitev pogodbe nogometnega kluba pri so-
delovanju z vlagatelji, ki je bila za NŠ glede zgoraj zapisanega 
odlična motivacija za mlade nogometaše. Vlagatelji so investira-
li denar za plačilo profesionalnih pogodb med drugimi tudi z na-
šimi mladimi nogometaši, kar dejansko prej ni bila praksa in ne 
možnost, saj klub ni imel zadosti sredstev. To je bil tudi razlog, da 
smo poleti 2016 na primer izgubili Sikoška Gregorja, za katere-
ga je pol leta kasneje FC Koper zaslužil 250.000 eurov pri presto-
pu v danski Brondby.

Kako se bo zgodba nogometnega kluba Krško in posledično tudi NŠ 
odvijala, je v rokah UO NK, ki se zavzema za zagotavljanje stabilne-
ga delovanje kluba. Vsi pa se zavedamo, da je samo finančna stabil-
nost dolgoročno zagotovilo za napredek in razvoj kluba kot celote.
 
Še enkrat bi rad poudaril, da se trenerji z vodstvom NŠ na čelu 
zavzemamo in skrbimo za razvoj ter napredek nogometa mladih 
v Posavju. To poslanstvo pa z našim napredkom in razvojem do-
kazujemo iz leta v leto. 

Sveži aktualni dokazi pa so zapisani tukaj…

Rezultati naših štirih tekmovalnih ekip v sezoni 2017/18, ki 
se pravkar zaključuje:

5. mesto 1. državne kadetske in mladinske lige
2. mesto 1. državne lige starejših dečkov – vzhod
Trenutno 1. Mesto 1- lige mlajši dečki MNZ Celje (2 kroga do konca)

To so rezultatski dokazi, ki nas uvrščajo med 5. najboljših NŠ v Slo-
veniji, kar je izjemen uspeh našega dela!

Trenutni spiski mladih reprezentanc pa se polnijo s Krškimi mla-
dimi nogometaši (trenutno nas je 11, kar je samo manj od Mari-
bora, Domžal in Olimpije), kot so: Jan Gorenc, David Kovačič, Ester 
Sokler, Tomaž Zakrajšek, Timotej Rešetič, Mark Španring, Gašper 
Koritnik, Andraž Lipec, Benjamin Šeško, Jernej Belinc in Lan Lekše.

Prav tako pa imamo jasno zastavljene cilje za naslednje 4 le-
tno obdobje (2018-2021), saj smo imeli letos v marcu 2018 vo-
lilno skupščino nogometne šole in sprejeli naslednje razvojne cilje:
1. Dvigniti se med 6 najboljših nogometnih šol v Sloveniji,
2. Sodelovanje z vsemi klubi v Posavju,
3. Spremljanje in ocenjevanje potenciala nogometašev in do-

datna skrb za najboljše
4. Dvigniti proračun NŠ za dodaten vložek v trenerski kader,
5. Projekti: individualno delo (skupinsko – TALENT skupine in 

dodatno), rehab group, dopoldanski treningi za SŠ, mental-
ni trening,…)

6. Naš slogan kakor vzgajamo vse naše mlade nogometaše 
pa se glasi: 'Z IGRO DO ZMAGE'

 Vodja NŠ NK Krško Rok Zorko

LJUBLJANA, KRŠKO – 
27. maja se je končalo 
tudi državno prven-
stvo v ženskem no-
gometu. Ekipa ŽNK 
Olimpija je imela pred 
zadnjo tekmo le eno 
točko prednosti pred 
drugouvrščeno eki-
po ŽNK Radomlje in 
ji je za naslov držav-
nih prvakinj zadosto-
val tudi remi. Odločilni in edini gol na tekmi je v 76. minuti doseg-
la ljubljanska ekipa in osvojila naslov državnega prvaka. V ekipi 
Olimpije je vseh 90 minut na obrambni poziciji odlično odigrala 
Krčanka Laura Škvorc in zelo pripomogla k uspehu svoje eki-
pe in k svojemu drugemu naslovu državne prvakinje z Olimpijo. 
 V. Š./P. P.

Škvorčeva prvakinja z Olimpijo

Laura Škvorc (prva z leve) med slavjem 
s soigralkami

KOSZEG, GORA – 2. ju-
nija je v Koszegu na 
Madžarskem poteka-
la mednarodna tekma 
v smučarskih skokih na 
plastiki. Med 57 temo-
valci iz Avstrije, Slova-
ške, Madžarske in Slove-
nije so bili predstavniki 
dveh klubov iz Sloveni-
je – SK Triglav Kranj in 
ŠD Gora – sekcija za sko-
ke. Tekmovalci, ki so pod 
vodstvom trenerja Sta-
neta Martinjaka zasto-
pali ŠD Gora, so bili Mar-
ko Škul, Lara Fabijan 
Grozina in Andraž Ivanšek. Posavski mladi smučarski skakal-
ci so se pomerili na skakalnicah K-10 in K-30. Z doseženimi re-
zultati so bili vsi zelo zadovoljni. Marko je osvojil 1. mesto v ka-
tegoriji dečkov do 10 let, Lara ravno tako 1. mesto v kategoriji 
deklic do 14 let, Andraž pa je dosegel 2. mesto v kategoriji deč-
kov do 14 let.  Vir: ŠD Gora – sekcija za skoke

Mladi skakalci odlični

Mladi skakalci iz ŠD Gora s trener-
jem Martinjakom

Rezultat tekme Krško - Ce-
lje je bil postavljen že v 5. mi-
nuti, ko je za goste zadel Nino 
Pungaršek. Za zeleno-bele 
je prvič kapetanski trak no-
sil Marko Jakolić, ki pa se je 
v drugem polčasu poškodo-
val in moral z igrišča. Krčani 
so sezono zaključili z negativ-
no bilanco, saj so na zadnjih 
petih tekmah dosegli samo 
eno točko. Remizirali so z An-
karanom Hrvatini (0:0), nato 
pa štirikrat izgubili (proti Ma-
riboru 1:2, Domžalam 1:3, 
Olimpiji 0:2 in Celju 0:1). Edi-
na krška gola sta dosegla Josip 
Balić in Ester Sokler, za ka-
terega je bil to prvenec v prvi 
ligi. Varovanci Alena Šćulca 
so tako v letošnji sezoni osvo-
jili 34 točk, na 36 tekmah so 
devetkrat zmagali, sedem-
krat igrali neodločeno in dvaj-

Sezona, ko je padel Maribor
KRŠKO – Zadnjo majsko nedeljo so bile odigrane tekme zadnjega kroga v 1. slovenski nogometni ligi, no-
gometaši Krškega so svojo tretjo sezono med prvoligaši zaključili z domačo tekmo proti Celju, ki so jo sicer 
izgubili z 0:1, a poraz ni vplival na končno razvrstitev – zasedli so 7. mesto.

setkrat izgubili. Gol razlika je 
bila 36:61. Najboljši strelec 
Krčanov je bil Miljan Škrbić 
z 12 zadetki, najboljši podaja-
lec pa Tonći Mujan z 11 asi-
stencami za gol, ki je s tem 
osvojil naziv najboljšega poda-
jalca v ligi. Predsednik NK Kr-
ško Zoran Omerzu je sezono 
2017/18 ocenil kot zadovolji-
vo, »saj je bil primarni cilj ob-
stanek v prvoligaški druščini, 
za kar gre zahvala vsem igral-
cem in strokovnemu vodstvu. 
Prvič, odkar igramo na najviš-
ji ravni v Sloveniji, smo si ob-
stanek zagotovili že nekaj kol 
pred koncem prvenstva. Na 
žalost so pomladanski del pr-
venstva zaznamovale poškod-
be naših nogometašev.« Omer-
zu je omenil še zgodovinsko 
zmago Krškega proti Maribo-
ru v Ljudskem vrtu. V klubu so 

zadovoljni tudi zaradi dejstva, 
da sta se v tej sezoni dokonč-
no uveljavila in afirmirala dva 
njihova fanta, 19-letna Jan Go-
renc in David Kovačič, v zad-
njem času se vse bolj uveljav-
ljata že nova doma vzgojena 
igralca, Ester Sokler, ki še ni 
dopolnil 19 let, in Tomaž Zak-
rajšek, ki je šele pred kratkim 
dopolnil 18 let. »Glavna prio-
riteta kluba je, da vsako leto 
priključimo članski prvoli-
gaški ekipi najboljše domače 
igralce iz mladinskih selekcij, 
saj menimo, da je to edina pra-
va pot za razvoj našega kluba,« 
je še dejal Omerzu.

BREŽICE ŠE NAPREJ 
DRUGOLIGAŠ

Nogometaši NK Brežice – Ter-
me Čatež, ki jih trenira Iztok 

Kapušin, s svojo drugo sezo-
no v 2. SNL ne morejo biti tako 
zadovoljni kot s prvo, a so si 
kljub temu na koncu izbori-
li obstanek. Odločilna je bila 
zmaga na zadnji tekmi pred 
domačimi gledalci proti zad-
njemu Veržeju, na kateri so 
Brežičani zabili kar petkrat in 
si s tem dokončno zagotovi-
li obstanek, čeprav so nato na 
zadnji tekmi v sezoni na Ptuju 
visoko izgubili (0:4). Za zmago 
5:2 so zadeli Vasilj, Krajček, 
Čagalj, Lee in Drugovič. Bre-
žiški igralci so v tej sezoni na 
30 tekmah sedemkrat zmaga-
li, devetkrat remizirali in 14-
krat izgubili. Končnih 30 točk 
je zadoščalo za 12. mesto med 
16 drugoligaši. Dosegli so 36 
golov, prejeli pa so jih 51.

 R. Retelj

BRESTANICA – Na tukaj
šnjem bazenu sta se 2. juni-
ja zvrstila dva mednarodna 
mitinga z udeležbo in viso-
kimi uvrstitvami tekmo-
valcev domačih klubov: 47. 
plavalni miting Pokal Krško 
2018 v organizaciji Plaval-
nega kluba Celulozar ter 5. 
Plavalčkov miting v plava-
nju za invalide v organiza-
ciji Športnega društva Pla-
valček iz Leskovca.

