
 

V povezovanju 
je moč …

… je bilo med drugim slišati na tradicionalnem sre-
čanju vseh šestih posavskih županov s predstavni-
ki medijskih hiš, ki že vrsto let poročajo o njihovem 
delu in odločitvah. Ravno tradicija tovrstnih srečanj 
– letošnja gostiteljica je bila krška občina – izka-
zuje enotnost in sodelovanje med župani, kar je za 
razvoj regije še kako pomembno.
 Stran 3

Protipoplavne rešitve
za Kostanjevico

Na območju Kostanjevice na Krki z okolico v okvi-
ru projekta Danube Floodplain iščejo idejne rešit-
ve za ureditev obstoječih naravnih poplavnih po-
vršin za razlivanje viška voda nanje. Znane naj bi 
bile do sredine naslednjega leta, nato sledi njiho-
va uresničitev.

 Stran 7

Brezplačno svetovanje
V okviru skupnega projekta posavskih občin VA-
RUJVODO so začele delovati brezplačne svetoval-
ne pisarne, kjer lahko izveste vse o izbiri, obra-
tovanju in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih 
naprav. Občine na območjih razpršene poselitve, 
kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega sis-
tema, sofinancirajo vgradnjo malih čistilnih naprav.

 Stran 5
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 7. marca.

MOST BO JUTRI ODPRT – Kot smo (do zaključka redakcije sicer še neuradno, a zanesljivo) izvedeli, 
bo jutri, 22. februarja, predvidoma v dopoldanskem času odprtje novega mostu čez reko Savo pri 
Žadovinku, ki naj bi se ga udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Gradnja skoraj 
300 metrov dolgega mostu, ki se je začela v začetku leta 2017, je skupaj z gradnjo krožišča na desnem 
bregu Save in navezavo na lokalno cesto pri Megadomu stala 5,5 milijona evrov, od tega je Direkcija 
RS za ceste prispevala 4,2 milijona evrov, Občina Krško pa 1,3 milijona evrov. Most je že nekaj časa 
praktično zgrajen in marsikdo se je medtem po njem že sprehodil, tudi skupina leskovških vrtičkarjev, 
ki smo jo tam srečali v teh sončnih, skorajda že spomladansko toplih dneh.  Foto: Peter Pavlovič
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KRŠKO – Za zadnji dan v februarju je krški župan mag. Miran 
Stanko sklical 3. redno sejo občinskega sveta, za katerega je prip-
ravljen obsežen dnevni red. Med drugim bodo svetniki obravna-
vali sveženj točk, ki se nanašajo na letni program delovanja go-
spodarskih javnih služb, ki jih izvaja družba Kostak na področjih 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode, zbiranja in obdelave odpadkov, upravljanja 
pokopališč in izvajanja 24-urne dežurne službe. Svetniki se bodo 
seznanili tudi z delom medobčinskega redarstva v letu 2018, s 
predlogom letnega programa izobraževanja v sklopu Ljudske 
univerze Krško, s predlaganimi osnutki opremljanja zemljišč na 
območju zazidalnega načrta Dorc v Brestanici, odmere komunal-
nega prispevka na območju občine, porabe sredstev proračunske 
rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč idr. Imenovali bodo 
predstavnike lokalne skupnosti v upravni odbor Sklada za finan-
ciranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz 
NEK, v svet Kulturnega doma Krško in Ljudske univerze Krško 
ter imenovali Svet za sobivanje v občini Krško. Na tem mestu iz-
postavljamo še sofinanciranje ureditve sobe za vodenje narav-
nih porodov v brežiški bolnišnici, za kar je predvidenih 10.000 
evrov, in predstavitev stališč Občine Krško glede načel skupnega 
odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.
 B. M.  

Na tretji seji obsežen dnevni red

KRŠKO – Družba Kostak d.d., katere največji 
lastnik je s 43 % Občina Krško, ostali večji la-
stniki pa so zasebniki, je v zadnjih letih močno 
razširila svojo dejavnost. Poleg široke palete 
komunalnih storitev in uspešnega razvoja na 
področju gradbeništva je leta 2010 z nakupom 
družbe Ansat d.o.o ter pridobitvijo koncesije 
na krškem kabelskem sistemu vstopila tudi na 
področje telekomunikacijskih storitev in zače-
la s pripravo lokalnega televizijskega progra-
ma pod imenom Ansat TV. Pred dnevi pa je bilo 
na straneh spletnega medija ePosavje.com, ka-
terega odgovorni urednik je Blaž Šunta, mo-
goče prvič tudi uradno prebrati, da je »nosi-
lec projekta družba Ansat TV d.o.o.«, ki jo vodi 
Tomi Horvat in je ena izmed osmih hčerinskih 
družb Skupine Kostak. V razvidu medijev, ki ga vodi Ministr-
stvo za kulturo RS, sprememba lastništva ali izdajatelja ePo-
savje za zdaj še ni bila vpisana.
 S. Mavsar

Kostak širi medijsko dejavnost?

Na seji, ki jo je vodil dr. Anže 
Logar (SDS), je predsednik 
NO Sklada mag. Matjaž Vodu
šek na kratko povzel poroči-
lo in med drugim povedal, da 
so prihodki Sklada v letu 2017 
znašali 12,6 milijona evrov, 
od česar je bil prispevek GEN 
energije 8,9, prihodki iz obre-
sti in dividend pa 3,7 milijona 

evrov. Odhodki so bili v glav-
nem namenjeni občini Krško 
za nadomestilo za omejeno 
rabo prostora (5,8 milijona) 
in agenciji ARAO (3 milijone). 
Sklad, v katerem je bilo ob kon-
cu leta 2017 na voljo 198,2 mi-
lijona evrov, je za lastno poslo-
vanje porabil 480.000 evrov. 
Vodušek je ocenil, da je bilo 
poslovanje Sklada zakonito in 
uspešno, vendar je opozoril, da 
glede na sedanje stanje »Skla-
du ne bo uspelo zagotoviti vseh 
sredstev za razgradnjo«.

Direktor Uprave RS za jedr-
sko varnost dr. Andrej Stri
tar je povedal, da sta varno-
stni in ekonomski vidik pri tej 
problematiki tesno povezana. 
»Zgodovina zadnjih 10 ali 15 
let nas uči, da smo lahko zaskr-
bljeni, ker je bil planiran donos 
4,29 %, dosežen pa je bistve-
no nižji, pri čemer se razmere 
na trgu samo še slabšajo.« To 
po njegovem terja tehten raz-
mislek o višini prispevka, ki ga 
zdaj plačuje GEN energija (v vi-
šini 3 evre za megavatno uro). 
Kot glavni razlog za desetletne 
zamude pri gradnji odlagališča 
NSRAO je navedel sam zakon o 
Skladu, po katerem vrsta (dr-
žavnih) institucij tako ali dru-

gače soodloča in vodi postop-
ke (ARAO, Sklad, ministrstva).

O slednjem je poslanec Zvon
ko Černač (SDS) dejal, da 
»smo tik pred gradnjo skla-
dišča že zadnjih deset let in 
bomo očitno tik pred gradnjo 
še naslednjih deset let, če se 
ne bo nekaj spremenilo na ni-
vojih odločanja in uveljavljanja 
odgovornosti«. Mag. Bojana 
Muršič (SD) je kot poslan-
ka in državljanka zaskrblje-
na nad poročilom, v katerem 
»nadzorni odbor že vrsto let 
ugotavlja, da bi morala biti 
opravljena revizija programa 
razgradnje NEK. Če je zakon-
sko določeno, da mora biti re-
vizija opravljena vsakih 5 let, 
ne vem, kje so tu odgovorno-
sti, zakaj to ni bilo opravljeno? 
Mogoče komu to ustreza?«

V zvezi s poročilom je obsež-
no razpravljal posavski posla-
nec Dušan Šiško (SNS), ki je 
dejal, da se iz poročila že na 
daleč vidi, da Sklad ne more 
opravljati svoje vloge, ker ne 
zbira dovolj denarja. Menil 
je, da poslovanja ne moremo 
oceniti za uspešno, če Sklad 
ne dosega načrtovanih dono-
sov in če se njegova prva na-

loga, kot je izgradnja odlaga-
lišča NSRAO, še po 25 letih ni 
realizirala. 

Na nekatera vprašanja je od-
govoril Leon Kegelj iz ARAO, 
ki je potrdil težave s finan-
ciranjem letnih načrtov dela 
ARAO, saj zaradi zamud pri 
sprejemanju le-teh agencija le 
slabo polovico leta razpolaga s 
sredstvi. Glede stanja projekta 
odlagališča NSRAO je poskušal 
biti optimističen, saj »Republi-
ka Hrvaška ima samo načrte, 
mi bomo pa, če bo šlo vse nor-
malno po načrtih, imeli (letos) 
tudi že gradbeno dovoljenje 
in lahko začeli graditi«. Ven-
dar pa je Kegelj s tem posre-
dno priznal, da sta lastnici NEK 
glede NSRAO daleč narazen, na 
kar je znova opozoril poslanec 
Šiško: »Po mnenju SNS je naj-
večji problem neurejen odnos 
s Hrvaško. Mi bi morali vedeti, 
koliko denarja imajo v resnici 
oni in predvsem, kaj bo z nji-
hovim delom odpadkov! Imeli 
bomo situacijo, da bo sloven-
ski del odpadkov morda res v 
odlagališču, hrvaški pa bo os-
tal v elektrarni. Mislim, da Vla-
da in vse službe to vprašanje 
že vrsto let podcenjujejo!« 
 S. Mavsar

Poslovanje v redu, denarja premalo

Predlog nove Strategije razvo-
ja intenzivne medicine v RS 
med drugim Splošno bolnišni-
co Brežice opredeljuje kot lo-
kalno in ne več kot regional-
no bolnišnico, kar po besedah 
direktorice SB Brežice Anice 
Hribar pomeni, da bi po no-
vem namesto zdravljenja pa-
cientov na oddelku za inten-
zivno medicino slednje samo 
primerno oskrbeli in jih poši-
ljali na zdravljenje v druge bol-
nišnice. »Sprejeta strategija bi 
pomenila, da bi imeli zagotov-
ljenega manj kadra za oskrbo 
teh pacientov, kar posledično 
pomeni seveda tudi manj de-
narja in bistveno slabšo oskr-
bo pacientov na sekundarnem 
nivoju,« je povedala v izjavi 
za medije pred sejo in doda-
la, da strategijo razumejo, da 
se, v kolikor pacient potrebuje 
daljšo oskrbo od 24 ur, takšne-
ga pacienta premesti v drugo 
bolnišnico. Strategija po na-
vedbah Hribarjeve predvideva 
zagotavljanje zdravnika samo 
osem ur dnevno, preostanek 
pa pripravljenost na domu, 
»kar je za organizacijo dela v 
brežiški bolnišnici nemogo-
če, saj potrebujemo zdravnika 
ves čas glede na to, da imamo 
kirurški in interni oddelek ter 
urgentni center, katerih paci-

Glede bolnišnice nič dokončnega
BREŽICE – 11. februarja se je na izredni seji sestal Svet regije Posavje, ki mu trenutno predseduje brežiški žu
pan Ivan Molan. Na dnevnem redu je bila samo ena točka, in sicer uskladitev stališč glede Strategije razvoja 
intenzivne medicine v RS. Tri dni pozneje je o tej tematiki potekala še nujna seja odbora za zdravstvo v DZ.

enti so največji uporabniki in-
tenzivne medicine«. Hribarje-
va je še dodala, da je problem 
strategije, da ne opredeljuje, 
kam naj bi paciente z oddelka 
za intenzivno nego sploh pre-
važali in tudi ne na kakšen na-
čin. »To pa je za SB Brežice ab-
solutno nesprejemljivo, ker 
imamo dokaj slabe izkušnje s 
premeščanjem pacientov na 
kateri koli nivo v državi. Veli-
kokrat se namreč zgodi, da nas 
višji centri prosijo za preme-
stitev pacientov, ki so iz našega 
okolja, nazaj v brežiško bolni-
šnico, saj je pomanjkanje pros-
tora v nekaterih drugih bolni-
šnicah pereče.« Po njenem je 
njihov očitek tudi ta, da sploh 
niso bili povabljeni k pripra-
vi strategije: »Ocenjujemo, da 

bi morale biti bolnišnice, ki se 
jih takšne spremembe dotika-
jo – v tem primeru so to Bre-
žice, Trbovlje in Ptuj –, vklju-
čene v razpravo, predvsem pa 
pogrešamo analizo dejanske-
ga stanja, ki je sicer narejena, 
a v strategiji ni predstavlje-
na.« SB Brežice ima sicer sko-
raj 360 zaposlenih, od tega je 
60 zdravnikov in 40 speciali-
stov, s svojimi storitvami pa 
oskrbuje približno 70.000 pre-
bivalcev iz Posavja.

Svet regije Posavje je na seji 
poenotil svoja stališča, ki so jih 
podprli tudi posavski poslanci, 
od njih sta bila prisotna Igor 
Zorčič in Tomaž Lisec, slednji 
je bil tudi sklicatelj nujne seje 
odbora za zdravstvo. Vseh šest 

posavskih županov je soglasno 
potrdilo štiri sklepe, med dru-
gim so zahtevali širšo in teme-
ljito javno razpravo glede stra-
tegije, da naj Ministrstvo za 
zdravje do konca leta zagotovi 
denar za končanje že potrjene-
ga oddelka intenzivne terapi-
je in rentgenološkega oddelka 
nad Urgentnim centrom Bre-
žice ter da naj ministrstvo v 
brežiški bolnišnici zagotovi 
izvedbo dodatnih programov 
za skrajšanje čakanja v bolni-
šnicah in zagotovi denar za op-
ravljeno čezmerno delo breži-
škega urgentnega centra med 
letoma 2014 in 2017. O skle-
pih so nato glasovali v parla-
mentarnem odboru, njegove 
seje so se udeležili tudi pred-
stavniki iz Posavja. Odbor za 
zdravstvo je večino predlaga-
nih sklepov zavrnil, kljub temu 
so sprejeli dva pomembna, in 
sicer da bodo predlog strategi-
je ponovno usklajevali, tokrat 
bodo po zagotovilih priprav-
ljavcev tega dokumenta vklju-
čene tudi bolnišnice in občine. 
Sprejet je bil tudi sklep, s kate-
rim bo ministrstvo zagotovilo 
sredstva za dokončanje inve-
sticije nad UC Brežice, nam je 
pojasnil župan Ivan Molan, ki 
je bil tudi na nujni seji odbora.
 Rok Retelj

Poslanca Zorčič in Lisec ter direktorica SB Brežice Hribarjeva 
na izredni seji Sveta regije Posavje

Blaž Šunta

Tomi Horvat

V Državnem zboru o Skladu za financiranje razgradnje NEK

LJUBLJANA/KRŠKO – Na 4. redni seji Komisije za nadzor javnih financ, ki je bila pred tednom dni v Držav
nem zboru, so se poslanci med drugim seznanili s poročilom Nadzornega odbora Sklada za financiranje 
razgradnje NE Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NE Krško v letu 2017.

LJUBLJANA – 50 predstavnikov otrok in spremljevalcev iz osnovnih šol občin Krško in 
Kostanjevica na Krki se je 12. 2. 2019 udeležilo strokovne ekskurzije, ki jo je že triindvajsetič 
organizirala Zveza prijateljev mladine Krško. Mladi so si najprej ogledali Hišo Evropske unije 
v Ljubljani, nato so se odpravili v Državni zbor RS, kjer jih je pred vstopom pozdravil poslanec 
iz Krškega Dušan Šiško (na fotografiji). V avli pred veliko dvorano je mlade nato sprejel in 
nagovoril predsednik DZ RS mag. Dejan Židan (foto: ZPM Krško).

RADEČE – 1. marca se bo na svoji tretji redni seji v prostorih sej-
ne sobe radeške občinske uprave sestal tukajšnji občinski svet. 
Osrednja tema bo obravnava osnutka proračuna za leto 2019. 
Največji delež prihodkov v proračunu predstavlja povprečnina 
na posameznega prebivalca v občini, ki za letošnje leto znaša 
573,50 evra, kar predstavlja za občino Radeče 2.605.982 evrov. 
V strukturi proračuna, ki za letošnje leto znaša slabih pet milijo-
nov evrov je 40 % sredstev namenjenih za investicije. Med njimi 
je načrtovana izgradnja varne poti do JZ OŠ Marjana Nemca Ra-
deče, večnamenskega doma in pločnika na Jagnjenici, kanaliza-
cijske infrastrukture in vodovoda, za kar se bodo pridobila tudi 
sredstva EU. Na seji bodo obravnavali tudi ceno programov v ra-
deškem vrtcu, podali naj bi soglasje za direktorja RRA Posavje. 
Več o seji v naslednji številki časopisa.  S. R.

Osrednja tema bo proračun
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Krško: vzpostavili bodo 
podjetniški inkubator

Gostitelj letošnjega sreča-
nja krški župan mag. Miran 
Stanko je minulo leto oce-
nil kot investicijsko uspeš-
no, temu pa sledi tudi letošnji 
proračun, ki ga je krški občin-
ski svet potrdil konec pretekle-
ga meseca. V njem je ob dobrih 
40,6 milijona evrov prihodkov 
načrtovanih okoli 41,4 milijo-
na evrov odhodkov, od tega za 
investicije 17 milijonov evrov. 
8,6 milijona evrov ali dobra 
polovica sredstev v letošnjem 
investicijskem ciklusu obči-
ne bo namenjenih vlaganjem 
v prometno infrastrukturo, 
med temi pa izstopa dokonča-
nje del na izgradnji obvozni-
ce Krško. Medtem ko je tretji 
krški most predviden za otvo-
ritev že konec tega tedna, naj 
bi bil po županovih besedah 
odsek proti tovarni Vipap pre-
dan namenu v mesecu juniju, 
južni krak obvoznice na obmo-
čju Žadovinka pa predvidoma 
do konca letošnjega oktobra. 
Ob prenovah več občinskih 
odsekov bo občina namenila 
dodatnih 200.000 evrov tudi 
za obnovo cest JP 2, ki so sicer 
v pristojnosti urejanja krajev-
nih skupnosti. Med vlaganji 
na tem področju je Stanko iz-
postavil tudi izgradnjo več ko-
lesarskih odsekov, in sicer med 
Krškim in Kostanjevico na Krki 
ter Krškim in Kozjem, skozi So-
telsko in na Senovem. V leto-
šnjem letu je tudi predvidena 
ponovna postavitev nadho-
da nad železnico pri Vipapu, 
v neposredni bližini katerega 
bo urejeno tudi Park in ride 
parkirišče, kar pomeni: parki-
raj vozilo in nadaljuj peš ali z 
mestnim avtobusom. Za potre-
be spodbujanja gospodarstva 
bo občina v starem mestnem 
jedru mesta vzpostavila Pod-

jetniški inkubator za start-up 
podjetja, glavnina sredstev na 
področju kmetijstva pa bo na-
menjena komasaciji na obmo-
čju Velikega Podloga ter komu-
nalnemu opremljanju ostalih 
naselij na Krškem polju, Raki 
in na Senovem. Velik kolač in-
vesticijskih sredstev bo name-
njen tudi za vlaganja v šolsko, 
predšolsko vzgojo in kulturo. 
Glavnina aktivnosti na podro-
čju le-te bo namenjena obno-

Prvi možje posavskih občin o načrtih za leto 2019
SREMIČ – Župani vseh šestih posavskih občin so 15. februarja v gostišču Tri lučke na Sremiču pred novinarji, uredniki, snemalci in drugimi predstavniki medij
skih hiš, ki poročajo o dogajanju v Posavju, predstavili dosežke v minulem letu ter tudi cilje in načrte za letošnje, ki prinaša kar nekaj večjih in pomembnih na
ložb po občinah. Ob zahvali »sedmi sili« za poročanje je bilo tudi rečeno, da »dobronamerne vzpodbude s strani medijev vedno pridejo prav«.

vi in izgradnji prizidka k Valva-
sorjevi knjižnici, sicer pa bo na 
Senovem stekla novogradnja 
vrtca, v Koprivnici pa prizid-
ka k tamkajšnji šoli in preno-
va šolske kuhinje (več o načr-
tovanih investicijah občine na 
strani 20).

Brežice: manjša dinamika 
izvajanja investicij

Kot je izpostavil brežiški žu-
pan Ivan Molan, bodo v tem 
letu nadaljevali z lani začeti-

mi investicijami, ki so načrto-
vane za obdobje dveh let (npr. 
obnova železnega mostu, kro-
žna cesta okoli pokopališča, 
nekaj pločnikov). Pred nji-
mi je še obravnava predloga 
in sprejem proračuna za leti 
2019 in 2020 – to naj bi se po 
njegovih predvidevanjih zgo-
dilo nekje konec aprila. Gle-
de na proračunska sredstva, 
ki jih bo imela občina na raz-
polago, je predvidena manjša 
dinamika investicij od prvotno 
načrtovane – verjetno za mili-
jon manj naložb kot lani, ko je 
bilo investicijam namenjenih 
8,5 milijona evrov. Na podro-
čju šolstva bodo pričeli z grad-
njo vrtca pri OŠ Artiče, kar ne-
kaj sredstev bodo namenili za 
čiščenje odpadnih voda, pri če-
mer je za gradnjo kanalizaci-

je na vrsti Krška vas. V načr-
tih je gradnja kolesarskih stez, 
pri čemer že pridobivajo pro-
jektno dokumentacijo za ste-
zi na relaciji Brežice–Dobova 
ter Brežice–Krška vas in Bre-
žice–Čatež ob Savi (kolesar-
ska navezava od gradu preko 
starega mostu do Čateža in Kr-
ške vasi), za kateri so pridobi-
li tudi evropski denar. V tem 
letu župan pričakuje tudi veli-
ko pogovorov v zvezi z novim 

mostom čez Savo, ki naj bi se 
začel graditi leta 2020, in nad-
vozom Brezina. V njihovih na-
črtih je tudi iskanje ustreznih 
razpisov za pridobivanje doda-
tnih sredstev za projekte, tudi 
za ureditev nekdanjega Doma 
upokojencev Brežice in vodne-
ga centra ob HE Brežice. Tudi 
na področju turizma bodo mo-
rali po njegovih besedah raz-
misliti, kako še bolj promo-
virati turistično destinacijo, 
povečati število nočitev in tu-
ristov, jih dlje časa zadržati v 

občini in širiti posteljne kapa-
citete (v zadnjih letih je števi-
lo sobodajalcev s 40 naraslo 
že na 100). Molan je omenil, 
da je živahno tudi v industrij-
skih, poslovnih in obrtnih co-
nah po občini, kjer trenutno 
poteka gradnja kar treh objek-
tov, načrtujeta pa se še dva. Ne 
nazadnje pa zaradi novih poli-
tičnih razmerij in politike de-
litve dodaten izziv predstavlja 
tudi delo občinskega sveta, je 
še navedel.

Sevnica: začetek celovite 
ureditve Kvedrove ceste

Župan sevniške občine Sreč
ko Ocvirk verjame, da bodo 
tudi v letu 2019 v občinskem 
proračunu ter finančnih in po-
slovnih načrtih vseh proračun-

skih uporabnikov oblikovali 
vzdržne in realne rešitve za ce-
lotno proračunsko in poslovno 
leto. Predlog proračuna glede 
na znane finančne okvirje zna-
ša okrog 17,4 milijona evrov. 
Cilj je med drugim zagotavlja-
nje dobrega standarda javne 
infrastrukture in programov 
javnih služb, vključena je pod-
pora kmetijstvu in turizmu, 
prosta investicijska sredstva 
se namenjajo tudi za odkup ze-

mljišč za nadaljnje umeščanje 
projektov in prostorsko načr-
tovanje. Ena izmed potrebnih 
ureditev je boljša povezanost 
Sevnice z glavnimi prometni-
mi koridorji, zato je med na-
črtovanimi projekti umesti-
tev mostu na Log, nadvoz na 
Blanci in podvoz v Boštanju 
ter nadvoz na Savsko cesto 
v Sevnici, obnova mostu čez 
Savo, rekonstrukcije držav-
nih cest Šentjanž–Glino in Ra-
deče–Loka–Breg ter krepitev 
kolesarske mreže. Eden več-

jih projektov v letošnjem letu 
bo celovita ureditev Kvedrove 
ceste v sevniškem mestnem 
središču, in sicer od avtobus-
ne postaje do železniške posta-
je z ureditvijo pločnikov, javne 
razsvetljave in parkirišča (pro-
jekt je sicer usklajen z idejno 
zasnovo širše ureditve obmo-
čja sevniške železniške posta-
je za prihodnja leta). V pripra-
vi je projektna dokumentacija 
za pridobitev gradbenega do-
voljenja za gradnjo kanaliza-
cije in čistilne naprave v Loki 
pri Zidanem Mostu, na Blan-
ci in v Krmelju. V načrtu je še 
priprava projektne dokumen-
tacije za ureditev odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda za 
Šentjanž. Največja investicija 
bo obnova sevniškega bazena, 
ki je več kot 30 let služil svoje-
mu namenu. Naročen je kon-
servatorski načrt za staro sev-
niško mestno jedro, ki je pod 
spomeniškim varstvom in ka-
terega vrednost je ocenjena na 
okoli 15 tisoč evrov. Po Ocvir-
kovih besedah je njihova želja 
in potreba, da nekaj objektov 
v tem delu mesta odstrani-
jo in delno preuredijo. Dodal 
je, da je v starem mestnem je-
dru ena zelo kritična prometna 
točka predvsem za kolesarje in 
pešce.

Bistrica ob Sotli: 
vlagali bodo v podjetništvo

Župan občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak je dejal, da je 
podeželje izredno pomembno, 
njihova občina je bivanjsko 
razpršena. Občinski proračun 
znaša 1,8 milijona evrov, za-
dovoljen pa je s pridobljenimi 
sredstvi iz evropskih skladov, 
ki jih je bilo za 4 milijone evrov. 
Za letošnje leto daje poudarek 
pripravi projektne dokumen-
tacije na področju vodooskr-
be, pridobitvi dokumentaci-
je za telovadnico, kjer naj bi 

bil projekt izveden v nasled-
njih nekaj letih. Z optičnim 
omrežjem bodo pokrili preos-
talo četrtino občine. Zagotoviti 
nameravajo sredstva za inter-
vencije v kmetijstvu in gozdar-
stvu, usmerjeni bodo v novo-
gradnjo manjkajočih cestnih 
odsekov, sanirali bodo javne 
ceste, lokalne poti in plazove. 
Izboljšati nameravajo prome-
tno varnost, škodljive vplive 
prometnega sistema na oko-
lje. Uredili so center za ločeno 
zbiranje odpadkov. Nadaljeva-

li bodo z izgradnjo kanaliza-
cijskega omrežja, uredili bodo 
Bratuševo hišo, sodelovali v 
projektu Zelena doživetja Po-
savja, uredili bodo knjižnico in 
kulturni dom, kar bo eden več-
jih projektov. V slednjem bodo 
prostor pridobila tamkajšnja 
društva. Na osnovni šoli bodo 
opravili investicijsko vzdrže-
vanje. Debelak je povedal, da 
imajo eno najboljših šol v Slo-
veniji. Izboljševali bodo bival-
ne in delovne pogoje, ker že-
lijo privabiti mlade družine. 
Trend upadanja rojstev se je 
ustavil, zdaj upajo, da se po-
novno dvigne. Mladim podje-
tnikom bodo namenili finanč-
ne spodbude in jim omogočili 
pridobitev pogojev za odpira-
nje novih delovnih mest, zato 
bodo financirali investicije v 
podjetništvo.

Kostanjevica na Krki: 
zadolževanju se ne bodo 
mogli izogniti

Kostanjeviški župan Ladko 
Petretič je naštel projekte, ki 
jih načrtujejo v letu 2019 in 
so v proračunu, ki je še v javni 
obravnavi. Med drugim bodo 
izvedli energetsko sanacijo 
osnovne šole in obnovo mo-
zaika »Bitka na Krškem po-
lju« na zgradbi šole, zamenjali 
parket v šolski telovadnici (če 
bodo uspešni na razpisu Fun-
dacije za šport) ter vzporedno 
s tem uredili tudi objekt sta-
re šole v Kostanjevici z zuna-
njo ureditvijo, nadaljevali po-
govore z Župnijo Kostanjevica 
na Krki o odkupu »starega fa-
rovža« (po Petretičevih be-
sedah njegova cenitev znaša 
214 tisoč evrov), začeli z od-
kupom zemljišč za regionalno 
kolesarsko povezavo Krško–
Kostanjevica na Krki, nadalje-
vali s pridobivanjem projek-
tne dokumentacije za obnovo 
Grajske ceste s komunalno in-

frastrukturo, pričeli z izgra-
dnjo postajališča za avtodo-
me, postavili zbirni center za 
sanitarno deponijo ločenih od-
padkov pri ČN Kostanjevica na 
Krki, nadaljevali s spremem-
bami OPN, obnovo vodovodov 
in ostale gospodarske infra-
strukture, pričeli s komunal-
nim urejanjem novih naselij na 
Ljubljanski cesti in v Globoči-
cah, če bodo stavbna zemljiš-
ča prodana, dokončno uredi-
li prostor za raztros pepela na 
pokopališču v Kostanjevici ter 
sofinancirali delovanje javnih 
zavodov, društev, obnove fa-
sad, MKČN itd. Petretič je pou-
daril, da je neizogibno dejstvo, 
da se bo morala občina ponov-
no dolgoročno zadolžiti zaradi 
kritja investicij, ki jih je za več 
kot 2 milijona evrov. Predvide-
no je zadolževanje v višini 420 
tisoč evrov.

Radeče: revitalizacija 
ribnika na Hotemežu

V uvodnem delu svojega na-
govora je župan občine Rade-
če Tomaž Režun izrazil vese-
lje, da je v novem mandatnem 
obdobju ostal sestav posavskih 
županov nespremenjen. V na-
daljevanju je predstavil neka-
tere nove načrte, ki naj bi iz-
boljšali kakovost življenja v 
radeški občini. Eden izmed 
njih je sanacija cestišča in ure-
ditev pločnika med naselje-
ma Jagnjenica in Stari Dvor, 
ob tem bo zgrajen tudi nov 
krak sistema javne razsvetlja-
ve. Ureditev pločnika in jav-
ne razsvetljave je načrtova-
na tudi v Radečah, in sicer na 
relaciji Trg–Šolska pot–Gaj. V 
okviru projekta Posavski ribji 
krog bo potekala revitalizacija 
hotemeškega ribnika z uredi-
tvijo kaštne pregrade in ribo-
lovne trase za invalide ter ure-
ditev didaktičnega kroga okoli 
ribnika z vzpostavitvijo inter-
pretacijskih točk. Leto 2019 
bo minilo tudi v pripravah na 
projekt dograditve kanalizacij-
skega sistema Radeče pod ime-
nom Odvajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju srednje 
Save – Občina Radeče. Gre za 
projekt iz dogovora za razvoj 
regij, v okviru katerega se bos-
ta v primeru uspešne pridobi-
tve kohezijskih sredstev v letih 
2020 in 2021 uredila kanali-
zacijski sistem v naselju Kra-
kovo in S-kanal ob reki Savi, 
opravljena bo prevezava na 
Titovi ulici, zgrajena pa bosta 
tudi nova kanalizacijska kraka 
v spodnjem Močilnem in Pr-
novšah. Vrednost izvedbe je 
1,2 milijona evrov. Pomemb-
na bo tudi celovita prenova 
državne ceste Radeče–Zidani 
Most, ki naj bi se pričela sep-
tembra. O osnutku proračuna 
bo radeški občinski svet raz-
pravljal 1. marca in župan ra-
čuna, da bo le-ta konec marca 
tudi potrjen.

 Rok Retelj, Bojana Mavsar, 
 Smilja Radi, Marija Hrvatin

Franjo Debelak, Ivan Molan in mag. Miran Stanko Ladko Petretič, Tomaž Režun in Srečko Ocvirk

Predstavniki »sedme sile«, ki dnevno poroča o dogajanju v Posavju
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NESREČE NA PARKIRIŠČU, CESTI IN TIRIH – 18. 2. ob 12.30 je 
na enem izmed parkirišč v Brežicah 24-letni voznik osebnega 
vozila pri vzvratni vožnji trčil v 63-letno peško. Lažje poškod-
be so ji oskrbeli v brežiški bolnišnici. 16. 2. so policisti okoli 
19. ure obravnavali prometno nesrečo na cesti med Sevnico in 
Planino. Njen povzročitelj je bil 55-letni voznik osebnega vozi-
la, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče v času, ko je po 
njem pravilno pripeljala 44-letna voznica. Povzročitelj je vozil 
brez veljavnega vozniškega dovoljenja in imel v litru izdihane-
ga zraka več kot 1 mg alkohola. Istega dne je nekaj pred 10. uro 
v naselju Gornje Brezovo na železniškem prehodu osebno vozi-
lo zdrsnilo na železniške tire in tam obstalo. Vozilo so uspeli še 
pred prihodom gasilcev s tirov umakniti prisotni, v času odstra-
nitve vozila pa je bil železniški promet na tem delu ustavljen. 

KO ALKOTEST IN MERILNIK HITROSTI POKAŽETA PRE
VEČ – V nočnih urah 10. 2. so policisti v Veliki vasi pri Krškem 
ustavljali voznika osebnega vozila, ki se sprva ni zmenil za nji-
hove znake, zatem pa bržkone ugotovil, da si z vožnjo situacijo 
le poslabšuje in zaustavil vozilo. Ker je preizkus vinjenosti po-
kazal, da ima 29-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,83 mg 
alkohola, so ga odpeljali v prostore za pridržanje, z vsemi nje-
govimi kršitvami pa seznanili sodišče. Kakor tudi s kršitvami 
voznika, ki so mu policisti v naselju Veliko Mraševo, kjer je hit-
rost omejena na 50 km/h, izmerili 119 km/h. Prepovedali so 
mu nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje. Za to krši-
tev si kršitelj prisluži 18 kazenskih točk in globo v višini 1200 €. 

TATVINI V KRŠKEM – 18. 2. zvečer so storilci v eni izmed 
krških prodajaln ukradli več parov športne obutve in pobeg-
nili. Policisti so tri osumljence, stare med 19 in 21 let, na pod-
lagi opisa izsledili v okolici Krškega in zasegli ukradeno robo, 
ki so jo med begom z vozilom odvrgli. Med 8. in 9. 2. je nezna-
nec med odsotnostjo stanovalcev vlomil skozi vrata terase v 
hišo na Humekovi ulici v Krškem in si prisvojil denar in kamero. 

PRESTREGLI ILEGALCE – Policisti na MMP Obrežje so 15. 2. 
med kontrolo tovornih vozil različnih prevoznikov in registr-
skih oznak v njihovem podvozju ali med tovorom odkrili skup-
no 12 tujcev, od tega osem Afganistancev in štiri Pakistance. 
Istega dne so sevniški policisti v Sevnici prestregli tudi štiri dr-
žavljane Alžirije. Zbrala: B. M.

Franc Gajski, Velika Dolina: Pošta mi že od 
nekdaj veliko pomeni. Ukinjanja pošt ne pod-
piram, pri nas na Jesenicah zaenkrat še ostaja 
in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Na pismo-
noše se človek z leti res navadi in opažam, da jih 
je premalo in so preobremenjeni, saj se jim ved-
no mudi in nimajo časa, da bi z njimi spregovoril 

vsaj nekaj besed. Z njimi imam same dobre izkušnje.

