
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Sodimo v manj zdravo
polovico Slovenije

Posodobljeni kazalniki zdravja v posavskih občinah 
kažejo na visok delež prekomerno prehranjenih, 
kamor sodita kar dve tretjini odraslih in slaba tre-
tjina otrok. Glede na slovensko povprečje je pri nas 
več srčnih in možganskih kapi, nadpovprečno vi-
soka umrljivost je tudi zaradi bolezni srca in ožilja. 

 Stran 3

Do septembra je uvoz posavskega gospodarstva 
na Hrvaško znašal 374 milijonov evrov, izvoz pa 
455 milijonov evrov, kar pomeni pozitivno razliko 
81 milijonov evrov. Posavcem hrvaški trg ni tuj in 
na njem zelo uspešno delujejo že desetletja, sose-
dnja država pa diši tudi gospodarskim novincem, 
kljub temu, da so postopki za začetek dela še ved-
no precej bolj zapleteni kot pri nas. 
Več v Podjetnem Posavju na str. 11–13.  

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 9, torek, 30. april 2019
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 16. maja.

ZELENI JURIJ OKLICAL POMLAD – V Turističnem hortikulturnem društvu Zdole in tamkajšnjem 
športnem društvu so 27. in 28. aprila s 7. Jurjevim tekom in 24. jurjevanjem izvedli letošnje krajevno 
praznovanje, ki je eno najbolj tradicionalnih aprilskih prireditev v Posavju. Po sobotnem teku in večerni 
veselici sta v nedeljskem jutru tradicionalni jedi, jajčno cvrtje in zdolska gobova juha, privabili veliko 
obiskovalcev od blizu in daleč, zeleni Jurij, ki se je na prizorišče pripeljal v povorki konjskih vpreg 
(na fotografiji), je na osrednji dopoldanski prireditvi oklical pomlad, predsednik sveta KS pa podelil 
priznanja posameznikom in društvu za njihovo društveno in kulturno udejstvovanje. Slavnostno je 
bil podeljen tudi naziv častnega krajana, deležen pa ga je bil nekdanji dolgoletni predsednik Jože 
Slivšek. Več pa v naslednji številki časopisa.  Foto: Bojana Mavsar
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Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Emilija Držanič, 
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je bil čas pozabe 

  str. 4 in 5

PROSLAVA NA SROMLJAH  str. 5

STROKOVNI POSVET V SEVNICI str. 10

SLOVESNOST NA MALKOVCU  str. 8

ZAKLJUČNI KVIZ MLADI GENIALCI   str. 32

S SEJ OBČINSKIH SVETOV  str. 2

Plinovod je lani pridelal izgubo
Študenti še naprej v gimnaziji

Zorčič: Borci so nam lahko zgled

Modro gospodarjenje z gozdom
odpira nova delovna mesta

Evropa milijonov, ne milijonarjev

Zmaga na Veliko Dolino

!
Zgodbe izza 

grajskih zidov
Neformalno združenje petih posavskih gradov in 
nekdanjega samostana, poimenovano Gradovi 
Posavja, je na novinarski konferenci predstavilo 
svoje pretekle in prihodnje aktivnosti. Kot je bilo 
slišati, omenjeni projekt predstavlja eno najbolj 
prepoznavnih tematskih zgodb destinacije Čatež 
in Posavje.
 Stran 6
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ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP

Krško, 16. 5. 2019, ob 15:30

TRENING VARNE VOŽNJE
voznik začetnik

Krško, 4. 5. 2019, ob 7:00

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

TRENING VARNE 
VOŽNJE

4.5.2019, ob 7:00
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Poslovno in finančno poročilo 
Javnega podjetja Plinovod Sev-
nica za lansko leto ter poslovni 
in finančni načrt za tekoče leto 
je predstavil direktor podjetja 
Anton Krajnc: »Plinovod opra-
vlja dve energetski dejavnosti, 
in sicer na sistemskem delu 
upravlja s plinovodnim omrež-
jem v dolžini 31 kilometrov v 
mestu Sevnica, druga dejav-
nost je dobava zemeljskega pli-

Plinovod je lani pridelal izgubo
SEVNICA – Sevniški občinski svet je 24. aprila na 6. redni seji med 21 točkami dnevnega reda obravnaval 
poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2018 ter poslovni in finančni načrt za leto 2019. 
V nadaljevanju so sprejeli višje cene storitev Komunale ter predšolskega varstva. 

na odjemalcem, ki so priključe-
ni na naše omrežje. V lanskem 
letu je bilo na omrežje priklju-
čenih skupno 662 odjemal-
cev, od tega 549 gospodinjskih 
in 113 komercialnih.« Zaradi 
zmanjšanja količin dobave pli-
na in neugodnih nabavnih cen 
ter tudi večjega števila ponu-
dnikov omenjenega energen-
ta je v lanskem letu nastala na 
trgovskem delu izguba v viši-
ni 41.700 evrov, medtem ko je 
poslovanje na omrežninskem 
delu pozitivno, in sicer v viši-
ni 11.100 evrov, tako da celot-
na višina izgube znaša 30.600 
evrov. V razpravi so bila mne-
nja različna – Danica Kram-
žar je predlagala, naj v podjetju 
razmislijo, kako bi zmanjšali fi-
ksne stroške. Franc Povše je 
predlagal prodajo podjetja, če-
mur je ostro nasprotoval Boži-
dar Groboljšek. Franc Pipan 
je predlagal širitev omrežja 
v Boštanj in na Blanco. Rado 
Kostrevc je razmišljal o celo-
vitejšem konceptu povezova-
nja z javnimi zavodi. Tomaž 
Lisec je izpostavil združitev 
Plinovoda s Komunalo, kar je 

na eni izmed sej v preteklem 
mandatu že predlagala Tanja 
Novšak. Župan Srečko Ocvirk 
je dejal, da dobiček ni priorite-
ta, a finančna vzdržnost podje-
tja, v katerem so trije zaposle-
ni, je pomembna. Po razpravi 
je bil sprejet sklep, da podjetje 
in Občina Sevnica kot ustano-
viteljica ter lastnica v roku šes-
tih mesecev pripravita predlog 
rešitve za dolgoročno vzdržno 
poslovanje podjetja.

Direktor Javnega podjetja Ko-
munala Sevnica Mitja Udovč 
je po predstavitvi poslovnega 
načrta za leto 2019 predsta-
vil elaborate o oblikovanju 
cen za vse obvezne gospodar-
ske javne službe – za oskrbo s 
pitno vodo, odvajanje komu-
nalne in padavinske odpadne 
vode, čiščenje komunalne od-
padne vode in ravnanje z od-
padki, ki se vsako leto usklaju-
jejo na podlagi določil državne 
zakonodaje. Cene komunalnih 
storitev bodo po novem viš-
je. Svetnice in svetniki so po-
trdili tudi cene  24-urne dežu-
rne službe v sklopu pogrebne 

in pokopališke dejavnosti. Viš-
je bodo tudi cene za varstvo in 
vzgojo predšolskih otrok, ki se 
izvaja na osmih lokacijah v sev-
niški občini v skupno 42 oddel-
kih, kar predstavlja 85-odsto-
tno vključenost otrok v vrtce. 
Razlog za povišanje cene, ki bo 
veljala od 1. maja do 31. avgu-
sta 2019, je dvig plač zaposle-
nih v javnem sektorju, je po-
jasnjevala vodja oddelka za 
družbene dejavnosti na Občini 
Sevnica Mojca Sešlar.  