V dopoldanskem delu je na mi-
tingu za Pokal Krško tekmova-
lo okoli 200 plavalk in plaval-
cev iz 13 slovenskih klubov, 
med njimi tudi 42 tekmoval-

Dva mitinga v enem dnevu
ci PK Celulozar, ki so osvoji-
li skupno kar 17 medalj. Naj-
uspešnejši tekmovalec in prvo 
ime mitinga je bil Celulozar 
Tim Bizjak, ki je osvojil prva 
mesta na 100 m delfin, 100 m 
prosto, 100 m hrbtno, 100 m 
prsno in 200 m mešano, prvi 
pa je bil tudi s štafeto 4x50 m 
prosto. Uspešen je bil tudi nje-
gov klubski kolega Jan Kozo-
le, ki je osvojil prva mesta na 
100 m prosto, 100 m delfin in 
100 m hrbtno, drugi je bil na 
200 m mešano in tretji na 100 
m prsno. Med deklicami do-
mačega kluba je drugi mesti in 
eno tretje osvojila Aneja Arh, 
srebrno in bronasti medalji je 

osvojil Miha Osetič, Jan Ger-
movšek pa je osvojil drugo 
mesto na 100 m prsno.

Popoldne so se podali v bazen 
še športniki invalidi iz desetih 
slovenskih in hrvaških klubov. 
Predstavili so se tako najmlaj-
ši, ki so razdaljo 50 m prepla-
vali s plavalnim pripomočkom, 
kot tudi kategorizirani plaval-
ci z mednarodno tekmoval-
no licenco. Člani ŠD Plavalček 

so dosegli naslednje rezultate: 
Maj Režman 1. mesto na 100 
m prsno in 200 m prsno ter 3. 
mesto na 50 m prsno, Miha Pa-
vlič 3. mesto na 100 m prsno, 
Rok Slapšak 3. mesto na 50 
m delfin, ekipa Plavalčka pa je 
bila tretja tudi v štafeti mix 4 
x 50 m prosto. Tako dopoldan-
sko kot popoldansko tekmova-
nje je bilo v sklopu prireditev 
ob prazniku občine Krško. 
 B. M. 

Celulozarji na tradicionalnem plavalnem mitingu (foto: PK 
Celulozar)

Plavalčki s predsednico in trenerko v klubu Tatjano Lapuh
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 že od 

19.090€ 
z 0% 
obrestno mero*

1.000€
staro za novo**

2.000€ 
popusta

200 € za nakup
dodatne opreme***

brezplačnega 
podaljšanega 
jamstva*5 let 

Premium Renault
TALISMAN

07 391 81 14
Renault priporoča
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renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–135 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,032–0,59 g/km. Emisija 
trdnih delcev: 0,00011–0,00144 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–9,26. 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.

Cena vključuje redni popust ter bonus staro za novo. * Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja.** V kolikor želite zamenjati svoj stari 
avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja.*** 
Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

“DOM NA FREE”  - Brezplačni tematski dnevi
Pekli bomo plačanke in pizzo, se igrali na prostem, 
pogledali film, se družili ter zabavali. Program je 
namenjen otrokom starejšim od 10 let. Dom na 
Free je na voljo tudi vsem mladostnikom, ki se 
želite v miru učiti ali potrebujete učno pomoč. 
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si
ali 041 758 408
Mladinski center Krško, vsak teden od torka 
do petka med 14.00 in 17.00. 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC Krško 
Bogat program namenjen šolarjem od 1. do 
6. razreda OŠ. Poskrbljeno bo za zajtrk, kosilo 
in popoldanski prigrizek. Prijava na celotni 
štiridnevni program za otroka znaša 30 € ali 10 
€ na izbrani dan. Vsebino programa in prijavnico 
najdete na naši spletni strani, katero skenirano 
pošljete na sitar.mateja@mc-krsko.si ali oddate 
na Info točki MC Krško.
Prijave sprejemamo do srede, 20.6..
MC Krško, od 26. 6. 2018 do 29. 6. 2018, 
od 8.00 do 16.00.

Nagrajujemo natečaj Mladinske točke 
Senovo (MTS) 
Predloge za natečaj »Preuredimo prostor MTS« 
pričakujemo še do nedelje. Pošljete nam lahko 
samo tloris obliko, vešči lahko dodate še 3D 
izrise. Pomembno je le, da se vidi. Več na spletni 
strani www.mc-krsko.si pod rubriko MTS.
Ideje pošljite na: sitar.mateja@mc-krsko.si ali na 
naslov MC Krško »Za natečaj MTS«
MC Krško, zaključek 10. 6. 2018.

MALI NOGOMETNI TURNIR MC KRŠKO do 
18 LET
1. mesto -  pokal + nagrada, 
2. in 3. mesto - pokal.
Nagrajena bosta tudi najboljši strelec in vratar. 
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Prijava je 
brezplačna. 
Prijave: matic.plankar@mc-krsko.si
Igrišče MC Krško, 28. 6. 2018, ob 11.00

Igrajmo SUPER MARIA BROS - REKORD
Se še spomnete igrice Super Mario? Igrali 
bomo na pravo ‘’old skul 90s’’ NES (Nintendo 
Entertainment System) konzolo. Prijave na dan 
dogodka. Podiramo rekord v zbiranju točk.
Dvorana MC Krško, 13. 6. 2018, ob 18.00

Izkopanine 007 (LOST AND FOUND)
Čas je za odkrivanje zakladnic. Večeri namenjeni 
druženju in poslušanjih zanimivih izkopanin 
SOUL, FUNK, BLUES glasbe raznih izvajalcev. 
Zakladnice by Bayro.
Terasa MC Krško, 7. 6. 2018, ob 19.00

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

26.6 - 29.6.
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Gre za osrednji projekt leta v 
kostanjeviški galeriji, razsta-
va pa je prvi poskus umešča-
nja slovenskega ekspresioniz-
ma v srednjeevropski milje. 
»To je razstava, ki smo jo tukaj 
snovali desetletja, kajti galeri-
ja temelji na delih slovenske-
ga ekspresionizma – France-
ta in Toneta Kralja, Božidarja 
Jakca in drugih. Prva in do se-
daj edina takšna razstava je 
bila v 80. letih v Ljubljani in je 
združevala ekspresionizem in 
novo stvarnost, mi pa smo že-
leli izpostaviti samo ekspresi-
onizem in ga vpeti v kontekst 
takratnega časa, torej njiho-
vih profesorjev, virov v Pra-
gi, kjer so večji del vsi študi-
rali, ter seveda bližnjih, takrat 
svetovnih centrov ekspresio-
nizma, Dresdna in Berlina,« je 
na novinarski konferenci dan 
pred odprtjem razstave pove-
dal direktor kostanjeviške ga-
lerije Goran Milovanović. Vo-
dilo razstave je misel pesnika 
Srečka Kosovela, sodobnika 
ekspresionistov: »Ne bodimo 
časovno in lokalno omejeni, 
naše kulturno življenje mora 
biti v vrsti evropskih kultur-
nih stremljenj.« »Razstava, ki 
jo odpiramo nocoj, je najkom-
pleksnejši in najzahtevnejši 
projekt, ki ga do sedaj priredi-
la ta ustanova. Vesel in pono-
sen sem, da lahko ugotovim, 
da smo temu kos,« je Milova-
nović dejal na odprtju, razsta-

Izpolnili dolg do ekspresionizma
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so 25. maja odprli mednarodno 
razstavo “Obrazi ekspresionizma / Odtisi duha”, na kateri je do 20. septembra na ogled 180 slikarskih, ri-
sarskih, grafičnih in kiparskih del slovenskih, nemških in čeških ekspresionistov.

vo pa posvetil utemeljitelju 
kostanjeviške galerije Ladu 
Smrekarju, ki bo letos dopol-
nil 90 let.

Poleg že omenjenih imen, ki so 
zastopana na razstavi, je tre-
ba omeniti še Vena Pilona ter 
brata Nandeta in Draga Vid-
mar, razstavljena so tudi sli-
karska, grafična in kiparska 
dela drugih slovenskih pred-
stavnikov ekspresionizma. Od 
nemških so zastopana dela 
socialno angažirane umetnice 
Käthe Kollwitz in člani pionir-
ske skupine Most (Die Brücke): 
Ernst Ludwig Kirchner, Emil 
Nolde, Karl Schmidt-Rottlu-
ff, Max Pechstein. Pri čeških 
predstavnikih je poudarek 

na skupini Osmerica (Osma), 
npr. Emil Filla, Bohumil Ku-
bišta, ki je svojo estetiko izo-
blikovala pod vplivi Norveža-
na Edvarda Muncha, kubizma 
in nemškega ekspresionizma. 
Razstava je nastala v sodelo-
vanju Galerije Božidar Jakac s 
češkim muzejem GASK - Gale-
rie Středočeského kraje iz Ku-
tne Hore. Poleg del iz domače 
in češke galerije so na razsta-
vi predstavljena tudi dela iz: 
IFA – Institut für Auslands-
beziehungen e.V., Stuttgart, 
Kupferstich-Kabinett, Staatli-
che Kunstsammlungen Dres-
den, Kunstforum Ostdeutsche 
Galerie Regensburg, Moderne 
galerije, Muzeja novejše zgo-
dovine Slovenije, Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice v Zagre-
bu, Pilonove galerije, Umetno-
stne galerije Maribor ter za-
sebnih zbirk. Kot je povedal 
dr. Robert Simonišek, ob Mi-
lovanoviću sokustos razstave, 
so slovenska, nemška in češka 
dela razvrščena po motiviki, 
koncept pa sugerira na uni-
verzalnost tipične motivike 
ter idej, značilnih za srednje-
evropski milje v času ekspre-
sionizma. »Z razstavo izpol-
njujemo dolg, saj je bil pri nas 
likovni ekspresionizem z iz-
jemo 80. let potisnjen na rob 
zanimanja,« je še dejal Simo-
nišek. 