Alenka Bedrač, Senovo: Ukinjanje poštnih 
poslovalnic v manjših krajih ne prinaša niče-
sar dobrega, predvsem za starejše ljudi, ki tež-
ko odidejo v drug kraj, da opravijo katero izmed 
poštnih storitev. Moti me, da je pošta v našem 
kraju ob sobotah zaprta, kajti marsikdo med te-
dnom ne utegne iti na pošto, poleg tega je za po-

što neprimeren tudi deljen delovni čas.

Jožefa Zorič, Mali Trn: Osebno zelo pogre-
šam pošto, ki so jo ukinili v starem delu Krške-
ga. Uporabljam namreč berglo in težko hodim, 
do krške sem se skoraj do praga pripeljala z av-
tobusom, pošta na Vidmu, še bolj pa tista nova 
v JOB centru, pa sta mi predaleč. Ker plačujem  
položnice in dvigujem denar na pošti, mi zato 

vsakič obisk pošte na Vidmu predstavlja zelo velik napor.

Valentina Pavlovič, Radeče: Pošto so v manj-
ših krajih v okolici ukinili. Digitalizacije sem ve-
sela, dopisujem si po elektronski pošti, ampak 
mi je klasična pošta všeč, tudi sama rada poš-
ljem razglednico ali pismo, zato upam, da to ne 
bo zamrlo. Še posebej jo radi uporabljajo starej-
ši. Menim, da bi pošta morala biti pošta, v zad-

njem času pa vse bolj postaja neke vrste kiosk.

Klasičnih poštnih poslovalnic je vse manj oz. se spremi
njajo v t. i. pogodbene pošte v okviru trgovin, lokalov … 
Kako pogosto še obiščete pošto, jo sploh imate v bliži
ni in koliko je klasična pošta za vas še pomembna, se še 
razveselite prihoda pismonoše?

anketa

Pomen pošte in pismonoš

Kdaj in zakaj ste se včlanili 
v sevniško območno obrtno
-podjetniško zbornico?
Letos je 31 let, odkar sem pos-
tal obrtnik in takrat sem se 
tudi včlanil v sevniško obmo-
čno obrtno-podjetniško zbor-
nico. V tistem času je bilo član-
stvo obvezno in ni mi žal, da 
sem še vedno član. Zbornica 
zagovarja interese članov na 
lokalni in državni ravni, po-
maga z nasveti na različnih 
področjih, kot je denimo dav-
čno, delovno pravno, ekonom-
sko; spremlja spremembe za-
konodaje in nas o tem obvešča, 
skrbi za izobraževanja in še 
mnogo je tega. Sam sem od 
začetka dejaven v različnih 
organih zbornice, v lanskem 
letu pa sem postal predsednik 
Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Sevnica. Ta funkci-
ja je volonterska, neprofesio-
nalna, častna, a hkrati s seboj 
prinaša tudi odgovornost. Ena 
izmed njih je skrbeti za pove-
zovanje in sodelovanje med 
članicami ter člani, ki jih je v 
sevniški območni obrtno-pod-
jetniški zbornici trenutno oko-
li 300. Imamo lastno stavbo in 
del njenih prostorov oddajamo 
v najem. 

Ste zadovoljni s številom čla
nov ali bi ga morda želeli po
večati?
Seveda je naša želja, da bi v 
naše vrste pridobili čim več-
je število pravnih in fizičnih 
oseb, saj številčno članstvo 
krepi pogajalsko moč tako z 
organi lokalne kot državne ob-
lasti. Pred spremembami gle-
de oblike članstva, ki je danes 
neobvezno, je naši območni 
zbornici kot eni redkih uspe-
lo obdržati večino včlanjenih. 
Izstopili so tisti, ki ne razmi-
šljajo dolgoročno in se ne za-
vedajo pomembnosti deloda-
jalskih združenj pri njihovem 
poslovanju ter nudenju ostalih 
storitev. Med drugim zbornica 
nudi članom brezplačno sveto-
vanje, pravno pomoč, imamo 
točko Vem itd. Mesečna člana-
rina se je s februarjem poveča-
la z 18 evrov na 20 za tiste, ki 
so samozaposleni; za obrtnike, 
ki zaposlujejo eno ali več oseb 
se je s 27 evrov povečala na 
30. Najmlajši član v sevniški 
območni obrtno podjetniški 
zbornici ima 25 let, najstarej-
ši šteje 77 let. Naša zbornica 
obstaja 43 let in imamo člane, 
ki so ji bili zvesti od samega za-
četka. Na to smo zelo ponosni.

Obrtniki ste v okviru zbor
nice povezani v sekcije, ka
tere so to?
Članice in člani obrtno-zbor-
ničnega sistema so povezani 
po dejavnostih in v ta namen 
je ustanovljenih 30 strokovnih 
sekcij ter odborov. Če bi naš-

teval vse sekcije, bi bil seznam 
predolg, zato naj povem, da 
je v sevniški zbornici najšte-
vilčnejša sekcija za promet, 
med aktivnejšimi so trenutno 
gostinci in frizerji. Lesne sek-
cije, v katero sodijo poleg mi-
zarjev tudi žagarji, sodarji, te-
sarji in tapetniki, na žalost ni 
med njimi. 

Katere obrti izginjajo v na
šem okolju?
Včasih so bili krojači in šivilje, 
tudi klobučarji in urarji, če-
vljarji, kolarji. Danes jih zelo 
težko najdemo. 

Ali odprtje mizarske delav
nice zahteva obrtno dovo
ljenje?
Ne. Dejavnost izdelovanja po-
hištva in stavbno mizarstvo ne 
zahtevata več obrtnega dovo-
ljenja in prav tako ne določene 
izobrazbe. Možna je priučitev. 
Za objekt, v katerem bo po-
tekala obrtna dejavnost, pa 
je treba pridobiti uporabno 
dovoljenje. Tega mora imeti 
vsak podjetnik še pred začet-
kom opravljanja dejavnosti in 
proizvodnja pohištva ali mi-
zarstvo nista izjemi. Uporab-
no dovoljenje je možno prido-
biti na upravni enoti občine, 
kjer stoji ustrezen poslovni 
prostor, a tukaj je preveč biro-
kracije. Marsikdo bi rad širil 
delavnico, a postopek prido-
bivanja je tako dolg, da mar-
sikoga mine. Vztrajen moraš 
biti pri tem.

Se v Posavju obrtniki pove
zujete med seboj in če se, 
kako?
Formalne organizacije, ki 
bi povezovala na področju 
obrtništva celotno Posavje, ni. 
Tako kot v sevniški imata svo-
jo območno obrtno-podjetni-
ško zbornico Krško in Brežice. 

Se pa obrtniki med seboj poz-
namo in se povezujemo na ta 
način, da če nekdo naroči obla-
zinjeno pohištvo, najdemo v 
domačem okolju tapetnika ali 
pa domačega prevoznika za 
prevoz blaga. Skratka, najprej 
iščemo med domačimi ljudmi, 
ker se med sabo poznamo in 
sodelujemo.

Kako ocenjujete vlogo Obr
tno podjetniške zbornice 
Slovenije, v okviru katere 
ste bili nekaj časa predse
dnik sekcije lesnih strok?
Vse območne zbornice smo 
samostojne pravne osebe in 
skupaj z Obrtno podjetniško 
zbornico Slovenije skrbimo za 
ustreznejše spodbujevalne uk-
repe za obrt in podjetništvo ter 
za bolj prijazen dostop do sto-
ritev in s tem tudi za večjo kon-
kurenčnost članov. Trudimo se 
tudi za ohranjanje obrtne tra-
dicije. Smo zelo povezani, a 
najpomembnejša dejavnost 
Obrtno podjetniške zbornice 
Slovenije je zastopanje inte-
resov članov na državni ravni. 

Ali je slovenska zakonodaja 
naklonjena obrtnikom?
Vedeti moramo, da slovensko 
gospodarstvo sloni na mikro 
in malih podjetjih. To pome-
ni: če bo šlo slovenskemu go-
spodarstvu dobro, se bo dob-
ro godilo vsem državljankam 
in državljanom. Za boljše in 
lažje delovanje obrtnikov in 
podjetnikov bi bilo treba re-
šiti težave na področju dela, 
zdravstvenega, izobraževal-
nega in davčnega sistema ter 
odpraviti množico administra-
tivnih ovir. Obrtniki in podje-
tniki, ki izpolnjujejo pogoje 
starostne pokojnine, bi mora-
li prejemati polno pokojnino, 
a bi kljub temu lahko še nap-
rej opravljali svojo samostojno 

obrtno dejavnost. Ne nazadnje 
ves čas aktivne delovne dobe 
plačujemo ustrezne dajatve, 
tako davke kot prispevke. Na 
področju zdravstva bi bila nuj-
na drugačna ureditev regres-
nih zahtevkov Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije 
ter Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje do de-
lodajalca v primeru nesreče 
oziroma poškodbe pri delu. 
Zahtevamo tudi odpravo neo-
mejeno visokih regresnih zah-
tevkov, ki lahko dosežejo nekaj 
deset tisoč evrov. To pomeni, 
da lahko obrtnika spravijo na 
kolena. Potrebne bi bile nižje 
davčne obremenitve in zniža-
nje prispevnih stopenj za pla-
če. Skratka, na omenjenih pod-
ročjih so nujne ureditve, ki 
bodo izboljševale ne samo po-
ložaj delavcev, temveč tudi de-
lodajalcev.    

Že nekajkrat je bila dana po
buda, da bi se ponovno usta
novilo ministrstvo za malo 
gospodarstvo, ki bi bilo 
osredotočeno zgolj na reše
vanje problemov mikro in 
malih podjetij.
Dejstvo je, da malo gospodar-
stvo v Sloveniji predstavlja 
okoli 90 odstotkov vsega go-
spodarstva, zato bi bilo prav, 
da dobimo svojega zastopni-
ka. Pred lanskoletnimi držav-
nozborskimi volitvami so vse 
politične stranke, ki sestav-
ljajo sedanjo vlado, obljubile, 
da bomo obrtniki dobili svoje 
ministrstvo ali vsaj državnega 
sekretarja. Čakamo na uresni-
čitev obljube, ki je bila dana 
na decembrskem posvetu v 
Postojni, da dobimo državne-
ga sekretarja. 

Ena od oblik spoznavanja 
dela neposredno pri delo
dajalcu je vajeništvo, podpi
rate zakon o vajeništvu?
Sam sem bil vajenec, tako da 
tovrstni izobraževalni sistem 
poznam, vendar imam ob tem 
nekaj pomislekov. Kot deloda-
jalec, ki bom sprejel v uk vajen-
ca in ga naučil vsega, kar naj bi 
znal, nimam nobenih zagoto-
vil, da bo po končanem šolanju 
ostal v moji mizarski delavni-
ci. Po zaključenem šolanju ima 
vajenec možnost oditi drugam, 
sam pa ostanem brez delavca, 
ki sem ga usposabljal recimo 
tri leta in mu redno mesečno 
izplačeval tudi denarno nagra-
do. Poleg tega za to obliko iz-
obraževanja niti ni zanimanja. 
V Sevnici imamo srednjo šolo, 
v kateri izobražujejo za poklic 
mizar in nekaj jih je opravljalo 
obvezno delovno prakso tudi v 
naši mizarski delavnici. Eden 
od njih je od lanskega leta za-
poslen pri nas, ker je poka-
zal vrline in delovne navade, 
ki jih cenimo. Srčno upam, da 

Alojz Tuhtar, podjetnik in predsednik OOZ Sevnica:

Obrtniki doma ne najdemo kadra,
zato moramo zaposlovati tujce
SEVNICA, OREHOVO – Sevniško območno obrtno-podjetniško zbornico (OOZ Sevnica), ki po številu članov 
spada med manjše zbornice in združuje približno 300 članic ter članov, v mandatu 2018–2022 vodi Alojz 
Tuhtar, uspešen samostojni podjetnik z lastno mizarsko delavnico na Orehovem.

Alojz Tuhtar
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bo v lanskem letu sprejet za-
kon o vajeništvu čim prej pri-
pomogel k reševanju enega 
največjih problemov v gospo-
darstvu, to je pri pomanjkanju 
kadra. Trg delovne sile, kar se 
tiče poklicne izobrazbe, je siro-
mašen in tukaj bi morali tako 
starši kot šole spodbujati vpise 
v poklicne izobraževalne pro-
grame. Tri četrtine obrtnikov 
se v svojih podjetjih namreč 
srečuje z občutnim pomanj-
kanjem usposobljene delov-
ne sile, zato so prisiljeni zapo-
slovati tujce. V Posavju imamo 
sicer srečo, da naši ljudje (še) 
ne hodijo na delo v tujino, kot 
se to dogaja na Koroškem in v 
Prekmurju, kjer je večina za-
poslenih v Avstriji. 

Pred leti je bil v Sevnici 
predstavljen projekt Posa
vski les in gozd, a o njem ni 
ničesar več slišati. 
Vemo, da ima Slovenija zelo 
veliko gozdne površine in slo-
venski les, ki ga pridobivamo iz 
gozdov, je kakovosten. Večino 
lesa še neobdelanega prodamo 
v tujino, tujim kupcem, ker ni 
vzpostavljenega sistema, ki bi 
omogočal izvoz vsaj delno ob-
delanega lesa. Na primer že za 
razžagane deske bi lahko iztr-
žili več kot pa za navaden hlod. 
Pred slovensko osamosvojitvi-
jo smo imeli državne gozdove 
in žage, kjer se je žagala hlodo-
vina. V Sloveniji smo imeli pet 
tovarn ivernih plošč, v Sevni-
ci je bila znana žaga sevniške-
ga gozdnega gospodarstva, v 
sami občini pa je obstajalo še 

več manjših, zasebnih žag, ki 
so prav tako lepo funkcionira-
le. Skratka, pred letom 1991 je 
lesna veriga lepo tekla. Obrtna 
zbornica Slovenije se sicer bori 
za spremembe na tem podro-
čju, a zaenkrat vidnih rezulta-
tov še ni. Na predstavitvi pro-
jekta, ki ga omenjate, sem bil, 
a že takrat se mi je zdelo, da 
bo takšna stvar težko zažive-
la v praksi. Od ideje do izved-
be je dolga pot, a kje se je za-
taknilo, ne vem.

V minulem letu smo govori
li o gospodarski rasti, jo je 
bilo mogoče čutiti tudi na 
področju obrtništva in pod
jetništva? 
Za obrtnike in podjetnike, ki 
niso vezani zgolj na izvoz, je 
ključen trend rasti domače 
potrošnje, a omenjeno rast je 
bilo bolj čutiti v statistiki. Sami 
je prav posebej nismo občuti-
li. Ves čas delamo, včasih tudi 
več kot osem ur na dan, trudi-
mo se s kvaliteto izdelkov in z 
izpolnitvijo roka dokončanja 
naročila. 

Kdo vas je usmeril, navdu
šil za delo z lesom? Kaj je bil 
največji izziv na vaši poklic
ni poti? 
Oče je bil mizar in moje otro-
štvo ter mladost sta povezana 
z delom v majhni mizarski de-
lavnici, ki jo je imel oče kar v 
delu družinske hiše. V njej je 
izdeloval razno pohištvo. Sam 
je izdelal tudi poseben stroj, 
ki mu je bil v veliko pomoč. 
Ko je šel oče leta 1988 v po-

koj, sem prevzel obrt ter raz-
širil in dogradil mizarsko de-
lavnico. Posodobil sem strojno 
opremo in zaposlil nekaj mar-
ljivih mizarjev. Začetki niso 
bili rožnati, a z voljo in vztraj-
nostjo je šlo. Danes je naš trud 
na nek način poplačan, a vsi v 
družini se zavedamo, da brez 
razvitih delovnih navad ne bi 
bili, kjer smo.   

Katere vrste lesa sami upo
rabljate za svoje mizarske 
izdelke, kje ga kupujete?
Les, ki ga najpogosteje uporab-
ljamo v naši mizarski delavni-
ci, sta hrast in bukev, občasno 
tudi smreka. Lahko rečem, da 
je trenutno v porastu povpra-
ševanje po izdelkih iz hrasta, 
pred desetimi leti je bila naj-
bolj atraktivna češnja. Masiven 
les, se pravi deske, kupujem 
v lokalnem okolju; vsa osta-
la lesna tvoriva, kot so na pri-
mer iverne, vezane in vlakne-
ne plošče, večino proizvajajo v 
tujini, tržijo pa naši trgovci. Ve-
čina naših izdelkov je iz ople-
menitenih ivernih plošč, ker so 
cenejše. Naročil za masivno ali 
furnirano pohištvo, kakršno je 
bilo v preteklosti, skorajda ni 
oziroma so redka. 

Kakšni so trenutni trendi v 
mizarski/pohištveni indu
striji?
Pri izbiri pohištva naj bodo 
glavno vodilo lasten okus, saj je 
najbolj pomembno, da je dom 
všeč tistim, ki v njem prebiva-
jo. Trenutno je modno pohi-
štvo s pridihom rustikalnosti, 

a hkrati naravnosti. V moder-
nem dizajnu je poudarek na 
ravnih linijah in umetnih ma-
terialih. Sami pri naročilu upo-
števamo želje naročnika glede 
vrste lesa, skušamo pa se pri-
lagoditi tudi pri dizajnu.

Lastno prepoznavnost v lo
kalnem in širšem sloven
skem prostoru gradite tudi z 
dobrodelnostjo. Ste član Ro
tary kluba Sevnica, ki v le
tošnjem letu obeležuje de
set let delovanja, vsako leto 
pa v mesecu marcu pripra
vi tudi dobrodelni koncert ... 
Letos bo deset let od usta-
novitve Rotary kluba Sevni-
ca. Trenutno šteje 17 članic in 
članov različnih poklicnih pro-
filov, a vse nas družijo skupni 
pogledi na družbo, v kateri ži-
vimo. To so načela prijatelj-
stva, humanitarnosti, solidar-
nosti, razumevanje in čut do 
sočloveka ter visoka etična 
načela v poklicnem in zaseb-
nem življenju. Predsednika 
kluba izbiramo za eno leto in 
pred šestimi leti sem opravljal 
to funkcijo tudi sam. Letošnji 
dobrodelni koncert pod ime-
nom Imeti rad bo sedmo leto 
zapovrstjo potekal v soorgani-
zaciji z Občino Sevnica. Zbra-
na sredstva z vstopnicami, do-
nacijami in sponzorstvi bomo 
namenili sevniški godbi, za na-
kup novih uniform. To odloči-
tev smo soglasno sprejeli na 
enem izmed naših rednih te-
denskih srečanj na gradu Sev-
nica, kjer imamo sedež kluba. 
 Smilja Radi

Društvo upokojencev Krško, 
Cesta 4. julija 57, Krško

vabi člane na 

REDNI LETNI ZBOR, 
ki bo v soboto, 23. februarja 2019, 

ob 10. uri v Kulturnem domu Krško.

Vljudno vabljeni!

S projektom VARUJVODO so 
bile občine uspešne s prijavo 
na razpisu za črpanje sredstev 
Evropskega kmetijskega skla-
da, ki bo projekt v skupni vred-
nosti 195.500 evrov sofinan-
ciral v višini nekaj manj kot 
137.400 evrov. Nosilec pro-
jekta je Občina Krško, partner-
ji pa še komunalni podjetji iz 
Krškega ter Brežic in regijski 
Zavod za ohranjanje in trajno-
stni razvoj podeželja Svibna iz 
Brezovske Gore. 15. februarja 
so direktor Sektorja komuna-
le pri družbi Kostak Jože Le
skovar, direktorica Komunale 
Brežice mag. Jadranka No
voselc ter župani občin Kr-
ško, Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Radeče 
in Sevnica še podpisali spora-
zum o sodelovanju in financi-
ranju brezplačne svetovalne 
pisarne, v kateri bo občanom 
glede na njihovo lokacijo in 
objekt podal celovite infor-
macije o priporočenih vrstah 
vgradnje malih komunalnih či-
stilnih naprav (MKČN) sveto-
valec Aleš Levičar. Slednji je 
v svetovalnih pisarnah že pri-
čel z delom, in sicer so te od-
prte ob določenih dnevih in 
urah v sejnih dvoranah na ob-
činah Krško, Bistrica ob Sotli, 
Kostanjevica na Krki in Rade-
če, v Brežicah na sedežu pod-
jetja CRP na Finžgarjevi ulici 1 

Svetujejo glede čistilnih naprav
POSAVJE, KRŠKO – Posavske občine pričenjajo s projektom VARUJVODO, ki je namenjen čiščenju odpadnih 
voda na območjih razpršene poselitve, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema. V ta namen 
vzpostavljajo brezplačne svetovalne pisarne, ki bodo ob posameznih dnevih delovale na območju vseh občih.

ter v Sevnici v stavbi KS Sevni-
ca na Glavnem trgu 19 a. 

Urnik svetovalne pisarne po 
posameznih občinah do 15. 
marca (prve so se že zvrstile, 
kasnejši urnik delovanja pisar-
ne pa bo objavljen na spletnih 
straneh občin in vzpostavlje-
ni spletni strani ww.varujvo-
do.si): 
• v Krškem:  26. 2. med 7:00 

in 10:30; 1. 3. med 7:00 in 
15:00; 4. 3. med 9:00 in 
17:00; 6. 3. med 10:00 in 
15:00; 8. 3. med 7:00 in 
15:00 ter 15. 3. med 7:00 
in 15:00,

• v Brežicah: 26. 2. med 
11:30 in 15:00; 27. 2. med 
9:00 in 17:00; 5. 3. med 
7:00 in 15:00; 12. 3. med 

7:00 in 15:00 ter 14. 3. med 
7:00 in 15:00,

• v Sevnici: 21. 2. med 7:00 
in 15:00, 28. 2. med 7:00 
in 15:00; 7. 3. med 7:00 in 
15:00 ter 13. 3. med 7:00 
in 15:00,

• v Bistrici ob Sotli: 6. 3. med 
16:00 in 18:00.

Izgradnja malih čistilnih 
naprav bo sofinancirana
Vse občine bodo izgradnjo 
malih čistilnih naprav tudi 
sofinancirale. Na letni ravni 
bodo  za sofinaniranje obča-
nom namenile med 40.000 
in 10.000 evrov, odvisno od 
območja posamezne občine. 
Občina Krško bo izgradnjo 
MKČN lastnikom sofinanci-
rala v višini 70 % upraviče-
nih stroškov ali največ 2.400 
evrov na posamezen objekt, 
delež sofinanciranja Občine 
Brežice bo znašal 50 % upra-
vičenih stroškov ali 1.500 
evrov/objekt, prav tako bo 
50 % upravičenih stroškov 
namenila za izgradnjo obči-
na Sevnica oz. 1.000 evrov/
objekt, v Kostanjevici 60 % 
upravičenih stroškov ali naj-
več 1.500 evrov/objekt, v Bi-

strici ob Sotli do 50 % upra-
vičenih stroškov ali največ 
250 evrov na populacijsko 
enoto, medtem ko bodo v ob-
čini Radeče občanom zagoto-
vili sofinanciranje izgradnje 
MKČN takoj po sprejetju no-
velirane državne zakonodaje.

Male čistilne naprave ob svo-
jih objektih bodo morali la-
stniki v skladu z veljavnimi 
zakoni in domačimi in evrop-
skimi uredbami zgraditi do 
leta 2021, osnovni cilj pa je, 
kot je dejal krški župan mag. 
Miran Stanko, »izboljšati 
stanje vodnih virov na vodo-
varstvenih območjih, izbolj-
šati stanje tal in vod z uva-
janjem novih, sonaravnih 
trajnostnih tehnik čiščenja 
komunalnih odpadnih voda, 
krepiti ozaveščenost obča-
nov o varovanju vodnih vi-
rov in učinkovitejšemu či-
ščenju komunalnih odpadnih 
vod ter o možnostih ponov-
ne uporabe očiščene vode v 
kmetijstvu in za ostale name-
ne, o ponovni uporabi dežev-
nice v gospodinjstvih, o po-
menu mokrišč ipd.«
 Bojana Mavsar

Aleš Levičar, strokovni sveto-
valec v svetovalnih pisarnah 
po posavskih občinah 

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – 6. februarja so župan mag. Miran Stanko v imenu 
Občine Krško, Alojz Štih v imenu Združenja borcev NOB Kr
ško in Darja Planinc za Kulturni dom Krško podpisali Pis
mo o nameri sodelovanja pri varstvu in upravljanju spomin
skih obeležij NOB na območju občine.

Ohranjanje spomina na tragične dogodke 2. sv. vojne ter skrb za 
ohranjanje, varovanje in obnovo spominskih obeležij iz tega ob-
dobja sta prioritetni nalogi delovanja Združenja borcev NOB Kr-
ško, je ob podpisu dejal predsednik združenja Lojze Štih. Skoraj 
vsa spominska obeležja so v združenju v poldrugem desetletju 
obnovili, pri čemer sta bila po finančni plati in tehnični izved-
bi najzahtevnejša projekta obnova nekdanje partizanske bol-
nice in Tehnike France Prešeren na Bohorju. Sicer v združenju 
skrbijo skupno za 71 spomenikov na območju občine, nekaj pa 
jih je lociranih tudi izven njenih meja. Štih je ob podpisu še pou-
daril, da nameravajo v bodoče vsa obeležja zavarovati in urediti 
tudi lastništvo zemljišč, na katerih so ta locirana, medtem ko je 
član združenja Anton Petrovič vse pomnike iz NOB na obmo-
čju občine tudi poslikal, dokumentiral in jih vnesel v podatkov-
no bazo portala Geopedia. Vso zbrano in urejeno dokumentacijo 
so predali Kulturnemu domu Krško oziroma Mestnemu muze-
ju Krško, pri čemer je direktorica Kulturnega doma Darja Pla
ninc poudarila, da že in bodo tudi v bodoče z vidika ohranjanja 
dediščine prostora na temo spominskih obeležij in dogodkov iz 
NOB pripravljali tematske prireditve, predstavitve in pridobiva-
li s tem vezi dodatne podatke iz različnih razpoložljivih virov ter 
pričevalcev. Občina Krško na letnem nivoju namenja za obnovo 
kulturnih spomenikov okvirno dobrih 40.000 evrov, od tega tudi 
za obeležja NOB, k nadaljnji skrbi zanje in za ohranjanje spomi-
na na polpreteklo zgodovino pa se je zavezala tudi s tokratnim 
podpisom pisma za varovanje in upravljanje spominskih obele-
žij na območju občine.
 B. Mavsar

Skupna skrb za obeležja NOB

Lojze Štih, mag. Miran Stanko in Darja Planinc ob podpisu 
pisma o nameri

Sredstva MORS tudi za cisterno
BREŽICE, LJUBLJANA – Na zadnji seji brežiških svetnikov je žu-
pan Ivan Molan svetnike seznanil o tem, da jih je Ministrstvo 
za obrambo (MORS) obvestilo o Natovi vojaški vaji, ki naj bi se 
v več sklopih med aprilom in junijem letos odvijala ne samo 
na območju cerkljanske vojašnice, ampak tudi izven nje – ude-
leženci naj bi uporabljali tudi nekatere druge ceste in poti v 
občini. O tem kot tudi o sofinanciranju lokalne infrastruktu-
re in (ne)izvrševanju zavez MORS do občine sta 12. februar-
ja Molan in minister za obrambo Karl Erjavec govorila na se-
stanku. Župan ga je ocenil kot korektnega, povedal nam je, da 
sta se z ministrom dogovorila, da bodo sredstva za sofinanci-
ranje lokalne infrastrukture s prvotno napovedanih 200 tisoč 
povečali na 400 tisoč evrov (letos in drugo leto). Prvenstveno 
naj bi bil denar namenjen projektom ob samem letališču (del 
sredstev tudi za obnovo lesenega mostu v Cerkljah ob Krki), 
50 tisoč naj bi MORS namenil tudi sofinanciranju nakupa ga-
silske cisterne za PGD Cerklje ob Krki, povezovalno cesto Dr-
novo–Črešnjice, kot je določena v Uredbi o DPN za Letališče 
Cerklje ob Krki, pa bodo po zagotovilih z MORS poskušali zgra-
diti v roku dveh let, saj je ponekod še težava z odkupom ze-
mljišč. Glede vojaške vaje so po Molanovih besedah dobili za-
gotovilo ministra, da bodo tako občino kot krajevno skupnost 
pravočasno obvestili o sami vaji, ki bo potekala tudi po drugih 
krajih v Sloveniji.  R. R.
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki je bila 6. februarja prizorišče osrednje 
občinske prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. 

Kot je uvodoma povedala gostiteljica in povezovalka priredi-
tve, ravnateljica kostanjeviške šole Melita Skušek, smo Sloven-
ci v več pogledih izjemni. Izjemen je tudi naš jezik, ki smo ga 
kljub raznorodovanju in potujčevanju uspeli ohraniti do danes, 
v njem pa ustvarjamo umetniška dela svetovne vrednosti. »V 
občini Kostanjevica na Krki se trudimo dati kulturi in umetno-
sti zasluženo mesto in obdržati čim višji nivo odnosov do profe-
sionalne in ljubiteljske kulture,« je še dodala. Zbrane na priredi-
tvi je pozdravil še župan Ladko Petretič. 
Osrednji del prireditve je bila odrska postavitev »Življenje ni pra-
znik«, ki so jo po scenariju in v režiji Metke Povše pri izbirnem 
predmetu Gledališki klub pripravili učenci in učenke kostanje-
viške šole. V njej smo videli zgodbo o devetošolki Anji, ki izkaže 
popolno neznanje o Cankarju, skupaj s prijateljicama pa pri raz-
iskovanju njegovega življenja in dela ugotovi, da je bil velik člo-
vek in pravi zvezdnik svojega časa … Vmes so predvajali še krat-
ke filme, v katerih so uprizorili sodobno uro slovenščine ter štiri 
prizore po literarni predlogi Ivana Cankarja »Moje življenje«. V 
predstavi, s katero so »postavili ogledalo preteklosti in sedan-
josti«, so navdušili občinstvo v večnamenskem prostoru šole.
Slavnostna govornica na prireditvi je bila kostanjeviška rojaki-
nja, dolgoletna direktorica Televizije Novo mesto Irena Vide. V 
osebno obarvanem govoru se je spomnila na svoje odraščanje v 
Kostanjevici na Krki, z nostalgijo se je spomnila tudi nekdanjega 
kulturnega doma, v katerem je imela svoj prvi nastop. Ob koncu 
prireditve so v zgornjih prostorih šole odprli še razstavo likov-
nih ilustracij Cankarjevih črtic, ki so jih ustvarili kostanjeviški 
šolarji in šolarke. Peter Pavlovič 

Po uvodni slovenski himni, ki 
so jo zapele Ula Oštir, Zala 
Rostohar, Hana Sambunjak 
in Veronika Strnad, je imel 
pozdravni nagovor brežiški 
župan Ivan Molan, ki je pou-
daril, da so lahko v občini po-
nosni, da se v kulturna in os-
tala društva aktivno povezuje 
veliko občank in občanov. Slav-
nostni govornik dr. Stojan Pel
ko je izrazil veselje, da lahko v 
svojem rojstnem kraju spre-
govori o pomenu kulture in 
umetnosti v današnjem času. 
»Kultura ni okrasje na družbe-
nem kolesju, je pogonsko olje, 
iskra, ki preskoči, da se družbe-
ni motor sploh prižge, je tisto, 
kar ogreje srce in sproža solze. 
Je ohišje umetnosti in genera-
tor sprememb. Zato potrebuje, 
kultura namreč, hiše, domove, 
kleti, arhive, knjižnice, knjigar-
ne, dvorane, amfiteatre in tudi 
elektriko,« je povedal. Pred 
slovesno podelitvijo je pred-
sednik ZKD Brežice Jože Den
žič omenil, da letos že 30. po-
deljujejo simbolične nagrade 
– priznanja in odličja. Letos so 
podelili štiri priznanja, tri sre-
brna odličja, dve zlati odličji 
in dve častni priznanji. Preje-
mnika častnega priznanja ZKD 

»Smo tudi poslanci in svetniki«
BREŽICE – V Brežicah je slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku potekala 6. februarja 
pod večer, ko so v Domu kulture letošnjim kulturnim nagrajencem podelili priznanja in odličja ZKD Breži
ce. Slavnostni govornik je bil dr. Stojan Pelko, nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za kulturo.

Brežice, najvišjega priznanja, 
ki ga podeljujejo za izjemne 
dosežke na področju kultur-
nega ustvarjanja v občini in 
so sad 35- ali večletnega dela, 
sta Vlado Godec (dolgoletni 
član KUD Slavček Velika Doli-
na, ki je decembra 2018 obe-
ležil 50 let aktivnega delova-
nja v kulturnem društvu, kjer 
je bil poleg prepevanja v zbo-
ru tudi igralec v dramski sku-
pini) in Slavko Mihelin (že 
vse od leta 1978 najzvestejši 
član Moškega pevskega zbora 
Bizeljsko, kateremu tudi pred-
seduje). Zlati odličji sta preje-

la Mateja Jankovič Čurič (KD 
Mešani pevski zbor Viva Breži-
ce) in Damjan Škaler (KD Ga-
silski pihalni orkester Loče pri 
Dobovi). Srebrna odličja so šla 
v roke Ivani Vatovec (DU Bre-
žice/KD Franc Bogovič Dobo-
va), Jožeta Vogrinca (KD Ka-
pele) in Sabine Žibert (KD 
Mešani pevski zbor Viva Bre-
žice). Priznanja so dobili Anja 
Čurič (Folklorna skupina KUD 
Oton Župančič Artiče), Rok 
Rožman (KD Gasilski pihal-
ni orkester Loče pri Dobovi), 
Lidija Štarkl (KD Globoko) in 
Tjaša Žveglič (PD Imani).

V imenu nagrajencev se je zah-
valila Jankovič Čuričeva, ki je 
z recitacijo Prešernove Glo-
se skušala povedati, da veči-
na tistih, ki se s kulturo ukvar-
ja profesionalno, komajda živi 
in preživi. »Nekateri se v sti-
ski zatekajo v sanje, spet dru-
gi v plagiatorstvo, večini pa 
se vendarle tako ali drugače 
uspe prebijati skozi vsakdan,« 
je dejala in dodala, da ljubitelj-
ski kulturniki s tem, ko ustvar-
jajo, delajo nekaj dobrega zase 
in vse tiste, ki jih spremljajo na 
njihovih ustvarjalnih poteh. Za-
ključila je, da »smo ljubiteljski 
kulturniki vendarle tudi po-
slanci in svetniki. Poslanci, ker 
smo poslani zato, da med gle-
dalce širimo veselje in smeh, in 
svetniki, ker svetimo tudi tak-
rat, ko je drugod temno.« Kul-
turni program je letos izvedla 
plesna sekcija Ka' Bavidas Pe-
lera iz Plesnega društva Ima-
ni (koreografinja in mentorica 
Rosana Horvat, asistentka ko-
reografije Sanja Spirić). Mla-
de plesalke so se predstavile z 
izjemnim plesnim delom Sim-
fonija giba. Čast povezovanja 
prireditve je pripadla Davidu 
Križmanu.
 Rok Retelj

Zahvalni govor Jankovič Čuričeve, za njo prejemniki častnega 
priznanja in zlatega odličja s predsednikom ZKD Brežice 
Denžičem

Kulturi dajejo zasluženo mesto

Z odrsko postavitvijo »Življenje ni praznik« so se učenci in 
učenke Gledališkega kluba poklonili Ivanu Cankarju, čigar 
leto smo obeležili lani.