V zaključnem delu seje so se 
prisotni seznanili še z uvedbo 
participativnega proračuna za 
leto 2020. Gre za sistem razpo-
rejanja dela proračunskega de-
narja na način, da o deležu po-
rabe sredstev javnega denarja 
soodločajo občani s svojimi 
predlogi. Podrobno pojasnilo o 
načinu razporejanja dela pro-
računskega denarja in načinu 
sodelovanja ter podaji predlo-
gov bo objava 1. maja na sple-
tni strani Občine Sevnica, rok 
za podajo pobud pa je do kon-
ca junija. 
 Smilja Radi

BREŽICE – Brežiški svetni-
ce in svetniki so 18. aprila 
nadaljevali deset dni prej 
začeto 4. sejo, na kateri so 
obravnavali in potrdili tudi 
sklepa, ki se nanašata na 
ceno storitve »Pomoč druži-
ni na domu« in financiranje 
Fakultete za turizem.

Svetniki so na začetku obrav-
navali sklep o uskladitvi cene 
storitve »Pomoč družini na 
domu« za leto 2019. Zaradi 
povišanja predvsem stroškov 
dela se (ekonomska) cena 
za leto 2019 poviša na 20,67 
evra/uro (do zdaj 19,28 evra/
uro). Višina sofinanciranja ob-
čine je še naprej 62,80 %. Cena 
za uporabnika je tako po no-
vem 7,05 evra/uro (prej 6,58 
evra/uro), je predstavila Pa-
tricia Čular iz občinske upra-
ve. Svetnica Alenka Černe-
lič Krošelj (Ljudje za ljudi) je 
v imenu odbora za družbene 
dejavnosti, ki mu predseduje, 
sicer predlagala, da bi za upo-
rabnika cena storitve še naprej 
ostala ista, se pravi 6,58 evra, 
preostanek, torej 0,47 evra, pa 
bi pokrili iz občinskega prora-
čuna. Čularjeva je odvrnila, da 
bi to pomenilo, da bi mora-
li višino sofinanciranja s stra-

ni občine ustrezno povišati in 
zagotoviti dodatna sredstva 
iz naslova tega povišanja, kar 
bi bilo po njenem nekaj manj 
kot 5000 evrov. Navedla je, da 
omenjeno storitev letno koris-
ti 60 do 65 uporabnikov, ter 
predlagala, da bi sredstva, na-
menjena zanje, namenili za ka-
tero od aktivnosti v proračunu, 
ki so na voljo vsem starejšim 
(npr. za izvajanje programa So-
potniki).
Sledila je točka o financiranju 
Fakultete za turizem Univerze 
v Mariboru s sedežem v Bre-
žicah. Občina je s Pogodbo o 
donaciji in zagotavljanju na-
menskih finančnih sredstev 
za delovanje fakultete prevzela 
obveznost zagotavljanja pro-
storov za izvajanje programov 
fakultete na drugih lokacijah, 
vse dokler fakulteta ne bo ime-
la zagotovljenih lastnih prosto-
rov. Del študijskih programov 
se namreč izvaja v Domu kul-
ture in pretežno v prostorih 
Gimnazije Brežice, pri čemer 
občina letno sofinancira na-
jem prostorov gimnazije v vi-
šini 30 tisoč evrov. Po besedah 
Čularjeve so lani pri obravna-
vi te točke od nekaterih svetni-
kov dobili pobudo, da občinske 
službe preverijo, ali ne bi bilo 

bolj racionalno, če bi se pro-
grami fakultete izvajali v pro-
storih, ki so v lasti občine, zato 
so povprašali na OŠ Brežice, od 
koder pa so dobili odgovor, da 
ima šola določene pomisleke 
pri umeščanju, saj nima opti-
malnih prostorskih pogojev, 
ki bi zagotavljali izvajanje štu-
dija oz. bi to bilo možno le ob 
uvedbi dodatnih ukrepov, ob 
tem pa ocenjujejo strošek v vi-
šini 28.788 evrov. Ker ne pri-
de do velikega razhajanja med 
navedenima cenama, je obči-
na predlagala, da predavanja 
še naprej potekajo v gimnazi-
ji. V razpravi je Matija Kola-
rič (SD) izrazil svoje mnenje, 
da bi bilo še vedno mogoče 
poiskati prostore v lasti obči-
ne oz. njenih javnih zavodov. 
Po besedah Staneta Tom-
šeta (SMC), ki se je strinjal s 
svojim predhodnikom, znesek 
30 tisoč evrov ni tako majhen 
glede na občinski proračun. 
Martina Živič (SD) je meni-
la, da bi se morala fakulteta še 
bolj vključevati v lokalno oko-
lje. Svetnice in svetniki so po-
dali kar nekaj vprašanj in po-
bud, o čemer lahko preberete 
na www.posavskiobzornik.si.

 R. Retelj

Študenti še naprej v gimnaziji

KRŠKO – V noči z 20. na 21. 
aprila so delavci podjetja Wil-
ly Stadler dokončno postavili 
konstrukcijo novega železni-
škega nadhoda nad železni-
ško progo na Vidmu. Kot smo 
že poročali, so v zadnjih tednih 
potekala pripravljalna dela za 
postavitev novega nadhoda, saj 
je bil prvotni februarja lani od-
stranjen. Občina Krško in Slo-
venske železnice sta se za do-
končno postavitev dogovorili v 
prazničnih dneh, saj je bilo tre-
ba zaradi tega povsem ustavi-
ti železniški promet. Ravno 
danes, 30. aprila, naj bi Občina 

Krško objekt uradno prevzela 
od izvajalca, pred odprtjem za 
uporabnike pa ga morajo pre-

gledati še Slovenske železnice. 
Uradna otvoritev bo sicer 27. 
maja. P. P., foto: M. Mirt

Nadhod postavljen, a še ni odprt

Nov železniški nadhod v Krškem je postavljen.

BREŽICE – Na pobudo Andreja Tkavca iz Volčjega, Zdravka 
Novosela iz Brežic in Branka Hudine iz Bukoška je bila 17. 
aprila ustanovljena Civilna iniciativa Brežice za zaščito – varo-
vanje slovenske južne štajerske meje. »Civilna iniciativa Breži-
ce se ustanovi zaradi ogroženosti od migrantov ob prehodu juž-
ne štajerske meje,« so zapisali ustanovitelji, med katerimi so še 
Manfred Grmovšek, Robert Lavrinšek, Darko Pajk, Boštjan 
Zidar, Jože Zidar, Cvetka Pajk, Aleš Moreše, Brankica Hudi-
na in Žanet Prah. Po njihovih navedbah južno štajersko mejo 
(od Posavja do Prekmurja) vsak dan prehodi nekaj deset in več 
ilegalcev, pri tem pa ocenjujejo, da Policija in Slovenska vojska 
ne zmoreta konkretne zaščite, saj imata premalo kadrov. »Zato 
civilna iniciativa zahteva ojačanje zaščite omenjene meje v sku-
pnem sodelovanju Štajerske varde, MNZ Republike Slovenije 
kakor tudi PP Brežice in MORS ter tudi prostovoljcev – članov 
civilne iniciative,« so še dodali in od pristojnih, na čelu s pred-
sednikom republike Borutom Pahorjem, nemudoma zahteva-
li sestanek o zaščiti meje.
  P. P. 

Mejo bi varovali s prostovoljci

Vabljeni na

Nedelja, 12. maj 2019, ob 11. uri
Stadion Matije Gubca Krško

TABOR SLS!