Slavnostna govornica na otvo-
ritvi je bila veleposlanica Če-
ške republike v Sloveniji Nj. 
Eksc. Vera Zemanová, ki je 
med drugim dejala, da raz-
stava prispeva k nadaljnjemu 
razvoju češko-slovenskih od-
nosov na področju kulture. 
Razstavo je odprl minister za 
kulturo Anton Peršak in ob 
tem čestital vodstvu galerije za 
ta pomemben dosežek. Otvo-
ritveno slovesnost je z recitali 
literarnih odlomkov popestril 
dramski igralec Jernej Gašpe-
rin, program je povezoval Am-
brož Kvartič, po njej pa so se 
številni udeleženci dogodka 
sprehodili po razstavnih pro-
storih v zahodnem traktu nek-
danjega samostana.
 Peter Pavlovič

Z leve: sokustosa razstave dr. Robert Simonišek in Goran Mi-
lovanović, veleposlanik Republike Albanije v Sloveniji Nj. Eksc. 
Pëllumb Qazimi, kostanjeviški podžupan Aleš Kegljevič, ve-
leposlanica Češke republike v Sloveniji Nj. Eksc. Vera Zema-
nová in minister za kulturo Anton Peršak ob ogledu razstave

14. junij 

 

 
16. junij

 

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

19.00: odprtje razstave ČASI NA VASI: Etnografski filmi po 
resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov

Poletna muzejska noč (18.00–24.00)

8. tradicionalno srečanje 
Dobrodošli doma (15.00–24.00)
19.30: KONCERT GLASBENE ŠOLE BREŽICE
21.30: projekcija etnografskega filma OD KOLA DO KUPCE

26. junij
Dan Posavskega muzeja Brežice
21.30: odprtje kina na grajskem dvorišču, projekcija filma: 
ŽIVLJENJE V ROŽNATEM (LA VIE EN ROSE)

26.–30. junij
Poletna grajska dogodivščina

BREŽICE – 17. maja so v 
Posavskem muzeju Breži-
ce odprli novo Posavsko 
muzejsko vitrino z naslo-
vom #izpreteklostivpriho-
dnostzvlakom, ki je tokrat 
nastala v sodelovanju z mla-
dimi, ki so s svojimi ideja-
mi in znanjem sooblikovali 
predstavitev na temo vlakov 
nekoč in danes.

Izhodišče za vitrino je tema le-
tošnjega mednarodnega dneva 
muzejev »Hiperpovezani mu-
zeji: novi pristopi, novi obi-
skovalci«. Hiperpovezanost se 
kaže na različne načine – tudi 
z vključevanjem in sodelova-
njem otrok in mladih, da bi pri 
njih vzbudili zanimanje za mu-
zeje in kulturno dediščino na-
sploh. Pri razstavi so tako so-
delovale tri dijakinje 2. letnika 
programa predšolska vzgoja 
na ETrŠ Brežice Lara Kočan, 
Klara Vodopivec in Eva Zak-
šek ter Jure Kranjec Radko-
vič, dijak Ekonomske gimnazi-
je Novo mesto, smer medijski 
tehnik, ki so temo o vlakih raz-
iskovali s pomočjo otrok sku-
pine Gumbki iz Vrtca Mavrica 
Brežice. Kot je pojasnila ku-
stosinja Silvija Skrivalnik, so 
bila izhodišča za to temo po-
tovanja, s katerimi se ome-
njene dijakinje srečujejo vsa-
kodnevno, ko se vozijo v in iz 

Dijaki in otroci o vlakih

šole. Tudi železnice pomenijo 
neke vrste hiperpovezovanje, 
in to že več kot 150 let, saj po-
vezujejo posavske kraje z dru-
gimi kraji v Sloveniji in Evro-
pi. Kot so povedale dijakinje, 
so izbrale ravno temo o vlakih 
zato, ker so zanimivo prevozno 
sredstvo tako mlajšim kot sta-
rejšim. Otroci so jim v času raz-
iskovanja zaupali, da se zelo 
radi pogovarjajo o vlakih, se z 
njimi vozijo in jim pomahajo, 
ko se peljejo mimo. Dijakinje 
so se v zadnjih mesecih poglo-
bile v to, kako bi na lažji način 
otrokom predstavili vlake in 
njihovo preteklost ter kakšno 
mnenje imajo otroci o vlakih 
v prihodnosti. Priznale so, da 
so pri delu z otroki neizmerno 
uživale, se naučile veliko zani-
mivih stvari, povrhu vsega pa 

so s pomočjo sovrstnika Jure-
ta posnele filmček o zgodovini 
železnic in delavnici z otroki.

Čast otvoritve razstave je pri-
padla ravnateljici ETrŠ Brežice 
dr. Mojci Tomažin, ki je dejala, 
da je njeno najljubše prevozno 
sredstvo ravno vlak, saj lahko 
med vožnjo z njim npr. v miru 
opazujemo bežečo pokrajino, 
prisluhnemo zanimivemu po-
govoru ostalih potnikov ali pa 
preprosto zadremamo. Gumb-
ki z vzgojiteljicama Darjo Pe-
tan in Majo Ogorelc so nato 
navzoče – kot strojevodje in 
potniki v lokomotivi – pope-
ljali do prostora pred Viteško 
dvorano, kjer se razstava tudi 
nahaja in bo na ogled do 30. 
avgusta 2018.
 R. Retelj

Sodelujoči dijaki pri Posavski muzejski vitrini

SEVNICA – 9. maja je v Knjižnici Sevnica vsebino knjige s 
preprostim, a zgovornim naslovom »Slikar« predstavil ra-
deški likovni ustvarjalec Jože Barachini. K pisanju so ga 
spodbudile ilustracije, ki jih je naslikal za knjižna dela ne-
katerih slovenskih pripovednikov.

Jože Barachini, ki se je rodil leta 1942 na Dolu pri Hrastniku, od 
leta 1965 pa živi v Radečah, kjer ima tudi svoj slikarski atelje, v 
omenjeni knjigi skozi zapisano besedo in bogato slikovno gradi-
vo prikazuje veličino lastne slikarske ustvarjalnosti, s katero je 
ustvaril spomenik večnosti, ki ga bodo občudovali tudi zanam-
ci. Knjiga Slikar, ki ima 144 strani in je večjega formata, vezana v 
trde platnice, vsebuje deset osrednjih poglavij in v spremni besedi 
pisatelj mag. Ivan Sivec med drugim piše: »Kdor ljubi tople bar-
ve, raznovrstne motive, sto slikarjevih pogledov na Slovenijo, na 
različne slovenske kraje, podroben pogled v naravo, živali, vodo, 
morje gradove, šport, še posebej pa, če se rad srečuje z odličnimi 
portretiranci, potem bo našel v Jožetovi knjigi veliko zadovoljstva, 
ki bo zagotovo že po nekaj listih preraslo v spoštovanje in obču-
dovanje.« Nekaj prijaznih besed je zbranim na predstavitvi vse-
bine knjige, ki si jo je avtor podaril za lanskoletni 75. rojstni dan, 
namenila tudi direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško in pov-
zela besede dr. Draga Paplerja, čigar portret je prav tako v ome-
njeni knjigi: »Marsikdo si v življenju želi popisati svojo življenj-
sko pot v knjigi, Jožetu Barachiniju je to z načrtnim delom uspelo 
z dvojnim pristopom, v besedi in umetniški sliki.«
Kulturni večer so z nastopom obogatile tri mlade in talentirane 
glasbenice – Tinkara, Patricija in Katjuša Udovč iz Boštanja. 
 S. Radi

Knjiga kot darilo za rojstni dan

Radeški slikar Jože Barachini je z veseljem prisluhnil ubrane-
mu nastopu treh sestric iz Boštanja.  

BREŽICE – V avli Upravne eno-
te Brežice je v maju samostoj-
no razstavljala Kristina Bevc, 
ki v Društvu likovnikov Breži-
ce ustvarja že več kot 12 let, 

društvo pa kot predsednica 
vodi že peto leto. Na razsta-
vi se je predstavila z ilustra-
cijami oz. z deli, ki jo najbolj 
predstavljajo in je po njih dob-
ro prepoznavna – muce, rože, 
hiše, sicer pa se prilagaja na 
razpisane teme in izobražuje 
v različnih pristopih in tehni-
kah (mešane tehnike tako na 
platnu kot na lesu z akrilnimi 
barvami in alkoloidnimi flo-
mastri) po dogovorih z men-
torji. Ustvarja že od mladih let 
in ker ve, kako pomembno je 
izobraževanje, se tudi sama 
posveča mladim, ko med po-
čitnicami organizira likovne 
delavnice za šolarje, ki radi 
ustvarjajo. 
 N. J. S.

Ilustracije 
Kristine Bevc

Kristina Bevc ob svojih raz-
stavljenih delih
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• ob 10.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Dan 
slovenskih izgnancev – Slo-
venski izgnanci 1941-1945, 
strokovno vodstvo soavtori-
ce razstave, kustosinje Mu-
zeja novejše zgodovine Slo-
venije, Irene Fürst

• ob 17.00 v KD Krško: slav-
nostna akademija v počasti-
tev praznika občine Krško, 
ob 19.00 na ploščadi pred 
KD Krško: kulturno-zabav-
no druženje občank in ob-
čanov

• od 17.00 do 22.00 na gra-
du Sevnica: 8. festival mod-
re frankinje 

• ob 17.30 pri nadvozu Do-
bova: predaja posodoblje-
nega parka pri nadvozu, ob 
19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: svečana seja sveta 
KS Dobova s podelitvijo pri-
znanj KS Dobova in TD Do-
bova

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje razstave likov-
nih izdelkov učencev Osnov-
ne šole Kozje »Zmajske in 
druge likovne zgodbe«

Petek, 8. 6.

• od 8.00 do 9.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): telovadba

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert »Brestanica poje« v 
počastitev praznika KS Bre-
stanica

• ob 18.30 na gradu Mokrice: 
koncert orkestra Macarát 
Osnovne umetniške šole J. 
S. Bacha Dobřany iz Češke 
(v primeru slabega vreme-
na bo koncert v večnamen-
ski dvorani Hotela Toplice v 
Termah Čatež)

• ob 19.00 pred kapelo sv. 
Frančiška Ksaverija v Loki 

kam v posavju
• ob 20.00 v Kulturni dvorani 

Sevnica: koncert Ženskega 
pevskega zbora Kombinat

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: večer v parku – jam 
session

Nedelja, 10. 6.

• od 8.00 do 12.00 pred Do-
mom krajanov Sromlje: raz-
stava sladkih sromeljskih 
češenj in pokušina različnih 
češnjevih peciv

• ob 11.45 v cerkvi sv. Treh 
kraljev na Brunku: koncert 
ljudskih pesmi ob 20-letni-
ci delovanja Ljudskih pevk 
Solzice

• ob 16.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: foto-
grafska delavnica za dru-
žine z Boštjanom Pucljem 
»Ustvarjanje kolekcije«

Ponedeljek, 11. 6. 

• od 18.00 do 19.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): ruski jezi-
kovni večer, vstop prost

Torek, 12. 6.

• od 16.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): glasbena 
delavnica za otroke

Sreda, 13. 6.

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): kulinarična 
delavnica »Pripravimo bak-
lavo« s Hatidžo Draganović

• ob 10.00 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

Četrtek, 14. 6.

• od 16.00 do 19.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: Stare 
kavbojke kot nov izziv – de-
lavnica šivanja 

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje razsta-
ve »Časi na vasi« – etnograf-
ski filmi po resničnem 
življenju Kapelcev in Piše-
čanov

Petek, 15. 6.