Anton Petrovič je ob tem po-
udaril, da je kultura neome-
jen, a obenem trden, prostran, 
bogat koreninski sistem druž-
be: »Raste, se razvija in najde 
poti, morda stezice, v vse pore 
življenja in za seboj pušča ne-
izbrisljivo sled, pred seboj pa 
odpira in odstira priložnosti, 
izzive, odgovornosti …« Kul-
turo je v prispodobi ponazo-
ril tudi kot mogočno deblo na-
roda, ki ima grče kot posledico 
razvoja in rasti, mnogo vejev-
ja in lističev, a da prav to daje 
življenju lepoto: »Lepoto sobi-
vanja, zavedanja, soustvarjanja 
vseh teh njenih korenin in ko-
reninic. Je stičišče src – trepeta-
jočih, obetajočih; je veriga rok 
in odsev duha /.../ L’ubi Sloven-
ci – kot bi rekel Trubar – kul-
tura smo mi.« Ob Trubarju se 
je Petrovič v govoru navezal 
še na nekaj pomembnih veli-
kanov slovenskega slovstva, 
pri čemer je poudaril, da je bil 
Prešeren tisti, ki je našo knji-
ževnost dvignil na evropsko 
raven in dokazal, da se v slo-
venskem jeziku da zapisati vse 
zvrsti: »Bilo mu je še kako mar 
za kulturo, za mir, za spravo. 
Občutil in čutil je krivice, a se 
globoko zavedal, da sreča ni v 
materialnih stvareh, srečo in 
mir je našel v pisanju,« je de-
jal in pri tem pozval na slove-
snosti prisotno občinstvo in 
kulturne ustvarjalce, da nada-

Kultura je stičišče src ...
KRŠKO – »Srčna kultura je tista, ki plemeniti, ne le človeka, ampak tudi družbo. Plemenitimo jo z dobrimi 
deli, lepim odnosom, ustvarjanjem,« je 7. februarja na občinski slovesnosti v počastitev kulturnega prazni
ka dejal Anton Petrovič, lanskoletni Prešernov nagrajenec za življenjsko delo na področju kulture.

ljujejo začeto pot vsekulturne-
ga ustvarjanja, ki ga dolguje-
mo prednikom in predstavlja 
hkrati našo odgovornost pri-
hodnjim rodovom. Ob tej pri-
ložnosti je čestital vsem preje-
mnikom Prešernovih plaket ter 
tudi prejemnikom ostalih na-
grad in priznanj za ustvarjanje 
na področju kulture, posebno 
čestitko pa namenil Roku San
di, ki mu je 24. januarja Jav-
ni sklad za kulturne dejavno-
sti Slovenije podelil zlati znak 
JSKD za izjemne dosežke na 
področju gledališke dejavnosti.

V nadaljevanju so ob kultur-
nem programu, ki ga je pove-
zovala Petra Rep Bunetič, iz-
vedli pa Pihalni orkester DKD 

Svoboda Senovo pod taktir-
ko dirigentke Maše Žveglič 
Poljšak ter člani gledališke 
sekcije senovskega kulturne-
ga društva, župan mag. Mi
ran Stanko, predsednik Zveze 
kulturnih društev Krško Uroš 
Brezovšek ter vodja krške Ob-
močne izpostave JSKD Tinka 
Vukič podelili Prešernova pri-
znanja in plakete za dosežke na 
področju kulturnega ustvarja-
nja v minulem letu. Priznanje 
za dosežek leta je prejel Pihal-
ni orkester Krško, v njegovem 
imenu sta priznanje prevze-
la predsednica orkestra Dar
ja Dobršek in dirigent Dejan 
Žnideršič; priznanja z zahvalo 
za omogočanje pogojev za kul-
turne dejavnosti je bilo delež-

no Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Leskovec pri Krškem (v 
njegovem imenu Borut Arh); z 
bronastimi Prešernovimi pla-
ketami so bili nagrajeni To
nica Zupančič (KD Svoboda 
Brestanica), Ksenija Zupan 
(DKD Svoboda Senovo), Hele
na Alenka Poznič (DKD Svo-
boda Senovo), Tatjana Kolar 
(DKD Svoboda Senovo) in Rok 
Sanda (Društvo Mali Petelin 
Mali Kamen), s srebrnimi Pre-
šernovimi plaketami pa So
nja Levičar (KD Leskovec pri 
Krškem), Andrej Resnik (KD 
Svoboda Brestanica) in Milena 
Roštohar (Društvo likovnikov 
Krško OKO). Zlata Prešernova 
plaketa letos ni bila podeljena.
 Bojana Mavsar

Prejemniki Prešernovih plaket in priznanj v družbi Uroša Brezovška, župana mag. Mirana 
Stanka (desno) in slavnostnega govornika Antona Petroviča (levo zadaj)

KRMELJ – 6. februarja se je v tukajšnji kulturni dvorani od
vijala krajevna slovesnost ob slovenskem kulturnem prazni
ku z odprtjem razstave novomeškega likovnega ustvarjalca 
in pedagoga Branka Šustra, ki je pred leti poučeval likovni 
pouk na OŠ Krmelj ter sodeloval pri  dveh likovnih koloni
jah v kraju.

Osrednja govornica, predsednica Društva Svoboda Krmelj Ne
venka Flajs, se je v svojem govoru dotaknila živahnega kultur-
nega in ostalega dogajanja v domači lokalni skupnosti, v kateri 
se je pred 70 leti začela gradnja kulturnega doma kot osrednje-
ga središča za proslave, gledališke vaje itd. Pohvalila je delovanje 
društev v krajevni skupnosti ter OŠ Krmelj, ki prispevajo vsak 
svoj del tudi pri ohranjanju različnih zvrsti umetnosti – od be-
sedne in likovne do fotografske, glasbene ipd. Govor je zaključi-
la z mislijo pesnice Tatjane Malec: »Kultura je skupek vrednot 
in dosežkov, ki jih je ustvaril človek v dobro človeštva, je spošto-
vanje teh vrednot in ravnanje po teh vrednotah.«
Prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila tudi umetnik Brane 
Šuster in vodja likovne sekcije Društva Svoboda Krmelj Ana Ho
čevar, so z nastopom obogatili učenke in učenci OŠ Krmelj – Sara 
Podlogar z zapeto slovensko himno, Jaka Miklič in Maj Polanc 
s skečem ter Sara Gačnik z recitacijo Prešernove Glose. Z dve-
ma pevskima vložkoma se je predstavila ženska vokalna skupi-
na Lokvanj, dogodek je povezovala Ines Colner. 
 S. Radi, foto: N. Flajs

Skupek vrednot in dosežkov

Na proslavi je zapela skupina Lokvanj. 
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Kot je povedal direktor Direk-
cije RS za vode Tomaž Prohi
nar, gre za Interreg projekt, 
pri katerem Direkcija za vode 
eden od 22 partnerjev iz dese-
tih držav Podonavja. »Vanj smo 
pristopili z namenom, da pri-
dobimo nova znanja in izbolj-
šamo poznavanje področja 
ohranjanja in obnavljanja na-
ravnih razlivnih površin, pred-
vsem v kombinaciji z obvlado-

vanjem poplavnih tveganj,« je 
dejal. V okviru projekta je kot 
eno izmed pilotnih območij 
izbrano območje Kostanjevi-
ce na Krki z okolico oz. narav-
nimi razlivnimi površinami v 
Krakovskem gozdu in na Šen-
tjernejskem polju. V projektu 
želijo priti do idejnih rešitve, 

Vodo speljati v gozd in na polje, ne v mesto
KOSTANJEVICA NA KRKI – Direkcija RS za vode je 7. februarja v Kostanjevici na Krki predstavila projekta Danube Floodplain, Zmanjševanje poplavne ogroženosti 
z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov. Kot pilotno območje je obravnavano območje Kostanjevice na Krki z okolico.

kako urediti obstoječe narav-
ne poplavne površine ter za-
gotoviti razlivanje viška voda 
nanje in njihovo nadzorovano 
vrnitev v vodotoke. 

Ker problematika zajema ši-
rok spekter področij in z vse-
bino trčijo ob številne druge 
dejavnike, od prebivalstva na 
tem območju do raznih po-
slovnih dejavnosti, morajo biti 

načrtovani ukrepi usklajeni z 
vsemi deležniki. »Namen da-
našnje predstavitve je čim bolj-
še povezovanje in sodelovanje 
z deležniki, ki živijo ali deluje-
jo na območju Kostanjevice na 
Krki,« je povedal Prohinar. Na 
delovnem srečanju so se tako 
poleg predstavnikov direkci-

je zbrali predstavniki Občine 
Kostanjevica na Krki, Zavoda 
RS za varstvo narave, Uprave 
RS za zaščito in reševanje, Za-
voda za ribištvo Slovenije, Kra-
jevne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije, Regionalne razvojne 
agencije Posavje, Kmetijsko 
gozdarske zbornice Sloveni-
je, Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije in nekateri 
drugi zainteresirani deležniki. 
Ker je poplavna ogroženost v 
Kostanjevici pereč problem, so 
se strinjali, da je vključitev lo-
kalne skupnosti ključnega po-
mena za uspešno realizacijo 
projekta. Po Prohinarjevih be-
sedah bo treba uskladiti vča-
sih tudi nasprotujoče si inte-
rese deležnikov, predvsem pa 
najti ustrezne rešitve za lokal-
no prebivalstvo ob upošteva-
nju naravovarstvenih in dru-
gih omejitev. »Vodi je treba dati 
prostor,« je strnil. 

Škodo delajo tudi bobri 
»Vesel in presenečen sem, da 
se je Direkcija za vode odloči-
la, da izbere našo lokacijo za 
piloten primer iskanja reši-
tev za zmanjševanje poplavne 
ogroženosti. Še bolj pa sem ve-
sel, da je sprejeto dejstvo, ki ga 
poudarjam že leta – da je treba 
vodo odpeljati v razlivne povr-
šine v Krakovskem gozdu,« je 

povedal župan občine Kosta-
njevica na Krki Ladko Petre
tič. Poudaril, je da je sodelova-
nje občine z direkcijo odlično 
in da so v tem času uredili veli-
ko stvari, denimo očistili strugo 
Krke v okolici kostanjeviškega 
otoka, vendar je treba z delom 
nadaljevati. Opozoril je tudi na 
škodo, ki jo s podiranjem drev-
ja na bregovih Krke delajo bob-
ri, to pa se potem nabira pod 
kostanjeviškimi mostovi, pred-
vsem južnim. »Treba bo ukre-
pati, sicer bo rastlinje ob reki 
Krki izginilo, kar bo ogrozilo 
njene brežine,« je dejal. Udele-
žence predstavitve je popeljal 

na terenski ogled kritičnih točk 
v mestu in okolici, med drugim 
jim je predstavil tudi težavo za-
radi dviga ceste v Koprivniku, 
ki ovira pretok vode v naravno 
depresijo v Krakovskem gozdu. 

Za te težave si želi čim prejšnjih 
rešitev, da jih ne bo prej zadela 
še kakšna poplava. 

V Podonavju se je obseg narav-
nih poplavnih območij zmanj-
šal za več kot dve tretjini povr-
šine, zlasti zaradi intenzivnejše 
rabe ral, regulacij rečnih strug 
in gradnje jezov. Posledično se 
je v zadnjih desetletjih vzdolž 
Donave in njenih pritokov ob 
nastopu katastrofalnih poplav 
povečala tudi poplavna ogrože-
nost in poslabšalo stanje voda. 
Projekt Danube Floodplain, ki 
se izvaja v sodelovanju z Med-
narodno komisijo za zaščito 
reke Donave (ICPDR), je vre-
den okvirno 3,7 mio evrov, pri 
čemer bo Direkcija RS za vode 
prispevala 279 tisoč evrov. Za-
čel se je 1. junija 2018, končal 
pa se bo predvidoma konec 
novembra 2020. »Računamo, 
da bomo imeli do sredine pri-
hodnjega leta preučene različ-
ne možnosti izrabe razlivnih 
površin in potrebnih ukrepov 
za to, da bo na osnovi tega iz-
brana najprimernejša rešitev. 
Kakšna bo ta rešitev, zdaj še ne 
moremo napovedati,« je še po-
vedal Prohinar, jo pa bodo nato 
uvrstili med načrtovane pro-
jekte in realizirali. 

 Peter Pavlovič

Kostanjeviški župan Ladko Petretič in direktor Direkcije RS 
za vode Tomaž Prohinar

Ravno na dan predstavitve projekta so imeli udeleženci 
priložnost videti eno od neslavnih »turističnih znamenitosti« 
Kostanjevice na Krki – naplavine pod južnim kostanjeviškim 
mostom, ki jih pripisujejo tudi čedalje bolj množični populaciji 
bobrov ob Krki.

Poudarki:
• Kostanjevica kot pilotno 

območje
• zmanjšati poplavno ogro-

ženost z uporabo narav-
nih razlivnih površin

• ukrepi morajo biti uskla-
jeni

• idejne rešitve do sredine 
2020, nato izvedba
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»V zadnjih tednih se v naših 
medijih ob pojmu kultura po-
javljajo besede, kot so medijski 
linč, mobing, 'ne trpinčim brez 
razloga', plagiatorstvo in njim 
podobne. Ali se spomnite mor-
da, kdaj je bil podobne pozor-
nosti kot minuli dogodki dele-
žen kakšen vrhunski koncert 
katerega koli glasbenega ža-
nra ali razstava? Kdaj so v to-
liko pogovornih oddajah gos-
tili pisatelje, pesnike, reži serje, 
scenariste, skladatelje, dirigen-
te, razen morda okoli 8. febru-
arja, ko so znani Prešernovi 
nagrajenci? Koliko Prešerno-
vih nagrajencev smo prav-
zaprav sploh poznali že pred 
prejemom nagrade?« je opisal 
nivo kulture v sodobni družbi 
vsestranski glasbeni ustvar-
jalec Tine Bec, ki ga je pot iz 
Glasbene šole Sevnica, kjer se 
je učil igranja na klavir, vodi-
la na srednjo šolo in po njej na 
Akademijo za glasbo v Ljublja-
ni, kjer je magistriral. »S svojo 
glasbo, ki jo pišem ali izvajam, 
ljudi ne želim le zabavati oziro-
ma jim zgolj popestriti kultur-
ne prireditve. Cilj glasbe oziro-
ma vse umetnosti ni in nikoli 
ne bi smel biti samo vzbujanje 

Kultura naj ne bo privilegij 
SEVNICA – Na predvečer Prešernovega dne je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja občinska slo
vesnost v počastitev kulturnega praznika. Osrednji govornik je bil mlad in talentiran glasbenik Tine Bec iz 
Boštanja. Podelili so tudi Prešernove plakete in priznanje ZKD Sevnica. 

zadovoljstva. Umetnost nas sili, 
da razmišljamo izven svojega 
udobnega in varnega mehurč-
ka, dela nas bolj sočutne, bolj 
pozorne drug do drugega, bolj 
sprejemljive in strpne do dru-
gačnosti in kot taka neposred-
no spreminja svet ter ustvarja 
in krepi celotne narode – tudi 
slovenski,« je nadaljeval in do-
dal, da je napačno mišljenje, 
da smo kulturni, če ob kuha-
nju novoletnega kosila poslu-
šamo prenos koncerta z Duna-
ja, čeprav se tudi ob tem prileže 
dobra glasba. »To pomeni vsta-
ti s kavča, iti na kulturno prire-
ditev, obiskati razstavo ume-

tniških del, oditi na koncert ali 
prebrati knjigo,« je pojasnjeval 
osrednji govornik in zaključil z 
željo, da bi kultura ne bila pri-
vilegij, ampak naša potreba, saj 
bo le tako postal svet boljši. Ob-
činstvo je z izbranimi besedami 
nagovoril tudi župan Srečko 
Ocvirk, ki je poudaril pomen 
kulturne dediščine, ki jo je, če 
je le mogoče, potrebno ohra-
niti. Poudaril je še vlogo med-
kulturnega dialoga, s katerim 
krepimo občutek pripadnosti 
skupni evropski družini.

Na osrednji občinski slovesno-
sti sta predsednik Zveze kul-

turnih društev Sevnica (ZKD) 
Jože Novak in župan podelila 
tudi letošnje Prešernove pla-
kete ter priznanje za dolgole-
tno uspešno in odgovorno delo 
ter posebne uspehe in dosež-
ke na področju različnih oblik 
ljubiteljske kulturne dejavno-
sti v sevniški občini. Prešer-
novo priznanje je prejel član 
KD Franc Požun Zabukovje 
Branko Klenovšek, bronas-
to Prešernovo plaketo pa diri-
gent KD Godba Sevnica Matic 
Nejc Kreča in fotograf Bojan 
Dremelj; prejemnika srebrne 
Prešernove plakete sta posta-
la Moška vokalna skupina Fan-
tje z Razborja in Ljudske pevke 
Solzice iz Budne vasi; zlato Pre-
šernovo plaketo je prejela Gle-
dališka skupina KD Studenec, 
ki jo vodi Andreja Janc. 

Za izjemno glasbeno doživetje 
sta na dogodku, ki ga je pove-
zovala Tanja Žibert, poskrbela 
perspektivna mlada glasbeni-
ka, oba študenta v tujini – flav-
tistka Lara Šalamon in tro-
bentač Jeromej Kostanjšek 
ob klavirski spremljavi Tine-
ta Beca. 
 Smilja Radi

Nagrajenke in nagrajenci ZKD Sevnica s predsednikom 
društva in županom

RADEČE – 6. februarja se je 
v tukajšnjem Domu kulture 
odvijala osrednja radeška 
slovesnost ob slovenskem 
kulturnem prazniku, ki ga 
praznujemo v spomin na po
eta Franceta Prešerna. Slav
nostni govornik je bil doma
či umetnik Bojan Sumrak. 

Ilustrator, scenograf, glasbe-
nik, režiser in igralec Bojan 
Sumrak, ki je leta 2015 pre-
jel priznanje Ivana Pešca za 
posebne dosežke in uspehe s 
področja kulture, se je v svo-
jem govoru dotaknil misli o pe-
sniku, ki je bil predan ustvar-
janju v maternem jeziku. Bil je 
kritičen do kulturnih priredi-
tev ob slovenskem kulturnem 
prazniku v prestolnici in ob 
tem pohvalil kulturni utrip za-
nesenjakov v domačem kraju. 
»S ponosom vedno in povsod 
povem, da imajo Radeče dolgo 
kulturno tradicijo in da danes 
spadamo med, lahko rečem, 
redke občine, kjer je ljubitelj-
ska kultura na takšnem nivo-
ju kot pri nas. Na današnji dan 
je mimo 37 dni letošnjega leta 
in ta mali radeški dom kultu-
re je sameval samo sedem dni 
v letošnjem letu. Letos je bilo v 
njem že več kot 23 gledaliških 
vaj, štiri gledališke predstave, 
dva glasbena dogodka glasbe-
ne šole in še kaj. Mislim, da to 
pove vse,« je dejal in v svoj go-
vor vtkal še željo po dogradi-
tvi in razširitvi radeškega kul-
turnega hrama.

Praznični večer so z zaigrani-
mi in zapetimi skladbami po-

Želijo razširitev kulturnega doma
pestrili učitelji Glasbene šole 
Laško–Radeče, vlogo recita-
torja izbranih Prešernovih pe-
smi in predstavitev izsekov iz 
pesnikovega življenja sta od-
lično izvedla ravnateljica glas-
bene šole Rosana Jakšič ter 
prof. filozofije in knjižničar 
Jože Dobovšek. Prireditev je 
povezovala članica Gledali-
škega društva Radeče Tanja 
Žibret Lavrinec. 

 S. Radi
V počastitev Prešernovega dne so bogat glasbeni program 
oblikovali učitelji GŠ Laško–Radeče.

Obnova glavne ceste med Zidanim Mostom in Radečami je že dolgo 
časa predmet razprav med vozniki, ki vsakodnevno vozijo na tej re-
laciji in tudi v strokovnih krogih. O slabem stanju ceste je že večkrat 
tekla razprava tudi na sejah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Radeče, po območju katere teče velik del predvi-
dene trase rekonstrukcije. Direkcija RS za infrastrukturo in Obči-
na Radeče sta v torek, 12. februarja, v Domu kulture organizirala 
predstavitev projekta rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 Zida-
ni Most–Radeče od km 0+650 do km 1+880. Uvodoma je zbrane 
pozdravil domači župan Tomaž Režun, zadovoljen, da so se zadeve 
končno realizirale tako daleč, da se lahko pogovarjamo o začetnih 
korakih obnove. S strani investitorja, DRSI, sta bila prisotna Tomaž 
Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste, in Helena Bogataj, 
namestnica vodje projekta, s strani DRI d.o.o. konzultantka Karmen 
Dešman ter projektant iz podjetja Proniz d.o.o., ki je izdelalo pro-
jektno dokumentacijo. 
Izvlečki predstavitve oziroma kaj je prisotne v dvorani in kar sicer 
naše občane najbolj zanima, so sledeči:
• investicija zajema rekonstrukcijo glavne ceste G1-5/0331 Zidani 

Most–Radeče, od km 0,650 do km 1,880, to je od starega radeške-
ga železnega mostu do table Zidani Most, v skupni dolžini 1.230 
m. Projekt obsega rekonstrukcijo glavne ceste s pripadajočo ko-
munalno infrastrukturo, prometno opremo in odvodnjavanjem. 
Na obravnavanem odseku se nahaja eno križišče, devet priključ-
kov oziroma uvozov ter pet prepustov. Prečni profil z bankinami, 
robnimi pasovi in voznima pasovoma bo znašal 9,5 m;

• vrednost investicije je ocenjena na 7,428.560 EUR. Razlog za tako 
visoko ceno je predvsem utrjevanje cestišča, kjer bo zaradi vse 
večjega spodjedanja reke Save potrebno pilotiranje, umestitev 
ceste na nasprotni breg Save pa zaradi terena ni sprejemljiva;

• trenutno na DRSI pripravljajo razpisno dokumentacijo za izvedbo 
javnega razpisa za gradbena dela, ki bi se po najboljšem scenariju 
(v kolikor med razpisom ne bi prihajalo do zapletov) lahko začela 
poleti, bolj realno v mesecu septembru. Zaključek del je predvi-
den leta 2021. Investitor, torej DRSI, je že v zaključni fazi pridobi-
vanja zemljišč in nepremičnin, izbran je že tudi nadzorni inženir;

• za čas izvedbe investicije je predviden izmenično enosmerni pro-
met, ki bo urejen s semaforji, možne pa so tudi krajše popolne za-
pore. Zaradi slednjega vse voznike vljudno naprošamo za strpnost 
v času izvajanja investicije.

Sestanek s predstavniki kulturnih društev

Vsako leto vodja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo 
iz Laškega, Gašper Salobir, povabi na sestanek predsednike oziro-
ma predstavnike kulturnih društev iz Radeč, katerih ljubiteljsko kul-
turno dejavnost pokriva izpostava. Namen sestanka je predstaviti 
letno poročilo Območne izpostave JSKD Laško in predstavitev pla-
na za tekoče leto, predstavitev ključnih dogodkov, to je območnih 
in regijskih srečanj in revij na več področjih kulture ter seznanitev 
društev z aktualnimi in prihajajočimi javnimi razpisi. Zbrane je uvo-
doma pozdravil tudi župan Tomaž Režun, se Gašperju Salobirju zah-
valil za sodelovanje in predvsem pohvalil delovanje radeških kultur-
nih društev, ki so aktivna in uspešna na mnogih področjih. Seznanil 
jih je tudi, da bo letošnji razpis za sofinanciranje kulturnih progra-
mov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti objavljen kasneje, šele 
po sprejemu občinskega proračuna, torej konec marca ali v začetku 
aprila. Nekoliko višja bodo letos tudi sredstva, namenjena kulturi. 
Po predstavitvah posameznih točk dnevnega reda je sledila še krajša 
razprava o planih za tekoče leto in poziv društvom k prijavi na razpi-
se. Za dobro delo in sodelovanje z občino sta se predstavnikom dru-
štev zahvalili tudi direktorica občinske uprave Brigita Stopar in sve-
tovalka za družbene dejavnosti Melita Simončič. Zahvala torej vsem, 
ki na kakršen koli način ustvarjate ali podpirate ljubiteljsko kulturo.

Predstavitev projekta rekonstrukcije glavne 
ceste G1-5/0331 Zidani Most–Radeče
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IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

SENOVO – V nekdanji upravni zgradbi Rudnika Senovo so 6. fe-
bruarja odprli nove prostore Krajevne organizacije Rdečega kri-
ža Senovo. »Do selitve v nove prostore je prišlo ob sodelovanju 
Krajevne skupnosti Senovo, Občine Krško in Rudarja Senovo, 
ki smo skupaj obnovili kletno – skladiščne prostore v zadnjem 
delu nekdanje  upravne zgradbe Rudnika Senovo in pa pridnih 
rok članic Rdečega križa Senovo,« je uvodoma povedal predse-
dnik sveta KS Senovo Vlado Grahovac. Mojca Četrtič, predse-
dnica Krajevne organizacije Rdečega križa Senovo, je v šali po-
vedala, da je v novih prostorih vse tako urejeno, kot da bi prišel 
v trgovino. Aktivistke bodo sprejemale oblačila in obutev pa tudi 
igrače vsako sredo med 9. in 11. uro, vsako prvo in drugo sredo 
v mesecu pa med 17. in 19. uro, junija pa bodo prostori zaprti.
 B. C.

Rdeči križ v novih prostorih

Ogled novih prostorov Rdečega križa

Tradicionalno so Senovčan-
ke in Senovčani krajevni pra-
znik – obeležujejo ga v spomin 
na 14. divizijo, ki je v noči na 
10. februar leta 1944 napad-
la nemško postojanko in uni-
čila naprave v premogovniku 
– obeležili z vrsto prireditev, 
na osrednji krajevni slove-
snosti pa je predsednik sveta 
KS Vlado Grahovac svečano 
podelil priznanja društvu in 
posameznikom, ki so z izsto-
pajočim delom prispevali k ra-
zvoju in prepoznavnosti kra-
jevne skupnosti tudi v širšem 
prostoru. Jubilejno prizna-
nje KS Senovo je prejel Maks 
Čepin v imenu Kinološkega 
društva Senovo ob 10-letnici 
delovanja; priznanje KS Zvo
nimir Marinič, Milan Lapaj
ne, Milan Kozole in Marjana 
Abram; priznanja z znakom 
KS Senovo so bili deležni član 

PGD Senovo Robi Hercigonja 
ter aktivna člana Društva upo-
kojencev Senovo Miro Četrtič 
in Marija Abram, priznanja z 
velikim znakom KS Senovo pa 
Ivan Umek in Vlasta Moškon 
– Umek za predano dolgole-
tno delo v PGD Mali Kamen in 
Društvu Kamenček, Moško-
nova za izstopajoče angažira-
nje in nastope za sekcije DKD 

Glasbenik je peti častni krajan
SENOVO – V Domu XIV. divizije so krajanke in krajani 8. februarja s slovesnostjo počastili krajevni in slo
venski kulturni praznik. Na prireditvi je bilo podeljenih deset krajevnih priznanj in naziv častni krajan KS 
Senovo, s katerim je bil za dolgoletno delo na glasbenem področju nagrajen Janez Ceglar.

Svoboda Senovo in za delo v 
svetu KS Senovo. Letos so po-
delili tudi naziv častni krajan 
KS Senovo, ki ga je predsednik 
slavnostno izročil Janezu Ceg
larju, ki je na šoli poučeval 
glasbeno vzgojo, sicer pa se 

je leta 1951 
priključil Ru-
darski godbi, 
leta 1975 pa 
prevzel vo-
denje godbe 
tudi kot diri-
gent. Pod nje-
govo taktirko 
se je godba 
razvila v kva-
liteten orke-
ster, ki je os-
vajal najvišja 

mesta tudi na tekmovanjih. 
Glasbeno je poučeval in vzgojil 
vrsto izvrstnih instrumenta-
listov, katerim je glasba posta-
la tudi poklic. Kot je bilo reče-
no v zaključku obrazložitve, je 
Janez Ceglar odločilno zazna-
moval generacije Senovčanov 
in Senovega. Ceglar je po Ja-
nezu Nanutu (častni naziv je 
prejel leta 2005), Vladimirju 

Mlinariču (2006), Antonu Se-
herju (2007) in Ernestu Bre
znikarju (2012) peti častni 
krajan KS Senovo.

Sicer pa je predsednik Gra-
hovac v nagovoru zbranim 
izpostavil večje krajevne 
pridobitve v obdobju od lan-
skega do letošnjega praznika 
in predstavil prednostne nalo-
ge, ki so si jih tako na krajev-
nem nivoju kot v sodelovanju 
z občino krško zadali za rea-
lizacijo v letošnjem letu. Med 
večjimi so: izgradnja novega 
vrtca na Senovem in poslovil-
nega objekta v Stranjah, ener-
getska sanacije krajevnega 
hrama kulture, izgradnja ko-
lesarske povezave od NC Spar 
do Doma XIV. divizije, nadgra-
dnja kanalizacijskega sistema 
na Cesti 3. julija, Cankarjevi in 
Tomšičevi ulici idr. Kot je dejal 
v zaključku, so na preteklost 
ponosni, na izzive sedanjega 
časa se uspešno odzivajo in 
verjamejo v prihodnost! Med 
kulturnim programom, ki ga je 
povezoval Tilen Abram, obli-
kovali pa učenci domače šole, 

pevski zbor društva upoko-
jencev in pihalni orkester, je 
zbranim o pomenu kulture v 
kraju spregovorila tudi slav-
nostna govornica, upokojena 
profesorica slovenskega jezika 
in kulturna ustvarjalka Boža 
Ojsteršek. Zbrane je popelja-
la od 20. let prejšnjega stoletja 
dalje, ko so se na kulturnem 
področju v kraju pričeli an-
gažirati priseljeni izobražen-
ci, nakar je bilo leta 1923 us-
tanovljeno društvo Svoboda, v 
katerem so se posvečali petju 
in začeli uprizarjati igre. Leta 
1928 je bila ustanovljena se-
novska godba, leto kasneje pa 
zgrajena nova šola z dvorano 
in odrom, ki je omogočila bolj-
še pogoje tako za delo kultur-
nikov kot za obisk občinstva 
na prireditvah. Ojsterškova se 
je navezala tudi na pomembne 
osebnosti, ki so bivale v kraju, 
in na slovenski jezik, pri čemer 
je poudarila, da je jezik živ in 
bo mogočen le, kolikor bomo 
sami skrbeli zanj.

 Bojana Mavsar, 
 foto: Boštjan Colarič

Letošnji nagrajenci KS Senovo

Ob podelitvi naziva Vlado Grahovac s častnim 
krajanom Janezom Ceglarjem

ODDAMO V NAJEM - PISARNE - KRŠKO

V najem oddamo pisarne v 1. nadstropju, pripravljene na uporabo.
Z lastnim vhodom, stopniščem, sanitarijami in klimatsko napravo.
Elektrika, voda in ogrevanje 
pavšalno po kvaraturi v uporabi.
 Možnost lastnega internetnega 
dostopa.

Jagros d.o.o,
Laše 1/b, 

3241 Podplat

Za vse dodatne informacije
pišite na email naslov
tajnistvo@trgovinejager.com 
ali pokličite 03 812 10 65 
ali 051 370 280.
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Lokacija: Aškerčeva 1a, 8270 Krško

DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 9. fe
bruarja v domači dvorani pripravilo prireditev z naslovom 
»Vsak drugače pesmi moje sodi«. 

Zbrane je nagovoril predsednik KS Dolenja vas Matej Liben
šek. Pod vodstvom Mire Dernač Hajtnik so zapele pevke sek-
cije ŽePZ Prepelice. S svojim nastopom so dogodek obogatile še 
članice Literarne sekcije Sanje Antonija Ban, Zdravka Brečko, 
Jana Cvirn, Anica Kodrič, Stanislava Vahčič, Marta Valenčak 
in Alenka Preskar, ki je prireditev povezovala. Sledi tokratnega 
kulturnega praznika sta za sabo pustili mladi domačinki iz Stare-
ga Grada. S koreografijo Punčka iz cunj, ki jo je sama oblikovala, 
je nastopila četrtošolka Oddelka za sodobni ples Glasbene šole 
Krško Ana Volčanšek, ki pleše pod mentorstvom Rosane Hor
vat. Učenka 4. razreda Oddelka za kitaro iz iste glasbene šole Tia 
Valentinc se izpopolnjuje pod mentorstvom Mihe Koretiča. Na 
prireditvi je zvenu kitare dodala še svoj vokal. Dogodek so po-
pestrili še gosti iz brežiške občine, ki delujejo v Literarni Sekciji 
Jagodni izbor Društva upokojencev Brežice. Skupino vodi Ivana 
Vatovec, ki je tokratni program zasnovala tako s Prešernovimi 
kakor z avtorskimi deli, ki so jih poleg nje izvedli Rudi Mlinar, 
Drago Pirman in Nada Ravnikar Srpčič.  M. Hrvatin

Dolenjevaški kulturni spev 

Na prireditvi je zadonela tudi himna.
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Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje (v na-
daljevanju LAS Posavje), CKŽ 2, 8270 Krško, ki zastopa LAS Posavje v upravnih in finančnih zade-
vah, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 
2014–2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/2017, 23/2018 in 68/18), Strategije lokalne-
ga razvoja za LAS Posavje 2014–2020, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
opr. št. 33151-9/2015/31, z dne 13. 9. 2016 o potrditvi SLR in LAS, Pravilnika o postopku izvedbe 
javnih pozivov pri LAS Posavje, Pravilnika o delu ocenjevalne komisije LAS Posavje in metodologije 
za ocenjevanje operacij, sklepa Upravnega odbora LAS Posavje, z dne 5. 2. 2019, 

je dne 11. 2. 2019 objavila
JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju
LAS Posavje v letu 2019

EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO.

1. Namen javnega poziva: namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019, in 
sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strate-
gije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

2. Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Ev-
ropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR) znaša 1.012.403,01 EUR. Najvišji 
dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo znaša 200.000 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESPR znaša:
• za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov, nimajo nobenega tržnega učinka 

oz. prihodka in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo 
skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 100 %,

• za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjujejo enega od nasled-
njih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne 
značilnosti na lokalni ravni: 85 %,

• za druge operacije, ki se izvajajo za lastni interes in se po zaključku tržijo: 50 %.

3. Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
javni poziv je objavljen 11. 2. 2019. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati pri-
poročeno po pošti na naslov LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 13. 5. 2019 ali osebno dostaviti pri 
tajništvu vodilnega partnerja na naslovu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 13. 5. 2019 do 12.00.
 
4. Obdobje upravičenosti stroškov: upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESPR, 
so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odo-
bri izvajanje predlagane operacije. Izjema so stroški storitev zunanjih izvajalcev, kjer je datum za-
četka upravičenosti 1. 1. 2014.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.las-posavje.si.

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnega poziva, ki bodo v:

Bistrica ob Sotli torek, 5. marec 2019, ob 11. uri Predavalnica obnovljene sušilnice 
v Bistrici ob Sotli

Kostanjevica na Krki sreda, 6. marec 2019, ob 11.30 uri Sejna soba Občine Kostanjevica 
na Krki

Sevnica četrtek, 7. marec 2019, ob 12. uri Trški dvorec v Sevnici

Brežice sreda, 13. marec 2019, ob 11. uri Multimedijska soba Mestne hiše 
Brežice

Radeče četrtek, 14. marec 2019, ob 11. uri Sejna soba Občine Radeče

Krško petek, 15. marec 2019, ob 11. uri Sejna soba D Občine Krško 

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:
• po telefonu: na številki 07 488 10 47 vsak delovnik med 9. in 14. uro,
• po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si, 
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

Aktivnost je sofinancirana s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja 

podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

GZS Območna zbornica Posavje, Krško nadaljuje s projektom 
Podelitve priznanj inovacijam v regiji. 