Brezplačno kosilo • Prireditev pod šotorom • Otroški kotiček

Čuki • Nuša Derenda • Toni Sotošek

Naročnik oglasa: SDS, Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana
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Posavje: prekomerna 
prehranjenost, veliko smrti 
zaradi srčno-žilnih bolezni
Začnimo tokrat z nekaterimi 
posebnostmi oz. značilnostmi 
zdravstvenih kazalnikov v 
Posavju. Telesni fitnes otrok  
(delež otrok, ki dosega ustre-
zno raven gibalne učinkovito-
sti) je sicer celo nekoliko boljši 
(51,6) od državnega povprečja 
(50,2), ga pa Posavje pošteno, 
za 4,5 %, presega s skoraj 29 % 
prekomerno prehranjenih ot-
rok. Zaskrbljujoč je tudi visok 
delež prekomerno prehranje-
nih odraslih – kar 66,6 % oz. 
8 % več kot na ravni države. 
Še vedno presegamo tudi dr-
žavno povprečje (9,1 %) po 
deležu prometnih nesreč z al-
koholiziranimi povzročitelji, 
ki znaša 11,7 %. Nekoliko viš-
ji delež kot v državi je pri nas 
tudi delež prejemnikov zdra-
vil zaradi sladkorne bolezni, 
povišanega krvnega tlaka, du-
ševnih motenj in proti strje-
vanju krvi, več je tudi zlomov 
kolka pri starejših prebivalcih. 
Opazno višji sta pri nas stopnji 
bolnišničnih obravnav zaradi 
srčne (2,9/1000 preb., Slove-
nija 2,1/1000 preb.) in mož-
ganske kapi (3,3/1000 preb., 
Slovenija 2,6/1000 preb.) pri 
osebah med 35. in 74. letom 
starosti, nižja pa stopnja in-
cidence raka oz. število na 
novo ugotovljenih prime-
rov raka (razen nemelanom-
skega kožnega raka (534,6/
na 100.000 preb., Sloveni-
ja 560,2/100.000 preb.). Kot 
kaže, smo Posavci zelo odporni 
tudi na klopni meningoence-
falitis, saj so pri nas zabeleži-
li le 1,8 bolnišnične obravna-
ve na 100.000 prebivalcev, na 
ravni države pa kar 9,7. Kot 
pozitiven lahko izpostavi-
mo še delež oseb, starih 25–
74 let, ki ocenjujejo okolje, v 
katerem bivajo, kot zelo hru-
pno in srednje hrupno – v Po-
savju je takšnih slabih 21 %, v 
celi Sloveniji pa skoraj 24 %. 
Splošna umrljivost se je si-
cer znižala glede na leto 2017 
na 1018/100.000 preb., a še 
vedno precej presega držav-
no umrljivost (930/100.000 
preb.). Opazno izstopa umrlji-
vost zaradi bolezni srca in oži-
lja (94,5/100.000 preb., Slove-
nija 79,9/100.000 preb.) pa 
tudi umrljivost zaradi samo-
mora (25,6/100.000 preb., 
Slovenija 19,7/100.000 preb.).

Sever izstopa po poškodbah 
v transportu
Poglejmo še nekatere poseb-
nosti posameznih občin, za 
spremembo enkrat v mal-
ce drugačnem, bolj geograf-
sko pogojenem vrstnem redu. 
V sevniški občini lahko kot 
pozitiven podatek izpostavi-
mo, da je telesni fitnes otrok 
(56,8) kar opazno višji od slo-
venskega (50,2 %) in tudi po-
savskega povprečja, a je kljub 
temu problematična tudi pre-

komerna prehranjenost ot-
rok (28,4 %). Zaznavno manj 
od povprečja je v Sevnici no-
vih primerov pljučnega raka 
in zlomov kolkov pri starej-
ših prebivalcih. Beležijo neko-
liko višjo stopnjo bolnišnič-
nih obravnav zaradi poškodb 
v transportnih nezgodah 

(1,8/1000 preb., v Sloveniji 
1,5), še bolj zaskrbljujoča pa 
je visoka stopnja bolnišnič-
nih obravnav zaradi bolezni, 
neposredno pripisljivih alko-
holu (2,8/1000 preb., v Slove-
niji 2,0). Na področju zdravil 
izstopa delež oseb, ki preje-
majo zdravila za sladkorno 
bolezen (6,8/100 preb., Slo-
venija 5,2). Sevniško občino 
zaznamuje tudi visoka umr-
ljivost (skoraj 1048/100.000 
preb.), zlasti visoka je umrlji-
vost zaradi bolezni srca in oži-
lja (110,2/100.000 preb.).

V občini Radeče lahko iz-
postavimo (le) dva pozitivna 
podatka: visoko presejanost 
v programu Zora – preseja-

nju za raka materničnega vra-
tu (75,7 %, v Sloveniji 71,8 %) 
ter visok delež uporabnikov 
pomoči na domu (3,9 %, v Slo-
veniji 1,7 %). Daljši je seznam 
kazalnikov, kjer Radeče izsto-
pajo v negativni smeri. Zelo ni-
zek je telesni fitnes otrok (42), 
visoka pa prekomerna prehra-

njenost tako otrok (29,1 %) 
kot odraslih (72,5 %). Tudi 
v Radečah zaznavajo visoko 
stopnjo bolnišničnih obravnav 
zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah (2,0/1000 preb.), 
tako kot med Sevničani je 
tudi med Radečani veliko pre-
jemnikov zdravil za sladkor-
no bolezen (7,5/100 preb.), 
visoka je tudi stopnja bolniš-
ničnih obravnav zaradi mož-
ganske kapi (4,0/1000 preb.). 
Splošna umrljivost niti ni tako 
zelo visoka (976/100.000 
preb.), je pa opazno visoka 
umrljivost zaradi samomora 
(30/100.000 preb., slovensko 
povprečje je slabih 20), a ta 
podatek zaradi majhnosti opa-
zovane populacije ni zanesljiv.

V osrednjem Posavju 
veliko kapi 
Poglejmo v središče Posav-
ja. Za razliko od že obdelanih 
občin v krški občini beleži-
jo nižjo stopnjo bolnišničnih 
obravnav zaradi poškodb 
v transportnih nezgodah 
(1,2/1000 preb.), malce niž-

ja od slovenskega povprečja 
(15,3 koledarskega dneva) je 
tudi bolniška odsotnost delov-
no aktivnih prebivalcev, višji 
pa delež uporabnikov pomoči 
na domu (2,9 %). Telesni fitnes 
otrok (51,1) rahlo presega dr-
žavno povprečje, a ga hkrati 
precej tudi delež prekomerno 
prehranjenih otrok (30,5 %). 
Kot hrupno svoje okolje oce-
njuje kar 25,3 % odraslih pre-
bivalcev občine, med kateri-
mi je visok delež prejemnikov 
zdravil zaradi sladkorne bo-
lezni (6/100 preb.) in zaradi 
duševnih motenj (16,7/100 
preb., v državi 14,9). Nekoli-
ko višji sta tudi stopnji bolni-
šničnih obravnav zaradi srčne 
(3,3/1000 preb.) in možgan-

ske kapi (3,6/1000 preb.), več 
je tudi zlomov kolka pri sta-
rejših prebivalcih (10/1000 
preb., Slovenija 6,4). Občina 
Krško že tradicionalno dose-
ga nizko odzivnost v program 
Svit (58,5 %) in presejanost v 
programu Zora (69,7 %). Viso-
ka je tudi splošna umrljivost 
(1001/100.000 preb.).