• od 8.00 do 9.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): telovadba

• ob 17.00 na Senušah: gasil-
sko tekmovanje

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

Sobota, 16. 6.

• ob 9.00 iz Okiča: pohod po 
poti Antona Umeka – Oki-
škega

• ob 9.00 na Senušah: no-
gometni turnir; ob 17.00: 
kmečke igre; ob 18.00: dan 
odprtih vrat PGD Senuše; 
ob 19.00: osrednja priredi-
tev ob krajevnem prazniku

• od 9.00 do 21.00 v gradu 
Brežice: razstava »Besede 
in podobe - LEPLJENKA«

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: sobotni živ žav
• od 10.00 dalje v Kulturnem 

domu Dobova: »Dobrodošli 
doma« – srečanje s Slovenci 
iz zamejstva

• od 14.00 dalje v gradu Bre-
žice: 8. srečanje Slovencev 
iz zamejstva in sveta »Do-
brodošli doma«, od 14.00 
do 16.00: predavanje He-
raldica Slovenica, od 15.00 
do 16.00: predstavitev al-
pinista Romana Beneta, od 
15.00 do 17.00: Nagrajenci 
se predstavijo – predstavi-
tev izbranih nagrajenih del 
nagradnega natečaja Urada 
Vlade RS za Slovence v za-
mejstvu in po svetu za di-
plomska, magistrska in dok-
torska dela, ogled razstav 
»Iz mnogih dežel – From 
Many Lands« ob 120. oble-
tnici rojstva Louisa Adamiča 
in »Rojstvo novih domovin: 
bogata ustvarjalnost sloven-
skih beguncev v Italiji in Av-
striji«, od 17.00 do 18.00: 
osrednji dogodek s pozdrav-
nimi nagovori in nastopi 
slovenskih društev iz za-
mejstva in sveta, ob 19.30: 
koncert Glasbene šole Bre-
žice, ob 21.30: kino na graj-
skem dvorišču

• ob 15.30 pri Cumarjevem 
mlinu v Studencah: 14. po-
hod po Ostrovrharjevi poti 
(daljši pohod); ob 18.00 z 
domačije Celestina v Zagra-
du: pohod od zidanice do zi-
danice

• od 18.00 do 24.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Poletna muzejska noč

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Po-
letna muzejska noč 2018 – 
Iskanje grajskega zaklada, 
delavnica za otroke; Skriv-
nosti rajhenburških grajskih 
zidov, vodstvo; prost vstop

• ob 20.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: Poletna mu-
zejska noč 2018 – »80. so 
bila leta … v Krškem«, od-
prtje razstave; prost vstop

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert Nipkeja

• ob 23.30 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
2. skupni zaključek Poletne 
muzejske noči posavskih 
muzejev in galerij

Nedelja, 17. 6.

• ob 9.00 pri etnografski zbir-
ki Marije Sušnik na Pišeški 
cesti na Bizeljskem: pohod 
po Vidovi poti

• od 10.00 do 16.00 na gra-
du Podsreda: 6. Festival eko-
loške hrane 

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
letni koncert KUD Brežice

• ob 19.00 v Lutrovski kleti 
pod gradom Sevnica: Melo-
dije poletja in ljubezni z vo-
kalno skupino Vilinke

Ponedeljek, 18. 6.

• ob 19.00 v kavarni Grašča-
kova hči na sevniškem gra-
du: Grajska tlaka, gost Bo-
jan Sumrak, ilustrator in 
glasbenik

pri Zidanem Mostu: ob 
dnevu Primoža Trubarja 
predstavitev pesniške zbir-
ke Sabine Kožar

Sobota, 9. 6.

• ob 6.00 na Raki: ročna 
košnja Cavsarja

• ob 7.00 na ribniku v Mačk-
ovcih: državno ribiško tek-
movanje obrtnikov v lovu 
rib s plovcem

• ob 8.00 z Jablanc: Juriš na 
Bohor

• ob 9.00 s Trga v Brestani-
ci: kolesarjenje okoli Bre-
stanice

• ob 9.00 pri OŠ Adama Bo-
horiča Brestanica: turnir v 
odbojki na mivki

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• od 10.00 do 18.00 na gra-
du Sevnica: XVIII. Sevniški 
likovni shod Grad 2018

• ob 18.00 v Toplični/Belci: 
prikaz žehtanja po starem

• ob 18.00 na Okiču: slove-
snost ob 180-letnici rojstva 
Antona Umeka – Okiškega

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Kvar-
tet za konec časa s študenti 
Akademije za glasbo Uni-
verze v Ljubljani, koncert 
ob dnevu izgnancev, prost 
vstop

• od 19.00 do 21.00 pri 
krušni peči v Uradniški ko-
loniji (Bračičeva ulica) na 
Senovem: srečanje generacij 
»Iz preteklosti za sedanjost« 

• ob 20.00 na igrišču pri 
Prosvetnem domu Artiče: 
prireditev ob 50. obletnici 
delovanja folklorne skupi-
ne KUD Oton Župančič Ar-
tiče »Mozaik folklornih ko-
rakov«, obenem bo na ogled 
tudi fotografska razstava o 
FS KUD Oton Župančič Arti-
če, ki jo je pripravil in uredil 
Matej Kramžer

ŽIVETI 
kitajski avtor 
Yu Hua
prevedla 
Natalija Toplišek
Cankarjeva založba
2016
272 strani

Roman o krutosti prvinske, gole 
trdoživosti življenja prikazuje življenjsko 
pot sprva premožnega sina, ki s kockanjem 
nepremišljeno zapravi vso družinsko 
imetje, kar jih pahne v neizprosno 
revščino in trd boj za preživetje. Njegovo 
usodo spremljamo nadaljnjih štirideset 
let, to je od druge kitajsko-japonske 
vojne vse do konca vel ike kulturne 
revoluci je.  Poleg refor m, žul jev, 
lakote in ponižanj  jo zaznamujejo 
tudi  izgube najbl iž j ih,  ob tem pa se 
neizbežno klešejo njegove vrednote. 
Presunl j ivo nežna pripoved o moči 
sprejemanja osebne živl jenjske usode.

PEDRO 
PARAMO
mehiški avtor 
Juan Rulfo
prevedla
Vesna Velkovrh 
Bukilica
Mladinska knjiga 
2017
134 strani

Pedro Páramo je zemljiški mogotec in 
oče mnogih otrok, tudi Pedra Parama, 
ki umirajoči materi obljubi, da poišče 
svojega očeta. Ob prihodu v rodno vas 
Comala, kjer naj bi ta živel, se sooči s 
praznimi hišami in razvaljenimi vrati, 
kaj kmalu ga obiščejo tudi številni 
duhovi in odmevi, ki so ostali zaklenjeni 
med zidovi, ter kriki pogubljenih duš, 
ki še vedno niso našle poslednjega 
pokoja. Pred očmi bralca se odvija 
nadvse zagonetna zgodba, spisana za 
literarno sladokusne bralce, naklonjene 
absurdnosti magičnega realizma.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

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

Olivier Messiaen: 
Kvartet za konec časa 

koncert klasične glasbe
brezplačni koncert ob dnevu izgnancev

sobota, 9. 6., ob 19. uri
grad Rajhenburg

Ameriška glasba na tujem: 
The Towne Singers

koncert zborovske glasbe
sreda, 27. 6., ob 19. uri
Kulturni dom Krško

Tori Tango – Sangue Nero
koncert iz cikla 

Poletje na gradu Rajhenburg 2018
petek, 29. 6., ob 20. uri

grad Rajhenburg

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

Torek, 19. 6.

• od 16.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): glasbena 
delavnica za otroke

• ob 18.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert harmonikar-
skega in pihalnega orkestra 
Glasbene šole Sevnica

Sreda, 20. 6.

• ob 10.00 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

• ob 20.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
Seviqc Brežice: Consone Qu-
artet (GB)

20
LET
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Marti Švajger, Partizanska pot 1, 8270 
Krško. 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. MLADI GODCI - Slikar
 2. (4.) Skupina GADI - Ker ti
 3. (1.) Ans. DOLENJSKIH 5 - Jaz sem ta
 4. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA & MARJAN ZGONC - 
   Velika bela ptica
 5. (7.) PRLEŠKI KVINTET - Pomlad se prebuja
 6. (5.) VRAŽJI MUZIKANTI & SAŠA ZAMERNIK - 
   Kako je mogoče
 7. (-.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Reci mi
 8. (10.) Ans. UROK - Zbiram poljube
 9. (8.) Ans. PETKA - Prinesi še rundo
 10. (6.) TONE ŽAGAR - V Kamniški Bistrici

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Glas  Saj že jutri

Kupon št. 418
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, 9. 6. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za 2 osebi
2. nagrada:  družinska pica
3. nagrada:  2 sadni kupi

Geslo križanke pošljite do četrtka, 14. junija, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

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

Geslo 10/2018 številke:

PRIPRAVLJENI NA POLETNE DNI
Nagrade, ki jih podarja  Frizerski salon Alenka, prejmejo:

1. nagrada:  delna masaža telesa; Ana Mešiček, 
  Blanca
2. nagrada:  masaža hrbta; Jožica Germek, Senovo
3. nagrada:  manikura; Olga Šonc, Narpel

V šovu Nova zvezda Slovenije nastopili posavski pev-
ki, glasbenik Robi Petan pa je dobesedno prevzel zna-
no slovensko pevko. Tokrat preberite:

Slovenija je dobila novo pevsko zvezdo. Za ta naziv se je v 
velikem finalu šova potegovalo šest tekmovalk, a na koncu 
ste s telefonskim glasovanjem odločili, da si zmago zasluži 
komaj 16-letna Viviana Kukar. V oddaji sta se predstavili 
tudi pevki z našega konca. Anamarija Klaužar (na fotogra-
fiji), 23-let-
nica z Blance, 
je tako s po-
zitivno ener-
gijo kot od-
peto skladbo 
Crazy navdu-
šila. Žiranta 
Uroš Smolej 
in Goran Li-
sica  Fox sta ji zelo hitro s svojim glasom dala vstopnico 
za nastop na velikem odru, Tomaž Mihelič pa je, na veliko 
začudenje vseh prisotnih, Anamarijo zavrnil, a mu je bilo 
žal. Mlado tekmovalko je nato poklical nazaj na oder in ji 
namenil svoj da. Tako je prišla med 24 najboljših, kjer se je 
njena pot žal končala. Podobna usoda je doletela tudi Bre-
žičanko Adrijano Lorber. 23-letna študentka sociologije 
in filozofije se je med najboljšo24-erico predstavila s pe-
smijo Stuck. Za nameček je žirantka Natalija Verboten na 
njeno petje uprizorila prav poseben ples z veliko miganja 
z zadnjico. »Koliko vas je Natalijo pripravilo do plesa?« se 
je še simpatično spraševala, potem ko je izvedela, da je za-
ključila z nastopi v šovu. Pohvalno, dekleti!