S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ 
GZS OBMOČNE ZBORNICE POSAVJE, KRŠKO 

INOVACIJAM V REGIJI POSAVJE ZA LETO 2019

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja regije Posavje.

Predlagatelji lahko v letu 2019 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena 
v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2017 do 31. 3. 2019.
Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

• Produktne inovacije
• Procesne inovacije
• Trženjske inovacije
• Organizacijske inovacije
• Družbene inovacije

Merila za dodelitev priznanj (odličnost, razsežnost, zaščita inovacije, inovacijska ekipa, uporabnost 
inovacije ter tržni, finančni in trajnostni učinki) so podrobneje opredeljena v razpisu oz. razpisni 
dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je ponedeljek, 15. april 2019. Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo 
na naslov GZS OZ Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 
Krško ali v elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si .

Predstavitev razpisa in predavanje bo izvedel dr. Aleš Ugovšek, vodja področja tehnološki razvoj 
in inovativnost na GZS v četrtek, 21. 3. 2019, od 9.00 do 11.00 na sedežu GZS OZ Posavje, Krško.

Podelitev priznanj bo predvidoma junija 2019. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
https://www.gzs.si/oz_posavje/Novice/ArticleID/70115/razpis-za-inovacije-gzs-oz-posavje-krsko

POSAVJE – Regionalna ra
zvojna agencija Posavje kot 
vodilni partner LAS Posavje 
je potrdila operacije, odda
ne na 2. javni poziv za izbor 
operacij, ki bodo sofinanci
rane iz Evropskega kmetij
skega sklada za razvoj po
deželja (EKSRP).

Na 2. javni poziv kmetijske-
ga sklada, ki je bil odprt do 
13. 12. 2018, razpisanih pa 
je bilo 350.406,70 evrov (od 
tega 50.406,70 evrov za ope-
racije problemskega območja 
občine Radeče), so prejeli pet 
projektnih predlogov, od tega 
enega za problemsko obmo-
čje občine Radeče. Prijavitelji 
s partnerji so zaprosili za sofi-
nanciranje v skupni vrednosti 
649.431,59 evra. 

Ocenjevalna komisija LAS 
Posavje je v preteklih dveh 
mesecih pregledala prejete 
vloge, glede na doseženo šte-
vilo točk pa jih je obravnaval 
še upravni odbor LAS Posavje, 
ki je 5. februarja v okviru fi-
nančnih omejitev javnega po-
ziva potrdil tri operacije. To 
so: Črno-belo bogastvo s Kr-
škega polja – samooskrbna, 
podjetniška in turistična pri-
ložnost (prijavitelj Občina Kr-
ško), vrednost sofinanciranja: 
149.997,15 evra; Inkluzija ot-

rok in odraslih »Pegas« (pri-
javitelj Anton Zevnik, nosilec 
dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji), vrednost sofinanciranja: 
149.877,87 evra; in Center za 
starejše Dobra energija (prija-
vitelj Zdravstveni dom Rade-
če), vrednost sofinanciranja: 
149.877,87 evra. Skupna vi-
šina zaprošenih sredstev sofi-
nanciranja za vse tri operacije 
znaša 350.214,83 evra. Potr-
jene operacije bodo sedaj pos-
lane v odobritev pristojnemu 
organu upravljanja – Agenciji 
RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, ki bo po zaključku 
postopka na nacionalni ravni 
upravičencem izdala odločbe 
o dodelitvi sredstev.

Spomnimo: na 1. javnem pozi-
vu kmetijskega sklada so bili 

izbrani projekti Trajnostni ra-
zvoj Lisce za zdravo Posavje, 
Modra frankinja – žametno 
vino regije Posavje, Učinkovi-
to čiščenje odpadnih voda za 
ohranjanje vodnih virov, Pot 
do zaposlitve z ustanovitvijo 
podjetja in Stara šola za nove 
ideje.

Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje je ob tem 11. febru-
arja objavila 3. javni poziv za 
izbor operacij za uresničeva-
nje ciljev Strategije lokalne-
ga razvoja na območju LAS 
Posavje v letu 2019 za črpa-
nje sredstev iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribi-
štvo (ESPR). Več informacij 
o 3. javnem pozivu v poseb-
ni objavi. 
 P. P./vir: RRA Posavje

Potrjeni trije novi projekti za 
razvoj podeželja

Potrjevanje projektov na 16. seji upravnega odbora LAS 
Posavje (foto: RRA Posavje)

STRASBOURG – Odbor za re-
gionalni razvoj v Evropskem 
parlamentu (REGI) je 14. fe-
bruarja sprejel poročilo o 
Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj in Kohezijskem 
skladu, ki bo opredelil bodo-
če financiranje v finančni per-
spektivi 2021–2027. Kot so 
sporočili iz njegove pisarne, je 
evropski poslanec Franc Bo
govič (SLS/EPP) kot avtor ali 
soavtor sodeloval pri 19 aman-

dmajih na poročilo, ki so po-
večini opozarjali na nujnost 
projektnega financiranja ne-
urbanih področij ter s tem na 
zmanjševanje razvojne vrze-
li med mesti in podeželjem. 
Po novem se bodo v ključnih 
evropskih finančnih uredbah 
prvič omenjale tudi Pamet-
ne vasi, torej projekt, ki ce-
lostno pristopa k moderniza-
ciji podeželja in izkoriščanju 
tehnoloških rešitev za ustvar-

janje dodane vrednosti in no-
vih zaposlitvenih priložnosti 
na podeželju. »Dobri dve mi-
lijardi evrov za Pametne vasi 
ob zavedanju, da se v Sloveni-
ji intenzivno pripravljamo na 
praktični zagon tega projekta, 
je odlična novica za vse, ki se 
zavedamo, kako pomembno 
je to za ohranitev poseljenosti 
slovenskega podeželja!« je bil 
po glasovanju zadovoljen Bo-
govič.    P. P.

2,4 milijarde evrov za Pametne vasi
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
tel: 031 693-870

041 631-502
info@megamik.si

www.megamik.si
PEČARSTVO

PEČI IN KAMINI

Jelše 5, 8273 Leskovec pri Krškem, tel: 07 49 77 661, mail: info@instalaterstvo-gorenc.si

041 690 310

www.instalaterstvo-gorenc.si

• dobava in montaža toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo
• inštalacije in adaptacije centralnega ogrevanja
• izvedbe talnega in stenskega ogrevanja
• montaža različnih vrst kotlov 
• plinske inštalacije
• vodovodne inštalacije 
• klima�zacija 
• rekuperacijsko prezračevanje

info@karodi.si

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

40 let tradicije

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

SL-inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
s podzemnimi garažami 

od 95.146,17 € do 
157.373,83 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

Za današnji slog gradnje bi lah-
ko rekli, da je še vedno razno-
lik, v večini pa zadnje čase le 
prednjačijo trendi čistih li-
nij in oblik, z minimalističnim 
notranjim dizajnom, hladnimi 
barvami in velikimi stekleni-
mi površinami. Današnji tren-
di pri gradnji in zastekljeva-
nju domov gredo v smeri čim 
bolj energijsko in stroškovno 
varčnega, prijetnega in udob-
nega doma, se pravi h gradnji 
pasivnih, pametnih in energij-
sko varčnih hiš. K temu zago-
tovo pripomorejo kakovostna 
okna, bodisi velika ali mala bo-
disi drsna, strešna ali franco-
ska, skupno jim mora biti, da 
so kakovostna, izolativna, dob-
ro zastekljena in strokovno 
vgrajena, šele tako lahko us-
pešno služijo svojemu name-
nu, da nam torej ne povzročajo 
preglavic s kondenzom, imajo 
čim nižjo termično prevodnost 
in ostale tehnične karakteristi-
ke, ki vsakodnevno pripomo-
rejo k prijazni uporabi.

Tako kot je različna arhitek-
tura, so različna tudi naša 
okna, ki so se spreminjala 
skozi zgodovino, tako po obli-
ki, dizajnu, materialu kot teh-
nološkem napredku upora-
be. Današnja tehnologija nam 
omogoča maksimalne toplo-
tne prihranke, skrito okovje, 
protivlomno zaščito in dobro 
tesnjenje oken ...

Nakup oken 
naj bo premišljen
V leta 1992 ustanovljenem 
podjetju SeCOM s sedežem 
v Vrbini pri Krškem, dru-
gem najstarejšem podjetju na 
področju PVC stavbnega po-

hištva v Sloveniji in četrtem 
najstarejšem na področju pro-
izvodnje vseh vrst izolacijske-
ga stekla, ugotavljajo, da smo 
ljudje v kriznih časih posta-
li preračunljivi in da je naku-
povanje postalo razumsko. 
Potrošnik tako pred velikimi 

investicijami premisli prav vse 
– kdaj se mu bo strošek povr-
nil, kakšne so pridobitve zara-
di investiranja, različne mož-
nosti izvedbe … Med tovrstne 
premišljene nakupe spada tudi 
nakup oken in vrat v različnih 
izvedbah (PVC, les, alu, razne 
kombinacije), kvaliteti, cenah 
in okusih. »V vsakem primeru 
nakup novih oken prinese ve-
liko prednosti. Če gre za adap-
tacijo/menjavo, v prvi vrsti 
nova okna vplivajo na manjše 
toplotne izgube, kar je pove-
zano z nižjimi stroški ogreva-
nja. Pri novogradnji je seve-
da pomembno tudi, kakšno 
bo naše stavbno pohištvo. Da-
nes se vse bolj poudarja fraza 
'energetsko varčna okna'. Vse 
je povezano z že omenjenimi 
toplotnimi izgubami in potre-
bo po stalnem zmanjševanju 

rabe energije za ogrevanje,« 
povedo v priznanem podjetju. 
Kot dodajajo, je ravno zmanj-
ševanje toplotnih izgub – po-
leg estetike, varnosti, tehnike 
– glavni razlog za hiter razvoj 
oken v zadnjih letih. Prav sko-
zi okna, pri dobro izoliranem 
zunanjem ovoju in strehi, na-
mreč uhaja največ toplote.

»Prihranki ob zamenjavi oken 
se poplačajo prej, kot mislite, 
še posebno, če izberete sloven-
skega proizvajalca z dolgolet-
nim razvojem, ki vam bo okna 
izdelal, vgradil s svojimi izšo-
lanimi mojstri in nudil pod-
poro, če boste kasneje imeli 
morebitne dileme ob uporabi. 
Kupci nemalokrat naletimo na 
težave, ko so okna že vgrajena. 
Edini pogoj v izogib kasnejšim 
težavam je, da montažo vaših 
novih oken prepustite pravim 
mojstrom z izkušnjami, ki je 
certificirana tudi po smerni-
cah ral montaže, ter da so last-
nosti oken in vrat prvovrstne,« 
pravijo v družinskem podje
tju Termoglas iz Boštanja z 
39-letno tradicijo, enem red-
kih proizvajalcev stavbnega 
pohištva v Sloveniji, ki jim je 
uspelo poleg povečanja obse-
ga proizvodnje nenehno vlaga-
ti še v razvoj. 

Izbrati moramo pravilno 
zasteklitev, okvir in okovje
Prvi pomemben dejavnik, ki 
ga moramo upoštevati pri iz-
biri oken, je zasteklitev. Kot 
pravijo v SeCOM-u, se največ 
vgrajujejo okna z dvojno za-
steklitvijo, pri kateri so toplo-
tne izgube kar 2,7-krat manjše 
kot pri običajni 'termopan' za-
steklitvi. Tak primer je dvojna 

zasteklitev z eno plastjo niz-
ko emisijskega nanosa in plin-
skim (argonskim) polnjenjem 
v medstekelnem prostoru. 
Okna s trojno zasteklitvijo se 
vgrajujejo predvsem v pasivne 
hiše. Okvirji za okna pasivnih 
hiš imajo v komorah vgrajeno 
toplotno izolacijo. 

Izbrati moramo tudi okvir, 
bodisi lesen bodisi plastičen 
(PVC), pri čemer je odgovor na 
vprašanje o prednostih in sla-
bostih lesenih in PVC oken vse 
prej kot enostaven. »Les je na-
raven material in kot tak ima 
prednost pred PVC, ki je eko-
loško manj primeren. Ker so 
okna iz PVC relativno novejši 
izdelek, standardi, predvsem 
tisti, ki naj bi opredeljevali 
trajnost, še niso v celoti dore-
čeni. Če pa se zaradi cene odlo-
čimo za PVC okna, se odločimo 
za kakovostnega proizvajalca,« 
razmišljajo v SeCOM-u. Kot do-
dajajo, je tudi konstrukcija le-
senih oken drugačna od PVC 
oken, ki so narejena iz profi-
lov, ki imajo različno število 
komor in ojačitve v notranji 
strukturi, zato je tudi kako-
vost teh profilov lahko različ-
na. »Če se omejimo samo na 
okvir: lesene okvirje izdelu-
jemo v Sloveniji. Izdelava le-
senega okvira je temeljita, saj 
lahko pri izdelavi oken zač-
nemo že pri drevesu oziroma 
lesu kot surovini. Okna iz PVC 
se pri nas izdelujejo iz uvože-
nih profilov, zato na kvaliteto 
materiala ne moremo vplivati. 
Izdelava oken iz PVC je relativ-
no enostavna (razrez, varjenje, 
sestava), zato je cenejša kot iz-
delava lesenih oken. Toplotna 

Pri izbiri oken naj vas vodi razum
Tako kot zidovi in stene, plošče in streha so tudi okna sestavni del vsake hiše in z odločitvijo, katera okna 
izbrati, se sooči vsakdo, ki bodisi gradi bodisi prenavlja hišo. Za pomoč, kako se lotiti te odločitve, smo pro
sili strokovnjake iz uveljavljenih posavskih podjetij Termoglas in SeCOM. 

Resda imamo neverjetne temperaturne preobrate, 
a hkrati je ravno ta čas ugoden za začetek vseh 
opravil, ki nam bodo omogočila, da bo naše 
bivanje v domu kar najboljše. Bralci vsako leto 
lepo sprejmete strani Urejamo dom, predvsem pa 
nam je v zadovoljstvo, da jih ocenjujete za koristne. 
Tudi tokrat boste na le nekaj straneh našli pravo 
zbirko povezav do posameznih izvajalcev. Zakaj 
bi si belili glavo z neodgovorjenimi vprašanji in 
tavanjem ob slabi predstavi o stroških, najboljših 
materialih in potrebnih delih? Obrnite se nanje 
za nasvet, ponudbo, predračun. Vse vam je na 
dosegu roke in ker so izvajalci večinoma iz naše 
bližnje okolice, pravzaprav tudi na dosegu koraka. 
Ureditev okolice, gradnja, prenova, opremljanje, 
menjave oken, zasnova vrta: vse prihaja na vrsto 
v teh dneh. Naj se marec začne v najboljši smeri –
aktivno!

Foto: Michael Mroczek on Unsplash

nadaljevanje na str. 12
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Ali veste, da nam zima uniči približno 25 % trave? In da tako nastane več prostora za 
razvijanje plevela v poletnem času, ki nam dodatno uniči 20 % travne zelenice ob 
nepravilnem vzdrževanju?

Zato je zelo priporočljivo zelenico dosejevati, nekoliko gnojiti in vzdrževati primerno 
vlago. Tako vaša zelenica ostane bolj gosta in se ne izsuši. Seveda jo je treba tudi zračiti 
in z redno košnjo zatreti rast plevela. 

Za vse to imamo pri nas hitro in enostavno rešitev.

S posebnim strojem za dosejevanje naredimo utore, v katere pade seme, ki ga stroj 
istočasno zagrne z isto zemljo nazaj. V dveh do treh tednih je zelenica kot nova.

Prednost takšnega dosejevanja je, da lahko zelenico 
uporabljamo takoj po obnovi.

• načrtovanje, zasajanje in vzdrževanje zelenih površin, 
 obrezovanje trajnic in dreves, 
• strokovno ročno obrezovanje,
• obžagovanje večjih dreves,
• vzdrževanje športnih objektov, parkov …,
• svetovanje,
• obnova trat, itd ...

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite:  
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Obnova travne zelenice

www.necemer.com

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

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

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

do -30%

Razstavno - prodajna salona

parketi
laminati
vinilne plošče

linoleji
preproge
tekači in predpražniki

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Kerin Janko s.p., CKŽ 65A, 8270 Krško / Tel.: 07 49 02 560 

GNOJILA

SEMENAKROMPIR

ČEBULČEK

ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

 GNOJILA

-          SEMENA

-          KROMPIR

-          ČEBULČEK

-          TER ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

Na zalogi že 
vse za vrt!

 Vabljeni!

prehodnost okna je v glavnem 
odvisna od vrste stekla, saj ste-
kla predstavljajo glavni del po-
vršine. Tako približno velja, da 
je toplotna prehodnost lesenih 
oken ekvivalentna trikomor-
nemu sistemu pri PVC oknih,« 
nam glede dileme les – PVC po-
jasnijo v vrbinskem podjetju. 
In ne nazadnje: za brezhibno 
in dolgoročno delovanje oken 
je pomembna kakovost vgra-
jenega okovja. V Termoglasu 
ponujajo nadstandardno skri-
to okovje, pri katerem so teča-
ji skriti. »Skrito okovje bo v vaš 
dom vneslo izjemno zaneslji-
vost, funkcionalno delovanje 
in estetsko dovršenost.«

Novost – Super Spacer
v Termoglasu s svojo lastno 

steklarsko proizvodnjo sle-
dijo najnovejšim trendom za 
zmanjševanje energetskih iz-
gub. Tako na slovenski trg vna-
šajo višji standard na področju 
robnega tesnenja z robotsko 

tehnologijo nanosa najtoplej-
šega roba Super Spacer. Ta je 
že več kot 20 let uveljavljen 
po vsem svetu in je prvi ne-
kovinski distančnik na sve-
tu, ki je polnjen s strukturno 

peno iz sušilnih sredstev. Nje-
gova nagrajena termično fi-
ksirana struktura dosega naj-
boljše vrednosti med sistemi 
distančnikov. »Super Spacer 
distančnik prinaša energijsko 
učinkovitost v vaš dom, saj 
zmanjšuje toplotne mostove 
ob robu stekla. Večina toplote 
se izgubi ravno na robovih izo-
lacijskega stekla, Super Spacer 
pa zagotavlja manjšo termično 
prevodnost, do 70 % zmanjšan 
kondenz, robovi okna pa so do 
65 % toplejši,« poudarjajo.

Napake, ki se jim
morate izogniti
»V zadnjih letih z naraščanjem 
raznih ponudnikov oken opa-
žamo, da so stranke o nekate-
rih pomembnih dejstvih pre-
malo informirane ali zmotno 

nadaljevanje s str. 11

Nekovinski distančnik Super Spacer zagotavlja manjšo 
termično prevodnost, do 70 % manj kondenza in do 65 % 
toplejše robove okna – posledično pa seveda manjše stroške 
porabe (vir: Termoglas).
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BETONARNA 
SPODNJI STARI GRAD 
Vse vrste betonov po 
ugodnih cenah s prevozom in 
črpanjem - tudi pozimi.

GRAMOZNICA 
KOSTAK STARI GRAD 
prodaja gramoznih materialov 

PRANE IN DROBLJENE FRAKCIJE 
velikosti: 0−4, 4−8, 8−16, 16−32, 32−45 
in nad 45 mm

SUHO SEJANE FRAKCIJE, 
NESEJAN GRAMOZ  
velikosti: 0−16, 0−32 in nad 32 mm 
pripravljena homogena mešanica 
peska, primerna za AB plošče, stebre, 
AB temelje 

MIVKA 
za maneže ali jahališča 

TRGOVINA KOSTAK 
prodaja gradbenega in 
instalacijskega materiala 

• proizvodi za komunalno 
infrastrukturo 

• proizvodi za urejanje objektov 
• hidroizolacije 
• material za ogrevanje 
• gradbeni in fasadni material

Betonarna Spodnji Stari Grad

Gramoznica Stari Grad
Delovni čas: 
ponedeljek–petek, 7.00–15.00

Trgovina Kostak, 
Leskovška cesta 2 a, Krško
Delovni čas: 
ponedeljek–petek 7.00–16.00, 
sobota 7.00–12.00

betonarna@kostak.si

gramoznica@kostak.si

051 600 606

031 411 926

07 48 17 215 
07 48 17 270

Z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri ustrezne vrste kamnitih 
materialov, betonskih mešanic, gradbenega in instalacijskega materiala.

prepričane ali pa zavedene s 
strani ponudnika. Želimo opo-
zoriti na osem napak, ki si jih 
ne morete privoščiti pri izbi-
ri izvajalca za nakup vašega 
novega stavbnega pohištva,« 
pravijo v boštanjskem podje-
tju Termoglas.

Pa jih povzemimo. Prva je ne
poznavanje kakovosti oken 
in stekla, zato pred nakupom 
oken pridobite dovolj vero-
dostojnih informacij o kako-

vosti in izvoru profila, trdnos-
ti okovja in o toplotni izolaciji 
zasteklitve. Ker so si okenski 
profili na videz zelo podobni, 
si morda predstavljate, da tudi 
v kakovosti ni bistvenih razlik, 
vendar takšno mišljenje po-
gosto vodi do napačne odlo-
čitve. Druga je neprimerna 
zasteklitev. Ker steklo zavza-
me 70 % površine okna, je za 
zmanjšanje izgub smotrno raz-
misliti o energetsko učinkovi-
ti zasteklitvi, pri čemer lah-
ko izbirate med 2-, 3- ali celo 
4-slojno zasteklitvijo, po mož-
nosti s toplimi medstekelnimi 
distančniki. »Vendar pozor, saj 
vsaka vrsta zasteklitve prinese 

svoje prednosti (boljša toplo-
tna učinkovitost, manjši vdor 
vročine) in tudi pomanjkljivo-
sti (manjša prepustnost svet-
lobe, povečana teža krila in s 
tem večje povešanje). Katera 
zasteklitev je najprimernejša 
za vas, vam svetujejo proizva-
jalci,« opozarjajo strokovnja-
ki iz Termoglasa. Zavedati se 
je treba, da je nakup brez ra
čuna – nakup brez garanci
je. Čeprav je nakup brez raču-
na, torej zmanjšana ponudba 

za stopnjo DDV-ja, za marsi-
koga mamljiv, to ni varen na-
kup. Čez čas se namreč lahko 
pokažejo pomanjkljivosti, zato 
je pomembno, da vam proda-
jalec daje pisno garancijo. Na-
slednja napaka, ki se ji velja 
izogniti, je nepoznavanje iz
vora proizvodnje. »Na ka-
kovost oken in stekla namreč 
vpliva tudi natančna proizvo-
dnja. Naročilo pri trgovcih je 
precej tvegano z vidika kako-
vosti, saj okna določeni uva-
žajo predvsem iz tehnološko 
manj razvitih držav. V Slove-
niji je veliko trgovcev, ki lahko 
čez noč ustavijo svoje poslo-
vanje in tako na koncu kupec 

ostane brez servisne podpore 
in garancije. Pred nakupom se 
dobro pozanimajte, kje izdelu-
jejo okna in ali si je možno pro-
izvodnjo tudi ogledati,« svetu-
jejo v Boštanju. 

Pojdimo dalje: podizvajal
ci. Na kakovost vgradnje zelo 
vpliva izkušen monter in kako-
vostni vgradni materiali, zato 
bo kakovostna vgradnja zago-
tovila dobro tesnjenje in dobro 
funkcioniranje oken. Vabljiva, 
a pogosto napačna izbira je na
kup najcenejših oken. »Naj-
cenejše je včasih najdražje. Ne-
kakovostni izdelki, zamujanje, 
nespoštovanje dogovorjenega, 
nekakovostna montaža, rekla-
macije, posledično slaba volja 
in nervoza ... Če bi vse to sešte-
li, vam razlika v ceni verjetno 
ne bi več predstavljala proble-
ma pri odločitvi,« še sporoča-
jo iz Boštanja. Opozarjajo tudi, 
da prevelika cenovna odsto
panja v ponudbah običaj
no pomenijo velika razha
janja v kakovosti izdelka in 
storitve. »Ko boste med se-
boj primerjali ponudbe, boste 
najverjetneje zmedeni zaradi 
odstopanj. Nujno preverite, za-
kaj prihaja do cenovnih razlik 
in ali gre za primerljivo kako-
vost profila, stekla, okovja, ali 
so razlike pri dodatnih delih. 
Preverite izkušnje strank.« In 
še zadnji nasvet: varnost naj 
ne bo na zadnjem mestu. 
Imejte v mislih, da so najšib-
kejši člen stavbe okna, vrata in 
steklo, zato se je smiselno po-
zanimati, kakšno zaščito vam 
nudijo okenski sistemi. 
 P. P.

Foto: M. Mirt
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KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

iji cka v el kitr a enaži nz ež an oj ajl ev en . zo oj avet šes en es it supoP

Bošt nja
Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

 Krško 
Žadovinek 36

(pri novem mostu)
051/657-667

Novo tomes
Ljubljanska c. 22

Trgovska hiša Bršljin
051/612-638

  Trebnje
Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-958

 Brežice 
Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

 
   

       

  Šentjur
Ljubljanska c. 32

(pos. cona ANDERBURG)
030/641-570

  

  

 

OTVORITVENI 
POPUST

za vse blago!

PRESELILI SMO SE V NOV 
SALON KERAMIKE IN KOPALNIC 

KRŠKO, ŽADOVINEK 36
(na dvorišču samopostrežne avtopralnice, pri novem mostu)

TEL: 051 657 667

- Največja izbira keramike v Posavju
- Kopalniška in sanitarna oprema 
- Pipe in dodatki za kopalnico
- Lepila, profili, fugirne mase....
- Orodja za keramičarje

30 let

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

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

SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:

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

Velikokrat naokoli iščemo re-
šitve, te pa so nam povsem 
pred nosom. Ljudi, ki se spoz-
najo na svojo stroko, v Posavju 
ne manjka, predvsem pa je po-
membno, da potrošnik soobli-
kuje trg. Zato je dobro, da glas 
o dobrih izkušnjah in navse
zadnje slabih razširite nap
rej, najprej seveda izvajalcu, 
ki mu bo vaš odziv dragocen, 
in nato še drugim strankam. 
Tako boste omogočili tistim, 
ki si vašo pohvalo zaslužijo, da 
pridobijo še več dela, drugim 
pa, da se izboljšajo na segmen-
tih, kjer pešajo ali so vas razo-

čarali. Z mojstri imamo seveda 
zelo različne izkušnje, pred-
vsem čakalne dobe so zadnje 
čase zelo dolge, a reference v 
našem neposrednem okolju so 
dober pokazatelj tega, kdo dela 
kvalitetno, časovno optimalno 
in hkrati za denarnico spreje-
mljivo. Tudi bližino izvajalca 
vzemite kot nekakšno garan-
cijo – najpogosteje namreč ve-
lja, da se izvajalci potrudijo še 
tolikanj bolj za lastne sosede, 
saj jih lahko njihovo nezado-
voljstvo neprijetno vsakodnev-
no opominja na slabo izvedbo, 
njihova pohvala pa po drugi 

strani dragoceno utrjuje ugled 
v družbi. Zato pri zbiranju po-
nudb pobliže preglejte in se po-
zanimajte, kdo vse in kaj dela 
v Posavju. Verjamemo, da bos-
te presenečeni, da je ponudba 
v nekaj letih izredno zrasla in 
da Posavci sledijo najmoder-
nejšim trendom, po drugi stra-
ni pa se lahko mnoga podjetja, 
zahvaljujoč svojemu dobremu 
delu, pohvalijo z že več dese-
tletno tradicijo in tisočimi za-
dovoljnih strank. Veliko dob-
rih namigov za izvajalce boste 
našli tudi na tokratnih straneh 
Urejamo dom.    

Mojstri v Posavju

E-pošta: mkt-radej@siol.net www.instalacije-mkt.com
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Po lanskem Urejamo dom ste nas bralci spraševali po progra-
mih oziroma aplikacijah, ki bi vam še pred obiskom strokov-
njaka pomagale, da si kar na domačem računalniku izrišete 
želeno ureditev prostora, umestite vanjo neko podobno no-
tranjo opremo želeni in da imate tako ob stiku z izvajalci čim 
boljšo prostorsko predstavo. Nekaj naših bralk je zbralo svoje 
predloge za programe, ki slednje omogočajo, nekateri so pri-
merni tudi za preproste izrise okolice ali recimo najti kar naj-
bolj ujemajoči se barvni odtenek. V večji meri so ti programi 
brezplačni, imajo pa seveda tudi plačljive nadgradnje in upa-
mo, da vam bo katera izmed možnosti prišla prav: 
roomstyler.com/3dplanner, www.sweethome3d.com, 
planner5d.com, www.magicplan.app, floorplancreator.net, 
www.sketchup.com, www.roomsketcher.com, 
www.homestyler.com/int, dar-res.armstrong.com, 
aplikacija Color Capture, home.by.me/en in drugi. 

Urejen dom tudi s pomočjo otrok
Nekaj zadnjih let je marsikje obveljalo, da so otroci pač otro-
ci in da je njihova naloga igranje, kasneje pa šola. Danes, ko 
žanjemo rezultate (pre)permisivne vzgoje, pa je prišla nazaj 
dobra stara kmečka pamet, ki pravi, da delovne navade ne 
padejo z neba, temveč rastejo z zgledom in nalogami. Ot-
roci namreč nikakor niso nebogljena bitja ali osebe, ki jim je 
treba s tovrstnimi deli »prizanesti«. Že od malih nog so pov-
sem sposobni za enostavna hišna opravila, res pa je, da bos-
te pri samem uvajanju v delo morali upočasniti svoj tempo in 
jim dejavnost večkrat nazorno pokazati. Priporočil, kdaj uvesti 
določeno delo za predšolske otroke, se najde ogromno, pred-
vsem pa je vsak otrok svet zase in morate slediti otroški mo-
toriki in zanimanju.

Od dveh do treh let star otrok lahko na primer:   
odnaša smeti v koš, pospravlja svoje igrače, po branju knjige 
odnaša na polico, pobriše prah na polici, pomaga pri pomiva-
nju posode in pranju zelenjave, pripravlja mizo, povleče peri-
lo iz pralnega stroja, svoja umazana oblačila odnese v za to na-
menjeno mesto ipd.

Že petletnik brez težav zmore tudi:
pometati in pomivati tla, zaliti rože, pospraviti posteljo, pose-
sati, poiskati pare nogavicam, grabiti listje, pomivati posodo 
in polniti pomivalni stroj z njemu nenevarnimi predmeti, zloži 
lahko perilo, predvsem pa svoja oblačila in mnogo drugega …

Starši, ki jim uspe otroke vpeljati v vsakodnevna opravila, pra-
vijo, da vam mora biti vodilo, da naj otrok sodeluje z vami pri 
čim več opravilih, ki se jih lotevate skozi dan – četudi morate 
za njim vedno znova pospravljati in se vam takrat zdi, da ima-
te dvojno delo. Otrok bo namreč kmalu odrasel in to popotni-
co samostojnosti odnesel s sabo, to pa vam bo največje darilo 
za vložen čas in trud. M. M.

SEZONSKI HITI

ROBOTSKI STROJI
NAMESTITE IN POZABITE

Niste prepričani?
Vabljeni na  DNEVE ODPRTIH VRAT!
PETEK, 29. 3., SOBOTA, 30. 3., NEDELJA, 31. 3.

TMS Brežice, Trnje 4a, 8250 Brežice
(07) 49 666 50, tms@siol.net, www.tms-brezice.si

@tmsbrezice

REŠITEV ZA VSAKO VAŠO POTREBO

UŽIVAJTE V OPRAVILIH NA VRTU
Z našo bogato izbiro kakovostnih kosilnic in drugih 
strojev za nego vrta boste dobili rešitev za vsako vašo 
potrebo. Predani ljudje namreč potrebujejo najboljša 
orodja in stroje za doseganje najboljših rezultatov. In če 
izberete stroj pri nas, ste lahko prepričani, da kupujete 
stroj, ki zagotavlja pričakovane rezultate in bo deloval 
še leta in leta.

BATERIJSKI STROJI
LAHKI, TIHI IN ZMOGLJIVI

g: +386 31 652 437
t: +386 3 7491 030
f: +386 3 7491 032
e:  asfalt.kovac@siol.net

ASFALT KOVAČ d.o.o., Planina pri Sevnici 47 A, Planina pri Sevnici

PROIZVODNJA IN VGRADNJA 
ASFALTNIH ZMESI

1. januarja 1969 je inženirka agronomije Silva Fric stopila 
na samostojno pot z najemom vrtnarije na Savski cesti v 
Sevnici, v kateri so delo opravljali trije vestni vrtnarji. Marca 
istega leta je v mestnem središču odprla cvetličarno in  
zaposlila cvetličarko. V 70. letih 20. stoletja je sledila selitev 
vrtnarije v naselje Ribniki, kjer je še danes. Leta 2000 je 
odprla vrata v odkupljenih in obnovljenih prostorih trgovskega 
podjetja cvetličarna »Silva«, v katero se zadovoljne stranke 

rade vračajo. Ljubezen do okrasnih rastlin je samostojna 
podjetnica prenesla na hčeri: Melita Ramovš ima 
cvetličarno, Rosanda Peklar vodi vrtnarijo. Prišlo je tudi 
do preimenovanja – prvotno ime vrtnarije in cvetličarne Fric 
Silva s. p. se je preimenovalo v VCT Ramovš – Peklar d. o. o. 
V vrtnariji in cvetličarni poleg balkonskega cvetja, enoletnic, 
mačeh, marjetic, krizantem, primul in dišavnic, vzgajajo tudi 
vedno bolj cenjeno zdravilno rastlino Aloa Arborescens. 

Sadiko rastline, ki v stanovanju čisti zrak, iz njenih listov pa 
lahko naredimo zdravilen napitek, je mogoče tudi kupiti. V 
tretje leto sega še vzgoja sadik ekološke zelenjave, za katero 
je iz leta v leto več zanimanja.

Vljudno vabljeni v cvetličarno »Silva« na Trgu svobode 13 
v Sevnici in vrtnarijo v Ribnikih v Šmarju, kjer boste gotovo 
našli kaj za vaš vrt ali balkon. Ob letošnjem jubileju vam bodo 
v pomladni sezoni, ob nakupu nad 20 eurov, podarili sadiko.
27. februarja ob 17. uri bo v Kulturni dvorani Sevnica 
potekalo tudi tradicionalno predavanje. Predaval bo Tomaž 
Čufar iz podjetja Humko Bled o zemlji in gnojilih slovenskih 
proizvajalcev ter Marija Merljak o domačih zeliščih in 
domači zelenjavi. Za pogostitev bo poskrbelo Društvo 
kmečkih žena Sevnica.

Z ljubeznijo vrtnarijo že 50 let
Začelo se je pred petdesetimi leti z najemom vrtnarije in odprtjem cvetličarne v sevniškem mestnem 
središču. Kasnejši razvoj dejavnosti je prinesel selitev v nove in večje prostore ter ureditev vrtnarije 
na primernejši lokaciji. Danes je VCT Ramovš – Peklar d. o. o. sinonim za kakovost okrasnih rastlin. 

VCT Ramovš & Peklar d.o.o., Ribniki 38, 8290 Sevnica | Telefon: 07 81 62 360 | E-pošta: melita.ramovs@siol.net

Melita Ramovš, Silva Fric in Rosanda Peklar

V VCT Ramovš – Peklar vzgajajo tudi zdravilno 
rastlino Aloa Arborescens.