Kostanjeviška občina se lah-
ko pohvali z visoko stopnjo de-
lovno aktivnega prebivalstva, 
starega 15–64 let (66,2 %, 
Slovenija 61,6 %) in nizko 
bolniško odsotnostjo delov-
no aktivnih prebivalcev (13,1 
koledarskega dneva). Telesni 
fitnes otrok ni slab (52,5 %), 
a je tudi v Kostanjevici pro-
blematična prekomerna pre-
hranjenost otrok (32,1 %). Že 
'pregovorno' je visok delež ne-
zgod, ki so jih povzročili alko-
holizirani udeleženci (28,2 %, 
Slovenija 9,1 %). Izstopata 
tudi deleža prejemnikov zdra-
vil zaradi povišanega krvnega 
tlaka (31,5/100 preb., Slove-
nija 23,2) in zaradi duševnih 
motenj (17,8/100 preb.) ter 
stopnji bolnišničnih obrav-
nav zaradi srčne (2,7/1000 

preb.) in še zlasti zaradi mo-
žganske kapi (4/1000 preb.). 
Presejanost v programu Zora 
je še nižja kot v krški obči-
ni (66,9 %), visoko (a zaradi 
majhne populacije statistič-
no nezanesljivo) je tudi tokrat 
število novih primerov raka 
dojke (174/100.000 preb., 
Slovenija 118). Splošna umr-
ljivost je za Posavje dokaj niz-
ka (967/100.000 preb.), v oči 
pa bode visoka umrljivost za-
radi samomora (57,3/100.000 
preb.), ki je skoraj trikrat višja 
od državne.

V Brežicah nesreče, v Bistrici 
bolezni zaradi alkohola
In za konec še v vzhodni del 
naše regije. Občina Brežice 
v pozitivno smer izstopa le po 
nekoliko krajši bolniški od-
sotnosti delovno aktivnih pre-
bivalcev (14,8 koledarskega 
dneva), žal pa je na več pod-
ročjih slabša od slovenskega 
povprečja. Medtem ko je tele-
sni fitnes otrok soliden (51,2), 
je tudi v Brežicah visok delež 

prekomerno prehranjenih ot-
rok (27,7 %). Višji od sloven-
skega povprečja je tudi delež 
prometnih nezgod z alkoholi-
ziranimi povzročitelji (13 %), 
nižja pa odzivnost v program 
Svit (57,7 %) in presejanost v 
programu Zora (67,9 %). Med 
prejemniki zdravil malce iz-
stopata deleža oseb, ki preje-
majo zdravila zaradi poviša-
nega krvnega tlaka (25,5/100 
preb.) in za sladkorno bolezen 
(5,8/100 preb.), višji sta tudi 
stopnji bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne (3,1/1000 preb.) 
in možganske kapi (3,4/1000 
preb.). Za starejše občane sta 
zaskrbljujoča podatka, da 
je bila stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi zlomov kolka 
9,2/1000 preb., delež uporab-
nikov pomoči na domu pa niž-
ji od slovenskega povprečja (le 
0,9 %). Splošna umrljivost je 
precej visoka (1030/100.000 
preb.), od tega umrljivost za-
radi samomora 27/100.000 
preb.

Prebivalci bistriške občine 
svoje okolje dojemajo kot mir-
no oz. jih le 15,6 % ocenjuje, da 
živijo v hrupnem okolju. Nižja 

od državnega povprečja je bol-
niška odsotnost (14,1 koledar-
skega dneva), višji delež upo-
rabnikov pomoči na domu (kar 
5,3 %) in nižje število zlomov 
kolka pri starejših (3,3/1000 
preb.). Telesni fitnes otrok je 
nekoliko slabši (48,6 %), a tudi 
prekomerna prehranjenost ot-
rok ni tako visoka (26,8 %). 
Zelo nizka je odzivnost v pro-
gram Svit (le 51,2 %), skrbi 
lahko tudi visoka stopnja bol-
nišničnih obravnav zaradi bo-
lezni, neposredno pripisljivih 
alkoholu (3,9/1000 preb.). Za 
razliko od nekaterih drugih 
posavskih občin je v bistriški 
nižji delež prejemnikov zdravil 
za sladkorno bolezen (4,4/100 
preb.), dosti manj je tudi novih 
primerov raka (437/100.000 
preb.). Splošna umrljivost je 
zelo visoka (1139/100.000 
preb.), pri tem je zelo nizka 
zaradi bolezni srca in ožilja 
(29/100.000 preb.), zelo viso-
ka pa umrljivost zaradi samo-
mora (56/100.000 preb.).   
 Peter Pavlovič

Prekomerno prehranjeni 
sta dve tretjini (66,6 %) odraslih Posavcev.

Dobra petina odraslih svoje okolje ocenjuje kot 
hrupno, kar je manj kot na ravni države.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi klopnega 
meningoencefalitisa je v Posavju več kot 
petkrat nižja od državnega povprečja.

V Posavju beležimo precej višjo stopnjo umrljivosti 
zaradi bolezni srca in ožilja kot v Sloveniji kot celoti. 
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ZDRAVJE V SLOVENSKIH OBČINAH 2019
HRUPNO OKOLJE PREKOMERNA PREHRANJENOST 

ODRASLIH

Delež oseb, ki ocenjujejo svoje okolje kot srednje ali zelo hrupno, CINDI 2016. Delež prekomerno prehranjenih odraslih, CINDI 2016.

ZDRAVJE IN OKOLJE

Osrednja vsebina Zdravje in okolje izpostavlja in pojasnjuje kazalnike o kakovosti pitne vode, o posledicah azbesta in 
PM-delcev v zraku, nevarnosti vročinskih valov in ogroženosti za klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji.

IZBRANI KAZALNIKI

Objave 2018 in 2019 - primerjave

Prejemniki zdravil zaradi 
povišanega krvnega tlaka 

Prekomerna prehranjenost otrok

Novi primeri raka

Občine brez samomora 
v 5 - letnem obdobju:
Kobilje, Osilnica, Kungota, 
Cankova, Dobrovnik, Solčava,
Trzin, Velika Polana, Makole.

Občine z najvišjimi vrednostmi:
Loški potok, Vitanje, Bloke, 
Gorenja vas - Poljane, Kostel, 
Preddvor, Kobilje, Sodražica.

Občine z najvišjimi vrednostmi:
Železniki, Gorenja vas – 
Poljane, Škofja Loka, 
Mirna Peč, Cerkno, Semič. 

Občine z najvišjimi vrednostmi:
Trnovska vas, Sveti Andraž v 
Slov. goricah, Jezersko, Dobje, 
Podlehnik, Škocjan, Idrija, 
Kobilje. 

Število primerov 
klopnega 
meningoencefalitisa 
v  10 letih

Umrljivost zaradi 
samomorov

Odzivnost v 
Program Svit

Bolezni pripisljive 
alkoholu – bolnišnične 
‘obravnave

http://obcine.nijz.si

Zdravje prebivalcev posavskih občin

Preveč je prekomerno prehranjenih
POSAVJE – Kot je bilo najavljeno v prejšnji številki časopisa, povzemamo posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v posavskih občinah, ki jih je že četrto leto 
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Glavne ugotovitve za Slovenijo kot celoto smo na kratko povzeli že zadnjič, zato se bomo tokrat posvetili le izstopa-
jočim posebnostim spodnjeposavske statistične regije in nato še posameznih posavskih občin. 