»Jaaaa, zelo sem bila presenečena in hkrati počaščena, saj 
je priredba na kitari res zelo lepa in čustvena. Druga violi-
na zadnje čase spet postaja popularna, kar me zelo vese-

li, saj se vračam na glasbeno sceno,« je medijem povedala 
nekoč popularna pevka Žana Povše, ko je zasledila posne-
tek priredbo njene nekdanje uspešnice. Mladenič, ki jo je s 
čutečo izvedbo skladbe povsem prevzel, ni nihče drug kot 
naš posavski rojak Robi Petan (na fotografiji). Slednji je 
pred dnevi na spletnem portalu Youtube objavil še novo 
skladbo z naslovom Pill Popper, ob kateri nikakor ne bos-
te mogli stati pri miru.

V finalni oddaji šova Zvezde plešejo so se vendarle poka-
zali člani orkestra, ki je vsak teden spremljal plesalce. Na 
koncu so tudi sami stopili na oder ter ob pomoči profesi-

onalnih plesalk še malce pomigali. Pod vodstvom krškega 
saksofonista Bojana Zupančiča – Župce se nam je skozi 
skoraj tri mesece predstavila cela paleta akademsko izo-
braženih glasbenikov. Med drugim ste slišali letošnjo evro-
vizijsko predstavnico Leo Sirk, na bobnih pa še enega Kr-
čana, Janeza Gabriča. »Vsi glasbeniki so profesionalci in 
vsak izmed njih ima še svoje projekte in obveznosti. Zdaj, 
po uspešno končani sezoni, gremo malo na zaslužen do-
pust, kaj bo v prihodnosti, pa bomo še videli,« je po koncu 
šova dejal Župca. Ne pozabimo, med zvezdniškimi plesal-
ci je nastopila tudi nekdanja miss, pevka in sveže pečena 
blogerka Rebeka Dremelj.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

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

 

GOSTILNA SENICA 

 

 

 

tel.: 031 682 885 | www.gostilna-senica.si

Z vami 
in za vas 

že 140 let!

DNEVNO SVEŽE MALICE IN KOSILA |  NEDELJSKA KOSILA  
PIZZE | MEHIŠKA KUHINJA | CATERING IN DOSTAVA HRANE



Posavski obzornik - leto XXII, številka 12, četrtek, 7. 6. 2018 27POSAVSKA PANORAMA

Karolina Videnič – vsi jo kli-
čejo Dragica – se je rodila 2. 
junija 1918 na Hrastju pri 
Cerkljah. Že kot otrok se je so-
očila s težko preizkušnjo, saj 
je oktobra 1922 v njeni do-
mači vasi pogorelo 12 gospo-
darskih poslopij, med drugim 
tudi Stoparjeva hiša, kjer se je 
gospa Dragica rodila. Osnovno 
šolo je obiskovala v Cerkljah, 
šolanje pa nadaljevala v Kr-
škem, kamor je vsak dan peš 
hodila v Obrtno šolo. Pri 17 le-
tih je bila »frajšprehana«, pos-
tala je šivilja. Odšla je v Bre-
žice služit k trgovski družini, 
da je zaslužila za šivalni stroj, 
»Singerco« v vrednosti 900 di-
narjev je bilo namreč treba ku-
piti. Pri družini je skrbela za 
dva otroka, kuhala, pospra-
vljala in ob tem šivala, saj so 
imeli šivalni stroj in ostanke 
blaga. Zaslužila je toliko, da se 
je lahko domov vrnila s šival-
nim strojem, odslej je doma ši-
vala za vse in vsakogar. Nato je 
prišla druga svetovna vojna, ki 
je dodobra zaznamovala njeno 
življenje. Cerkljansko letališče 
so preletavala letala in odme-
tavala bombe. Gospa Dragica 
je s kolesom in nekaj cunjami 
v cekarju pobegnila na Zdo-
le, od tam v Maribor k znan-
cem, nato v Poljčane in Celje, 

zadnja postojanka pa so bile 
Slovenske Konjice. Med vojno 
je šla gospa Dragica obiskat 
svoja starša, ki sta bila izgna-
na v Nemčijo, do njiju je priš-
la brez dokumentov in srečno 
tudi prišla nazaj. V času voj-
ne je rodila hčer, za katero je 
sama skrbela, služila je s šiva-
njem. Leta 1947 se je poroči-
la in postala gospodinja na do-
mačiji moža Ferija v Cerkljah. 
Rodila je še eno hčer, šivanja 
pa ni in ni pustila. Leta 1954 je 
razstavljala v Krškem, sešiti je 
morala sedem artiklov. Komi-
sija ji je podelila prvo nagrado 
– 1000 dinarjev in liter kolonj-
ske vode. Gospa Dragica je si-

cer slovela kot odlična šivilja 
– šivala je gospem iz bližnje in 
daljne okolice. Pred desetimi 
leti, ko je praznovala 90-letni 
jubilej, je poudarila, da so se 
uresničile napovedi neznan-
ca z vlaka v Brestanici, da bo 
dočakala visoko starost. Da-
nes je stara sto let. Srečna je, 
ker ji pamet služi. »Noge me 
malo manj ubogajo, ampak 
počasi, ob pomoči gre,« pra-
vi. Zelo rada gleda televizijo, 
najraje dokumentarne odda-
je o naravi in živalih, vojne fil-
me, zavzeto pa spremlja tudi 
šport in politiko. Veliko bere 
časopise in revije, še vedno jo 
zanima moda. Svoji hčeri Bre-

di, ki vzorno skrbi zanjo – kar 
mama zelo ceni in ji je hvale-
žna – večkrat reče: »Lahko ti 
citiram, kaj sem prebrala. Ti 
me kar vprašaj.« Ima tudi velik 
smisel za humor in se zelo raz-
veseli obiskov. Ima dve hčeri, 
štiri vnuke in deset pravnukov.

V cerkvi, kjer je mašno daritev 
v zahvalo ob stoletnici rojstva 
daroval domači župnik mag. 
Janez Žakelj, je v imenu žu-
pnijske skupnosti Tina Ba-
znik v nagovoru slavljenki 
med drugim prebrala: »V ta 
naš kraj ste vpeti sto let, delež-
ni ste bili veselih in žalostnih 
trenutkov. Spomin vas ni za-
pustil in večkrat sami rečete, 
da bi bilo še veliko za povedati. 
/.../ Hvala vam za zgled vztraj-
nosti in ohranjanje močne vo-
lje do življenja.« Pri slavljenki 
doma ji je veliko zdravja, dob-
re volje in počutja zaželel žu-
pan Ivan Molan, obiskale so jo 
tudi prostovoljke projekta Sta-
rejši za starejše, pa predstav-
niki krajevne organizacije RK 
in krajevne organizacije DIS 
Cerklje. In kaj je po besedah 
gospe Dragice recept za tako 
visoko starost? »Veliko dela-
ti in zmerno jesti. Ko si sit, ne 
jej več!«
 R. Retelj

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Teja Velnar, Dobeno – 

deklico,
• Doroteja Dolmovič, Malo 

Mraševo – deklico,
• Tadeja Ogorevc, 

Piršenbreg – dečka,
• Sara Kostrevc, Bojsno – 

deklico,
• Alenka Paskvale, Sevnica 

– deklico,
• Melisa Kljajić, Krško – 

deklico,
• Monika Kosec, Gazice – 

dečka,
• Samantha Sammy 

Koritnik, Krško – deklico,
• Urška Selko, Orehovec – 

dečka,
• Sara Hojski, Krško – 

deklico,
• Mojca Jene, Tržišče – 

dečka.

ČESTITAMO!

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Martina Kranjc iz Brezovice pri Bizeljskem in Srečko Bo-
sina iz Dobove, 28. oktober 2017, grad Brežice (foto: Mi-
tja Mladkovič)

poroke

• Marko Žičkar iz Krško in 
Barbara Kerin iz Leskovca 
pri Krškem,

• Andrej Kužner in Vlasta 
Vovčko, oba iz Velikega 
Dola,

• Rok Luzar z Dolnje 
Prekope in Marjana 
Križman z Malenc,

• Domen Novak iz Novega 
mesta in Andreja Draksler 
iz Globočic pri Kostanjevici,

• Boštjan Grmšek iz Anž in 
Tea Grill iz Novega mesta,

• Gregor Blažič in Janja 
Zorc, oba z Malkovca,

• Alojz Gorenc in Teja 
Kerin, oba iz Pleterij,

• Boštjan Remih iz Stranja 
in Suzana Kostanjšek iz 
Brestanice,

• Dušan Sotošek z Gorice 
pri Raztezu in Edita Ganc 
s Pečja.

ČESTITAMO!

BREŽICE – Društvo izgnancev Brežice lepo skrbi za svoje člane. 
Poleg tega, da obiskuje tiste, ki živijo v Domu upokojencev, ni-
koli ne pozabi tudi tistih, ki živijo v domačem okolju. Ker so naši 
člani že starejša populacija, so mnogi obremenjeni z boleznimi 
ali pa osamljeni. Ravno zaradi tega se zaprejo vase in ne marajo 
stikov. So pa tudi taki, ki si želijo stike in so radi med ljudmi. Za 
take, ki so še pri 85 letih vitalni in polni energije, društvo vsako 
leto pripravi srečanje. Letos se je med te srečneže zapisalo kar 
13 članov. Na srečanju so prisluhnili predsednici Emiliji Drža-
nič, ki se je tudi sama pridružila skupini 85-letnikov. Spregovo-
rila je o delu v preteklem letu in o načrtih za letošnje. Potem so 
klepetali o različnih temah. Razšli so se v veselem vzdušju z že-
ljami, da bi se ob doživetih 90 letih spet srečali.
 Vida Petelinc

BRESTANICA – 25. maja smo organizirali srečanje sošolcev, roje-
nih leta 1948, ki smo obrnili že 70. list naše prehojene življenjske 
poti. Zbrali smo se v gostilni Pečnik pri Brestanici. Srečanja se je 
udeležilo 22 jubilantov. Nekateri so se srečanja udeležili prvič. 
Prav zanimivo je bilo, ko so se nekateri sošolci iz Osnovne šole 
Brestanica srečali prvič po 56 letih in ugibali, katera/kateri so-
šolka/sošolec naj bi to bil. Večina se ni prepoznala.
Obujali smo spomine na prehojeno življenjsko pot, ki je vsako-
gar zaznamovala po svoje. Ob dobro pripravljeni hrani, ki jo je 
pripravilo gostišče, smo se posladkali še z dobrotami, ki so jih 
spekle pridne roke udeleženk. S košaro češenj iz Vipavske doli-
ne nas je pogostila Fanika. Za spomin na srečanje je vsak dobil 
ščipalko s pikapolonico in datumom srečanja. Ob slovesu smo si 
obljubili, da se čez pet let zopet vidimo.
 Živka Hictaler

Srečanje generacije 1948 

Del udeležencev srečanja

Spet smo se srečali

Zbrani na srečanju 85-letnikov

100 let Dragice Videnič
CERKLJE OB KRKI – Na prvo junijsko soboto je Karolina Videnič iz Cerkelj ob Krki praznovala častitljivih sto 
let. Edinstven jubilej je najprej obeležila s sveto mašo v cerkljanski cerkvi, praznovanje pa se je nato nada-
ljevalo doma v krogu njenih najdražjih, med drugim jo je obiskal tudi brežiški župan Ivan Molan.