Gospodinja da nasvet gospodinji: 
kako se znebiti statične elektrike, 
ki nam že celo zimo para živce? 
Okoli nas vse prasketa z razlogom 
– naša oblačila namesto naravnih 
materialov vsebujejo veliko sin-
tetike in tudi okoli nas je vse pol-
no umetnih mešanic materialov, 
zrak je te dni zelo suh, na praske-
tanje pa naj bi vplivala celo elek-
trolitska sestava telesa, razmerje 
tekočin in podobno. Nekatere go-
spodinje poročajo, da jim poma
ga, da se najprej oblečejo, nato 
pa po oblačilih zdrsijo s kovinskim obešalnikom. Druge si 
vsak dan popršijo oblačila z vodo ali pa celo lakom za lase. Da 
oblačila ne bi prenašala toliko statične elektrike, naj bi pripo-
mogla npr. tudi uporaba mehčalca pri pranju, pri sušenju v su-
šilnem stroju pa ločevanje oblačil glede na materiale, torej tiste 
z bolj in manj naravnimi vlakni.

Ojoj, navlaka 
Nobeno stanovanje ali hiša ni dovolj velika za navlako, kajne? 
Mnogi Posavci se s tem sicer strinjajo, a še vedno ne vedo, kje 
začeti, saj je potrošniška mrzlica včasih prevelika in naši do-
movi žal pokajo od stvari, ki jih skoraj nikoli ne uporabljamo. 
Pomlad je že skoraj tu in s tem idealen čas, da predmete, ki jih 
dejansko ne potrebujete, podarite naprej, prodate, reciklirate 
ali zavržete na čim bolj odgovoren način. 

Da bi se tega postopka lotili us-
pešno, morate ozavestiti in 
realno oceniti vse možne iz
govore, da predmete kopiči
te, npr. »To je bilo pa darilo …«, 
»Kaj pa, če bom to nekega dne 
potreboval/a?«, »Zdajle mi ni, 
ampak nekoč mi bo spet kot uli-
to«, »Takšna urejanja poberejo 
preveč časa. Raje stlačim v oma-
ro.« … Znano? Nikar ne obupaj-

te, ampak pojdite lepo po vrsti z razmislekom: Kolikokrat v 
zadnjem letu ste to stvar uporabili? V kakšnem scenariju bi 
ta predmet resnično potrebovali? Koliko oblačil boste hrani-
li z željo, da nekoč izgubite tiste kilograme – ali vas to ne raz-
jeda bolj, kot pa da oblačilo podarite v second hand trgovino, 
kjer bo nekoga razveselila? Če ste nekaj dobili za darilo in vam 
sploh ne pride prav ali vam celo ni všeč, ni trdnega razloga, da 
predmet obdržite in da vas ves čas spravlja v slabo voljo. Vaš 
dom je vaš prostor in v njem se morate počutiti svobodne. Po-
iščite tiste prostore, ki skrivajo vso mogočo navlako, npr. sta-
ra neuporabna darila, kozmetiko s pretečenimi roki trajanja, 
igrače, s katerimi se vaš otrok ne bo nikdar več igral – morda 
pa bi jih bil drug otrok vesel, zdravil s pretečenim rokom tra-
janja, oblačil, ki jih niste oblekli že leta, starih ali nikoli upora-
bljanih začimb, posode, ki je ne uporabljate, kreme za sonče-
nje, ki so jim roki že davno pretekli, nogavice, ki nimajo para 
ali imajo polno lukenj, neudobna oblačila, majice z raznih iz-
letov, ki jih nikoli ne boste oblekli, suha pisala, stare daljince 
in naprave, tisoče starih ključev, za katere ne veste, kaj so kdaj 
odpirali, steklenice, v katerih imate le še za vzorec pralnega ali 
kakega drugega sredstva in podobno… Začnite danes, morda z 
eno omarico, ampak pri tem bodite temeljiti. Boste videli, kako 
bo v vašem domu zavela povsem nova energija. 

Photo by Ashim D’Silva on Unsplash

Triki zoper statično elektriko

Foto: Andrej Lišakov on Unsplash

Želite boljšo prostorsko predstavo?
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DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

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

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

Predvsem je dobro vedeti, da 
lahko kot potrošnik ves čas 
oprezate za novimi možnost
mi in prihranki, pa najsi bo to 
pri zamenjavi zavarovalnice, 
zamenjavi banke, ponudnika 
telefonije ali »elektro operater-
ja«. Če že dolgo niste zamenja-
li dobavitelja električne ener-
gije, se čim prej pozanimajte 
o tem, koliko bi za svojo pora-
bo plačevali drugje. Zakaj na-
mreč ne bi vložili nekaj časa v 
to, da na letni ravni prihrani-
te nekaj evrov? Hkrati ob tem, 
ko boste videli, ali imate še kaj 
manevrskega prostora pri do-
bavitelju elektrike, pa resno 
razmislite o načinih varčeva
nja z energijo. Čeprav bomo 
o slednjih še večkrat pisali, je 
kar nekaj ukrepov, s katerimi 
lahko začnete že danes in zanje 
potrebujete le malo prilagodi-
tve svojega življenjskega sloga:

• znižajte temperaturo v sta-
novanju za stopinjo ali dve in 
se temu primerno oblecite,

• tuširanje omejite na približ-
no pet minut

• očistite star bojler vodnega 
kamna – ne boste verjeli, ko-
liko se ga nabere v enem sa-
mem letu!

• logično, a vseeno za marsi-
koga danes zahtevno: uga-
šajte luči, ko jih nujno ne pot-
rebujete,

• v kolikor kuhate na elektri-
ko: izbirajte lonce, ki ustre-
zajo površini kuhalne plošč-
ne; pokrivajte lonce med 
kuhanjem in ne izgubljaj-
te temperature v loncu brez 
potrebe; prav tako names-
to klasične uporabite venti-
latorski način peke v pečici, 
saj bo jed hitreje pečena,

• očistite hladilnik in zamrzo-
valnik nepotrebnega ivja,

• v stroju perite pri nižjih tem-
peraturah in za pranje po-
gosteje izbirajte čas cenejše 
»tarife«, kot je nočna ali pra-
nje ob koncih tedna,

• tudi tako lahko prihranite: 
računalnike, polnilce za te-

lefone, radio, televizijo in 
druge podobne naprave iz-
klapljajte iz elektrike, ko jih 
ne uporabljate,

• zdaj so počitnice in mnogi 
boste odsotni, zato je ravno 
pravi čas, da poskusite dru-
gačen režim ogrevanja hiše 
ali stanovanja, tak, ki naj ve-
lja za čas, kadar vas ni doma 
dlje časa – temperaturo pri-
lagodite svoji odsotnosti, 
jo precej zmanjšajte in pri-
hranki so lahko v enem ted-
nu precejšnji.

Kot vidite, je predvsem po-
membna zdrava kmečka pa-
met in tudi tu se je za dobre 
prakse potrebno ozreti malo 
nazaj, v čas naših staršev in 
starih staršev in preučiti nji-
hove splošne varčevalne nava-
de, ki nam lahko še kako zelo 
koristijo tudi danes. 

Račun za elektriko je šel v nebo?

Vsi, tudi še tako minimalistič-
ni, stili urejanja okolice pred-
videvajo, da je vaš vrt podalj-
šek terase in da je balkon okras 
vašega doma. Betona in asfalta 
imamo že čez ves delovni dan 
dovolj, zato se boste počuti-
li veliko bolje, če boste 
v svojo bližino »povabi-
li« rastline. Zelenica ob 
hiši, lončnice na policah 
v sobah, zelenjavni vrt, 
grmovnice za pestrejšo 
strukturo okolice – vse 
to bo poskrbelo, da bo 
vaš dom zaživel v bolj 
svežem odtenku in poskrbel, 
da boste na zelenih površinah 
spočili svoje oči, tisti pa, ki bos-
te na vrtu tudi aktivni, pa tudi 
razmigali svoje telo in dušo. 
Zdaj je čas, ko zaključujemo za-
saditvene načrte in si belimo 

glavo, kaj bi sodilo na kateri 
konec. Obrnite se na strokov-
njake za hortikulturo, na cvet-
ličarje, na krajinske arhitek-
te. Povpraševanje vas nič ne 
stane – pravzaprav je lah
ko še cenejše, če vam nekdo 

predlaga lepo in dobro reši
tev za kotiček, nad katerim 
se že vrsto let pritožujete, 
da tam nikoli nič ne zraste, 
kajne? Posebej bodite pozorni 
pri izbiri dreves, tam odločitve 
ne morete kar tako spremeni-

ti, kot bi šlo za enoletnice. Ena-
ko je pri izbiri sobnih rastlin. 
Ob prebiranju mnenj na spletu 
se lahko pošteno uštejemo in 
vedno znova denar trošimo za 
rastline, ki so na pogled lepe, 
a nam nikakor ne uspevajo. 

Medtem ko nam bo nek-
do iz prve roke nedvom-
no učinkoviteje svetoval, 
kaj bi ustrezalo našemu 
načinu življenja, mož-
nostim za nego, samemu 
prostoru, svetlobi, vlagi 
v prostoru in podobno. 
Pustite za sabo preveli-

ka pričakovanja do sebe in naj 
vam ne bo nerodno vprašati za 
nasvet – kot namreč nismo vsi 
za vse oblike športa, tako se 
tudi nismo vsi rodili z »zeleno 
roko« in osupljivimi vrtnarski-
mi sposobnostmi, kajne?

Gradnja doma je za večino stre-
sna, dejstvo pa je, da je še veliko 
bolj zahtevno, če se lotimo pre-
nove oziroma adaptacije stare-
ga prostora, stanovanja, hiše. 
Predvsem je še več časa pot-
rebno nameniti natančnemu 
načrtovanju, a ravno slednje 
povsem spremeni potek doga-
janja in predvsem prepreči, da 
stroški zrastejo v nebo. Ko do-
bimo vprašanja naših bralcev o 
tem, kje se lotiti prenove, ved-
no svetujemo, da se posvetuje-
te s strokovnjaki in da vestno 
zbirate ponudbe za prav vsak 
segment prenove. Naj vam gle-
de prostora na primer celovi-
to svetujejo arhitekti (tudi pri 
teh zberite več ponudb in iš-
čite arhitekte z vam všečnimi 
referencami), ki bodo v obzir 
vzeli tako vaše želje kot de-
janske možnosti za umestitev 
v konkretni prostor. Naj oni, ki 

vsak dan prenavljajo prostore, 
namesto vas poskrbijo, da bo 
prostor funkcionalen, za biva-
nje prijeten, a hkrati predvidi-
jo nujne elemente, kot so stati-
ka, nosilnost sten in podobno. 
Poiščite odgovore na čim več 
vprašanj: Kaj si želite v pro-

storu spremeniti? Zakaj? Koli-
ko denarja imate sploh na voljo 
za prenovo? Koliko časa lahko 
namenite temu projektu in ali 
imate prostor, kjer boste sta-
novali oziroma delali med tem? 
Kam se boste obrnili za dobre-
ga nadzornika? Ste že slišali za 
ali celo videli podobno delo ka-

kšnega arhitekta? Boste karkoli 
lahko postorili sami ali boste za 
vsa dela iskali izvajalce? Kaj pa 
ogrevanje, talne obloge, okna, 
vrata, barva sten, ploščic, pohi-
štvo? Zbirajte ideje in ponudbe. 
Naši bralci, ki že imajo izkušnjo 
prenove za sabo, opozarjajo, da 
v vsakem primeru nujno vze-
mite v zakup poseben časov-
ni »moment« prenove, torej 
da boste od same odločitve do 
končnega rezultata takšnemu 
projektu najverjetneje nameni-
li veliko prostega časa. Dodaja-
jo pa tudi, da ima prenovljen 
dom povsem drugačno, še več-
jo čarobnost kot novogradnja 
in da se ob tem, ko novo življe-
nje vdahneš starim zidovom in 
ohranjaš dediščino neke pok-
rajine, izredno veliko naučiš 
o sobivanju s preteklostjo in z 
elementi, ki te že od nekdaj vsa-
kodnevno obkrožajo. 

Naj bosta notranjost in okolica 
tudi zeleni

Prenavljamo!

Foto: Fauzan Saari on Unsplash

Foto: Milivoj Kuhar on Unsplash

Foto: Christian Dubovan on Unsplash

Foto: Marvin Meyer on Unsplash
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BRESTANICA – V Kulturnem društvu Svoboda Brestanica so 
26. januarja na gradu Rajhenburg gostili pisatelja Ivana Siv
ca, ki je minulo leto zaokrožil z izdajo knjige z naslovom »Iz
gubljeno srce: Skrivnostna povest meniha trapista iz Raj
henburga«. 

Obiskovalci so tudi to pot zapolnili veliko dvorano gradu, h glas-
beni obogatitvi večera pa sta prispevala citrarka Jasmina Levi
čar in tenorist Marko Železnik. S pisateljem Ivanom Sivcem  
se je o njegovem bogatem in vsestranskem ustvarjalnem opusu, 
napisal je namreč že skupno 150 knjig, od tega 52 za mlade in 
98 za odrasle bralce, pogovarjala Margareta Marjetič. Slednja 
je poudarila, da so Brestaničani avtorju hvaležni za knjigo, ki je 
po zgodbi in zgodovinskih dejstvih povezana s preteklostjo kra-
ja: »Knjiga je v prvi vrsti namenjena bralcem, njena neprecenlji-
va dodana vrednost pa je v tem, da bo preko bralcev poleg lite-
rarne zgodbe predstavljala svetu rajhenburške menihe trapiste, 
ki so kljub prispevanju k napredku v gospodarskem razvoju in 
po zglednem vzoru v medsebojnih človeških odnosih širom naše 
dežele mnogo premalo poznani.« Ivan Sivec je poleg sodelavcev, 
ki so bili soudeleženi v procesu do samega izida knjige, izpostavil 
Lojzeta Kuneja, pri katerem se je ideja o knjigi najprej porodila, 
in Ireno Fürst, veliko poznavateljico življenja in dela menihov ter 
avtorico stalne razstave na gradu Trapisti v Rajhenburgu, ki je pi-
satelju pomagala, da so zapisi o življenju trapistov verodostojni. 
 B. M./vir: M. Marjetič, foto: KD Brestanica

Skrivnostna povest trapista

Po predstavitvi knjige si je Ivan Sivec vzel čas še za sproščeno 
druženje z obiskovalci ob rujni kapljici Društva Gabriel 
Giraud in Hiše trt, vina in čokolade Kunej. 

Srečanje so pričeli s himno 
društva, ki so jo zapeli aktiv-
ni »torkarji«, in ga nadaljeva-
li s kulturnim programom, ki 
je združeval recitacije, petje in 
zvoke harmonike mladih pla-
nincev iz osnovnih šol Artiče, 
Dobova, Globoko, Cerklje ob 
Krki in Brežice, predvajali so 
tudi film s posnetki aktivnosti 
mladih planincev.

Po besedah predsednice 
društva Anice Hribar je pla-
ninsko leto potekalo po spre-
jetem programu. »Novost v 
letu 2018 je bilo oblikovanje 
aktivnosti mladinskega od-
seka, tako da so bile načrto-
vane za vsak mesec, razen za 
čas počitnic. V minulem letu 
predstavlja največji napredek 
ravno delo na področju mla-
dih, saj so sekcije društva de-
lovale na večini osnovnih šol 
v občini, kar se je odražalo na 
zelo številčni udeležbi, česar 
smo posebej veseli. Že v začet-
ku leta so ob planinski čajanki 
obdelali nekaj vsebin planin-
ske šole,« je izpostavila pred-
sednica.

Posamezne sekcije mladih 
planincev so poleg skupnih v 
okviru MO organizirale še ne-

Največji napredek je pri mladih
BREŽICE – Člani Planinskega društva Brežice so se 1. februarja zbrani na letnem občnem zboru v Osnovni 
šoli Brežice, na katerem so pregledali lanskoletne aktivnosti in se posvetili letošnjim. Največji napredek v 
letu 2018 je predstavljalo delo na področju mladih, število članov pa se je povečalo s 440 na 470. 

kaj samostojnih izletov. Naj-
bolj aktivni in najbolj številč-
ni sta bili sekciji na OŠ Artiče 
in OŠ Brežice, ko so v slednji 
dobili novo mentorico Ano 
Novak, ki je tudi planinska 
vodnica. S tem bo delo doseda-
nje vodje sekcije Nuše Vanič 
in njenega pomočnika Toni
ja Hribarja veliko lažje, aktiv-
nosti pa še bolj pestre. Pohvale 
si zaslužijo še: sekcija »torkar-
jev« – upokojencev, ki so opra-
vili vse načrtovane izlete, vodi 
jih Marjan Rovan, za kar mu 
gre posebna zahvala; marljivi 
so bili v sekciji markacistov pri 
urejanju planinskih poti, petim 
dosedanjim sta se pridružila 
dva nova – Drago Grgič z Bi-
zeljskega, ki se bo udeležil šo-
lanja za markaciste, in Izidora 

Bergant, ki je že markacistka 
z licenco; naravovarstveni od-
sek z načelnico Olgo Kržan, ki 
zna poskrbeti tudi za to, da je 
vsakoletna čistilna akcija mno-
žična, vanjo so se lani vključi-
li tudi učenci OŠ Artiče in OŠ 
Brežice. Nadaljevala se je tudi 
tradicija planinskih večerov, 
ki jih prevzema Mojca Vovk; 
s knjižnico Brežice so četrtič 
zapored pripravili prireditev 
Brati gore z gostom Vikijem 
Grošljem. Novost so »sredar-
ji« z vodnico Mijo Novak. 

V letu 2018 so skupaj opravili 
tisoče ur prostovoljnega dela 
pri vseh aktivnostih društva 
ter ohranili stike s Športno 
zvezo Brežice, Civilno zaščito 
Občine Brežice in prijateljski-

mi društvi. Posebno priznanje 
so izrekli Mileni Jesenko, ki je 
kot urednica že 33. leto prip-
ravila izjemno lepo in bogato 
revijo Planinski utrinki. 

Predsednica društva Anica 
Hribar in podpredsednik Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS) 
Tone Jesenko sta srebrni ča-
stni znak PZS podelila Ivku 
Godlerju za dolgoletno vse-
stransko pomoč pri organiza-
ciji in izvedbi pohoda k spo-
meniku slovenskemu tolarju 
in srebrni častni znak PZS Mi
lanu Tomiću za večletno pri-
zadevno in vestno delo marka-
cista. Pohvalo PZS sta prejeli 
Vera Polak za večletno vse-
stransko pomoč pri izvaja-
nju društvenega programa in 
Mojca Šterk za večletno us-
pešno delo z mladimi planin-
ci, za udeležbo na tekmovanjih 
Mladina in gore ter vodenje iz-
letov. Planinsko društvo Bre-
žice je podelilo društveno po-
hvalo Moniki Vovk za vestno 
in zanesljivo opravljanje nalog 
v upravnem odboru društva. 
Brežiški planinci so se na zbo-
ru zahvalili vsem donatorjem, 
ki verjamejo v njihovo družbe-
no koristno dejavnost.
 Natja Jenko Sunčič

Himno društva so zapeli »torkarji« (foto: Meho Tokić).

Po besedah koordinatorice 
obiska Ksenje Kragl iz CPT Kr-
ško, so, izhajajoč iz v lanskem 
letu sprejete Strategije razvoja 
turizma v občini Krško, turo za 
predstavnike turističnih agen-
cij,  ki oblikujejo in tržijo pro-
grame tako za domače kot tuje 
goste, organizirali z namenom, 
da jim predstavijo unikatne in 
atraktivne produkte ter izletni-
ške točke po občini Krško.

Prvi dan so zanje po nastani-
tvi v gostišču Kunst pripravi-
li ogled gradu Rajhenburg, po 
katerem jih je popeljala kusto-
sinja Zinka Junkar, Aleš Ku
nej in čokoladerka Veronika iz 
Hiše trt, vina in čokolade Kunej 
pa sta jim v romanski dvorani 
predstavila čokoladno vino in 
jih vključila v prikaz pripra-
ve čokoladnih pralin. Na gra-
du sta udeležence pozdravila 
in jim zaželela čim boljše po-
čutje med popotovanjem po 
občini tudi župan mag. Miran 
Stanko in direktorica Kultur-
nega doma Darja Planinc. Z 
gradu so turistični delavci na-
daljevali pot na vinorodni Sre-
mič ter v tamkajšnje gostišče in 
hotel Tri lučke, kjer so bili de-
ležni gastronomskega razvaja-
nja in druženja z vodjo resta-
vracije Dejanom Mastnakom, 
s predstavitvami paradnih vin 
pa so se mu pridružili tudi lo-
kalni vinarji, in sicer Jernej 

Promocija izletniških točk po občini Krško
KRŠKO – Center za podjetništvo in turizem Krško (CPT) je 12. in 13. februarja na dvodnevni študijski turi po občini Krško gostil skupino 23 predstavnikov posav
skih, slovenskih, hrvaških in turističnih agencij iz Bosne in Hercegovine. 

Žaren iz podjetja Vina Žaren 
iz Nemške vasi ter Janez Živič 
in Katarina Simončič iz Kle-
ti Krško. Prvi dan so udeležen-
ci zaključili z druženjem ob de-
gustaciji vin in pogostitvi v Hiši 
frankinje Kerin v Straži pri Kr-
škem, kjer jih je gostil vinar 
Lojze Kerin.

Drugi dan gostovanja v obči-
ni Krško so pričeli pri izdelo-
valcu lončarskih ter keramič-
nih dekorativnih in uporabnih 
izdelkov Kržan v Zalokah, kjer 
jim je Lojze Kržan kot nosi-
lec četrtega roda izdelovalcev 
domače obrti prikazal postop-
ke izdelave lončene posode, 

nakar so več ur preživeli na 
bližnji Raki, kjer so si ogleda-
li Cvičkov hram, raški grad in 
se družili s člani Turističnega 
društva Lovrenc Raka na po-
sestvu Vinske pravljice Kralj. 
Po besedah Kraglove so se pri 
Kraljevih ob pokušanju jedi iz 
raške č’bule, suhomesnatih iz-
delkov ter cvička gostje izkaza-
ti tudi pri kmečkih opravilih, 
predsednik TD Lovrenc Raka 
Alojz Kerin pa jim je za pope-
stritev nanizal vrsto krajevnih 
zgodb in anekdot. Udeleženci 
so gostovanje zaključili v Sve-
tu energije družbe GEN v Vrbi-
ni, kjer so se ob strokovnem 
vodstvu Garsie Kosinca v in-

teraktivnem multimedijskem 
centru seznanili s pomenom 
energije in njene rabe v vsak-
danjem življenju, tehnologijah 
proizvodnje električne energi-
je in tudi njenih gospodarskih, 
družbenih in okoljskih vidikih. 
Namreč, občina Krško je ob na-
ravnih danostih in turističnih 
posebnostih v prvi vrsti ener-
getska občina, zato je energija 
po sprejeti strategiji turizma 
vključena kot temeljni element 
v oblikovanje turistične ponud-
be v občini Krško.

Ob obisku predstavnikov agen-
cij (Ines Tours Kranj, Kompas, 
TA Linda Kranj, A & B Turizem 

Ljubljana, Turizem Zeleni val 
Ptuj, Imperial Luxury Travel 
Solutions Ljubljana, TA Sajko 
Slovenska Bistrica, Eventim.Si 
Ljubljana, Turizem Prah Toni 
Sevnica, TA Doživljaj Posavje 
Sevnica, Petrol, Meda Turist 
Zagreb, TA Dar prirode Zenica, 

TA MG travel Banja Luka, TA 
Euroline Banja Luka, TA Pu-
tnik Tuzla in TA Sudecbus Gra-
dačac) -  za njihov varen prevoz 
so poskrbeli v Turizem in pre-
vozi Prah Toni iz Sevnice - smo 
zbrali tudi nekaj vtisov udele-
žencev.  Bojana Mavsar

Predstavniki turističnih agencij na preši pri Treh lučkah

Linda Podbevšek, TA Linda: Najbolj mi je bil 
všeč grad Rajhenburg, res je neverjeten in sigur-
no bom pripeljala kakšno skupino. Pa Tri Lučke 
tudi, še bolj pa bodo te interesantne, ko bo na-
rejen glamping (izgradnja načrtovanih sedmih 
nastanitvenih lesenih hišic, op. p.). Vsekakor iz-
stopa tudi dobra kulinarika in menim, da bi mo-

rali krškopoljskega prašiča še bolj plasirati. Žal si nismo uspeli 
ogledati starega mestnega jedra ne kmečkih turizmov, ki sem jih 
videla v katalogu, kot pomanjkljivost pa vidim premalo urejenih 
odsekov kolesarskih poti po občini.

Janez Sajko, TA Sajko: V spomin se mi je po-
sebno vtisnil grad Rajhenburg, predvsem zara-
di prenovljenih prostorov in vsebin, drugačnega 
pristopa in ureditve muzeja in seveda dodatne 
ponudbe, kot je izdelava čokolade. Presenetila 
me je tudi raznovrstna, bogata in kvalitetna po-
nudba vin vinogradnikov vinarjev, dosti bolj, kot 

sem jo do sedaj poznal. S tem, kar smo videli in še bomo, se ned-
vomno da narediti zaokrožen izletniški dan.

Ivo Fatović, TA Media Turist Zagreb: Moji vtisi 
so res super, pa čeprav sem pri vas veliko tudi za-
sebno. Navdušen sem nad prenovljenim gradom 
Rajhenburg, najbolj pa nad Tremi lučkami, ki 
so nedvomno eden najboljših gostinskih lokalov, 
kar sem jih videl, tako po atraktivnem videzu kot 
vsebini in kulinarični ponudbi. Kar je zame seve-

da zanimivo, saj se ukvarjam tudi z gastro turizmom, zato bom 
vsekakor oblikoval ponudbo, ki bo vključevala tudi to lokacijo. 
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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. 

ZAZA (19010B) 
je živahna, prijazna psička črne 
barve s kratko dlako, srednje ve-
likosti, stara štiri leta. Je čipirana 
in bo sterilizirana pred oddajo v 
nov dom. Išče skrbne lastnike, ki 
ji bodo zagotovili prijazen dom.

CAPI (19016KO) 
je živahen psiček svetlo rja-
ve barve z belimi tačkami, star 
približno dva meseca ter cepljen 
proti kužnim boleznim. Čaka na 
nov, ljubeč dom, in prijazne la-
stnike, kjer bo postal del druži-
ne. 

LUNA (19015KO) 
je puhasta psička svetlo rjave 
barve z belimi tačkami, stara 
približno dva meseca. Čaka na 
ljubeče lastnike, ki ji bodo nudi-
li topel in varen dom.

Podpisa pogodbe so se poleg 
predsednic in predsednikov pro-
stovoljnih gasilskih društev ude-
ležili župan občine Brežice Ivan 
Molan, predsednik Gasilske zve-
ze Brežice Herman Premelč, po-
veljnik Gasilske zveze Brežice 
Darko Leskovec, tajnik Gasilske 
zveze Brežice Branko Proselc in 
višji svetovalec za področje zaš-
čite in reševanja Občine Brežice 
Roman Zakšek.

Tako župan Ivan Molan kot 
predsednik gasilske zveze Her-
man Premelč sta se strinja-
la, da občina, gasilska zveza in 
društva dobro sodelujejo. Žu-
pan je v svojem nagovoru de-
jal, da je opravljanje javne ga-
silske službe pomembno, enako 
pomembno pa je tudi delo pro-
stovoljnih gasilskih društev po 
krajih, kjer so prav prostovoljna 
gasilska društva pogosto gibalo 
razvoja kraja. Ob tej priložnos-
ti se je župan zahvalil vsem ga-
silkam in gasilcem, ki opravljajo 
svoje požrtvovalno delo prosto-
voljno in brez plačila. Prav zato 
je pomembno, da imajo na vo-
ljo ustrezno opremo in izobraže-
vanja, ki pripomorejo k varnej-
šemu delu. 

Podpisana Pogodba o opravljanju javne gasilske 
službe v občini Brežice za obdobje 2019–2023
V mesecu februarju so predsedniki prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini Brežice, Gasilska zveza Breži-
ce in Občina Brežice svečano podpisali Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za obdobje 2019–
2023. Javna gasilska služba, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva, obsega  izvajanje zaščite, reševanja in pomoči 
ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, preventivne naloge, delo z mladimi oz. vzgojo gasilske mladine, pomoč obča-
nom in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva v občini. 

Pogodba o opravljanju javne ga-
silske službe ureja vsebino, ob-
seg, način in obdobje opravljanja 
javne gasilske službe, organizaci-
jo in nadzor, sredstva ter pogo-
je za delovanje. Vsako prosto-
voljno gasilsko društva opravlja 
nalogo javne gasilske službe na 
območju, ki ga določa Operativ-
ni gasilski načrt občine Brežice. 
Finančna sredstva za financira-
nje dejavnosti gasilske službe pa 
se vsako leto zagotovijo v pro-
računu občine, in sicer se viši-
na sredstev določi po sprejemu 
odloka o proračunu občine Bre-

žice ter se opredeli z aneksom 
k večletni pogodbi. Sredstva so 
namenjena za izobraževanja, za 
zdravstvene preglede, vpokli-
ce, za sofinanciranje nakupa ga-
silskih vozil in gasilske zaščitne 
opreme, vzdrževanje avtolestve, 
za zavarovanje gasilcev, gasilske 
opreme, domov, nabavo stro-
kovne literature, za organizacijo 
in izvedbo vaj, tekmovanj, prire-
ditev in delovanje. 

V občini Brežice deluje 31 pro-
stovoljnih gasilskih društev: PGD 
Bizeljsko, PGD Brežice, PGD Bre-

žice - okolica, PGD Bukošek, PGD 
Cerina, PGD Cerklje ob Krki, PGD 
Dečno Selo, PGD Gaberje pri Do-
bovi, PGD Globoko, PGD Kapele, 
PGD Križe, PGD Krška vas, PGD 
Loče, PGD Mali Obrež, PGD Mi-
halovec, PGD Mostec, PGD Ob-
režje, PGD Orešje na Bizeljskem, 
PGD Dolenja Pirošica, PGD Piše-
ce, PGD Rakovec, PGD Rigonce, 
PGD Sela pri Dobovi, PGD Gore-
nje Skopice, PGD Sobenja vas, 
PGD Arnovo selo, PGD Sromlje, 
PGD Stara vas - Bizeljsko, PGD 
Velika Dolina, PGD Veliki Obrež 
in PGD Župelevec.

Zbrani na podpisu pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice

19. februarja se je na ustanovni 
seji sestal Nadzorni odbor Obči-
ne Brežice in s tem so za delo-
vanje pripravljeni vsi trije organi 
občine – poleg občinskega sve-
ta in župana tudi nadzorni odbor. 
Nadzorni odbor občine je najvišji 
organ nadzora javne porabe v ob-
čini, ki v skladu z zakonom opra-
vlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine, nadzoru-
je namenskost in smotrnost po-

rabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslo-
vanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
Nadzorni odbor ima pet članov, ki opravljajo svoje naloge nepoklic-
no. Člane nadzornega odbora je potrdil občinski svet na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani Nad-
zornega odbora Občine Brežice v mandatu 2018–2022 so: Roman 
Baškovč, Mojca Lovše, Franja Žokalj, Janko Strašek in Nataša Mi-
hajlović Grubiša. Člani nadzornega odbora so na prvi seji v skladu 
s Statutom Občine Brežice za predsednico izvolili Franjo Žokalj, ki 
je naloge predsednice opravljala že v mandatu 2014–2018, za pod-
predsednika pa Romana Baškovča.

Občinska volilna komisija Občine Brežice obvešča, da bodo v ne-
deljo, 24. februarja 2019, potekale naknadne volitve članov sve-
ta Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v volilni enoti št. 2 in v volilni 
enoti št. 6, Krajevne skupnosti Dobova v volilni enoti št. 1 ter Kra-
jevne skupnosti Velika Dolina v volilni enoti št. 10. 

Tradicionalni prevzem oblasti - 
DOBOVSKI FAŠJENK 2019
Fašjenk naznanja, da bo s sodelavci 

prevzel oblast v občini Brežice
v petek, 1. 3. 2019, ob 13. uri.

Program prevzema oblasti s predajo 
občinskega ključa bo potekal na ploščadi 

pred občinsko zgradbo 
(Cesta prvih borcev 18, Brežice), 

sledi prevzem poslov ter obisk 
korantov iz Hajdine ob 14. uri.

Vabljeni!

Ugodno vreme omogoča, da se 
lahko tudi v zimskih mesecih iz-
vajajo nekatere investicije v ob-
čini. Tako se trenutno izvaja 3. 
faza urejanja Trdinove ulice v 
Brežicah na odseku med Do-
bovsko cesto in ulico Marof-jug, 
v dolžini cca. 160 m, ki zajema 
rekonstrukcijo vozišča z ustre-
zno prilagoditvijo oz. izboljša-
njem tehničnih elementov ceste 
ter izgradnjo pločnika v širini 2,5 
m. Odsek je razsvetljen z novo 
cestno razsvetljavo, ki je do se-
daj tu ni bilo, prav tako je ureje-
no odvodnjavanje in prilagoje-
na vsa potrebna infrastruktura. 

Z ureditvijo ulice, ki je v prete-
klih letih postala prometnejša in 
zato tudi nevarnejša za šibkejše 
udeležence v prometu, pešce, 

Ustanovna seja Nadzornega odbora 
Občine Brežice 

Predsednica Nadzornega odbo-
ra Občine Brežice Franja Žokalj

Urejanje Trdinove ulice bo končano pred rokom

v slabem stanju pa je bilo tudi 
cestišče, se je občina odločila za 
ureditev tega cestnega odseka. 
Z izvedenimi deli se bodo znat-

no izboljšale prometno varno-
stne razmere na sicer kratkem, 
a do nedavno nepreglednem in 
nevarnem ovinku, kjer doslej ni 

bilo urejenih površin za pešce.
Sredstva za ureditev ceste in 
pločnika je zagotovila Občina 
Brežice iz lastnih proračunskih 
sredstev v višini dobrih 149.000 
evrov (pogodbena vrednost). 
Dela izvaja v postopku javnega 
naročanja izbrani najugodnejši 
ponudnik, podjetje HPG Breži-
ce d.o.o. Načrtovani zaključek 
del je konec maja 2019, vendar 
bo zaradi ugodenih vremenskih 
razmer investicija predvidoma 
končana predčasno. Na odse-
ku je že vse pripravljeno za as-
faltiranje. Če bodo vremenske 
razmere ustrezne, bo ta cestni 
odsek asfaltiran konec marca 
2019, asfaltiranju pa sledijo še 
manjša zaključna dela ter nato 
odprtje za promet. 
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Na področju ŠOLSTVA IN PRED-
ŠOLSKE VZGOJE bodo nada-
ljevali z obnovami oz. novo-
gradnjami objektov predšolske 
vzgoje oz. šol. Na Senovem bodo 
začeli z gradnjo novega vrtca na 
novi lokaciji. Za naložbo v krat-
kem pričakujejo gradbeno dovo-
ljenje. Na OŠ Koprivnica bodo v 
tem letu začeli z izgradnjo priz-
idka z dvema učilnicama in knji-
žnico ter preureditev kuhinje, 
za kar je v tem letu v proračunu 
namenjenih 481.300 evrov. Na 
Zdolah bodo nadaljevali z grad-
njo večnamenskega doma, v 
katerem bo svoje prostore imel 
tudi vrtec. Pristopili bodo k prip-
ravi projektne dokumentacije za 
energetsko sanacijo Doma XIV. 
divizije na Senovem. Tudi v 2019 
bodo nadaljevali z aktivnostmi 
za umestitev novega objekta OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja v staro 
mestno jedro Krškega.