Karta prikazuje delež prekomerno prehranjenih odraslih. Lepo je razvidno, kako je ta delež 
višji v vzhodnem delu Slovenije, kamor sodi tudi Posavje (vir: NIJZ).

Strategij za zdravje (še) ni
Ker občine oblikujejo in sprejemajo dolgoročne strateške doku-
mente za različna področja, smo preverili, kako je s tovrstnimi 
dokumenti za področje zdravja. Občina Krško je že nekaj let na-
zaj pristopila k pripravi strateškega dokumenta, vendar so bili 
postopki zaradi nestrinjanja deležnikov ustavljeni. »V letošnjem 
letu je Občina Krško ponovno pristopila k oblikovanju strate-
gije primarnega zdravstva v občini Krško. Ravno v teh dneh se 
je prvič sestala delovna skupina za pripravo tega dokumenta. 
Po načrtih naj bi najprej o strategiji govorila in jo obravnava-
la strokovna javnost, v naslednji fazi še širša javnost, nazadnje 
pa še Občinski svet občine Krško. Predvidevamo, da naj bi bila 
po vseh teh fazah oblikovanja in obravnave strategija spreje-
ta v naslednjem letu,« so pojasnili na občini. Občina Sevnica k 
pripravi strategije za področje zdravja doslej še ni pristopila, je 
pa v stalnem stiku z izvajalcem primarne ravni zdravstvenega 
varstva, Zdravstvenim domom Sevnica. Z Občine Brežice nismo 
prejeli odgovora na to vprašanje. 
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Z NOŽEM ZABODEL OČETA – 16. 4. zvečer je v Dobrovi pod 
Bohorjem opit 42-letni moški med prepirom z nožem zabodel 
72-letnega očeta. Slednjega so že izpustili iz bolnišnice, napa-
dalca pa so policisti ovadili za poskus uboja.

VINJENA V DROG RAZSVETLJAVE – 19. 4. zvečer so bili v pro-
metni nesreči pri Dolenji vasi pri Krškem štirje poškodovani. 
29-letna voznica je zaradi neprilagojene vožnje izgubila oblast 
nad vozilom in trčila v drog javne razsvetljave. Poleg voznice 
sta bila v nesreči lažje poškodovana še dveletni otrok, ki je se-
del na prednjem sedežu, ter 30-letni moški, hujše poškodbe pa 
je utrpel 29-letni sopotnik v vozilu. Ženska je imela v litru iz-
dihanega zraka kar 0,68 mg alkohola, zanjo pa so odredili tudi 
strokovni pregled, saj so v vozilu našli in zasegli vrečko s po-
sušenimi rastlinskimi delci.
 
ZA OKOLI OSEM TISOČAKOV TATVIN –  Med 20. 4. in 21. 4. je v 
Stranski vasi neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi 
okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in povzročil 
za okoli 4000 evrov škode. V Slovenski vasi je bilo skozi balkon-
ska vrata hiše vlomljeno med 16. in 18. 4., pri tem pa povzroče-
na škoda v višini 100 evrov. V kraju Jablance je v noči na 24. 4. 
nekdo s strehe gospodarskega objekta odtujil okoli 40 metrov 
bakrenih žlebov in 30 metrov bakrenih cevi v skupni vrednosti 
kar 3000 evrov. 27. 4. zvečer je na Gorenji Pirošici nekdo skozi 
okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar.

ZAKLEPAJTE VOZILA IN OBJEKTE! – 24. 4. zjutraj je oškodo-
vanka iz Sobenje vasi ugotovila, da ji je neznani storilec ponoči 
z dvorišča hiše odpeljal vozilo Ford C Max, kovinsko sive bar-
ve, registrskih oznak KK RL-266. V noči na 28. 4. je bil z dvori-
šča hiše v Brodu v Podbočju odtujen Volkswagen touran, modre 
barve, letnik 2007, registrskih oznak KK CE-372. V obeh prime-
rih sta bili vozili odklenjeni, v njiju pa kontaktni ključi. 
Policisti so v zadnjem obdobju obravnavali več tatvin vozil na 
območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, največ v obmejnem 
pasu. Zato naj ne bo odveč opozorilo, da četudi imate vozilo par-
kirano na svojem dvorišču ali v garaži, prevozna sredstva in vra-
ta objektov zaklepajte, ključev pa ne puščajte na vidnem mestu. 
Po neuradnih podatkih naj bi namreč v več primerih vozila od-
tujili tujci, ki so pred tem nezakonito prečkali mejo. 
 Zbrala: B. M.

Franc Žafran, Krško: Pred leti sem večkrat ho-
dil na Hrvaško, na dopust in tudi po nakupih, 
zadnje čase pa bolj poredko. Nekateri znanci so 
to navado še ohranili. Pri nas je opaziti kar pre-
cej zagrebških registrskih tablic, iz česar skle-
pam, da so k nam prišli v gostinske lokale ali po 
nakupih. Na meji je včasih gneča, toda to ni takš-

na ovira, da mi ne bi šli k njim in oni k nam.

Jožica Stajić, Silovec: Po nakupih na Hrvaško 
ne hodim, drugače je bilo v času skupne drža-
ve, ko sem redno zahajala v Zagreb, ki je bil sre-
dišče mojih nakupov. Takoj po osamosvojitvi so 
bile naše trgovine polne Hrvatov, ki so prihaja-
li k nam predvsem zaradi povračila davka, nato 
je bilo zatišje, zdaj pa spet opažam, da hodijo k 

nam, kar me preseneča, saj imajo tam enake trgovine.

Adrijana Jazbec, Krško: Hodim po nakupih v 
Zagreb, čeprav moram reči da ne ravno pogos-
to, odločim pa se predvsem zaradi bližine Zag-
reba, velikega števila prodajaln in večje prodaj-
ne ponudbe. Ne morem pa reči, da bi osebno 
opazila, da bi bolj množično naše prodajalne 
obiskovali ali v njih nakupovali hrvaški držav-

ljani.

Marloes Heijnen, Vrh pri Boštanju: Pred 
osmimi leti sem se z Nizozemske preselila v Slo-
venijo in včasih se odpeljem po nakupih v Celje 
ali Ljubljano. V glavno mesto Hrvaške grem obi-
čajno na izlet, včasih pa tudi po nakupih v Ikeo. 
Po pripovedovanju so pred drugo svetovno voj-
no hrvaški turisti pogosto letovali v Sevnici za-

radi ugodne klime, ob Savi je bilo urejeno kopališče.