Stoletnica z najožjim sorodstvom

KRŠKO – Ob prazniku občine je Valvasorjeva knjižnica Krško 
v sodelovanju z Mestnim muzejem Krško in krško območ-
no izpostavo JSKD 25. maja izvedla dan knjižnice, namenjen 
druženju in ustvarjanju ob knjigah v prostorih knjižnice in 
mestnem parku. 

Že v dopoldanskih urah so pripravili t. i. Rozalkin dan v Glasbe-
ni šoli, na katerem je zbranim malčkom iz vrtcev Leskovec, Veliki 
Podlog, Raka in Senovo bibliotekarka Antonija Amon povedala 
pravljico z naslovom Zakaj je morje slano, nakar so otroci vili za-
peli, recitirali in zaplesali. Otroci skupine Kristalčki iz enote vrt-
ca Peter Pan iz Velikega Podloga so pod mentorstvom vzgojitelji-
ce Marjetke Lekše in pomočnice Mojce Zobarič uprizorili igrico 
Pod medvedovim dežnikom, skupini Škrati in Ribice s senovskega 
vrtca so pod mentorstvom vzgojiteljice Tatjane Pribožič, pomoč-
nice Slavice Gabrič in plesne mentorice Helene Fakin odplesali 
venček folklornih plesov, otroci oddelka drugega starostnega ob-
dobja iz Vrtca Čebelar Raka pa so pod naslovom Rajajmo, rajajmo 
v topli pomladi z vzgojiteljico Ano Tomše in pomočnico Renato 
Jenkole nastopili s šopkom deklamacij in pesmimi.
Popoldan so močnejši nalivi sicer preprečili načrtovane aktivno-
sti na prostem in tudi večjo udeležbo, kljub temu pa so izvedli ve-
čino od načrtovanih delavnic, ko so udeleženci, predvsem otroci, 
med drugim risali mesto in ustvarjali razglednice z Rajkom Čub-
rom, se igrali igro spomin Mestnega muzeja, si ogledali knjižnico 
in domoznansko gradivo, s prihodom pa je prireditev počastil tudi 
Filip Černelč v preobleki Jurija Dalmatina. Pod večer sta zbra-
ne udeležence nagovorila še direktorica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović in župan mag. Miran Stanko, lutkovna skupina 
knjižnice Bukvice pa je uprizorila še lutkovno igro Modro pišče.
 B. Mavsar 

Dan knjižnice in Rozalkin dan

Podloški vrtičkarji so uprizorili igrico. 
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10-popr., 57/12, 
109/12, 35/13-sklep US RS, 76/14-odločba in 
14/15-ZUUJFO) ter 6. člena Statuta občine Kostanjevica 
na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Občina Kostanjevica 
na Krki s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica 

(lokacija Cvitko)

I.
Občina Kostanjevica na Krki z javnim naznanilom 
obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestno jedro 
Kostanjevica (lokacija Cvitko), ki ga je izdelal Savaprojekt 
d.d. Krško v maju 2018, pod številko 16249-00.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 8. junija do 
vključno 8. julija 2018, v času uradnih ur v prostorih 
Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 
Kostanjevica na Krki, na Oddelku za okolje in prostor. 
Javna obravnava bo izvedena v torek, 19. junija 2018, ob 
19. uri, v sejni sobi Občine Kostanjevica na Krki. 

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in 
predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve 
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo 
na elektronski naslov stanislav.rostohar@kostanjevica.si, 
pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede 
»SDUN mestno jedro Kostanjevica – lokacija Cvitko«. 
Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

IV.
Občina Kostanjevica na Krki bo preučila pripombe in 
predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo 
objavila na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki 
http://www.kostanjevica.si. Šteje se, da je pri dajanju 
pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali 
drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh 
podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. 
Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih 
osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

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

Župan občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

CERJAK d.o.o., Žadovinek 38, 8273 Leskovec pri Krškem
Telefon 07/49-21-682

Razpis za prosto delovno mesto

OPERATER CNC STROJEV m/ž

Izobrazba: IV. – dokončana srednja strokovna šola,  
V. – dokončana gimnazija in ostale srednje šole
Izkušnje: 3 leta
Karierni nivo: izkušen/a delavec/ka
Poskusno delo: Da (3 mesece)
Regija: Dolenjska, Spodnjeposavska
Kontaktna oseba: Melita Cerjak 

OPIS DELOVNEGA MESTA
Zaradi povečanega obsega dela iščemo operaterja na CNC 
obdelovalnih strojih m/ž. Delovno mesto je v Krškem, delo je 
v izmenah.
Vaše naloge bodo:
• menjava kosov za mehansko obdelavo
• meritve obdelovancev in zapis meritev
• zagon stroja
• menjava rezilnega orodja 

KAJ PRIČAKUJEMO
• nekajletne delovne izkušnje pri delu na CNC strojih,
• zaželena je strojna izobrazba (vsaj IV stopnja),
• skrb za čisto in urejeno delovno okolje,
• zanesljivost, samostojnost pri delu, odgovornost in 

natančnost.

KAJ NUDIMO
• zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo ali zaposlitev 

za določen čas,
• urejene delovne pogoje,
• stimulativno in redno plačilo,
• možnost stalnega izobraževanja.

V kolikor imate potrebna znanja, nam svojo prijavo pošljite 
na elektronski naslov info@cerjak.si ali po pošti. Želimo si 
dolgoročnega sodelovanja.

NAKNADNI VPIS 
V GLASBENO ŠOLO

Spoštovani starši!

Še imamo prosta mesta za šolsko leto 2018/19, in sicer 
v programih:

• Predšolska glasbena vzgoja (otroci, rojeni 2013),
• Glasbena pripravnica (otroci, rojeni 2012)
• Ples in plesna pripravnica (vse starosti).

Za informacije pokličite 07 48 80 142.

Mitja Režman, ravnatelj

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

Drage občanke in dragi občani Občine Krško, spoštovani župan 
Občine Krško Miran Stanko, spoštovana direktorica občinske 
uprave Melita Čopar, spoštovani direktor družbe Kostak d.d. Mil-
jenko Muha in spoštovani evropski poslanec Franc Bogovič, gos-
pod župan Miran Stanko je sprejel sklep o zadržanju izvajanja 
odločitve Občinskega sveta Občine Krško, ki ga je občinski svet 
sprejel na 31. redni seji dne 10.5.2018 z naslednjo vsebino: ”Ob-
činski svet Občine Krško nalaga predstavnikom Občine Krško v 
Nadzornem svetu družbe Kostak d.d., da Nadzornemu svetu pred-
lagala sklep, s katerim se družba Kostak d.d. odpove koncesiji za 
črpanje gramoza na območju, predvidenem za vzpostavitev NH1, 
za katerega ima družba Kostak d.d. pridobljeno koncesijo, vse v 
dobrobit občanov občine Krško in zagotavljanju poplavne varnos-
ti na levem bregu reke Save.”

Spoštovani gospod župan Miran Stanko, s tem dejanjem ste priz-
nali, da ima prednost kapital in elita, katero predstavljajo zgoraj 
omenjeni in vam ni mar za protipoplavno varnost naših občank in 
občanov. S tem dejanjem ste pokazali, da vam več pomeni kapital, 
nabiranje všečnosti pri eliti in zagotavljanje sedežev ter denar-
ja določeni družbi. Vaša obrazložitev je v nasprotju s 5. in 6. odst. 
33. čl. Zakona o lokalni samoupravi, ker predlagani sklep ni ne-
zakonit niti ni protiustaven, ampak je v korist občankam in obča-
nom, ki živijo v neposredni bližini vzpostavitve NH1 in to vas moti.

Samo srčno upam, da ne bo prišlo do večjih poplav in močno upam, 
da bodo občanke in občani Občine Krško končno spoznali, v kate-
ro smer se vodi Občina Krško in kdo jo vodi. Župan lahko zadrži 
sklep, če je ta nezakonito protiustaven in v nasprotju s statutom 

Odgovor na zadržanje sklepa

www.PosavskiObzornik.si

ali drugim splošnim aktom občine. To določa 5. in 6. odst. 33. čl. 
ZLS (Zakon o lokalni samoupravi). Župan zadrži objavo splošne-
ga akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predla-
ga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi nasledn-
ji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski 
svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lah-
ko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnos-
ti z ustavo in zakonom. Župan zadrži izvajanje odločitve občinske-
ga sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali 
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da 
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti 
razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinske-
ga sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take 
odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lah-
ko župan začne postopek pri upravnem sodišču. V prvem in dru-
gem odstavku obrazložitve predmetnega sklepa, je interpretaci-
ja povsem drugačna.

Ravno predmetni sklep, katerega sem predlagal ne gre v škodo 
družbe ali njenih delničarjev. Škoda je zmanjšanje premoženja, pre-
prečitev povečanja premoženja, pa tudi povzročitev telesnih ali du-
ševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne ose-
be, kar vse je določeno v 132. čl. OZ. S predlaganim sklepom pa se 
bi zasledovalo višje cilje in sicer javno korist in varnost ljudi, ki pa 
je višji standard od kapitala, ki ga sedaj zagovarja gospod župan.