Na področju KULTURE načrtu-
jejo, da bodo konec letošnjega 
leta začeli z gradnjo prizidka k 
Valvasorjevi knjižnici Krško in re-
konstrukcijo obstoječega objek-
ta. Gradbeno dovoljenje je bilo 
pridobljeno v januarju letos.

Na področju PROMETNE INFRA-
STRUKTURE v letošnjem letu na-
menjajo 8,6 milijona evrov. Leto 
2019 bo predvsem v znamenju 
zaključka izgradnje krške obvo-
znice. Tretji most čez Savo naj 
bi bil po načrtih zaključen oz. 
odprt za promet še v tem me-
secu, do začetka poletja bo za-
ključena še obnova obvoznice 
mimo Vipapa, konec leta pa se 
bo po terminskem planu zaklju-
čila tudi gradnja zadnjega, tret-
jega kraka obvoznice skozi Ža-
dovinek. Občina Krško bo tudi v 
2019 nadaljevala z modernizaci-
jo občinskih in nekaterih držav-
nih cest ter pločnikov, z novim 
letom pa je občina namenila do-
datnih 200.000 evrov za obnovo 
cest drugega reda.

Na področju TRAJNOSTNE MO-
BILNOSTI je v načrtu izdela-
va projektne dokumentacije za 

Naložbe in načrti v občini Krško v 2019
V skladu s sprejetim predlogom proračuna za leto 2019 prihodki znašajo 40,6 milijona evrov, odhodki pa 41,4 milijo-
nov evrov. Večji delež odhodkov predstavljajo naložbe in programi na področju družbenih dejavnosti, torej izobraže-
vanja, šolstva, kulture, sociale, ter na področju gospodarske infrastrukture, s poudarkom na vzdrževanju in obnovi ce-
stnega omrežja. Investicijski odhodki skupno znašajo 17 milijonov evrov.

Sprememba voznega reda 
mestnega avtobusa

S 1. marcem se bo vozni red mestnega avtobusa v Krškem 
nekoliko spremenil, saj bo s tem dnem mestni avtobus s prvo 
vožnjo začel ob 5.30, zadnjo pa z avtobusne postaje ob 16.30.

gradnjo peš mostu preko Save 
v Krškem ter za medmestni ko-
lesarski povezavi: Krško–Kosta-
njevica na Krki in Krško–Kozje 
ter dokončanje kolesarske poti 
na Senovem v višini 155.500 
evrov in ureditev kolesarske po-
vezave skozi Sotelsko, za kate-
ro bodo namenili okoli sto ti-
soč evrov. V načrtu so tudi štiri 
nova izposojevališča koles v Kr-
škem (pri Vipapu, pri Sparu Vi-
dem, Zdravstvenem domu Krško 
in pri parkirni hiši na Dalmatino-
vi) kot nadgradnja avtomatskega 
sistema brezplačne izposoje ter 
ena v Brestanici, zaključek ure-
ditve nadhoda nad železniško 
progo v Krškem ter ureditev par-
kirišča P+R (Park and ride) ob že-
leznici v Krškem pri Vipapu v Kr-
škem, katerega vrednost znaša 
388.000 evrov, od tega so uspe-
li pridobiti 206.000 evrov evrop-
skih sredstev.

Na področju GOSPODARSTVA 
bodo v letošnjem letu pristopili 
tudi k projektu Podjetniški inku-
bator Krško za start-up podjetja, 
ki bo imel prostore na CKŽ 44 v 
starem mestnem jedru Krške-
ga. Za naložbo v vrednosti okoli 
470.400 evrov je bila že poslana 

prijava na razpis ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologi-
jo. Občina kandidira za sofinan-
cerska sredstva v višini 385.500 
evrov s strani evropskega skla-
da za regionalni razvoj in države.

Na področju KMETIJSTVA je ob-
čina podpisala dveletno pogod-
bo za komasacije na področju 

Velikega Podloga v višini okoli 
159.000 evrov, v januarju je iz-
vajalec začel z deli. V načrtu so 
tudi vzdrževalna dela na poljskih 
poteh po zaključeni komasaciji 
in agromelioraciji Gorica. 

Na področju KOMUNALNE IN-
FRASTRUKTURE bodo nadalje-
vali s projektom izgradnje ko-
munalne infrastrukture Gorica, 
Jelše, Veliki Podlog ter z izgra-
dnjo sekundarnega kanaliza-
cijskega omrežja na Senovem 
(Cesta 3. julija, Cankarjeva, Tom-
šičeva ter projektna dokumenta-
cija za Cesto bratov Zorko). 

Za ŠIROKOPASOVNE POVEZA-
VE bodo v tem letu namenili 
180.000 evrov, in sicer na pod-
ročjih Velikega Podloga, Pesje-
ga, Brestanice, Jelš, Gorice, 
Senovega, Krškega (Delavska, 
Zdolska, Papirniška), Podbočja 
(Šutna, Hrastek, Brlog, Brezje v 
Podbočju), Rake, Leskovca pri 
Krškem. 

Občina Krško v zadnjih letih 
večjo pozornost namenja tudi 
SKRBI ZA STAREJŠE. Prostori za 
CSD Posavje – enota Pomoč na 
domu v okviru projekta MOST 
načrtuje regijski projekt Mreža 
socialnih storitev in medgenera-
cijsko sodelovanje, s katerim že-
lijo investirati v javno infrastruk-
turo za vzpostavitev prostorov 

za izvajanje dejavnosti dnevne-
ga centra in bivanjskih enot za 
starejšo populacijo in osebe z 
motnjami v duševnem zdravju. 
V načrtu je tudi dnevni center v 
okviru Doma starejših občanov 
Krško, v tem letu pa bodo zače-
li tudi z aktivnostmi za gradnjo 
novega bloka oskrbovanih sta-
novanj.

V letošnjem letu bodo zaključili 
z gradnjo poslovilnega objekta 
na pokopališču v Krškem, preos-
tane še izgradnja poslovilnega 
objekta pri pokopališču na Stra-
njah, za kar se bodo v 2019 za-
čele prve aktivnosti.

V letu 2019 občina načrtuje po-
stopek izbire izvajalca gradbe-
nih del širitve in obnove gasil-
skega doma PGE Krško in PGD 
Videm ob Savi, začetek gradbe-
nih del pa načrtujejo v prvi po-
lovici leta, gradnja naj bi trajala 
do leta 2021. 

Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami pri 
Občinskem svetu Občine Krško na podlagi 18. člena Statuta Ob-
čine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedi-
lo in 79/16) ter 4. in 14. člena Odloka o priznanjih Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 7/01, 57/03 in 104/15) objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE KRŠKO ZA LETO 2019

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja priznanja:

a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO 
b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
c) ZNAK OBČINE KRŠKO
č) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
d) JUBILEJNO PRIZNANJE OBČINE KRŠKO

2. Predloge lahko podajo župan, občinski svet, krajevne skup-
nosti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter 
druge organizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe ne 
morejo predlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora biti oddan skladno s pri-
loženim obrazcem (dosegljiv: www.krsko.si - javni razpisi) oz. 
mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlagane-
ga priznanja, podatke o predlaganem kandidatu za občinsko 
priznanje, obrazložitev k predlogu in pisno soglasje predla-
ganega kandidata za občinsko priznanje.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz kate-
rih bo razviden širši pomen in prispevek za družbeni in go-
spodarski razvoj celotne občine in ne zgolj enega od nje-
nih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika znaka 
(eden za področje gospodarstva in eden za področje nego-
spodarstva), največ trije znaki, največ pet priznanj in jubi-
lejna priznanja Občine Krško.

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, Občinski svet - Komisija za občinska pri-
znanja ter sodelovanje z občinami in v obliki Word doku-
menta po elektronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.
si do vključno 22. marca 2019. 

Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih projektov za leto 2019

Občina Krško v skladu s sprejetim Lokalnim programom za 
mladino v občini Krško 2016 – 2019 objavlja javni razpis za 
sofinanciranje mladinskih projektov za l. 2019. Drugi rok za 
zbiranje prijav je 18. marec 2019.

Razpisna dokumentacija bo od dneva objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih 
dni tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško.

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacij 
in kastracij lastniških psov in mačk

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje sterilizacij 
in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo je 
skupno osem tisoč evrov, sofinanciranje na posamezno žival 
pa znaša 30 evrov bruto cene storitve na mačko in 50 evrov 
bruto za psa. 

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk 
s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Krško, 
imajo do pet odraslih živali na stanovanje oziroma hišno števil-
ko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v ob-
dobju od 1. januarja 2019 dalje do porabe sredstev. K vlogi za 
sofinanciranje morajo lastniki živali priložiti: za pse dokazilo o 
lastništvu in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku, 
za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku. 
Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine Krško ali po pošti na na-
slov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vložišču ali na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Obvestila in ob-
jave/Javni razpisi. www. k r s k o . s i

Tretji most čez Savo je zgrajen in naj bi bil v teh dneh odprt za promet, izgradnja krške obvoznice pa 
se bo nadaljevala še vse do konca leta.

Konec letošnjega leta se bo začela gradnja prizidka k Valvasorjevi 
knjižnici Krško in rekonstrukcija obstoječega objekta.
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V teku je projekt Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja, ki skozi 
procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih.

Občina Sevnica je projekt prijavila na razpis Lokalne akcijske skupi-
ne Posavje za pridobitev sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. K projektu so pristopili še sledeči partnerji: Rainer 
kozmetika d. o. o., OŠ Krmelj, Vrtec Ciciban Sevnica, OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica, Javni zavod OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Tržišče, Tu-
ristično društvo Loka pri Zidanem Mostu in KNOF – Zavod za krea-
tivni razvoj Sevnice so. p.

Podjetništvo je za otroke zanimivo, saj so vedno polni idej, potrebu-
jejo pa še znanja, veščine in pogum, kako idejo uresničiti. V projek-
tu iščejo odgovore, kako od ideje do načrta, kako od načrta do or-
ganizacije, od organizacije do implementacije. Aktivnosti manjšega 
družinskega podjetja bodo mladim primer dobre prakse sodelova-
nja podjetništva in posavskih osnovnih šol. V okviru projekta pa se 
izvaja tudi podjetniški krožek in podjetniške delavnice, kjer so zdru-
ženi osnovnošolci iz Krmelja, Sava Kladnika Sevnica, Javnega zavo-
da Marjana Nemca Radeče in Tržišča. Učenci imajo v okviru podjet-
niškega krožka razne izzive, ki jih morajo reševati bodisi samostojno 
ali v skupini. Urijo se v socialnih veščinah in komunikaciji, predvsem 
pa v vztrajnosti, duhu razmišljanja, kakšno podjetje bi ustanovili, kaj 
potrebujejo in na koga se lahko obrnejo.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je 
odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvaja-
nje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtce na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2019/20
Spoštovani starši. Občina Sevnica skupaj z
• Vrtcem Ciciban Sevnica (Naselje heroja Maroka 22, Sevnica / 

www.vrtec-sevnica.si), 
• Enoto vrtca Krmelj (Krmelj 104, Krmelj / www.oskrmelj.si), 
• Enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž, (Šentjanž 58 a, Šentjanž, 

www.osmm.sentjanz.si) in
• Enoto vrtca Blanca (Blanca 13, Blanca / www.osblanca.si) 

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2019/2020.
 
Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 ur), in sicer:
• za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od 

dopolnjenega 11. meseca do 3 let) in
• za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v 

šolo).

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni 
program, v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom 
od prvega leta starosti (oziroma najmanj 11 mesecev) do vstopa v 
šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI 
SEVNICA, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, 
šole, občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti v želeni vrtec do 
15. marca 2019.
Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost 
najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, 
Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2019/2020 (vključitev od 1. 9. 2019 dalje). Izpolnjeno vlogo oddajte 
tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med 
šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, 
izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo 
vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.
O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2019/2020 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev 
pisno obveščeni.
Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2018/2019 niso 
bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, morate vlogo 
vložiti ponovno. 

Strategija razvoja turizma s cilji celovito 
povezane ponudbe in sodelovanja
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru so bili v letu 2018 pripravljavci strategije 
razvoja turizma, strateškega dokumenta za naslednje petletno obdobje, ki se bo z letošnjim letom pričela udejanjati s 
konkretnimi aktivnostmi. 

Priprava strategije je povezala 
številne deležnike s področja tu-
rizma v prizadevanju za skupni 
napredek. Skoraj 100 vključenih 
posameznikov, 7 izvedenih de-
lavnic, 2 strokovni ekskurziji po 
občini, 24 obiskov pri ponudni-
kih in opravljeni razgovori s po-
membnimi deležniki s področja 
turizma so prinesli nova znanja, 
sodelovanja in ideje. Oblikovali 
so jih v seznam ukrepov in aktiv-
nosti ter pripravili akcijski načrt 
izvajanja za prihodnja leta, ko se 
bo dokument udejanjal v praksi. 

Ključno je zavedanje, da turizem 
ni zgolj gospodarska dejavnost, 
ampak orodje za razvoj lokalne 
skupnosti in destinacije. Turi-

stična destinacija pa so doma-
čini, ponudniki in načrtovalci, 
pogosto z različnimi interesi, pa 
vendar odvisni drug od druge-
ga. Zato je izjemno pomembno 
sodelovanje. In prav sodelova-
nje je tudi ključ do uspešnega 
razvoja turizma in oblikovanja 
kakovostne strategije razvo-
ja turizma, ki vključuje vse de-
ležnike.

Sestavni del strategije razvo-
ja turizma občine Sevnice je 
Model razvoja in trženja turiz-
ma na območju občine Sevni-
ca. Ta pa temelji na partnerstvu 
za sonačrtovanje, soorganizira-
nje, sovodenje, soupravljanje, 
monitoring in evalvacijo po-

nudbe območja občine Sevnica 
za obdobje 2019–2024. V tem 
letu bodo, izhajajoč iz strategi-
je, oblikovane tri delovne sku-
pine, in sicer delovna skupina 
za kakovost, delovna skupina 
za trženje in delovna skupina 
za raziskave in razvoj. Preko teh 
delovnih skupin bodo s strani 
koordinatorjev usmerjane aktiv-
nosti za zagotavljanje povezane-
ga delovanja turistične ponud-
be na območju občine Sevnica. 
Na področju turizma in slede-
nju strategije bodo namenjeni 
viri za razvoj kolektivne blagov-
ne znamke, strategijo digitalne 
kampanje in programa za vode-
nje izletov različnih ponudnikov.
Na temo krepitve ciljev Stra-

tegije razvoja turizma občine 
Sevnica bo 27. februarja 2019 
ob 13. uri v prostorih Trškega 
dvorca pri Občini Sevnica po-
tekalo srečanje s ponudniki z 
območja sevniške občine, obli-
kovane bodo imenovane tri de-
lovne skupine. Potrditev ude-
ležbe je možna preko telefona 
na številko 031 86 42 73 ali po 
elektronski pošti vlasta.kuzmic-
ki@obcina-sevnica.si, do 22. fe-
bruarja. 

Celoten dokument bo s strani 
pripravljavcev predstavljen in v 
potrditev predlagan Občinske-
mu svetu Občine Sevnica na 4. 
redni seji, 27. februarja 2019. 

Anketa o starem mestnem jedru Sevnice vabi k izpolnitvi
V prejšnji številki Posavskega obzornika je bila obširneje predstavlje-
na priprava Konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega 
jedra Sevnice. V proces priprave načrta se vključuje tudi zaintere-
sirana javnost, zato je cilj z anketo preveriti stališča in želje javno-
sti. Anketa je v elektronski obliki objavljena na spletni strani Občine 
Sevnica, v fizični obliki pa je dostopna tudi na sedežih več javnih in-
stitucij – na občini, v zdravstvenem domu, v knjižnici, v glasbeni šoli 
in v Kavarni Špica. 

Anketo je možno izpolniti do 15. marca 2019, in sicer na sedežu Obči-
ne Sevnica oziroma na mestih dostopnosti ankete. Predstavitev rezul-
tatov ankete in osnutka konservatorskega načrta z možnostjo vklju-
čitve javnosti bo na okrogli mizi, ki bo v drugi polovici meseca marca. 

Cilje projekta »Najboljša riba je Posavska riba«, med njimi izbolj-
šanje ozaveščenosti o pomenu rib v zdravi prehrani ter krepitev za-
nimanja za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, bo 
od meseca maja dalje nadgrajeval projekt »Riba je in«. 

Namen projekta je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi 
izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi pre-
hrani pri prebivalcih območja Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje, 
v vseh šestih posavskih občinah. Nosilec projekta je Občina Sevni-
ca, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo 
kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo po-
deželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko pod-
jetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško. 

V sklopu projekta se bodo zvrstile številne dejavnosti z osrednjimi 
cilji krepitve kakovostne prehrane, vključevanja kakovostnih pre-
hranskih izdelkov v prehrano domačinov in širjenja kulture uravno-
težene prehrane z ribami. Po celotnem Posavju bodo izvedene ku-
linarične delavnice, predavanja in izobraževanja, organizirani bodo 
razni ribji dogodki s promocijo posavske postrvi, v Sevnici bo ure-
jen tudi razstavno-turistični in izobraževani prostor s pripravo raz-
stave in tudi ulične razstave, aktivi kmečkih žena bodo pripravljali 
dobrote iz ribe za javne prireditve, oblikovani bodo inovativni pris-
topi ponudbe rib lokalnemu prebivalstvu.

Za projekt, ki se bo izvajal dve leti, so bila odobrena sofinancerska 
sredstva s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, in si-
cer v okviru izbora operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokal-
nega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018. 

Krepitve lokalne samooskrbe 
in zdravega načina prehranjevanja

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja

Območje analize konservatorskega načrta za prenovo starega 
mestnega jedra Sevnice
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SEVNICA, ISTANBUL – 10. fe-
bruarja je v turškem Istanbu-
lu potekalo balkansko prven-
stvo za atlete do 20 let. Na 
tekmovanju je nastopila tudi 
Sevničanka Karin Gošek (na 
fotografiji tretja z leve) in si v 
disciplini 3000 m pritekla bro-
nasto medaljo. Z doseženim 
časom je tudi izpolnila normo 
za mladinsko evropsko prven-
stvo, ki bo julija na Švedskem. 
Slovenska mlada reprezentan-
ca se je s prvenstva vrnila s še-
stimi medaljami.  G. G.

Goškova bronasta v Istanbulu

KARLOVAC, POSAVJE – V hrvaškem Karlovcu je od 8. do 10. 
februarja potekal WAKO – Evropski kickboxing pokalni tur
nir, ki je privabil kar 1890 tekmovalcev in tekmovalk iz 31 
evropskih držav. Na njem so nastopili tudi posavski tekmo
valci, člani KBV Sevnica in KTB Krško.

Po daljšem tekmovalnem premoru 
se je v ring uspešno vrnil član Klu-
ba borilnih veščin Sevnica Aljoša 
Orač. V finalu v disciplini full con-
tact do 86 kg je osvojil srebrno me-
daljo in naslov evropskega pokal-
nega podprvaka. V finale je uspelo 
priti še dvema sevniškima mladi-
ma tekmovalcema v kadetski kon-
kurenci. Amadej Božič in Nejc Ja
nežič sta v tatami disciplini kick 
light osvojila odlični 5. mesti. Tis-
tim, ki se niso uspeli uvrstiti v fina-
le, pa je v tolažbo to, da jih že kmalu 
čakajo nove tekmovalne preizkuš-
nje, kjer se bodo lahko pomerili z 
novimi izzivalci.
V Karlovcu so tekmovali tudi člani KTB Krško. Janez Peršolja in 
Nik Arnšek sta osvojila 1. in 2. mesto v disciplini K1 v kategori-
ji do 63,5 kg mladinci, Sandi Šitnik in Dejan Božič pa 3. mesti 
v kategorijah do 71 kg oz. do 57 kg. Nastopil je tudi njihov naj-
mlajši borec Alen Radi, ki pa potrebuje še malo več kilometrine 
in kanček športne sreče za vrh. P. P.

Posavci 'borbali' v Karlovcu

Tekmovalci KTB Krško s trenerjem Iztokom Kešetom

Konec januarja so z državnimi 
prvenstvi v Ljubljani začeli ka-
deti, mladinci in člani. Dve sre-
brni (50 in 100 hrbtno) in bro-
nasta medalja (100 mešano s 
klubskim rekordom) Tima 
Bizjaka, ki je med kadeti prvo 
leto, 4. mesto mladinca Matica 
Močnika na 1500 m prosto, 5. 
in 6. mesto mladinske štafete 
na 4×200 in 4×50 prosto (Kr
žan, Močnik M., Jular, Sokolo
vič) in dosežek Tjaša Žvarja v 
štafeti, ki je kot prvi član kluba 
plaval 52 sekund na 100 pros-
to, so najvidnejši dosežki štiri-
dnevnega prvenstva. 

Nadaljevali so starejši dečki 
in deklice v Mariboru. Štirje 
fantje in dekle z odplavanimi 
normami so plavali dobro, ve-
činoma dosegli svoje najboljše 
rezultate in osvojili ekipno 15. 
mesto. Največ točk in najbolj-
šo uvrstitev, 4. mesto na 100 

Kar desetkrat na stopničkah
KRŠKO – Za plavalci krškega »Celulozarja« so vsa zimska državna prvenstva, na katerih so vnovič dokazali, 
kot pravi vodja strokovnega tima PK Celulozar Krško Boštjan Bajc, da se dá kljub izjemno slabim pogojem za 
delo z dobrim strokovnim delom, trudom in ustrezno motivacijo posegati v sam vrh slovenskega plavanja.

prosto, je dosegel Jan Kozole, 
ki je bil še dvakrat peti na 50 
in 200 prosto. Moštvene točke 

v posamičnih disciplinah sta 
osvojila še Florijan Resnik in 
Aneja Arh, s štafeto sta svoj 
delež dodala Matija Osetič in 
Anej Krušič.

Zadnje zimsko državno pr-
venstvo so imeli najmlajši re-
gistrirani plavalci kategori-
je mlajših dečkov (do 12) in 
deklic (do 11 let). Barve Ce-
lulozarja je v mariborskemu 
bazenu Pristan zastopalo pet 
fantov in tri dekleta, ki so v 
moštvenem točkovanju osvo-
jili ekipno 12. mesto med 26 
sodelujočimi klubi. Blestela so 
predvsem dekleta vstopnega 
letnika: Ema Menoni je kar 
petkrat zmagala (50, 100, 200 
hrbtno, 100 prsno, 100 pros-
to) in bila enkrat druga (200 
prosto), v zadnji posamični di-
sciplini programa pa se je na 
zmagovalni oder povzpela še 
Sara Dobnik z 2. mestom na 

200 prsno. Odlično je nastopa-
la Nina Tomše, ki je bila naj-
višje, deseta, v disciplini 100 
prsno. Zelo dobro so nastopa-
li tudi fantje: Gašper Božo
vič (12. mesto na 200 prsno), 
Luka Ferenčak, Svit Lenar
tič, Tin Babič in Anej Jurčič, 
ki so popravili kopico osebnih 
rekordov.

»Deset uvrstitev na zmagoval-
ni oder je več, kot smo v klu-
bu pričakovali, saj se je sezo-
na jeseni 'tradicionalno' začela 
z okvarami obeh šolskih baze-
nov, tako da smo z resnim de-
lom pričeli s krepko zamudo. 
Po drugi strani pa nas vese-
li, da je vedno večje število 
staršev, ki se zavedajo vse-
življenskega pomena plava-
nja, in otrok, ki si želijo pla-
vati,« zaključuje Boštjan Bajc.

 P. P./vir: PK Celulozar Krško

Med najmlajšimi plavalci sta 
zablesteli Ema Menoni s kar 
petimi zmagami in enim 2. 
mestom ter Sara Dobnik z 2. 
mestom.

Aljoša Orač

LJUBLJANA, GORA – Za skakalci 
ŠD Gora je uspešna zimska se-
zona 2018/2019. Skakalec Mar
ko Škul je z dvema osvojenima 
drugima mestoma dosegel tudi 
skupno drugo mesto na Pokalu 
Cockta in 11. mesto na DP v ka-
tegoriji dečkov do 10 let. Prav 
tako uspešni sta bili skakalki 
Tina Kuselj s tretjim mestom 
na regijskem Pokalu Cockta v 
Ljubljani v kategoriji deklic do 
13 let in Lara Fabijan Grozina 
z osvojenim 12. mestom na DP v 
Planici v kategoriji deklic do 14 
let. V tej sezoni sta se tekmovanj 
udeleževala še Andraž Ivanšek 
in Miha Bašič.  Vir: ŠD Gora

Uspešno zaključili zimo

Mladi skakalci ŠD Gora Marko, 
Lara in Tina

KRŠKO – Po burnem začetku leta v Nogometnem klubu Krško, o 
čemer smo obširno pisali v zadnjih številkah časopisa, se je kr-
ška članska ekipa pripravljala na nadaljevanje prvenstva v 1. slo-
venski nogometni ligi, ki se začne ta konec tedna. Zanimivejšega 
nasprotnika bi si težko izbrali, saj bo prvi tekmec nuklearcev v 
spomladanskem delu prvenstva v nedeljo, 24. februarja, ob 17.30 
na stadionu Matije Gubca aktualni državni prvak NK Olimpija. 
Olimpija je po jesenskem delu prvenstva druga na lestvici, za vo-
dilnim Mariborom zaostaja devet točk, Krško pa na zadnjem, de-
setem mestu, a le točko za Triglavom in tri točke za Rudarjem. 
V NK Krško je bilo, kot smo že vajeni, v zimskem premoru kar 
pestro, kar se tiče odhodov in prihodov igralcev, a v klubu pou-
darjajo, da so ostali ključni igralci prvega moštva (Volarič, Vo
laš, Vukušić, Da Silva, Zakrajšek, Sokler, Kovačič, Zalokar). 
V boj za obstanek se podajajo pod vodstvom trenerskega dvojca, 
ki ga sestavljata izkušena Milan Đuričić in pomočnik Radovan 
Karanović. Klub vabi ljubitelje nogometa na nedeljsko tekmo, 
poleg standardnih vstopnic pa kot novost ponujajo tudi družin-
sko vstopnico po enotni ceni 10 evrov. 
Dodajmo še, da je po razkolu z nogometno šolo pod vodstvom 
Roka Zorka vodenje mladinske in kadetske ekipe NK Krško 
prevzel Branko Zupan, nekdanji slovenski reprezentančni vra-
tar, nekdanji selektor slovenskih reprezentanc U21, U19, U16 in 
U15 ter trener z izkušnjami v 1. slovenski nogometni ligi, znan 
tudi kot strokovni televizijski komentator. P. P.

V Košarkarskem klubu Kr-
ško so leta 2009 (še drugič 
po slovitem Interierju) nas-
ledili nekaj let pred tem oži-
vljeno košarkarsko 'zgodbo' 
iz Podbočja in prevzeli mesto 
v 3. slovenski košarkarski ligi, 
v kateri so, dokaj uspešno, ig-
rali vse do lanske sezone, po 
kateri so se odločili za izstop 
oz. prestop v 4. slovensko ligo. 
Temu je botrovalo predvsem 
pomanjkanje članskih igral-
cev, saj je fante ob šolanju in 
študiju težko motivirati za re-
dne treninge in tekme na pov-
sem amaterski ravni, ter seve-
da tudi finančni vidik, saj je 4. 
liga vendarle nekoliko cenej-
ša kot 3. 

Prvi mož krškega kluba je že 
zadnjih pet let Gregor Ster
gar, ki je trenutno v vlogi 
predsednika, trenerja, še ved-
no aktivnega igralca in tudi 
sponzorja. Klub ima organi-
zirano šolo košarke po ne-
katerih šolah v krški obči-
ni (Krško, Raka, Podbočje in 
Senovo), v katero je vključe-
nih okoli 70 otrok. Kot pravi 
Stergar, je za mlade športne 
talente kar huda konkurenca, 
v lokalnem okolju se jih mno-
go prej kot za košarko odloči 
denimo za nogomet ali roko-
met. Kljub temu imajo zgraje-
no piramido mladih selekcij – 
U13, U15, U17 in U19, v katere 
je vključenih okoli 50 mladih 
košarkarjev, ki pod vodstvom 
trenerjev Lojzija Komljanca, 
Tilna Godlerja in Veliborja 
Simića igrajo v prvi ali drugi 
državni ligi, odvisno od kvali-
tete generacij. »V vsaki gene-
raciji se najdejo po dva ali trije 

Pri denarju so vedno na repu
KRŠKO, POSAVJE – Od zlatih časov posavske košarke, ko se je krški Interier, naslednik košarkarske ekipe iz 
Podbočja, prebil v finale državnega prvenstva in ogrozil takrat veliko Olimpijo, je minilo že več kot 20 let. 
Da ta šport v našem okolju ne pade povsem na rekreativno-veteransko raven, skrbijo v krškem in breži
škem košarkarskem klubu. Tokrat predstavljamo prvega. 

nadarjeni košarkarji, ki lahko 
z delom, vztrajnostjo in željo 
naredijo preskok na višji nivo 
in lepo košarkarsko kariero,« 
pravi Stergar. V zadnjih letih 
so imeli v Krškem dva takšna 
primera: Gregor Glas je odšel 
v Sixt Primorsko in se prebil 
celo v državno reprezentanco, 
Leon Stergar pa je prestopil v 
novomeško Krko, kar »je do-
kaz, da se v našem klubu dob-
ro dela in da imajo možnost 
tudi fantje iz takšnega kluba, 
kot je naš.« Stergar poudarja, 
da so vadnine v klubu v pri-
merjavi z drugimi precej ugo-
dne, zato znova vabi mlade, da 
se jim pridružijo.

Ambicije so, a ni denarja
Članska ekipa, kot že reče-
no, igra v vzhodni skupini 4. 
državne lige, kjer zaseda 3. 
mesto na lestvici. Ekipa je po-
mlajena in jo sestavljajo bivši 
mladinci kluba. »Fantje de-
jansko trenirajo in igrajo ob 
študiju, s pomočjo le nekaj sta-
rejših, izkušenejših igralcev. 
Morali bi jim zagotoviti vsaj 
potne stroške, da bi se lah-
ko vozili iz Ljubljane na kak-
šen trening,« pojasnjuje Ster-
gar. Verjame, da bi Krško in z 
njim Posavje lahko imelo član-
sko ekipo vsaj na nivoju 2. dr-
žavne lige, saj imajo vse orga-
nizacijske in infrastrukturne 
pogoje, potrebovali bi le znat-
no večjo finančno podporo v 
lokalnem okolju. Proračun 
kluba znaša (samo) dobrih 
40 tisoč evrov na sezono, pri 
čemer jim z najemnino telo-
vadnice pri krški šoli največ 
pomaga Občina Krško, poleg 
tega pa še nekaj sponzorjev. 

»Žal nekatera podjetja za nas 
nimajo dovolj posluha, ved-
no smo v zadnji vrsti. Neka-
teri nas kljub temu, da resno 
delamo in imamo za sabo re-
sen pogon, pri dodeljevanju 
sponzorskih sredstev enačijo 
s 'piknik' društvi,« dodaja prvi 
mož kluba. Čeprav so si z bre-
žiškim klubom konkurenti v 4. 
ligi z njim dobro sodelujejo in 
si predvsem v nižjih kategori-
jah izmenjujejo igralce, da jim 
omogočijo igranje na čim viš-
ji ravni. Tudi na članski ravni 
vsako leto prehajajo iz kluba v 
klub v skladu s svojimi želja-
mi, prijateljskimi povezavami 
ipd.: »Med nami ni zabetonira-
nega zidu.«

Slovenska klubska košarka 
je sicer v zadnjem času padla 
dokaj nizko in tudi zelo kvali-
tetni igralci na najvišjem slo-
venskem nivoju so zelo malo 
plačani v primerjavi z neka-
terimi drugimi športi. »Kljub 
temu, da smo evropski prva-
ki in da je bilo okoli tega veliko 
evforije, se je košarkarska zve-
za na to slabo odzvala in pre-
malo iztržila, klubi pa še toliko 
manj, zlasti glede sponzorstev, 
imeli smo le nekaj več vpisa v 
šolo košarke in mlade selekci-
je.« Priljubljenost košarke se-
veda dviguje NBA zvezdnik 
Luka Dončić, a majhnim klu-
bom to žal ne koristi veliko. 
 Peter Pavlovič

Prvi tekmec Krškega bo Olimpija

www.PosavskiObzornik.si
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SKUPŠČINA EUROPEAN NETWORK OF 
YOUTH CENTRES (ENYC), 6.2. – 10. 2. 
2019

Letošnja skupščina se je odvila v Timisoari 
v Romuniji. Udeležilo se nas je 13 
predstavnikov mreže. Gostiteljica skupščine 
je bila organizacija Fitt iz Timisoare. 
Najbolj sem bil navdušen nad mladinskim 
centrom, ki obsega 10.000 m2. Prav tako 
sem si ogledal podjetniški inkubator in 
umetniški inkubator z delavnico. Letos 
so bile tudi volitve v upravni odbor mreže. 
Tudi letos sem bil izvoljen v upravni odbor 
za mandatno obdobje 3 leta, člani pa so mi 
izkazali tudi čast in zaupanje in me izvolili v 
funkcijo blagajnika. Mreža je ustanovljena z 
namenom ustvarjanja evropske mladinske 
politike in skupnih projektov med partnerji.

Mitja Valentinc, direktor MC Krško

DAN POKLICEV

V petek, 1. 2. 2019, je v MC Krško zopet 
potekal Dan poklicev v sklopu projekta 
Podjetna 9-ka. Tokrat smo poklice prilagojene 
željam učencev in smernicam zaposlitvenih 
trendov predstavljali učencem iz Osnovne 
šole Jurija Dalmatina Krško. Prostore 
MC Krško smo zapolnili z delavnicami in 
odprtim dialogom z delodajalci. Iskreno 
se zahvaljujemo vsem posameznikom iz 
podjetij in zavodov, ki so svoj dragocen čas 
namenili 75-im učencem iz Krškega in jim iz 
prve roke predstavili svoj poklic in podjetje, 
v katerem so zaposleni. Zahvala gre tokrat 
predstavnikom podjetij: Slovenska vojska, 
Nogometno društvo Posavje Krško, VetBM 
d.o.o., IHS d.o.o., ŠC Krško-Sevnica, Krka 
d.d., Grega Martin Glas, Gimnazija Brežice, 
NEK, GEN, Odvetnik Dušan Dornik, Hermes 
d.o.o., ZD Krško.

Martina Zlobko

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

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SPREMEMBA ODPIRALNEGA 
ČASA BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

METAL KONCERT, TEMA NAD KRŠKIM

V soboto, 9. 2. 2019, smo v MC Krško gostili 
tri glasbene skupine. Kot prvi je nastopil 
duo, ki sliši na ime Chains. To je bil njun prvi 
nastop na odru Mladinskega centra Krško. S 
svojo »doom« glasbo sta ogrela vse prisotne 
in začrtala rdečo nit celega dogodka.
 
Sledila je velenjska »symphonic black metal« 
skupina Marax. Marax so prišli z namenom, 
in sicer da predstavijo svojo novo ploščo 
»Dance within the flames of burning fire«. S 
svojimi razgrajaškimi bobni in hitro kitaro so 
dvignili tempo koncerta.

Kot zadnji so se predstavili Sevniški mladci 
Ways Of A Heretic. »WOAH« so prav tako 
izdali novo ploščo »In the candlelight«, katero 
so prišli predstavit. Ob polni dvorani so še 
enkrat več pokazali in dokazali, da gre za 
izjemno potencialno mlado skupino, katere 
leta niso ovira. Lepo so zaokrožili odlične 
nastope vseh prisotnih. Koncert dokazuje, 
da je v Posavju metal glasba še vedno živa.