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško se odra-
ža tudi v t. i. nakupovalnem turizmu na eni in drugi stra-
ni meje. Imate tudi vi navado hoditi po nakupih, sejmih 
ipd. na Hrvaško, opažate, da Hrvati s tem namenom ho-
dijo v naše kraje, je bilo v preteklosti tega več ali manj?

anketa

Čezmejni nakupovalni turizem

Ko ste bili stari osem let, 
ste bili iz rodnega Polja pri 
Bistrici ob Sotli izgnani v 
Nemčijo. Kako se spominja-
te tistih časov in kaj je to po-
menilo za vaše izobraževa-
nje v zgodnji mladosti?
To so bili kar težki časi. V do-
mači šoli v takratnem Šempe-
tru, zdaj Bistrici ob Sotli, sem 
naredila prvi razred, nato so 
šolo zaprli. Leta 1941 smo bili 
izgnani v 'lager' v kraju Un-
termarchtal, razen očeta, ki se 
nam je kot vojni ujetnik prid-
ružil kasneje. Naše taborišče 
je bil zelo lep samostan, kjer 
so se nahajali ambulanta, pe-
karna, zaklonišče itd. Tam smo 
bili takoj razvrščeni po staros-
ti, vsi člani moje družine so de-
lali, razen mene, ker sem bila 
še premlada. Ker smo bili vse-
skozi v 'lagru', nisem hodila v 
šolo, obiskovali so jo samo tis-
ti, ki so bili dodeljeni na kmeti-
je. Prvo leto izgnanstva je nas, 
najmlajše, poučeval neki trgo-
vec iz Bistrice ob Sotli, za kar 
je bil kasneje kaznovan. V tem 
času sem veliko prepisovala 
in si tako izurila pisavo. Leta 
1944 je bila vsa naša družina 
preseljena še v en 'lager' v kra-
ju Sondheim. Kot otroci smo 
bili večino časa prepuščeni sa-
mim sebi, razen ko je bilo treba 
pobirati smeti ali klasje za ža-
njicami ob žetvi. Dostikrat sem 
bila sama in tudi lačna, zato 
sem jokala na oknu pekarne, 
kjer je delala moja mama. Vi-
dele so me nune, sestre usmi-
ljenke, ki so vodile pekarno in 
me zvabile vanjo – čeprav tega 
ne bi smele – ter me nahranile, 
učile molitve, nemške besede 
… V Sondheimu smo dočakali 
leto 1945 in osvoboditev. Dob-
ra dva tedna smo bili v bunker-
ju, ki so ga zgradili vojni ujet-
niki, izgnanci in domačini. Ob 
bombardiranju z vseh stra-
ni, ki se je odvijalo nad nami, 
smo doživljali kar dosti stra-
hu. Osvobodile so nas ameri-
ške enote, takrat sem prvič v 
življenju srečala črnca. 

Jeseni 1945 smo se vrnili na za-
puščen dom v Polju pri Bistri-
ci ob Sotli, kjer so bili naseljeni 
Kočevarji. Potrebno je bilo ve-
liko dela in napora, da smo ga 
spet vrnili v stanje, ki je omo-
gočalo normalno bivanje v 
njem. Tako v Nemčijo kot nazaj 
smo se vozili z živinskimi vago-
ni, vmes na posameznih posto-
jankah smo dobili vodo, da bi 
kaj jedli, se ne spomnim. Mo-
ram reči, da je bil čas po vrnit-
vi domov čas pozabe, saj ni nih-
če nikoli omenjal, tudi ni smel, 
da je bil kakor koli prizadet za-
radi izgnanstva.  

Po vrnitvi domov ste se 
posvetili šolanju in se za-
poslili kot učiteljica. Ste ime-
li sploh možnost izbire pok-
lica?
Vsi šoloobvezni smo se po 

vrnitvi najprej učili na enem 
mestu, nato so nas razdelili po 
starosti, tako da sem bila razvr-
ščena v četrti razred. Bila sem 
med devetimi učenci iz doma-
čega kraja, ki so jih poslali v 
brežiško gimnazijo delat spre-
jemni izpit. Bila sem uspešna in 
nato eno leto preživela v brež-
iškem dijaškem domu, ki je bil 
ob Savi. Spominjam se, kako 
smo vsako jutro pri telovadbi 
tekli okrog pokopališča in na-

zaj v internat ter šli peš v gi-
mnazijo, med potjo smo vsak 
dan srečevali starejše Breži-
čanke, ki so v vrsti čakale pred 
pekarno. Takrat ni bilo prevo-
zov, zato smo šolarji bivali v in-
ternatu, kjer nas je bilo v sobi 
tudi po 25, bi rekla, da se je 'la-
ger' kar nadaljeval. Ker ni bilo 
denarja za internat, sem ga bila 
primorana po prvem letu zapu-
stiti. K sreči sem lahko potem 
živela pri stricu na Dovškem 
in dve leti hodila v gimnazijo 
na Senovo. Prišel je čas za sre-
dnjo šolo, bila sem usmerjena 
na učiteljišče v Celju, kjer sem 
po štirih letih maturirala. Tam 
sem prvič imela v internatu 
tudi kopalnico, kar je bil pravi 
luksuz. Nato sem želela študi-
rati slovenščino na pedagoški 
fakulteti, a to ni bilo možno, 
ker ni bilo učiteljev in so bile 
potrebe v takratnem krškem 
okraju drugačne. Tako sem se 
pri 19 letih prvič kot učiteljica 
razrednega pouka zaposlila na 
šoli na Bučki, po treh letih sem 
šla v OŠ Cerklje, kjer sem pet 
let učila prvi razred, slovenšči-
no na višji stopnji in v večerni 
šoli, nato sem bila premeščena 
na Čatež, od leta 1963 in vse do 
upokojitve v 1991 pa sem učila 
v Brežicah in bila približno de-
set let tudi pomočnica takratne 
ravnateljice Milene Jesenko. Ob 
delu sem hodila na študij raz-
rednega pouka in tudi diplo-
mirala. V tistih letih sem imela 
vse na kupu, šolo, študij, otro-

ka, pa še hišo smo zidali, a smo 
vse zmogli in nikoli jamrali. 

Kmalu po ustanovitvi 
Društva izgnancev Slovenije 
leta 1991 ste prevzeli vode-
nje brežiške krajevne orga-
nizacije, katere predsednica 
ste še danes. Za kaj si najbolj 
prizadevate?
Takoj po upokojitvi so me dolo-
čili za predsednico KO DIS Bre-
žice in vse od takrat sem vpeta 

v to delo. Prvi predsednik krov-
nega DIS 1941–1945 je bil Vla-
do Deržič, saj so bili ravno po-
savski kraji središče izgona. 
Od vsega začetka smo si priza-
devali predvsem za to, da smo 
bili sploh priznani, da smo bili 
izgnani. V to je bilo treba vlo-
žiti kar precej truda, da so ob-
lasti naša prizadevanja uvi-
dele. Pred dobrimi 20 leti je 
bilo evidentiranih 4895 ljudi 
iz brežiške občine s statusom 
žrtve vojnega nasilja, pred še-
stimi leti nas je bilo več kot 
6000, lani je bilo samo še 1940 
upravičencev s tem statusom, 
od tega jih je 1706 prejelo pra-
vico do doživljenjske meseč-
ne rente, dodatno zdravstveno 
zavarovanih je bilo 1408. To 
so pravi izgnanci in begunci. 
Število upada, kar je čisto na-
ravno, smo že kar stari. Samo 
v tem letu je v brežiškem dru-
štvu umrlo 11 članov, tako da 
jim imamo trenutno še 234. V 
društvu si na letnem občnem 
zboru zastavimo program za 
celo leto, ki mu sledimo. Maja 
bomo organizirali srečanje čla-
nov, starejših od 85 let, 7. junija 
se bomo tradicionalno udele-
žili srečanja ob dnevu izgnan-
cev – ta datum smo določili 
že leta 1991 – v bivših hlevih 
in konjušnicah pri gradu Raj-
henburg, septembra bomo šli 
na izlet, oktobra se bomo dru-
žili s člani, ki so dopolnili 90 let, 
teh imamo pet, za prvi novem-
ber bomo imeli komemoracijo 

na brežiškem pokopališču, de-
cembra bomo poskrbeli za tis-
te člane, ki so stari med 90 in 
100, sicer pa se čez leto vrstijo 
obiski naših članov, poverjeni-
ki pobirajo članarino itd.