Javni interes za dobro je tako pravno kot moralno širši interes 
skupnosti, ki je nad interesom posameznika ali določene družbe. 
Ravno zaradi načela javnega interesa člani nadzornega sveta, če 
bi ga predlagali nadzornemu svetu Kostak d.d., ne bi mogli odškod-
ninsko ali kako drugače odgovarjati.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega obrazložitev predmet-
nega sklepa ne morem vzdržati in je v nasprotju s 33. členom 
zakona o lokalni samoupravi. Na podlagi predmetne odločbe, 
lahko župan Miran Stanko poda samo prvotni sklep na ponov-
no glasovanje z isto vsebino in ne more predlagani novi sklep 
z drugačno vsebino. Vse navedeno pa je storil župan Občine 
Krško Miran Stanko.

 Občinski svetnik SMC LO Krško Dušan Dornik l.r.

IN MEMORIAM
Cvetka Miloš 

(1931–2018) 

Prvi teden maja je svojo življenjsko pot 
sklenila Cvetka Miloš, izjemna in vsestranska 
umetnica, samostojna, samosvoja oseba, 
ki se je dotaknila vseh, ki smo v različnih 
njenih življenjskih in ustvarjalnih obdobjih 
hodili ob njej. Rodila se je 9. aprila 1931 v Brežicah v družini 
Radanovič. Leta 1959 je končala Pedagoško akademijo v Zagrebu, 
oddelek za risanje. Kratek čas je bila likovna pedagoginja, kmalu 
pa je izbrala poklic svobodne umetnice. Skoraj 20 let je živela v 
Zagrebu, potem pa se je vrnila v Brežice. 
Poleg slikanja v raznovrstnih tehnikah je bil njen ustvarjalni 
naboj usmerjen tudi v unikatno oblikovanje: nakit in slike – 
keramične reliefe. Številni so občudovali njene tapiserije – tkala 
je v tehniki, ki jo je razvila sama. Prepoznavne stvaritve, ustvarila 
jih je več kot 100, krasijo številne javne prostore, predvsem pa 
domove, kjer ob tapiserijah zagotovo »kraljujejo« tudi šopki in 
druga dela v različnih materialih in tehnikah. Bila je odlična 
slikarka, njeni portreti so odražali tudi njen pogled na svet. Še 
posebej je imela rada Ježka, saj ji je bil njegov humor, predvsem 
pa pogled na življenje, zelo blizu. Seznam njenih razstav je dolg, 
enako številne so tudi njene predstavitve na skupinskih razstavah. 
Bila je članica stanovskih društev, njena dela srečamo v različnih 
javnih ustanovah v Sloveniji, tudi v Posavskem muzeju Brežice, 
v nekdanji Jugoslaviji, v Evropi in po svetu. Leta 1980 je prejela 
zlato medaljo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Münchnu.
Njeno delo je zaznamovalo ustvarjanje ljubiteljskih likovnikov 
in društev, saj je tudi mentorsko delo opravljala vneto, odkrito 
in v dobro razvoja likovnega obzorja posameznikov ter družbe. 
Zanj je leta 2005 prejela srebrno Prešernovo plaketo Zveze 
kulturnih društev Krško in leta 2006 zlato Prešernovo plaketo 
Zveze kulturnih društev Brežice.
Njen dom, atelje-galerija, je bil odprt in radi smo bili pri njej. 
Bili smo vedno dobrodošli, občudovali smo njeno delo in njen 
intenziven način življenja, sposobnost prepletanja različnih 
likovnih izrazov ter razgledanost, ki je omogočala iskrive in 
vedno zanimive pogovore. Zelo rada je imela glasbo in svoje 
glasbene prijatelje ter je častila tudi njihove talente. 
Z majem je tako odšla ena najbolj svetovljanskih Posavk, 
umetnica, ki je s svojim trdim delom in uspehom bila vzor 
številnim, predvsem pa nam, ženskam, saj je bila njena moč 
navdihujoča, njeno delo in njene misli pa so pustile neizbrisne 
sledi. 
 Alenka Černelič Krošelj, 
 fotografija: Ivanka Počkar



Posavski obzornik - leto XXII, številka 12, četrtek, 7. 6. 2018 29OBVESTILA

 
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.

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. 

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite 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 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

AMALIJE DERŽIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi mame, sestre,
babice, tete, botre

se zahvaljujemo pogrebni službi Komunale Brežice, g. župniku iz 
Brežic, sosedom in vsem ostalim, ki jih nismo posebej omenjali, za 
darovanje cvetja in sveč.
Še posebej se zahvaljujemo družini sosede Rozike Levak za pomoč.

IVANKE TOMŠE

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so jo poznali in jo imeli radi.

Posebej bi se želeli zahvaliti ge. Mici Prah, sosedi Dušici in vsem 
ostalim sosedom, prijateljem ter znancem. Najlepše se zahvaljujemo 
g. župniku iz Cerkelj za redne obiske, podporo in ljubeznive 
poslednje besede.

Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Žičkar.

Žalujoči: vsi njeni

VINKO KRŽAN

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

3. junija je minilo leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi 

Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.

iz Cundrovca.

Nihče ne ve, kako boli,
ker tebe, dragi Vinko,

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

JOŽETA MARTINČIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in 
sveče. Hvala pogrebni službi Komunale Radeče, cvetličarni Silva 
Sevnica, MoPZ Papirničar Jagnjenica, trobentaču Nejcu, gospodu 
župniku za opravljen obred in gostišču Jež.

Iskrena hvala vsem, ki vas nismo omenili, pa ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani, in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

 iz Žebnika 42, Radeče

Ob boleči izgubi našega moža,
očeta, dedka, tasta in brata

MARIJE LEVIČAR

ZAHVALA

roj. Kučič, s Ceste 2

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem ter vsem, ki ste z nami delili žalost in bolečino, izrekli 
sožalje, ji poklonili cvetje, sveče in svete maše.

Hvala g. župniku Grojzdku za opravljen obred, pevcem za zapete 
žalostinke, pogrebni služni Kostak in sodelavcem CGP Novo mesto.

Še enkrat hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

Ob boleči izgubi naše drage mame,
tašče, babice, prababice, tete, botre

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

MARIJA HITI

SPOMIN

Vsi njeni, ki jo pogrešamo 

Minevajo tri žalostna leta, odkar nas je
zapustila naša draga žena, mami, babi

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu,
ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

iz Leskovca pri Krškem.

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,

ostal le nate nam spomin je,
ki vedno v srcih naših bo živel.

MILKA VIDMAR

SPOMIN

Minilo je leto, 
odkar nas je zapustila naša mama 

Hvala vsem, ki se je še spominjate.

VIKTOR LAJKOVIČ

SPOMIN

Vsi njegovi

31. maja je minilo trideset let,
odkar te ni več med nami,

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižgete svečko
in postojite ob njegovem grobu.

iz Velikega Podloga 1a.

Vsi, ki jih imamo radi,
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej živijo.

So in tu ostanejo.

MILANA BENJE

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ostal nam boš
v večnem spominu ...

In tvoj ljubeči nasmeh.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu 
spominu in izrekli sožalje.

Lepa hvala tudi vsem, ki ste pomagali pri tako boleči nenadni smrti, 
uredili pogrebne slovesnosti in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Hvala.

 iz Krškega

Ob boleči izgubi ljubega moža,
očeta, dedka in strica

MIRANA SLEMENŠKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Le srce in duša ve,
kako boli,

ko več te ni ...

a vseeno dovolite, da se vam – dragi sorodniki, prijatelji in znanci – 
iskreno zahvalimo. Zahvalimo za vse tolažilne besede, za izrečena 
sožalja in stiske rok, podarjene sveče, darovane sv. maše in denarno 
pomoč.

Velika hvala Lovski družini Čatež ob Savi in pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba in izbrane besede, g. župniku Jožetu Packu 
za lep in čustven cerkveni obred in cerkvenim pevcem z g. Ignacem 
Slakonjo za zapete žalostinke.

Prav lepa hvala tudi ostalim lovskim družinam, praporščakom, 
vojnim veteranom, vinogradnikom iz Gadove peči in številnim 
drugim, ki ste kakor koli pomagali in našega ljubega Mirana 
pospremili k večnemu počitku.

z Vinjega Vrha,

Ni besed, ki bi lahko izrazile našo žalost
in bolečino ob izgubi našega ljubega

IVAN GRMŠEK

SPOMIN

Vsi njegovi

21. junija je minilo žalostno leto,
odkar si nas zapustil, naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče
in postojite ob njegovem grobu.

iz Križ.
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Prodam češnje za vlaganje. 
Tel.: 031 484 058

Prodam tri zdrave lesene vin-
ske sode (500 l, 200 l, 180 l), 
seno v kockah in samohodno 
škropilnico Solo. 
Tel.: 041 928 581

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 kravo simentalko z 
bikcem, starim 4 mesece. 
Tel.: 051 379 204

Prodam pašno telico simen-
talko, staro 1 leto. Cena po do-
govoru. Tel.: 051 263 351

Prodam teličko limuzin, staro 
3 mesece, vajeno paše in pas-
tirja. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 243 343

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. Tel.: 041 380 
075, 07 49 56 236

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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USTANOVITEV 
PODJETJA 

NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 

V ČRNI GORI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V BOSNI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

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

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

vse ostale storitve...