Domen Majcen

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Bodoči dijaki in študenti po koristne informacije
POSAVJE – 15. in 16. februarja so vsi tisti, ki se odločajo o nadaljevanju svoje izobraževalne poti, bodisi v srednje šole bodisi na fakultete, na informativnih dnevih po 
posavskih izobraževalnih središčih skušali pridobiti koristne informacije, na podlagi katerih bo njihova odločitev, kam naprej, vsaj malce lažja. Devetošolcem in dija
kom zaključnih letnikov so svoja vrata odprle tudi srednje šole in fakultete v Posavju. Več o dogajanju na informativnih dnevih pa na PosavskiObzornik.si.  R. R.

Lepo število devetošolcev, bodočih dijakov – večina je prišla v 
spremstvu staršev – se je udeležilo informativnega dneva na 
Šolskem centru Krško-Sevnica (foto: B. M).

Informativni dan na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, 
na kateri v tem letu obeležujejo 20 let na sedanji lokaciji, 
je privabil kar nekaj bodočih dijakov. V šolski telovadnici 
so dijaki po posameznih stojnicah pripravili predstavitve 
programov in nekaterih predmetov (foto: M. Galič).

Tisti, ki prihodnost vidijo v storitvenih dejavnostih, povezanih 
s turizmom, so na informativnih dnevih obiskali Fakulteto za 
turizem Univerze v Mariboru v Brežicah (foto: FT Brežice).

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je informativne 
dneve organizirala v prostorih Inštituta za energetiko v 
Vrbini, sobotni termin pa je združila tudi z dnevom odprtih 
vrat inštituta (foto: FE Krško).

Tudi na Srednji šoli Sevnica je potekal informativni dan 
za bodoče srednješolke in srednješolce, ki jih zanimata 
dva poklicna izobraževalna programa – mizar in frizer. 
S kulturnim programom in modno revijo s prikazom 
trendovskih pričesk so dogajanje popestrili dijakinje in dijaki 
(foto: S. R.).

Gimnazija Brežice je ob prvem terminu letošnjih informativ-
nih dni za bodoče dijake v Domu kulture Brežice pripravila 
program, nato pa so devetošolce s starši povabili v gimnazij-
ske prostore, kjer so že lahko dobili prve vtise o delovanju naj-
starejše srednje šole v Posavju (foto: GiB).
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BREŽICE – 7. februarja je lokalni odbor Levice v Posavskem mu-
zeju Brežice v počastitev kulturnega praznika organiziral tradici-
onalni, letos že peti odprti oder revolucionarne poezije. Uvodno 
besedo je napisal in prebral Goran Šalamon, ki je podal tudi vo-
dilno misel letošnjega dogodka: Ohranimo posamezno – prese-
žimo individualizem! Pesmi je prispevalo in večinoma tudi bralo 
rekordnih 16 avtorjev: Marija Bezjak, Marjeta Manfreda, Ani
ta Pegam, Janez Bršec, Peter Dirnbek, Tomislav Jovanović – 
Tokac, Damir Hruban – Hruby, Vid Kmetič, Sebastjan Knez, 
Igor Papež, Robi Petan, Aljoša Rovan, Primož Siter, Goran 
Šalamon, Miro Tičar in Toni Vučajnk. Pesmi avtorjev, ki se do-
godka niso mogli udeležiti, sta prebrala Anita Pegam in Goran 
Miljanović. Vsi prisotni so prejeli zbornik pesmi z lanskoletne-
ga 4. odprtega odra revolucionarne poezije s pesmimi 14 avtor-
jev ter slikami na temo »Volitve«, ki so jih prispevali člani Likov-
ne družine Dobova.  A. R., foto: Franc Šavrič

Petič brali revolucionarno poezijo

Sodelujoči na odprtem odru

KOSTANJEVICA NA KRKI – 8. februarja so v Galeriji Božidar Jakac 
odprli novo postavitev razstave v Grafičnem kabinetu Bogdana 
Borčića z naslovom »Abstrahirane, lirične obmorske kompozi-
cije«. Direktor Goran Milovanović je v pozdravnem nagovoru 
povzel dogajanje v galeriji v preteklem letu, iz programa za leto 
2019 pa je izpostavil gostovanje razstave Obrazi ekspresioniz-
ma/Odtisi duha v Kutni Hori na Češkem. Tudi sicer bo letošnji 
program galerije usmerjen v mednarodno sodelovanje.
Galerija v svoji zbirki hrani več kot 1400 Borčićevih del, vsako 
leto ob kulturnem prazniku pa na ogled postavijo nov izbor iz 
fonda. Na otvoritvi je letošnji izbor predstavil avtor razstave dr. 
Robert Simonišek. Tokratna, že trinajsta postavitev je izbor gra-
fičnih del iz Borčićevega delovanja v 60. letih 20. stoletja, ko je 
avtorja inspiriralo mediteransko okolje, še posebej otok Vis in 
ribiško naselje Komiža, kjer je že kot otrok preživljal počitnice. 
Za Borčićev obmorski cikel iz 60. let je značilen odmik od reali-
stičnega načina in zavestno preizkušanje meja znotraj možnos-
ti, ki jih nudijo grafični postopki. Grafike subtilno združujejo reči 
in dogodke iz stvarnega ter idejnega sveta. Predmeti, drobci, do-
godki in utrinki iz življenje ribičev so abstrahirani ter rafinirano 
»preurejeni« v likovne znake. 
Program otvoritve je sooblikoval Boris Šinigoj na renesančni 
lutnji. Razstava bo na ogled do začetka februarja prihodnje leto.
 Vir: GBJ Kostanjevica na Krki

13. postavitev Borčićevih del

V kostanjeviški galeriji vsako leto postavijo na ogled nov izbor 
iz fonda Borčićevih del (foto: Maruša Lapuh).

 

   

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

2. marec, 17.00–21.00 
DAN DELNIČARJEV ZNANJ IN VEŠČIN 
POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE, 
OBELEŽITEV 70-LETNICE POIMENOVANJA 
MUZEJA POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
17.00: Iskanje muzejskega zaklada
17.30–19.00: Muzej oživi – znanja in 
veščine Posavja
19.00: Predstavitev donacij in nakupa                                    
20.00: Koncert MePZ Viva Brežice

8. marec, DAN ŽENA
10.00–18.00: prost vstop v muzej za 
ženske
10.00: Javno vodstvo z Alenko Černelič 
Krošelj po ženskih zgodbah

Vpis abonmajev bo potekal do 15. 3. 2019,
na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan med 10. in 12. ter 
15. in 17. uro. T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK,  E: blagajna@kd-krsko.si
Informacije o programu na T: (07) 488 01 96, e: ziga.kump@kd-krsko.si

 

Program: 

Odrasli 50 €

Upokojenci 40 €

Dijaki in študenti 30 € 

    
Cena posamezne vstopnice v redni prodaji: 10 - 16 €.

Cenik abonmaja: 

 
 

 

Mia Žnidarič kvintet jazz

Sapa ljubezni in čarovnija izdiha
Irena Grafenauer & Mate Bekavac s prijatelji

klasična glasba

folk/avantgardaŠirom

etnoSozvočja Slovenije
Boštjan Gombač & Janez Dovč
Posebna turneja ob 15-letnici sodelovanja 
in izidu novega studijskega albuma

jazzBig band RTV Slovenija

Lovro Pogorelić & 
Aleksandar Milošev

klasična glasba

 Vabljeni k vpisu 
glasbenega abonmaja

ARSonica 2019 

BREŽICE – Člani Društva zbirateljev Verigar Brežice so 7. 
februarja v počastitev dneva kulture v sejni sobi Upravne 
enote Brežice pripravili odprtje razstave, ki so jo poimeno
vali »Naše lepotice«. 

Le-te veličastno predstavljajo povečave osebnih znamk, ki jih 
je založilo Društvo zbirateljev Verigar. Kot sta povedala predse-
dnik društva Konrad Kajtna in Ivan Tomše, so to znamke, ki so 
jih v društvu izdali ob različnih priložnostih, in sicer pretežno v 
okviru pomembnih dogodkov v občini. Brežiški Verigarji so od 
leta 2007 pripravili 19 takšnih izdaj, osebne poštne znamke pa 
so posvetili dogodkom iz zgodovine, vrhunskim športnim uspe-
hom in gospodarskim dosežkom.
Filatelisti zbiratelji so hkrati tudi raziskovalci zgodovine, naj 
osvežimo spomin na nastanek verigarjev. Ob koncu prve sve-
tovne vojne se je Slovenija odločila, da ne bo več sestavni del Av-
stro-Ogrske monarhije, 18. avgusta 1918 je bil ustanovljen Naro-
dni svet Slovenije, ki je skupno z Narodnim svetom države SHS v 
Zagrebu 19. oktobra 1918 prekinil vsa državnopravna razmer-
ja z Avstro–Ogrsko monarhijo. Ko je nato Slovenija dobila svojo 
vlado, je bilo 14. novembra 1918 ustanovljeno Poštno in brzo-
javno ravnateljstvo, ki je organiziralo izdajo lastnih znamk. Na-
logo so zaupali ak. slikarju Ivanu Vavpotiču (1877–1943), ki je 
narisal motiv sužnja, ki trga verige. Poštna znamka, ki simboli-
zira Verigarje, je na razstavi ena prvih razstavljenih »lepotic«. 
Monika Volk se je v  imenu UE zahvalila članom brežiškega Ve-
rigarja za postavitev zanimive razstave in povedala, da je razsta-
va še ena v nizu sodelovanj med UE in društvom zbirateljev. Še 
to: vsak se lahko odloči za svojo osebno znamko. N. J. S.

BREŽICE – Dan pred slovenskim kulturnim praznikom so v 
Brežicah simbolično odprli še peto in šesto knjigobežnico, 
ki se nahajata pri OŠ Brežice in v parku pri Občini Brežice. 

Spomnimo: knjigo-
bežnica se je leta 2011 
kot ideja rodila na 
družbenem omrežju 
facebook in se kasne-
je preselila v resnično 
življenje. Gre za hišice 
različnih oblik, v kate-
rih so shranjene knjige, 
torej za živo knjižnico, 
za prosto izmenjavo 
knjig, brez članarine 
in drugih obveznosti. 
Vsak, ki vzame knji-
go iz knjigobežnice, v 
zameno zanjo poda-

ri svojo, tako je raznoliko branje različnim generacijam dosto-
pno tudi zunaj knjižnice. V brežiški občini je tako že 13 knjigo-
bežnic, poleg Brežic še v Pišecah, na Črešnjicah, Veliki Dolini, 
Bizeljskem in Mostecu. Čeprav je ta hišica, ki predstavlja knjigo-
bežnico, majhna, ima za brežiško šolo velik pomen, saj poleg v 
bližini stoječega eHrasta, ki je iz leta v leto bogatejši in višji, saj 
raste skupaj z napredkom in dosežki učencev šole, ponazarja 
vseslovensko gibanje Rastoča knjiga, v katerega je vključena naša 
šola, je poudarila ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak. Po-
leg nje sta prvi knjigi v knjigobežnico pri brežiški šoli dala tudi 
direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Kroš
elj in idejni oče gibanja Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič. Sle-
dnji je dejal, da knjigobežnice skušajo ljudi spodbuditi k branju.
Navzoče ob otvoritvi knjigobežnice pri občinski stavbi je nago-
vorila vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kme-
tijstvo in razvoj Patricia Čular. »S postavitvijo knjigobežnice si 
želimo, da bi naši občani in tudi zaposleni na Občini Brežice izko-
ristili kak trenutek, se usedli v parku in s knjigo v roki prispeva-
li k skupnemu napredku bralne kulture,« je poudarila in izrazila 
upanje, da knjigobežnica ne bo nikoli prazna in bo vedno ime-
la ponuditi kaj zanimivega. Obe novi knjigobežnici so priskrbe-
li v OŠ Brežice, njeni učenci so tudi oblikovali krajši priložnostni 
program, v katerem so igrali na ksilofone, prepevali o črkah in 
besedah ter recitirali Prešernovega Povodnega moža.
 R. Retelj

Lepotice za dan kulture

Prisotni brežiški Verigarji: Ludvik Divjak, Aleksander Rožman, 
Ivan Tomše, Franjo B. Gregl, Rado Kajtna, Mitja de Gleria, Jaka 
Godler in Veko Krahulec

Hišice naj ne bodo nikoli prazne

Čularjeva ob knjigobežnici v parku 
pri občini

Na muzikal Briljantina gredo ...
Pa jih imamo. Tri nagrajence nagradne igre muzikala Briljantina, 
namreč. Pridno ste odgovarjali na nagradni vprašanji bodisi v 
časopisu bodisi na naši spletni strani. Med poslanimi odgovo-
ri – pravilna sta bila John Travolta in Jurij Franko – smo izžre-
bali tri naše bralce, ki prejmejo vsak po dve vstopnici za ogled 
muzikala Briljantina, ki bo v Krškem na odru Kulturnega doma 
gostoval v nedeljo, 24. marca, s pričetkom ob 18.00. Srečni iz-
žrebanci so: Lana Pavlič iz Dolenjega Boštanja, Branko Pod-
bršček iz Krškega in Aida Kovačič iz Brezovice na Bizeljskem. 
Nagrajenci bodo o prevzemu vstopnic obveščeni po pošti. Čes-
titamo!  Ur.

 medijski sponzor
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Četrtek, 21. 2.

• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške delavnice za sta-
rejše

• od 9.00 do 13.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
filmska delavnica za otroke

• od 9.30 do 10.30 na CKŽ 
31 v Krškem: joga za upo-
kojence

• od 10.00 do 12.30 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
počitniška muzejska delav-
nica za otroke »O dediščini 
trapistov nekoliko drugače«

• ob 11.00 v Dnevnem centru 
ZPM Krško: senzorična de-
lavnica Vonj, tip, okus in sluh

• ob 16.00 v 1. nadstropju Tr-
žnice Videm: usposabljanje 
za samostojno uporabo la-
serskega rezalnika, gravir-
nika

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična ura pri 
Medvedu Sladkosnedu

• ob 19.00 v izposojevališču 
Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško v Kostanjevici na Krki: 
potopisno predavanje »Ca-
mino Francés« in pogovor z 
Mojco Klug

• ob 20.00 v Studio 44 na CKŽ 
44 v Krškem: koncert Fadeo-
uts in Big band Krško ft. Blaž 
Trček 

Petek, 22. 2.

• ob 10.00 v Mestnem muze-

kam v posavju
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: 4. koncert Elizabete in 
Dragutina Križanića »Glasba 
je ena sama ljubezen: je kot 
ogenj in kruh«

• ob 18.00 v dvorani gasil-
skega doma Cerklje ob Krki: 
koncert Staneta Vidmarja 
»Rože za mamo«

• ob 20.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje o Baliju

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: klubski večer in kon-
cert – Live saturday night / 
Skyeye

Nedelja, 24. 2.

• ob 16.00 v dvorani Kultur-
nega doma Bistrica ob Sotli: 
predstava »Bog masakra« v 
izvedbi dramske skupine Gi-
mnazije Celje Center

• ob 17.30 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: nogo-
metna tekma 20. kroga Prve 
lige med NK Krško in NK 
Olimpija

• ob 19.00 v MC Krško: doku-
mentarna nedelja

Ponedeljek, 25. 2.

• ob 10.00 v knjižnici na Se-
novem: bralni krožek – po-
govor o(b) knjigah

• od 17.00 do 19.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): po-
topisno predavanje Damja-
na Jevšnika »Japonska – de-
žela, ki spreminja«

Torek, 26. 2.

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: potopisno pre-
davanje Jakoba J. Kende s 
predstavitvijo knjige »Apa-
laška pot«

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: predstava Gleda-
liškega abonmaja Brežice 
2018/19 z naslovom »Fant, 
dekle in gospod«

Sreda, 27. 2. 

• od 10.00 do 11.30 v Središ-
ču za samostojno učenje na 
Ljudski univerzi Krško: ra-
čunalniška delavnica za sta-
rejše – tabele in podatki v 
Wordu

• ob 10.00 v dnevni sobi Val-
vasorjeve knjižnice Krško: 
Srečevanja s knjigami – bral-
no srečanje z Marijo Lelić

• od 17.00 do 19.00 v Mestni 
hiši Brežice: 9. dnevi podje-
tniških priložnosti – preda-
vanje Jane Galič »Ali se mi 
splača biti normiranec?«

Četrtek, 28. 2.

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje Marije Merljak 
»Dober in učinkovit imun-
ski sistem – najboljši oseb-
ni zdravnik«

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert učencev Dmi-
trija Alperovicha

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: IzBRANO s Primusom – 
Tapkanje za lajšanje bolečin

• ob 19.00 v KD Krško: so-
dobna drama »Teror«, za 

modri abonma in izven

Petek, 1. 3.

• ob 10.00 v Mestni hiši Bre-
žice: odprtje ponovitve raz-
stave Stavbna dediščina 3: 
Line

• od 16.30 do 19.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: tečaj kro-
jenja in šivanja

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pripovedovalski 
večer za odrasle

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Županova 
Micka«, za zeleni abonma in 
izven

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: Mascarade disco vinil 
party – DJ Webb

Sobota, 2. 3.

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

• od 17.00 do 21.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: dan delničarjev znanj in 
veščin Posavskega muzeja 
Brežice, obeležitev 70-letni-
ce poimenovanja muzeja Po-
savski muzej Brežice

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: TEDxKrško 2019 – 
Skok v neznano

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: predavanje dr. Christia-
na Gostečnika »So res vsega 
krivi starši?«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Loka pri Zidanem Mostu: 
območna revija poustvarjal-
cev glasbenega izročila v ob-
čini Sevnica »Skupaj se znaj-
demo mi« 

Nedelja, 3. 3.

• ob 6.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2019 – pust-
na budnica, ob 14.00: oklic 
Kurenta in velika pustna po-
vorka

Ponedeljek, 4. 3.

• od 9.00 do 10.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: brezplač-
na delavnica »Osnove raču-
nalništva«

• ob 10.00 v knjižnici na Se-
novem: bralni krožek – po-
govor o(b) knjigah

• od 17.00 do 19.00 v ovalni 
sobi MC Brežice: MC sveto-
valnica za mlade

• ob 18.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2019 – bak-
lada, ob 19.00 v OŠ Jože-
ta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki: občni zbor Prforcen-
hausa, ob 21.00: ples v ma-
skah

Torek, 5. 3.

• ob 16.00 izpred Vrtca 
Mavrica Brežice: pustna po-
vorka in rajanje v dvorani 
MC Brežice 

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
na predstava za otroke »Era-
zem in potepuh«, za rumeni 
abonma in izven

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje Boj-
ce Januš o naravnem vrtnar-
jenju

ju Krško: Počitniška dožive-
tja – počitniška delavnica o 
mestu Krško

• od 10.00 do 11.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
glasbena delavnica za otroke 
s Klavdijo Novšak; od 11.00 
do 12.00: pogovori v krogu 
– Mladi proti nasilju

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmski večer

• ob 18.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: območna revija pou-
stvarjalcev glasbenega izro-
čila »Napev – odsev«

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Krško: zbor članov PD Vi-
dem Krško

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Športnik leta 2018

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: 17. Winter party MK 
Škorpijon – Grizl in Sting 
Ray

Sobota, 23. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje silhuet živali 
iz kartona

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Krško: letni zbor članov 
Društva upokojencev Krško

• ob 11.00 v MC Krško: info 
sestanek – začetni tečaj 
španščine

• ob 14.00 v gostišču Barba-
ra v Krmelju: 20. mednaro-
dni festival »(Ah), te orglice«

• ob 18.00 v Viteški dvora-

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

PG Kranj: Teror
sodobna drama

za Modri abonma in izven
četrtek, 28. 2., ob 19. uri

SNG Drama Ljubljana: 
Županova Micka

komedija
za Zeleni abonma in izven

petek, 1. 3., ob 19.30 uri

SLG Celje: 
Erazem in potepuh
igrana predstava za otroke

za Rumeni abonma in izven
torek, 5. 3., ob 18. uri

Mia Žnidarič kvintet
koncert iz cikla ARSonica 2019

sobota, 30. 3., ob 20. uri Sreda, 6. 3.

• od 9.00 do 11.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: brezplač-
na delavnica »Excel in delo s 
podatki« 

• ob 10.00 v dnevni sobi Val-
vasorjeve knjižnice Krško: 

Srečevanja s knjigami – bral-
no srečanje z Marijo Lelić

• od 16.00 do 19.00 v prosto-
rih LIJAmedie (CKŽ 44, Kr-
ško): hitri tečaj snemanja in 
montaže (predhodne prija-
ve)

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Člani KD Leskovec pri Krškem so 1. in 
3. februarja s premiero in ponovitvijo predstave Raya Cooneya 
»To imamo v družini« do zadnjega kotička napolnili jedilnico OŠ 
Leskovec, ki so jo tudi tokrat preuredili v kulturno dvorano, ter 
navdušili približno 650 obiskovalcev. Na sicer statičnem prizori-
šču – v zdravniški sobi bolnice sv. Andreja – se odvijajo humorni 
prizori, ki s poudarjeno situacijsko in besedno komiko stopnju-
jejo dogajanje do presenetljivega zaključka. Vloge v predstavi 
so odigrali Filip Černelč, Manca Marinčič, Grega Martin Glas, 
Staša Kerin, Matej Žokalj, Gregor Lekše, Urška Žarn, Janez 
Jože Olovec, Janja Božič, Luka Žokalj, Boštjan Arh in Alenka 
Volčjak, v razširjeni ekipi pa so bili še Mirica Olovec (kostumi in 
šepetalka), Jure Kerin (scena), Sonja Levičar (rekviziti), Janez 
Bizjak in Matija Gorenc (tehnika), Klavdija Mirt (šepetalka), 
Igor Razpotnik ml. (glasba) in Janez Kerin (vodja predstave). 
Vse je potekalo pod režijskim vodstvom Mirjane Marinčič in Bo-
štjana Arha. Gledališka ekipa je sicer mlada, vendar so s predsta-
vo dokazali, da nikakor niso začetniki na gledališkem odru. 
 M. P., foto: Anton Hruševar

PODBOČJE – Na predvečer kulturnega praznika je bila v kultur-
nem domu v Podbočju premiera (v dveh izvedbah) gledališke 
predstave »Kako smo pulili repo« v izvedbi Teatra svetokriškega 
in Igralskih mulcev, ki delujejo v okviru Kulturnega društva Sta-
ne Kerin Podbočje. Besedilo predstave je na podlagi knjige Ba-
bica pripoveduje, ki jo je brala v otroštvu, napisala domača kul-
turna ustvarjalka Ivanka Černelič Jurečič. V njem je priredila 
ljudske pravljice, basni in pesmi ter jih povezala v izviren gleda-
liško-pevski »kolaž«. V predstavi je sodelovalo kar 44 nastopa-
jočih, od tega kar 38 otrok. P. P.

Nova predstava pomlajene ekipe

Prizor iz nove predstave leskovških gledališčnikov, katere 
prizorišče je bolniška soba

V Podbočju so pulili repo

Predstavo zaznamuje številna igralska zasedba.

V okviru Projekta integrirane oskrbe v občini Krško »Most« in 
Enote pomoč na domu Krško vas vabimo 2. marca 2019 ob 10. uri 
v sejno dvorano A, v prostorih občine Krško, na predstavitev možnosti 
uporabe storitev v domačem okolju.

Spoznali boste delovanje Enote pomoči na domu, predstavili vam 
bomo nove storitve delovne terapije, fizioterapije, kineziologije, 
storitve zdravstvene nege in storitve varovanja na daljavo (e-oskrba), 
s katerimi želimo občanom pomagati ohranjati in vzpodbujati 
kvaliteto življenja v domačem okolju.    

Živite sami ali živijo sami vaši starši 
ali svojci, ki bi si želeli daljše in 

varnejše bivanje v domačem okolju?
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Suzani Berložnik, Trg 3A, 2391 Pre
valje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) MONIKA & GREGOR AVSENIK 
   Z ANS. SAŠA AVSENIKA - Nesi me, nesi
 2. (1.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Muzika
 3. (2.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Zimski večer
 4. (6.) Ans. VESELI DOLENJCI - Sedemkrat
 5. (10.) Ans. PETRA FINKA - Fant iz naše vasi
 6. (7.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 7. (3.) Ans. VIKEND & ROBERT GOTER - Sončni žarek
 8. (5.) Ans. LUN'CA - Če bi le enkrat me objel
 9. (8.) Ans. NOVI SPOMINI - Srcu verjemi
 10. (-.) Ans. KVINTA - Nisem taka, kot so druge

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Poskočni muzikanti -  Srce le eno v nama bije

Kupon št. 455
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, 23. 2. 2019, ob 20. uri

1. nagrada:  montaža in centriranje pnevmatik
2. nagrada:  optika za osebno vozilo
3. nagrada:  10 žetonov za pranje v samopostrežni 
 avtopralnici

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28. februarja, 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:

AVTOLINE d.o.o.,  
BOHORIČEVA 10, KRŠKO

Geslo 2/2019 številke:

ZA ZDRAVJE VAŠIH LAS
Nagrade, ki jih podarja Frizerstvo Hair Style, Jožica Budič 
s. p., Brežice, prejmejo:

1. nagrada:  barvanje in oblikovanje las z rastlinskimi 
  pigmenti; Anica Božič, Kostanjevica na Krki
2. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem; 
  Berta Balon, Brežice
3. nagrada:  moško striženje; Davor Zupančič, Pišece

Ema 2019 tudi s posavskim pridihom, nova skladba 
mladega narodno-zabavnega ansambla, družbeno kri
tična pesem brežiške skupine. Tokrat preberite:

Zala Kralj in Gašper Šantl 
(foto: facebook) bosta 25. 
slovenska predstavnika 
na Evroviziji, ki bo letos 
v Izraelu. Kot sta poveda-
la po zmagi na Emi, tega 
nista pričakovala, sta pa 
prepričana, da bosta kljub 
mladosti kos izzivu, ki ga 
ponuja še enkrat večji evro-
vizijski oder. Prepričana sta, 
da bosta tako kot njuna pe-
sem Sebi, ki sta jo napisa-
la sama, ostala zvesta sebi. 
Njuna skladba je namreč s 4.666 glasovi v superfinalu pre-
hitela drugouvrščeno skladbo Kaos v izvedbi pevke Rai
ven, ki je dobila 1735 glasov. Da pa se bolj kot o zmago-
valcu govori škandalih, je poskrbela lanska zmagovalka 
omenjene prireditve Lea Sirk, ki je bila za nameček še čla-
nica žirije. Ob razglasitvi zmagovalcev je predala kipec v 
roke Zali, nato čestitala še poraženki in ob tem dejala: »Fak 
no, pa ne morem fa**** verjeti!« Letos je na Emi nastopilo 
deset izvajalcev in brez posavskega pridiha tudi tokrat ni 
šlo, saj se je Renati Mohorič pri skladbi Three Bridges na 
bobnih pridružil naš rojak Blaž Sotošek.

Pred dobrimi tremi leti je bil ustanovljen Gala kvintet (na 
fotografiji), ki v zadnjem času v prenovljeni zasedbi ponov-
no dela s polno paro. Rezultat dela je nov valček, ki nosi 

naslov Zvezde ljubezni. Besedilo zanj je napisala Metka 
Ravnjak Jauk, melodija je delo Domna Goška. »K aranž-
maju smo člani prispevali vsak svoj delček. S skladbo želi-
mo seči v srca vseh zaljubljenih. Menimo, da se v tej skladbi 
lahko najde prav vsak zaljubljeni poslušalec ali poslušal-
ka, saj skladba govori o tem, kako močna je ljubezen. Po-
membno je, da se imamo radi vsak dan v letu,« so pove-
dali ob predstavitvi skladbe. Gala kvintet danes sestavljajo 
člani z vseh koncev Slovenije: Miha Krajnc (trobenta) iz 
Mislinje, David Šket (klarinet) iz Šmarij pri Jelšah, Jan Dr
novšek (harmonika) iz Trbovelj, Domen Gošek (kitara) 
iz Krškega, na vokalu pa Matic Kosmač iz Moravč in Nina 
Pisek, prav tako iz Krškega. »Letos nameravamo posne-
ti več lastnih avtorskih skladb, želimo pa si še več nasto-
pov. Načrtujemo tudi nastope na festivalih,« povedo fan-
tje in dekle za konec.

Spoznajte brežiško štiričlansko tolpo, ki sliši na ime Ma
muti. Sestavljajo jo Tomislav Jagrič (Jiggyjeggy) na basu, 
Saša Pipić (Sale) na vokalu, bobnar Asim Durmić (Aso) 
in kitarist Primož Barkovič (Barky). Skupina ponuja sve-

že pakiran pristop in stil, ki so ga sami poimenovali za sto-
ner funk, kar bi lahko opisali s pridevniki zrelo, plesno, 
komično, globoko in poučno. Njihova zadnja stvaritev se 
imenuje Messi, pesem, ki jo je navdihnila osebna izkušnja 
frontmana skupine. Le-ta jo je doživel na nogometnem tre-
ningu svojega sina, ko so obnašanje in pričakovanja števil-
nih staršev malih nogometašev v njem vzbudila pravi kul-
turni in družbeni šok, kar je skupina odlično preobrazila 
v novo skladbo!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Ker rad vozim.
Varno in udobno.

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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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Alenka Leskošek, Trnovec 
– deklico,

• Jasna Bizjak, Radeče – 
deklico,

• Martina Kralj, Dolnje 
Brezovo – dečka,

• Nastja Štrucl, Brežice – 
deklico, 

• Nataša Šekoranja Špiler, 
Bizeljsko – dečka,

• Natalija Dvoršak, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Jerneja Böhm, Brežice – 
dečka,

rojstva • Špela Kranjc, Mali Kamen 
– deklico,

• Ivana Mužar, Mihalovec – 
deklico,

• Vanesa Zulić, Nova Gora – 
deklico,

• Sandra Grifič, Gibina – 
dečka,

• Vaska Gjakov, Brežice – 
dečka,

• Nina Petrov, Arnovo selo – 
deklico,

• Darija Lupšina, Brežice – 
dečka,

• Maja Kozole Popadić, 
Sevnica – deklico,

• Barbara Janko, Arto – 
dečka,

• Klaudija Kolar, Ribjek 
(Mokronog) – deklico.

ČESTITAMO!

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

Andreja Draksler in Domen Novak, oba iz Kostanjevice 
na Krki, 26. maj 2018, Kostanjevica na Krki (foto: Primož 
Ermenc)

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

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

 

Fotografiramo za: 
osebno izkaznico, 
potni list, vizo, 
vozniško dovoljenje, 
orožni list, ostale izkaznice ...

v Hotelu City Krško

NOVO! Tisk na majice in lončke

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško, 
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

samo

10 €

Podarite lonček ali majico za rojstni dan!

APALAŠKA POT –
potopisno predavanje s predstavitvijo knjige

• torek, 26. februar, 18. uri 

Jakob J. Kenda je dr. literarnih ved, znan predvsem po 
prevodih knjig o Harryju Potterju. Tokrat se bomo z njim 
odpravili na 3.500 kilometrov dolgo Apalaško pot, ki jo 
je Kenda prehodil, dogajanje na poti pa opisal v knjigi.

PRIPOVEDOVALSKI VEČER ZA ODRASLE

• petek, 1. marec, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica Krško

V sklopu spremljevalnega programa 22. pripovedovalske-
ga festivala vas v sodelovanju s Kulturnim društvom Fa-
bularij vabimo, da se nam pridružite na pripovedoval-
skem večeru za odrasle. 

ZDRAV IN USPEŠEN VRT - predavanje 

• torek, 5. marec, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica Krško

Pomlad se bliža in dela na vrtu se pričenjajo. Tokrat smo 
med nas povabili avtorico knjige Permakulturni vrt Boj-
co Januš, ki se že leta posveča permakulturnim rešitvam 
za vrtove, homeopatiji za rastline in tudi vprašanjem, 
kako ohraniti zdravo prst, ki je temelj dobrega pridelka.

BRALNI KROŽEK – pogovor o(b) knjigah

• ob ponedeljkih, ob 10. uri - Knjižnica Senovo 

Pridružite se nam na bralnih srečanjih, ki jih vodi pro-
fesorica slovenščine Boža Ojsteršek. Srečanja potekajo 
vsak ponedeljek v časopisni čitalnici knjižnice Senovo. 

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralno srečanje

• ob sredah, ob 10. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Bodite z nami tudi v letu 2019 na bralnih srečanjih s 
knjigami, ki jih vodi profesorica slovenščine Marija Le-
lić. Srečanja potekajo tedensko v dnevni sobi knjižnice.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

 
Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bos-
te lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo de-
diščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na 
ogled bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne 
zbirke Speedway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko 
vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabni-
ke, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne 
morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovo-
rite na tel. 07 4904 000. 

PRIREDITVE V MARCU

SENOVO – 23. januarja je častitljivih devet desetletij do
polnila Milka Petan s Senovega, dolgoletna članica Društva 
upokojencev Senovo. Ob obisku so ji zvrhano mero trdne
ga zdravja in zadovoljstva zaželeli predstavniki DU, KO RK 
in KS  Senovo.

Ob obisku je slavljenka Mil
ka Petan obudila spomine na 
otroška leta, mladost in doži-
vetja, ki so jo spremljala skozi 
življenje. Lepi so njeni spomini 
na rojstni kraj – Mrčna sela, pa 
na otroštvo, ki ga je preživljala 
kot edino dekle še s petimi bra-
ti. Številčna Mlinaričeva druži-
na je živela skromno, a v veliki 
ljubezni, spoštovanju in delav-
nosti. Izučila se je šiviljske obr-
ti, končala obrtno šolo v Krškem 
in opravila izpit. Služb ni bilo na 
pretek, zato je nekaj časa delala 
doma, nato pa v Koprivnici, kjer 
je spoznala Pavleta. Po poroki 
sta zaživela na Senovem. Zapo-
slila se je v obratu Lisce v Bre-
stanici, nato v novozgrajeni Lisci 
na Senovem, kjer se je upokoji-
la. Milka je rada šivala, pletla, skrbela za hišo, ki sta jo z možem 
zgradila. Tako so leta hitro minevala. Pred devetimi leti je izgu-
bila moža. Polna je misli, spominov, ki so se nabrali v življenju. 
Začutili smo zadovoljno srce, ki se je izrisalo na nasmejanem 
obrazu in iskrivih očeh, ko je pripovedovala o hčerki Milki in 

zetu Branetu, vnukinji Barba-
ri z Urošem, o vnuku Goranu z 
Andrejo in pravnukom Rokom, 
ki skrbijo za njeno prijetno sta-
rost. »Tako rada jih imam, ker 
lepo skrbijo zame,« je dejala. 
Spomini na prijatelje, vesela 
druženja ji dajejo moč in lajša-
jo vsakdanje tegobe. Pa srečno,  
gospa Milka!
 Irena Gmajnar, 
 foto: Milena Gorenc

90 let Milke Petan

Ob osebnem jubileju so Milko 
Petan obiskale predstavnice 
DU, KO RK in predsednik 
sveta KS Senovo Vlado 
Grahovac.