V Brežicah imamo Trg 
izgnancev, na katerem sto-
ji spomenik izgnancem. Me-
nite, da se občani in ostali, 
ki vsakodnevno hitijo mimo 
njega, sploh zavedajo, na kaj 
opominja?
Lahko rečem, da se bolj zave-
dajo tisti, ki prihajajo v Bre-
žice od drugod, se pravi turi-
sti, kot pa domačini, občani. 
Že večkrat sem opazila, da se 
marsikdo ustavi pri spomeni-
ku in panojih ter si z zanima-
njem kaj prebere. Ob tej pri-
ložnosti gre zahvala brežiškim 
muzealcem, da so tematiko iz-
gnanstva tako lepo obelodani-
li. So nam pa želeli spomenik 
in poimenovanje Trga izgnan-
cev pred leti kar izbrisati oz. 
ga preimenovati, a sva bila KO 
DIS Brežice in Gimnazija Bre-
žice edina proti temu, napisala 
sem tudi dopis, v katerem sem 
podprla svet gimnazije pri zah-
tevi, naj Trg izgnancev ostane 
neokrnjen, prav tako spome-
nik izgnancev, ki stoji na njem 
od leta 2001 v opomin na ge-
nocid nad prebivalstvom Po-
savja in Obsotelja, od koder je 
bil izgnan vsak tretji prebiva-
lec. Današnjim in prihodnjim 
rodovom naj še naprej priča o 
usodah izgnanih družin in po-
sameznikov v obdobju 1941–
1945. 

Sodelujete tudi z drugimi 
društvi, ustanovami … 
V sodelovanju s Posavskim mu-
zejem smo leta 2016 prazne iz-
ložbe na Trgu izgnancev opre-
mili s spominskimi panoji, na 
katerih so še povsem živi spo-
mini izpred 75 in več let. To je 
bil del Unescovega nacionalne-
ga projekta Slovenski izgnanci 
od 1941 do 1945, v katerem je 
sodelovala tudi Gimnazija Bre-
žice, ki me je takrat povabila, 
da bi dijakom opisala takratne 
dogodke in svoje spomine na 
leta izgnanstva. Moram pove-
dati, da mi ni bilo težko stopi-
ti pred toliko mlajšo generacijo 
in govoriti o našem ’lagerskem’ 
trpljenju, saj so bili med njimi 
tudi taki, ki so veliko vedeli o 
izgnancih, ker so jim doma o 
tem razlagali stari starši. Z dija-
ki je bilo lepo sodelovati. Za za-
ključek projekta smo si lani šli 
z dvema avtobusoma gimnazij-
cev ogledat taborišče Mautha-
usen v Avstriji. Ob tem me je 
presenetilo, da zdaj tudi Nem-
ci svoje šolarje peljejo na ogled 
taborišč, danes namreč lahko, 
včasih pa niso smeli. Angažira-
la sem tudi nekatere druge čla-
ne našega društva in smo nekaj 
časa hodili po osnovnih šolah 
ter pričevali o letih izgnanstva, 
a smo ugotovili, da so te stvari 

Emilija Držanič, predsednica KO DIS Brežice:

Čas po vrnitvi je bil čas pozabe
BREŽICE – Šteje jih že 85, a je še vedno aktivna, kot da bi jih imela nekaj deset manj. Za predsednico brežiških 
izgnancev Emilijo Držanič ni nobena stvar pretežka, kar je v vseh teh letih dokazala s svojim neutrudnim 
osebnim angažmajem za boljši jutri vseh, ki so bili izgnani. Z lansko prejemnico oktobrske nagrade Občine 
Brežice, ki že več kot 50 let živi v Brežicah, smo obujali spomine in se dotaknili tudi nekaterih aktualnih tem.

Emilija Držanič
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nižjim razredom težje razum-
ljive. 

Tudi po vaši zaslugi ste nek-
danjim izgnancem priborili 
pravico do vojne odškodni-
ne in jim tudi pomagali pri 
izpolnjevanju obrazcev.
Res je, čisto vsakemu sem pri-
skočila na pomoč, če jo je po-
treboval. Moram reči, da je bilo 
kar težko pridobiti to pravico. 
Zakon o povračilu premoženj-
ske škode iz druge svetovne 
vojne je pripravljen, njegovo 
prvo branje je bilo v prejšnji 
vladi, potem so šli dokumen-
ti v omaro in se je vse ustavilo. 
Vprašanje, kdaj bo sploh prišlo 
do sprejema tega zakona oz. če 
bo sploh kdo sposoben to prip-
raviti. Govori se, da naj bi vsak 
izgnanec dobil 5000 evrov, a 
bomo videli, kaj se bo izcimilo 
iz tega. Je bila pa recimo žrtvam 
prisilnega dela v taboriščih iz-
plačana določena odškodnina, 
tako da so dobile vsaj malo za-
doščenja.

Kot članica DU Brežice ste se 
vključili v program Starejši 
za starejše. Kakšne izkušnje 
imate s tem?
Ta program je novejši, v KO DIS 
Brežice smo tudi že prej obi-
skovali naše starejše člane, tis-
te, ki so dopolnili 90 let, in še 
starejše. Sicer pa rada obisku-
jem starejše, pogovori z njimi 
se znajo zavleči tudi po več ur, 
kar je razumljivo ob dejstvu, da 
so večino časa sami in osamlje-
ni ter potrebujejo nekoga za 
pogovor. 

Ker ste bili dolga leta v uči-
teljskih vodah, me zanima, 
kakšen je vaš pogled na po-
dročje izobraževanja in sta-
tus učitelja v današnjem 
svetu.
Starejši imamo drugačen pog-
led na šolstvo. V preteklosti je 
bil učitelj spoštovana oseba, 
ko sem prišla v službo, sem 
bila gospodična učiteljica in 
tako so me tudi obravnavali. 
Danes ni več nobenega prave-
ga odnosa, saj ga tudi v druži-
nah ni. Če bo doma en od star-
šev skritiziral učitelja, bo tudi 
otrok dobil določen odpor do 
njega. Imam občutek, da imajo 
danes učitelji strah pred učen-
ci, moralo bi biti pa obratno. 
Bila sem kar zgrožena, ko sem 
nekega dne slišala, da so na 
nekaterih šolah po novem var-
nostniki. Sem si rekla: ja, kaj se 
pa gredo, ti pa res ne sodijo tja. 
Ko sem bila pomočnica ravna-
teljice na brežiški šoli, sva sku-
paj z gospo Jesenko sami ob-
vladali celotno šolo, pa je bilo 
na njej 1500 in še več otrok.

Kako še drugače preživljate 
jesen življenja?
Lepo in aktivno na vseh pod-
ročjih. Nobeno delo mi ni 
zopr no. Če le morem, se ude-
ležujem prireditev v Brežicah, 
večkrat zaidem v dom upoko-
jencev, kjer imam veliko znan-
cev, s katerimi rada poklepe-
tam. Razveselim se tudi treh 
vnukov in pravnuka, ki mi še 
dodatno lepšajo življenje.

 Rok Retelj

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

Na podlagi 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o grbu, zastavi, 
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško in 

določil pravilnika o podeljevanju priznanj 
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Predloge je potrebno poslati na naslov; KRAJEVNA 
SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje  
do srede, 15. maja 2019.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško,
predsednica Sveta  

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – V krškem Krajevnem odboru Društva izgnancev 
Slovenije (KO DIS) 1941–1945 so razočarani, ker večina dr-
žavnih poslancev ni podprla ponovne obravnave in uvelja-
vitve zakona o povračilu premoženjske škode.