070 77 77 66

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

Prodam tono ječmena. 
Tel.: 051 488 676

Prodam 6 silažnih bal letošnje 
mrve (ugodno) in cisterno za 
kurilno olje (3.000 l). 
Tel.: 031 791 283

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

Kupim smrekove sušice ali 
drug material za sekance in 
bukov les, hlodovina ali goli-
-drva. Dobro in takojšnje pla-
čilo. Okolica Dolenjske. 
Tel.: 041 637 146

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam kvalitetno vino, rdeče 
mešano (500 l) in belo meša-
no (rizling, plavec). Bizeljsko. 
Tel.: 031 475 399

Prodam belo in rdeče vino, 
naročite lahko tudi češnje. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Prodam hruške tepke (iz leta 
2017) za žganjekuho, 1000 kg. 
Tel.: 041 831 477

Prodam domače maline, ne-
škropljene. Cena 7 €/kg. 
Tel.: 041 277 926 

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

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

KMETIJSTVO
Kupim rabljeno traktorsko 
prikolico (4 t) ali platon za 
gumi voz, po možnosti s stra-
nicami. Tel.: 031 512 039

Prodam prikolico za na kjuko 
(širina 1,3 m, višina 0,5 m, dol-
žina 2,3 m), puhalnik na kar-
dan in BCS (širina 125 cm). 
Tel.: 051 477 243

Prodam plug IMT 755, 10 col, 
kabino za Deutza (ozka) in ro-
tacijsko kosilnico SIP 165. Vse 
v dobrem stanju. 
Tel.: 041 233 834

Prodam nov motokultivator 
Muta Maestral s koso in letoš-
nje seno v okroglih balah. 
Tel.: 030 694 956

Prodam koruzo v zrnju in luš-
čene lešnike. Tel.: 051 361 635

Prodam izredno dobro oh-
ranjeno traktorsko kosilnico 
BCS Duplex, 180 cm. Cena 900 
€. Tel.: 041 796 121

Ugodno prodam dve samoho-
dni škropilnici, 100 l. 
Tel.: 031 791 479

Traktor Antonio Carraro Tig-
re – sadjarsko-vinogradniški s 
kabino, letnik 2001, 1.079 de-
lovnih ur, 4x4 pogon, prodam. 
Tel.: 031 669 810 

Prodam traktorski cepilec drv, 
pajka SIP VO4, rotacijski mu-
lčar 125 in traktor Fordson 
Dexta, 35 KS. Tel.: 031 594 663

Ugodno prodam transportni 
trak za silažo ali krmo (nakla-
dalka - puhalnik). Cena 350 €. 
Tel.: 041 243 343

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Cena 0,18 €/kg. 
Tel.: 031 761 266

Prodam suha hrastova drva, 
skladiščena pod streho. Pro-
dam bukova drva. Možna do-
stava: Trebnje, Novo mesto. 
Tel.: 041 637 146 

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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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

 Oddam hišo na relaciji Kr-
ško - Brežice z 11 sobami 
in 30 ležišči (3 kopalnice, 3 
wc-ji, wifi, hladilnik, pralni 
stroj, TV). Ugodno: 1.800 
€/mesec ali mesečni najem 
na osebo od 80 € z vsemi 
stroški. Tel.: 031 421 102

V centru Brežic oddamo 
opremljen gostinski lokal 
s teraso, Bizeljska klet oz. 
''Bunker'', obnovljen 2010. 
Tel.: 041 959 467

Oddam dvosobni apartma 
"Agnes", otok Pašman. Klima, 
TV, SAT, terasa, parking, gril, 
200 m do morja. Pogled na 
morje. Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM

Prodam Škodo Felicio, letnik 
2001, dobro ohranjeno, v vo-
znem stanju. Še 2 meseca pla-
čane vse pristojbine. 
Tel.: 07 49 87 765

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo v 
Sevnici, površina 256 m2, EI: 
da, sončna lega, blizu centra. 
Tel.: 031 625 452

Prodam kmetijsko zemljišče v 
izmeri 75 a, Straža pri Raki, bli-
zu Dednega vrha ter greben in 
mehanizem Gorenje Muta. 
Tel.: 041 339 205

V najem oddam manjše stano-
vanje v okolici Krškega. 
Tel.: 051 483 103

Prodam bivalni vikend v bliži-
ni Krškega. Tel.: 031 844 190

Oddam v najem popolno-
ma opremljen gostinski lo-
kal – okrepčevalnico v Kr-
škem na Vidmu, velikost 
cca. 100 m2. Terasa in ve-
lik parkirni prostor. 
Tel.: 041 679 189

Prodam poslovno stavbo - 
skladišče ob železniški progi 
na naslovu Marka Šavriča 7, 
Dobova, stavbna parcela 1541 
m2, cena 26.500 €. 
Tel.: 031 003 531

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka, idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d.  Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (13/2018) bo izšla v 
četrtek, 21. junija 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 14. junij 2018.

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Prodam kravo simentalko, 
mlado, brejo, ter koruzo v 
zrnju. Tel.: 051 773 825

Prodam prašičke, težke 50 – 
60 kg, okolica Blance.
 Tel.: 040 304 032

Prodam odojke, težke 25 – 30 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 394 657

Prodam pujske, težke 30 kg. 
Tel.: 07 49 77 450

Prodam dve breji svinji. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 474 594

Prodam prašiče, težke od 100 
do 120 kg. Tel.: 031 305 830

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Krškopoljca, 100 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče, težke cca. 45 
kg. Cena 2,20 €/kg. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodam ovna. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Oddam 2 štirimesečna pas-
ja mladička, samčka, manjše 
rasti, čipirana, cepljena, črno-
-bele barve. Tel.: 040 372 204

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam trampolin, malo ra-
bljen, in rolarje. 
Tel.: 07 49 27 957

Prodam pletilna stroja števil-
ka 5 in številka 10 ter 4-nitno 
industrijsko entlarico. 
Tel.: 051 341 308

RAZNO

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

Prodam stružnico Nutool MC 
550 z mizo in stoječi rezkar za 
kovine Rotwerk EFM 200 DS. 
Tel.: 041 712 961

Nudim usluge žaganja drv na 
vašem domu in spravilo lesa iz 
vašega gozda za lastne potre-
be. Okolica Posavja. 
Tel.: 070 846 540

Prodam panje za čebe-
le (7 kosov), 9S lepo ohra-
njeni po 20 €/kos in če-
bele 7S za 50 €/družino. 
Tel.: 041 858 736

Prodam glasbeni stolp Sony. 
Ima radio, kasetofon in gra-
mofon. Zraven sta dva močna 
zvočnika. Cena: 100 €. 
Tel.: 031 633 423

Prodam moško kolo, novo. 
Cena 100 €. Tel.: 031 633 423

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

v soboto, 9. junija, ter 
v torek, 12. junija, 

AKCIJSKA RAZPRODAJA
belih kilogramskih piščancev 
ter mladih težkih petelinov.

Na zalogi še nekaj 
grahas�h in belih jarkic.

Vso perutnino 
je potrebno naroči� na 

031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča cenjene 

stranke, da bo prodaja težkih belih 
piščancev, hranjenih z domačo 

hrano, od 5. junija naprej.
 

Naročila na tel.: 07 49 61 069, 
031 695 105 in osebno.

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Bele piščance za rejo ali 
zakol, rjave jarkice v začetku 

nesnosti, manjše rjave, 
črne in grahaste jarkice 

(stare 6 tednov) ter rjave 
enoletne kokoši dobite vsak 

delavnik po 18. uri.

Prodam pant žago - stružni-
co za les in luščilec za koruzo. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136 

STIKI

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

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

66-letni vdovec išče resno gos-
po za življenje, od 55 do 65 let. 
Tel.: 031 289 319

Preprost 50-letni moški, pri-
jazen, mirnega značaja, želim 
spoznati prijetno žensko za 
resno vezo. Tel.: 051 364 422

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, obveščamo vas, 
da bo razprodaja enoletnih 

kokoši nesnic v soboto, 
9. junija, med 15. in 18. uro. 

Vsak delavnik ob 16. uri 
pa si lahko priskrbite mlade 
jarkice pred nesnostjo in 
bele piščance za zakol.

ŠENTJANŽ, LOKA PRI ZIDA-
NEM MOSTU  Društvo rejcev 
in ljubiteljev konj Šentjanž 
je letos osmo leto zapored 
organiziralo prvi vikend 
v juniju konjeniški pohod 
Krekove konjenice po me-
jah občine Sevnica. Na oko-
li 150 kilometrov dolgo pot 
se je podalo 15 konjenikov, 
jezdili so tri dni.

Konjenike je pot prvi dan vo-
dila od Šentjanža do Malkov-
cu in dalje skozi Primož, Zavra-
tec, Rovišče in Arto do Blance, 
kjer so prenočili. Naslednji dan 
so nadaljevali skozi vas Krajna 
Brda, Selce, Stranje, Podskali-
ca in Podgorje do druge nočit-
ve na Okroglicah. Tretji dan je 
sledil spust z Okroglic do Loke 
pri Zidanem Mostu in od tam 
dalje do Vrhovega, kjer je sledil 
vzpon do Novega Grada in da-
lje do Brunka in Leskovca pro-
ti končnemu cilju – Šentjanžu.

»Vreme je čudovito, pot veči-
noma poteka po gozdnih po-
teh in preko pašnikov, včasih 
tudi po makadamski poti in tu 
pa tam po asfaltni cesti. Ljud-
je nas povsod lepo sprejmejo, 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Pevski zbor Društva podeželskih žena 
Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki je 20. maja na vrtu tamkaj-
šnjega bara Aroma Cafe pripravil koncert z naslovom »Pa zapoj-
mo eno po kustajušku«. Potem ko so kostanjeviške pevke v mi-
nulih letih že pele po malenško, oštrško, orehovško in vodeniško, 
se je enajsterica pevk pod vodstvom Mojce Jevšnik letos odlo-
čila za koncert v občinskem središču, kjer se je pred 22 leti za-
čela njihova pevska zgodba. S pevkami je zapel tudi podmladek 
– osmerica pevk iz mladinskega pevskega zbora kostanjeviške 
šole, predstavila se je tudi otroška folklorna skupina pod mentor-
stvom Martine Perašin. Že stalnica koncertov kostanjeviškega 
zbora pa je omizje domačinov, s katerimi se povezovalka Meli-
ta Skušek pogovarja o zgodovini kraja in njegovih posebnostih 
ter zanimivih spominih sogovornikov. Tokrat so jih za številčno 
občinstvo z njo odstirali Drago Jordan, Vera Koljančič, Magda 
Bršec, Toni Bizjak in Slavica Tomše. P. P.

Letos so pele »po kostajušku«

Omizje Kostanjevičanov in pevke v ozadju

Pohod na iskrem vrancu

kar je za nas neke vrste spod-
buda, da s tem nadaljujemo. 
Danes je tretji dan, kar smo na 
poti, in še nekaj ur nas loči, ko 
bomo spet doma,« je pripove-
doval stotnik Krekove konje-
nice Franc Strnad v parku 
Trubarjevega doma v Loki pri 
Zidanem Mostu, kjer so ime-
li jezdeci in konji enourni po-
stanek. Stanovalke in stanoval-
ci doma ter krajanke in krajani 
so bili obiska veseli, domača 
gostinka pa je goste pred vho-

dom v park pričakala s kozar-
cem šampanjca, v katerem je 
bila še rdeča jagoda. Za konje 
so v parku pripravili vodo in 
sočne jabolčne krhlje. »Vse po-
hvale za takšen podvig,« je de-
jala ena izmed obiskovalk, ko 
je gladila črnega vranca, med-
tem ko se je njena hči preizku-
šala v ježi pod vodstvom člana 
Krekove konjenice. Navduše-
nje je izrazil tudi predsednik 
loške krajevne skupnosti Jan-
ko Metelko.  S. Radi

Članom Krekove konjenice so na tridnevnem konjeniškem po-
hodu po mejah občine Sevnica pripravili v Loki pri Zidanem 
Mostu prijetno dobrodošlico. 
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