RADEČE – Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku 
dojk, do 1. marca zbira stare tolarske bankovce v dobrodelni ak-
ciji »Napolni nas z upanjem: stari tolarji za nove začetke«. Zbra-
na sredstva so namenjena nadgradnji programa »Roza«, ki bolni-
cam in njihovim svojcem nudi psihosocialno pomoč ob soočanju 
z diagnozo rak. Zaradi raka dojke je izgubila svojo sestro Vesna 
Bregar iz Radeč, ki se je tudi sama soočila z diagnozo rak. Po ope-
raciji je uspešno okrevala in danes vsak dan izkoristi za sprehod, 
en večer v tednu pa nameni tudi plesu. V času letošnje februar-
ske dobrodelne akcije je pospremila v Zdravstveni dom Radeče 
prijateljico, ki je stare tolarske bankovce vrgla v za dober namen 
postavljeno škatlo z dobro vidnim napisom.  S. Radi

Naj nas stari tolarji napolnijo 
z novim upanjem

Vesna Bregar in Metka Semrajc Slapšak sta članici Europe 
Donne.    
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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

po sledeh naše dediščine

Pija – lončena posoda za mast
ZALOKE – Tako kot komplet za osebno higieno, o katerem 
smo pisali v prejšnji rubriki Po sledeh dediščine, je bila ne
koč nepogrešljiv del vsakega gospodinjstva lončena poso
da, t. i. pija, namenjena za hrambo masti. Eno takšnih hra
nijo pri Kržanovih v Zalokah.

V družini Kržan iz Zalok se 
ukvarjajo z izdelavo lončarskih 
in keramičnih izdelkov že od leta 
1939, ko si je tam ustvaril dru-
žino Alojz Kržan, ki se je roko-
delskih spretnosti naučil od svo-
jega očeta, prav tako lončarja iz 
Podloga. Tudi Alojz Kržan je pre-
nesel svoje znanje na sina Jožeta, 
slednji pa na svojega potomca, 
prav tako Alojza, sicer inženirja kemije in kemijske tehnologije 
– smer keramika, ki je tudi nosilec obrti lončarstva in keramike. 

Kot nam je slednji povedal ob obisku, so lončeno posodje v ve-
liki meri nadomestile kovinske posode, zato so se z obrtjo že 
pred desetletji preusmerili v izdelavo manjših uporabnih in 
okrasnih izdelkov, kot so razne latvice, kolači, pekači, lonci za 
rože, vrči za vodo, majolike za vino, skodelice, luči idr., ter v več-
je specifične izdelke, kot so krušne in lončene peči ter pečnice. 
Veliko lončenega posodja in pripomočkov za izdelavo so z na-
menom ohranjanja etnološke dediščine odstopili Dolenjske-
mu muzeju, zase pa ohranili le malo izdelkov, med njimi pijo.

Pija je bila večja posoda trebušaste oblike, z dvema ročkama in 
pokrovom, v kateri so gospodinje hranile svinjsko mast več me-
secev, praviloma pa v obdobju enega leta oziroma od kolin do 
ponovnega zakola, saj lončevina zadržuje temperaturo in delu-
je kot izolator. Pije so izdelovali na klasičnem lončarskem kolo-
vratu, zatem izvedli žganje v pečeh na drva in glazirali, v notran-
josti s transparentno glazuro, zunaj pa so bile praviloma zelene. 
Pija, pa tudi drugo lončeno posodje za kuhanje in shranjevanje 
živil, je bila sestavni del gospodinjstev ter v uporabi še dobro 
desetletje in več po 2. svetovni vojni, ko se zaradi krize ni dalo 
dobiti posodja, zatem pa so jo izpodrinile sodobnejše posode 
za hrambo živil in hladilna tehnika, zato je, razen v primeru po-
sebnega naročila, pri Kržanovih ne izdelujejo več.    B. M.

ANTONIJA KOPINČ

SPOMIN

Vsi njeni

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu
in jo ohranjate v lepem spominu.

iz Cvetne ulice v Dobovi.

Minilo je eno leto, odkar nas je zapustila

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2019/2020.

5 In 6 letne otroke vpisujemo v programe predšolske glasbene 
vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.

Otroke stare 7 let in več vpisujemo na instrument, petje in ples.  

Informativna prijava poteka na telefonski številki 
07/48 80 142.

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

SVET ZAVODA VRTCA 
CICIBAN SEVNICA, 

Naselje heroja Maroka 22, 8290 SEVNICA 

razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 13. 2. 2019 

delovno mesto RAVNATELJA / RAVNATELJICE.

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 ZVaj).

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2019.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, 
ki morajo biti overovljena (dokazila o: izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem 
izpitu oziroma izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v 
zakonskem roku (kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi 
brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje 
v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni (izda ga Ministrstvo za pravosodje), potrdilo 
pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/kandidatka ni v 
kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljite 
v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet 
zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 
Sevnica, s pripisom NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA 
RAVNATELJA/RAVNATELJICO.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno dobo 5 let, priloži naj tudi kratek 
življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah.
 
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s 
priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni/e o imenovanju 
v zakonitem roku.

2018
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Almanah občine Krško 2018
Pri založbi Neviodunum je v de-
cembru izšel Almanah občine Kr-
ško 2018, v katerem, kot je v spre-
mni besedi zapisal župan mag. 
Miran Stanko, »že leta zbiramo 
zgodbe naše skupnosti, naših ljudi, 
društev, organizacij, ki ste oziroma 
so krojili naš vsakdan skozi leta ter 
s tem prispevali k razvoju naše ob-
čine«. V šestnajsti izdaji te serijske 

Almanah je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 
(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.

MARIJA MIRT 

SPOMIN

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu 
in postojite ob njenem grobu. 

Aco in Nina z družinama

iz Sevnice. 

25. februarja bo minilo pet let, 
odkar nas je zapustila draga mama 

Če me iščete, 
me iščite v svojih srcih, 

če me najdete tam, 
živim v vaših srcih naprej. 

NATALIJE JAKLIČ

SPOMIN

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob in jo ohranjate v lepem spominu.

Tvoji najdražji

s Senovega

Ob prvi obletnici 
mnogo prezgodnje smrti naše drage

Tako kot reka v daljavi se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin

na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve, kako boli, 

ko te več ni ...

LJUDMILA FORNAZARIČ

SPOMIN

Čeprav te več ni, v nas živi spomin nate. Pogrešamo te v vsakem dnevu. 
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in postojite 

ob njenem grobu.

Vsi njeni

iz Krškega.

25. februarja bo minilo leto dni, 
odkar nas je zapustila

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

publikacije je zabeleženih več kot 
600 dogodkov in zanimivosti, ki so 
zaznamovali leto 2018, večji del tudi 
s fotografijami. V rubriki Krško se jih 
spominja Polona Brenčič predsta-
vlja življenje in delo Branka Pirca, ki 
je krško občino kot predsednik ob-
činske skupščine vodil v obdobju 
1982–1986.
 Ur.

BREŽICE – Dnevi podjetniških priložnosti, ki jih že deveto leto 
zapored prireja Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice, se približujejo koncu. Otvoritveno predavanje (6. februar-
ja) je bilo namenjeno zelenim pristopom poslovanja, drugo (13. 
februarja) dvigu ustvarjalnega IQ v podjetju in tretje (20. febru-
arja) vplivu marketinga na poslovanje in prodajo. V sredo, 27. 
februarja, bo ob 17. uri v Mestni hiši Brežice še predavanje dav-
čne svetovalke Jane Galič na temo “Ali se mi splača biti normi-
ranec?”  P. P.

Na brežiških podjetniških dneh 
le še zaključno predavanje
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PAVLA IN KAREL
JANKOVIČ

SPOMIN

Vsi njuni
Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu.

Čas beži, spomin ostaja ...

(29. 6. 1950–1. 4. 2016) (11. 9. 1942–23. 11. 2015)

iz Krmelja

Žalujoči: vsi njegovi 

ANTONA MOLANA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poklonili 
njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, 
sodelavcem, sošolcem in razredniku iz OŠ Artiče ter vsem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih izrekli sožalje, nam stali ob strani in nam 
kakor koli pomagali.
Hvala pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Kerin, duhovniku Mateju 
Užmahu za opravljen cerkveni obred, gasilcem gasilskega društva 
Spodnja Pohanca in sosednjim gasilskim društvom, govornikoma 
Klavdiji Vodeb in Franciju Gorišku za ganljive besede slovesa, 
pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano poslednje slovo 
in Gostinstvu Tadej Puntar za gostinske storitve. 
Hvala vsem, ki ste imeli našega dragega pokojnika radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umró,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)

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

iz Dolenje vasi pri Artičah

IVAN MASTNAK 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in besede tolažbe. Posebej hvala PD Radeče, ZPKZ 
Dob, sosedom, sodelavcem, sošolkam in sošolcem osnovne šole ter 
vsem prijateljem. Hvala duhovnikoma Fonziju Žibertu in Robertu 
Friškovcu ter Komunali Sevnica za lepo opravljen obred. Hvala tudi 
vsem, ki niste posebej imenovani, in hvala vsem za spremstvo na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Veliko prezgodaj nas je zapustil

z Jablance 16a.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem za vsak stisk roke, tolažilne besede, ustna in pisna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče ter denarno pomoč. Hvala g. župniku za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi, govornici za prebrani govor, pevcem 
kvarteta Jarica, izvajalcu Tišine, cvetličarni Zelena Pika in Gostilni 
Kregl. Zahvaljujemo se osebju ZD Sevnica in bolnišnici Brežice za vso 
pomoč v času njegove bolezni. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Breda, sinova Damjan in Bojan z družinama

Bil si trden kot skala,
bil pokončen kot hrast,

a prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo 

in je zlomil hrast.

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

iz Lončarjevega Dola 30b

FERDINANDA CESARJA – 
NANDETA

ELIZABETA TOMIĆ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Tiho sedaj si odšla,
kot lepa misel, ki mine

in nam pusti le spomine. 

po domače Žvarjeva Betka,
iz Dolenjega Leskovca 63, Brestanica.

V 91. letu starosti je tiho in mirno preminila

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so jo pospremili na zadnji poti, za   
izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in denar.
Prav posebna hvala njenim bivšim sodelavcem postaje milice z 
Vrhnike, sosedom, trobentaču policijske godbe in pevcem.

MARIJE ŠKOFLJANEC 

ZAHVALA
Bolečino bo zacelil čas

šele takrat, ko tudi nas več ne bo!

z Gor. Skopic 49 

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje ter darovali sveče in 
denarno pomoč.
Iskrena hvala sodelavcem ginekološko-porodnega oddelka, g. 
župniku iz Cerkelj za opravljen obred, g. Miranu za zaigrano 
žalostinko ter pogrebni službi Žičkar za opravljene storitve.
Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od naše mame in jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa 
vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

MAG. BRANKA VURNEKA, 
DR. MED., iz Radeč (1945–2019)

ZAHVALA
Ti koja imaš ruke nevinije od mojih, ostani kraj

njegova uzglavja i budi blaga njegovu snu!
(Vesna Parun)

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, atija, dedija in tasta

se vsem, ki ste prišli in našega dedija pospremili na njegovi zadnji 
poti, globoko in iskreno zahvaljujemo.

Vaša prisotnost, obiski, tople besede tolažbe in vse dobronamerne 
misli, ki ste nam jih izrekli, nam lajšajo bolečino ter praznino ob 
izgubi našega dragega dedija.

Vsi, ki ga imamo radi in ga pogrešamo: 
žena Milica, sin Goran, hči Aljoša, 

vnuki: Tin, Lana, Mila, Andrej, Lota in Nela 
ter zet Igor in snaha Ana

FRANCA ZORKA 

ZAHVALA

iz Dolenjega Leskovca

Ob boleči izgubi dragega moža 

se iz srca zahvaljujem za vsa izrečena sožalja, stiske rok, objeme, 
opogumljajoče besede, za vse darovano.

Vsem hvala, ker ste bili ob meni in se skupaj z mojo družino tako 
spoštljivo poslovili od njega.

Pošlji mu veter v pozdrav, 
preko hribov, zelenih planjav ... 

Žena Majda

TEREZIJA ŠMIT

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Posebno zahvalo izrekamo osebju Doma upokojencev Sevnica za vso 
sočutno nego ter oskrbo v mesecih bivanja pri njih.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

rojena Radej, iz Sevnice.

V 91. letu starosti se je za vedno poslovila 
naša draga mama

ANA HABINC

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, 
podarili sveče ter darovali za svete maše. Hvala pevcem za zapete 
žalostinke in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni

iz Brežic.

V 75. letu starosti nas je zapustila 
draga žena, mama, babica, teta, 

sestrična, tašča in botra

FRANČIŠKE GABRIČ

ZAHVALA

se njeni najbližji zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani.

Vsi njeni

s Senovega

Ob slovesu naše drage mame

MARIJA BIBIČ, 
ROJ. VRANETIČ

SPOMIN

Hvala vsem, ki se je kakor koli spominjate.

Žalujoči: njeni najdražji

Januarja je minilo 30 žalostnih let, odkar nas je zapustila

Kar smo mi,
ste bili tudi vi,

a ste odšli daleč, daleč,
v srcu pa ostajate zelo blizu, blizu.

OBVESTILO UREDNIŠTVA

Bralce obveščamo, da bo pisarna Posavskega obzornika v Breži-
cah na CPB 20 a v času od 25. 2. do 1. 3. ZAPRTA. Naročila za 
male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave boste 
lahko oddali zopet od ponedeljka, 4. marca, od 9. do 12. ure. Do-
datne informacije na tel.: 040 634 783.
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Prodam zračno suhe smreko-
ve in borove plohe, dolge 4 m, 
debele 5 cm, cena 180 €, lahko 
tudi razžagamo na "remelne". 
Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

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

Prodam suhe hrastove deske, 
debelina 3 cm, cena 400 €/
m3, Dolenjska. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam ječmen, koruzo v 
zrnju in krmo (seno - okrogle 
bale). Tel.: 041 596 113 

Prodam jedilni in semenski 
krompir, tri odojke, molzni 
stroj, koruzo in sejalnico 
Hassia. Tel.: 031 845 064

Prodam drva, možen prevoz 
in razrez, ter vino modre fran-
kinje in črnine. 
Tel.: 051 254 413

Prodam bukova in javorjeva 
drva. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam kostanjevo kolje, dol-
žine 180, 200 in 250 cm. 
Tel.: 041 832 189

Prodam koruzo, ječmen in tri-
tikal. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Cena 1,30 
€/kos. Tel.: 031 439 645

Prodam seno in otavo kocke, 
motokultivator BCS dizel 14 
km, s frezo 70 cm. 
Tel.: 040 295 510

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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
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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.
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Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 
steklu tam, kjer imate zenico. Na pregledu za očala specialist preveri ostrino vida. To stori najprej z objektivnim ugotavljanjem refrakcijske vredno-
sti (dioptrija, cilinder) s pomočjo kerato-refraktometra. Te meritve pa ne zadoščajo za ugotovitev najustreznejše dioptrije, zato specialist uporabi 
še subjektivno metodo s preizkušanjem leč z različnimi vrednostmi, s katero ugotovi natančno dioptrijsko vrednost. Smo mlad in ustvarjalen tim 
strokovnjakov, ki svoje delo opravlja s srcem in čvrsto stopa po poti znanja preteklih generacij ter z drznim pogledom daleč v prihodnost sledi 
sodobnim trendom. S pomočjo najsodobnejše tehnologije ter veliko znanja in izkušenj našim strankam nudimo visokokakovostne storitve na 
področju okulističnih storitev kot tudi pri izbiri korekcijskih, sončnih in športnih očal. Našo ponudbo neprestano dopolnjujemo saj želimo slediti 
tako modnim trendom kot tudi tehnološkim novostim. Naš moto so zadovoljni kupci, ki z veseljem nosijo očala in se z njimi dobro počutijo. 
Strokovno usposobljen tim Optike Glasmaher se nenehno izobražuje, da zagotovimo kar najustreznejše svetovanje pri izbiri okvirov in stekel, pri 
delu pa uporabljamo le najsodobnejšo tehnologijo. Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami zagotavljamo celostno storitev, od 
okulističnega pregleda do popravil očal. Poleg osnovnih storitev in izdelkov pa lahko pri nas izbirate tudi med dodatno ponudbo pripomočkov, ki 
vam lajšajo čiščenje, nošenje in shranjevanje očal in leč. Tu smo, da vam pomagamo videti bolje! Kreativnost, pogum in vizionarska vztrajnost nas 
je skupaj z nenehnim izpopolnjevanjem na področju novih znanj popeljala od skromnih začetkov leta 2000, ko je odprla vrata prva Ljudska optika 
Glasmaher v manjšem poslovnem prostoru v središču Brežic, do današnjega uspešnega poslovnega koncepta Optike Glasmaher, ki je leta 2008 
razširila svoje delovanje s poslovalnico v Novem mestu, leta 2012 pa svoje poslovne prostore v Brežicah preselila v svojo lastno poslovno stavbo. 
Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 

KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO -50%V JANUARJU
*Akcija velja od 1.1. do 31.1.2019, oziroma do razprodaje zalog.  Slika je simobolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo.

• Ekološki  topaz
 1,30 €/kg
• druge sorte 0,70 €/kg

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

mali oglasi

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

obzornikova oglasna mreža

Prodam koruzo v vrečah in 
slamo v okroglih balah. Mo-
žna dostava. Tel.: 051 499 355

Prodam hlevski gnoj. 
Tel.: 041 433 103

Prodam seno v kockah. Mož-
nost dostave, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 895 748

Prodam malo rabljen 400 l 
trosilec za mineralno gnojilo – 
Ino. Tel.: 041 385 759

Prodam Pajek SIP 350, lušči-
lec koruze in kole za vinograd. 
Tel.: 030 694 956

Prodam seno v okroglih balah. 
Tel.: 070 739 874

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček (cca. 
250 l) in mešano belo vino 
(250 l). Prodam tudi puhalnik 
za seno Tajfun na elektro po-
gon in samonakladalno prikoli-
co SIP, 15 m3. Tel.: 041 223 957

Prodam vino frankinjo, cvi-
ček, kraljevino, dva prašica 70 
kg in hlevski gnoj. 
Tel.: 051 870 909

Prodam kvalitetno belo vino, 
rdeče, frankinjo in zweigelt. 
Možna dostava, cena od 0,80 
EUR dalje. Tel.: 031 657 195

Prodam rdeče vino, cena 1,20 
€/liter. Loka pri Zidanem mo-
stu. Tel.: 070 675 072

Kupim luščilec koruze (ružač) 
in sadilec krompirja. 
Tel.: 030 998 658

Kupim slamo v balah ali koc-
kah. Tel.: 031 306 072

Prodam traktor Deutz 2506, 
kabina, prva barva, realnih 
2.600 delovnih ur, prvi lastnik, 
odlično ohranjen. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam samokolnico za 
škropljenje v vinogradu (80 m 
cevi, 80 m električnega kabla, 
2 fazi), kultivator Gorenc z je-
žem (šir. 220 cm), malo rablje-
no bočno traktorsko kosilnico 
Remanzacco Italy in eno sezo-
no rabljeno centralno peč Via-
drus U26/5 Hercules. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 370 786

Prodam kostanjevo kolje (2 
m), seno v balah, puhalnik na 
kardan, hlevski gnoj in voz (16 
col). Tel.: 051 477 243

Prodam suha bukova razcep-
ljena in razžagana drva, dol-
žine 33 cm, 25 cm ali 40 cm, 
skladiščena pod streho. Cena 
70 €/m3. Možna dostava. Tel.: 
041 637 146, po 20. uri 

Prodam temeljito suha meša-
na hrastova in kostanjeva drva, 
skladiščena pod streho. Cena 
65 €/m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

AVTOMOBILIZEM
Prodam ali menjam dve 
parceli v izmeri 2 x 500 m2 
(lahko v celoti) za motor-
no kolo (novejši ali starej-
ši letnik). Parceli sta og-
rajeni, zasajeni, na vsaki 
je 30 m2 pokrite površine, 
70 m od reke Krke na Ve-
likah Malencah, asfalt do 
parcel. Tel.: 031 681 428, 
po 15. uri

Prodam Opel astro karavan 
CDTi 1,9, let. 2006, prevože-
nih 204.000 km, Kozmo opre-
ma, odlično ohranjen. 
Tel.: 041 281 490

Prodam Renault Mega-
ne 1,9 dci, let. 2004, reg. do 
20. 1. 2020, z vso možno do-
datno opremo in moped To-
mos flexer automatik. 
Tel.: 040 775 985

Prodam ohranjen traktor Što-
re 504, l. 1986, 2080 ur, kabi-
na, hid. sedež, nove gume, regi-
striran ter nakladač hlevskega 
gnoja HU 4, ohranjen in malo 
rabljen. Tel.: 041 233 834

KMETIJSTVO

Kupim dobro ohranjen traktor 
IMT 533, letnik ni pomemben. 
Tel.: 041 392 330

Prodamo ali oddamo v najem 
vinograd s 500 trtami. Lepa, 
sončna lega.Tel.: 041 662 730. 

Prodam parcelo z vinogradom 
(200 trt), 7 orehi, možnostjo 
dodatne zasaditve, odličnim 
cestnim dostopom, na lepi 
sončni legi v Cerini. Cena zelo 
ugodna. Tel.: 070 878 746

Ugodno prodam vinograd, 15 
arov (500 trt), Veniše, Lesko-
vec pri Krškem (Zajčki). 
Tel.:  041 596 113

Prodam gozd 1,1 ha in doma-
čijo 2 ha, lokacija Veliki Trn - 
Lomno. Tel.: 041 635 016 

Prodam domačijo na Gazicah. 
Hiša ima CK, je takoj vseljiva, 
potrebna manjšega popravila. 
EI v izdelavi. Tel.: 040 261 848

Prodam parcelo na Spodnji 
Libni 2, cca. 60 arov, na parce-
li je vinograd, vrt in gozd. Ugo-
dno. Tel.: 041 396 172

Prodam gozd v izmeri 11.689 
m2. Tel.: 070 709 767

Kupim gozd, kolosek (v kat. 
občini Čatež). Tel.: 041 726 086

NEPREMIČNINE
Prodam visoko pritlično hišo 
v Brežicah, Bizeljska 57, parce-
la 600 m2, neto tlorisna površi-
na  stavbe 266 m2. Odlična lo-
kacija, centralno ogrevanje, EI 
izdelana. Tel.: 041 738 764

Prodam vikend zidanico, 800 
trt mladega vinograda, stroj-
na obdelava, lepa sončna in 
razgledna lega, voda, elektri-
ka, asfalt. Možen nakup samo 
vikenda brez vinograda. Oko-
lica Podbočja. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Oddam vinograd na Sremiču, 
star 8 let, v odličnem stanju 
(betonski stebri, nove žice), 
v obdelavo brezplačno zaradi 
nezmožnosti nadaljnega ob-
delovanja. Gre za 800 trt (la-
ški rizling, frankinja, žametna 
črnina), ki so bile do sedaj ob-
delovane po ekološkem prin-
cipu. Sončna lega, vinograd 
se lahko obdeluje strojno, vsi 
stroji za obdelavo so na razpo-
lago brezplačno. 
Tel.: 031 788 957

Prodam enosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 059 904 224 
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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

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 (5/2019) bo izšla v 
četrtek, 7. marca 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28. februar 2019.

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.

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

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

Kupim kravo, primerno za za-
kol, lahko je starejša. 
Tel.: 040 309 402

Prodam krškopoljce 40 kg – 
80 kg. Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče, težke 140 kg, 
možen zakol, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 304 168

Prodamo pujske 30 do 35 kg, 
cena po dogovoru. Klicati po 
18 uri. Tel.: 07 49 68 390

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 150 kg, hranjena z do-
mačo hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega ok-
rog 100 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

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

Prodam kravo pasme  sim-lim 
staro 2,5 let, težko 750 kg, dru-
gič brejo dva meseca, pregle-
dana, zdrava, mirna, vajena 
ročne in strojne molže. 
Tel.: 040 309 402

Prodam pašno telico simen-
talko, brejo 9 mesecev. 
Tel.: 041 589 916

Prodam oslička, starega 7 me-
secev, cena 280 €. 
Tel.: 041 947 086

Prodam dva prašiča, težka 90 
kg, za zakol ali nadaljno rejo. 
Tel.: 031 590 523

Ugodno prodam prašiče, mes-
nate, kmečko hranjene, težke 
30 – 130 kg, jagnjete in silaž-
ne bale. Možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam težjo svinjo, težko 
cca. 300 kg in jedilni krompir. 
Tel.: 031 897 928

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam lepo ohranjena lese-
na dvokrilna garažna vrata ve-
likosti 210 x 204 cm. 
Tel.: 041 687 270 

Prodam dva šivalna stroja 
(Bagat in Singer), zamrzoval-
no omaro, bojler (10 l, visok), 
starinski kavč, omaro za oble-
ke, regal za knjige, samostoje-
čo klimo Gorenje (rabljena 2 
uri), električni kamin (2 kW), 
otroško posteljico in stol ter 
steklen akvarij. Vse po simbo-
lični ceni. Tel.: 041 690 280

Prodam 6 kuhinjskih lesenih 
stolov, cena 60 €. 
Tel.: 040 721 652

Prodam otroško posteljico. 
Tel.: 031 653 134.

RAZNO

Iščem osebo za obrezovanje 
sadnega drevja in žive meje. 
Okolica Šentjanža. 
Tel.: 041 294 055

Prodam Biblijo, novo, s certifi-
katom, po polovični ceni. 
Tel.: 031 233 287

Mlajši invalid iz okolice Sev-
nice išče asistentko za 
spremstvo in pomoč. 
Tel.: 031 887 938

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

Osamljen 65-letnik iščem 
skromno žensko za skupno 
življenje na svojem domu, da 
si deliva trenutke v jeseni živ-
ljenja. Tel.: 051 397 806

Iščem žensko za skupno življe-
nje, staro od 50 do 55 let. Tel.: 
07 49 22 511, v večernih urah

Izčrpan, zgaran, a še vedno 
ustvarjalen 55-letni kmeč-
ki sin išče zvesto, simpatično 
prijateljico, ki naj bi se pridru-
žila spomladanskemu delu v 
vinogradu in na vrtu. Kasneje 
možna resna zveza. 
Tel.: 040 741 687 

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo

prodaja belih kilogramskih piščancev, rjavih 
ter grahas�h jarkic 6. marca pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka, in 8. marca na Kajuhovi 

3, Senovo. Cca. 11.–15.marca bele letne 
težke kokoši in petelini, vsak četrtek 

enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

tel. št.: 07 49 73 190 ter 031 676 724

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo 
vas, da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 

2. marca (od 8. ure dalje). 
Vsak delavnik ob 16. uri si 
lahko priskrbite jarkice, tik 
pred nesnostjo, ali malo 
manjše, ki bodo pričele 
z nesnostjo sredi aprila.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
ter mlade rjave, grahaste 

in črne jarkice bodo v 
prodaji v petek, 1. marca.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Kmetija Anton Novak 
iz Brezine 10 obvešča 

cenjene stranke, 
da bo prodaja 

kilogramskih piščancev 
4. in 5. marca 2019.  

Informacije na telefon:
07 49 61 069.

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Informacije na tel.: 07 49 61 
069. 

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780
Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

ZAKLO – Na strelišču v Zaklu je 
v okviru praznovanja praznika 
Krajevne skupnosti Senovo po-
tekal dan odprtih vrat. Tokrat 
sta ga skupaj organizirali Dru-
štvo za praktično streljanje Se-
novo in Lovska družina Senovo. 
Zbrane je na začetku nagovo-
ril novi predsednik Društva 
za praktično streljanje Zvon
ko Glas, ki je predstavil delo-
vanje društva v lanskem letu, 
pozdravila pa sta jih še predse-
dnik sveta Krajevne skupnosti 
Senovo Vlado Grahovac in žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko. Obiskovalci so si lah-
ko ogledali razstavo orožja, se 
preizkusili v streljanju s pišto-
lo in revolverjem, z malokalibr-
sko puško v streljanju na tarčo 
bežečega merjasca in še v tra-
pu oziroma streljanju na glina-
ste golobe. Prikaz streljanja s 
puškama je predstavil predse-
dnik Lovskega društva Senovo 
Zlatko Gabrič. B. C.

PIŠECE – V Pišecah so člani tamkajšnjega vinogradniškega društva pripravili blagoslov 
vinske trte na dan zavetnika sv. Vincencija. Blagoslov trte in rezačev v vinogradih, ki bodo 
prvi začeli z deli v novem koledarskem letu, je opravil domači župnik Gregor Majcen. Tokrat 
je bila gostitelj družina Varlec iz Podgorja pri Pišecah. Ob tej priložnosti so povabili tudi 
vinarje iz sosednje Hrvaške, tako da so letošnjemu blagoslovu pridali še mednarodni 
značaj. Ob tem so pišeški vinarji ponovno poudarili željo po veliki vinski kleti, ki bi povezala 
vinogradnike in s tem ustvarila boljše pogoje prodaje v celotnem bizeljskem vinorodnem 
okolišu. Kdaj pa bo vendarle prišlo do tako želene realizacije, pa ostaja velika neznanka.  
 Vir: VD Pišece, foto: D. Lipej

Na strelišču 
odprli vrata 
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Za tiste, ki ste že malo poza-
bili snov še iz osnovnošol-
skih časov – fosili so ostanki 
odmrlega organizma okam-
nelih rastlin in živali, ki so se 
ohranile v zemljini skorji, se-
dimentu ali kamnini iz starej-
ših geoloških obdobij. Natali
jo Deržič je že od malih nog 

zanimala narava, ki jo je obču-
dovala, zbirala žuželke, zani-
mive korenine, delala herba-
rije, nabirala školjke, mama ju 
je s sestro vedno peljala ob po-
tok Močnik, kjer je iskala, razi-
skovala in zbirala kamenčke, v 
katerih je videla posebno lepo-
to. Ko je odšla v srednjo šolo, je 
njena strast do narave za ne-
kaj časa usahnila. Na začetku 

Prevzamejo jo milijone let stari odmrli organizmi
PONIKVE – 30-letna Natalija Deržič, ki s svojo družino živi na Ponikvah pri Veliki Dolini, je v študentskih letih ob spustu z Bohorja zagledala kos kamna v cestnem 
useku, ki je spominjal na školjko. Takoj je spet začutila tiste čudovite občutke vznemirjenosti, ki so se v njej prebudili iz otroških dni. S tem, ko je našla prvi fosil 
školjke, je postala zbiralka fosilov, njena zbirka se je samo še povečevala.

študija jo je oče navdušil za 
planinarjenje, kar je privedlo 
do njene najdbe iz uvoda tega 
prispevka. Prvo najdeno školj-
ko pod Bohorjem ima seveda 
shranjeno še danes, kot tudi na 
stotine drugih fosilov, od kate-
rih ima trenutno evidentiranih 
prek 300, še enkrat toliko pa 

še v škatlah, saj ji primanjkuje 
prostora. Fosile resno zbira in 
raziskuje že osmo leto in je ena 
redkih žensk pri nas, ki to poč-
ne (v Sloveniji je sicer le oko-
li 20 resnih zbiralcev fosilov). 

POD ŠENTVIDOM 
TUDI RAKOVICE
»Zame je nekaj čudovitega, 
da lahko najdem v njih osta-

nek organizma, ki je živel pred 
milijoni let. Najbolj fascinan-
tno pa je to, da se je ta orga-
nizem ohranil do danes ter ga 
lahko preučujemo in gledamo, 
čeprav nas takrat še ni bilo,« 
kar malce vzhičeno pove ma-
mica dveh otrok. V svoji veli-
ki zbirki ima fosile iz Sloveni-
je in Hrvaške. Med primerki 
se znajdejo školjke pokrova-
če, morski ježki, raki vitičnja-
ki, korale, rakovice, mahov-
njaki, spužve, različne školjke, 
alge, polži, morske lilije itd. 
Ker je strastna planinka, ved-
no prinese kak primerek s hri-
bov (Raduha, Begunjščica, Na-
nos, Snežnik, Trdinov vrh, Boč, 
Kum ...). Največ primerkov ima 
iz miocena (okoli 15 milijonov 
let nazaj) iz Posavja (Bohor, 
Sromlje, Ponikve, Laze, Libna, 
okolica Čateža s Šentvidom), 
saj ji je, kot pravi, najlažje iska-
ti v domačih krajih. Po njenih 
besedah imamo v naši regiji 
zelo pestro geološko zgradbo, 
saj je veliko primerkov tudi iz 
mezozoika (srednji zemeljski 
vek) pred 250 milijoni let. Ne-
kaj fosilov je našla tudi v Simo-
novem zalivu, kadar so odšli na 
morje na Hrvaško, je vedno do-
mov prinesla različne ostanke, 
npr. foraminifere oz. luknjičar-
ke, ki so pogoste na priobalnih 
kamninah, ter rudistne školj-

ke. Najlepše primerke je našla 
na otoku Vis. Zanjo najzanimi-
vejše najdbe so ramenonožci 
in školjka rodu Spondylus z 
Bohorja ter korale in veliki 
vitičnjaki s Ponikev, zelo po-
membna najdba z geološkega 
vidika pa so rakovice iz okoli-
ce Čateža s Šentvidom.

ŽELI SI UREDITI MINI MUZEJ
»To je moj hobi, pri katerem v 
prostem času neizmerno uži-
vam. Iščem fosile, brskam za 
kamninami v potokih, cestnih 
usekih, kjer koli vidim razga-
ljene skale. Pri tem uporabljam 
nahrbtnik, izbijače in vrečkice, 
v katerih shranim primerek, 
da se ne poškoduje na poti do-
mov,« opiše zbiranje fosilov in 
doda, da je najbolj vznemir-
ljiv trenutek, ko čisti fosil pod 
vodo, saj se velikokrat izkaže, 
da je nekaj čisto drugega ali 

celo še lepši primerek. Sama 
tudi preparira fosile z graver-
jem. »Spoštujem naravo in ne 
kopljem tja v en dan kot reci-
mo nekateri, ki pustijo za sabo 
velik nered. Pustim, da narava 
in erozija naredita svoje,« po-
udari. Za pomoč pri razvršča-
nju fosilov v pravi rod sprašuje 
geologe, strokovnjake in osta-
le amaterje z že nekaj več zna-
nja. Prebere ogromno literatu-
re, strokovnih in znanstvenih 
člankov, publikacij ter knjig. 
Natalija, ki je članica Društva 
prijateljev mineralov in fosi-
lov Slovenije, zbira samo svo-
je najdbe. »Ne kupujem in ne 
sprejemam drugih fosilov ter 
jih zaenkrat tudi ne oddajam. 

Vsak fosil mi veliko pomeni, 
vsak ima svojo zgodbo.« Kot 
še izpostavlja, je njen namen 
zbiranja predvsem ohraniti na-
ravno dediščino in predstaviti 
morske organizme, ki so žive-
li pred več milijoni let. Po nje-
nih besedah so le-ti naravna 
vrednota in z njimi je treba de-
lati odgovorno. Poleg tega, da 
bo Natalija, sicer po izobraz-
bi magistra inženirka logisti-
ke, še naprej zavzeto razisko-
vala naravo in zbirala fosile, si 
želi v prihodnosti urediti svoj 
lasten mini muzej, v katerega 
bodo povabljeni učenci, otro-
ci in vsi ostali, ki jih te stvari 
zanimajo.
 Rok Retelj

Natalija Deržič z dvema primerkoma fosilov – morskim 
ježkom z Bohorja in školjko pokrovačo s Pokleka nad Blanco

Med iskanjem fosilov na razgaljenih skalah (foto: osebni 
arhiv)

Med primerki, ki jih hrani 
doma, se znajdejo številni 
ostanki organizmov.

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €.  
Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. **Renault Financiranje  
ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

 že za

16.490 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi

07 391 81 14