Člani DIS KO Krško so konec marca na letnem občnem zboru 
ob sprejetem programu dela poudarili, da bodo ob osnovnem 
namenu delovanja - ohranjanju zgodovinskih pričevanj in spo-
minov na izgnanstvo - podprli prizadevanja krovnega Društva 
izgnancev Slovenije za ponovno obravnavo in uveljavitev zako-
na o povračilu premoženjske škode iz 2. sv. vojne, ki v minulem 
letu ni dobil v Državnem zboru RS potrebne podpore, »saj vojna 
odškodnina ne zastara, in če je ne bomo dobili mi, jo bodo pre-
jeli naši zanamci,« smo med drugim slišali na zboru. Pri tem ne 
gre za povračilo realne odškodnine za odvzeto premoženje med 
vojno, temveč zgolj za  simbolično odškodnino v vrednosti 6.000 
evrov, ki bi bila izplačana osebam s statusom žrtve vojnega na-
silja. S tem bi bila tudi izpolnjena zaveza iz pred 24 leti spreje-
tega  zakona o žrtvah vojnega nasilja, po katerem jim je bila do 
danes poplačana le simbolična nematerialna škoda.

Ob zaključku minulega leta je bilo v DIS KO Krško, kot je pove-
dal predsednik Alojz Jelovšek, vključenih 172 članov, kar je za 
13 med letom preminulih članov manj kot v pričetku leta 2018. 
Njim v spomin so se v uvodnem delu srečanja poklonili z minu-
to molka in ob spremljavi harmonikarskega sestava iz Glasbe-
ne šole Krško družno zapeli himno DIS Oh, kako je dolga, dol-
ga pot.  V povzetku letnega poročila je Jelovšek med drugim še 
izpostavil, da so se med letom člani udeležili več prireditev, na 
katerih so počastili spomin na žrtve vojne in obdobje izgnan-
stva ter z namenom povezovanja in druženja članov organizira-
li izlet na Vrhniko, ogled Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri, 
ogled Borovnice ter Črne vasi in tamkajšnje znamenite Plečni-
kove cerkve. Organizirali so tudi srečanje članov društva, ki so 
v letu 2018 dopolnili okrogle osebne jubileje, žal pa so se ga 
udeležili le štirje od skupno 19 jubilantov. K temu botruje tudi 
dejstvo, da se mnogo članov sooča s starostnimi in bolezenski-
mi tegobami, saj povprečna starost članstva znaša 80 let. Zato 
so s toliko večjim zanimanjem prisluhnili gostji na zboru Car-
men Rajer iz CSD Posavje, ki pri krški enoti vodi pilotni projekt 
MOST, namenjen oskrbi oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskr-
bo v domačem okolju
 Bojana Mavsar

Spomini ne zastarajo

Brežiško borčevsko združenje 
vsako leto na Sromljah obele-
ži več zgodovinskih dogodkov 
– v tem letu mineva 74 let od 
osvoboditve Brežic, 75 let od 
ustanovitve legendarnega Koz-
janskega odreda in 78 let od 
ustanovitve Osvobodilne fron-
te, s proslavo obeležijo tudi dan 
upora proti okupatorju (včasih 
dan OF) in mednarodni pra-
znik dela. Uvodoma je predse-
dnik ZBV NOB Brežice Stane 
Preskar posebej pozdravil ča-
stnega gosta, nekdanjega komi-
sarja Kozjanskega odreda Bo-
gomirja Gorjana – Bogota, ki 
je med drugim vodil napad in 
miniranje globoškega rudnika 
premoga. Kot smo lahko slišali, 
so bili prvi pravi borci Kozjan-
skega odreda, ki je bil ustano-
vljen 24. aprila 1944 nad vasjo 
Silovec pri Sromljah. Z uniče-
njem desetih sovražnikovih 
postojank junija 1944 je odred 
izoblikoval prvo osvobojeno 
ozemlje na Kozjanskem, ki je 
bilo tisti čas edino večje osvo-
bojeno ozemlje na Štajerskem. 
Zbrane je nagovoril predsednik 
sveta KS Sromlje Ferdo Pinte-
rič, ki je poudaril, da marsik-
do kar prezre današnji državni 
praznik. »Nekateri ga žal pre-
zrejo, ker jih to premalo zani-
ma, drugi pa ga prezrejo na-
menoma, kar je še posebej 
žalostno,« je dejal in dodal, da 

Zorčič: Borci so nam lahko zgled
SROMLJE – Na državni praznik dneva upora proti okupatorju je pred Domom krajanov na Sromljah poteka-
la tradicionalna proslava v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Brežice. Tako kot prejšnje leto 
je bil tudi letos slavnostni govornik poslanec v Državnem zboru Igor Zorčič.

je dan upora proti okupator-
ju za slovensko državnost veli-
ko pomembnejši kot vsi ostali 
prazniki. Brežiška podžupanja 
Katja Čanžar je izpostavila do-
moljubje kot vrednoto, ki jo je 
treba prenašati na vse prihod-
nje rodove, »kajti strah me je, 
da če ne bo pravega domolju-
bja, v prihodnosti na naši zem-
lji, ki je lepa in rodovitna, ker 
so jo obdelovali naši predni-
ki, ne bo več veliko Slovencev«.

Slavnostni govornik Igor Zor-
čič je na začetku poudaril po-
men OF, nato pa povedal: »Pra-
znik upora proti okupatorju, 
obletnica ustanovitve Koz-
janskega odreda in osvobo-
ditve Brežic danes niso zgolj 

oddaljen spomin na dogodke, 
ki so tok zgodovine Sloven-
cev obračali v smer ustanav-
ljanja lastne države, ampak so 
tudi trenutek, ko se na pod-
lagi zgodovinske izkušnje za-
zremo v prihodnost. Nekateri 
opozarjajo, da je slika evrop-
skega političnega prostora 
vse bolj podobna tisti v 30. le-
tih prejšnjega stoletja. In res, 
krepijo se stranke in politiki, 
ki boljšo prihodnost na sub-
tilen način ponujajo v obli-
ki razdvajanja, neenakoprav-
nosti in nestrpnosti, kot da 
za mir ne bi bila najbolj po-
membna družbena blaginja, 
pravičnost in dostojno življe-
nje vseh, ne pa človeška ra-
znolikost, verska pripadnost 

ali narodno poreklo,« je izja-
vil Zorčič in opozoril na širje-
nje populizma, kar lahko hitro 
privede do resnejših družbe-
nih konfliktov z nepredvidljivi-
mi posledicami. Poudaril je, da 
se moramo zgledovati po naših 
predhodnikih, borcih, ki so se 
žrtvovali za obstoj slovenske-
ga naroda, slovenskega jezika 
in slovenske države, ter dodal, 
da je 27. april dan za partizan-
ske pesmi.

Na začetku proslave je delega-
cija ZBV NOB Brežice v sestavi 
Alojz Godec, Breda Videnič 
Kuplenik in Jože Volčan-
šek v spremstvu častne stra-
že 15. polka Slovenske vojske 
in praporščakov odnesla ve-
nec in svečo k spomeniku pad-
lim borcem Kozjanskega odre-
da na Sromljah. Na proslavi so 
bili navzoči tudi pripadniki 1. 
dolenjskega partizanskega ba-
taljona pod vodstvom Milana 
Krajnca. V kulturnem progra-
mu so nastopili MoPZ Sromlje 
pod vodstvom Franca Veglja, 
recitator Drago Pirman, učen-
ca artiške šole Ana Sever in 
Nik Vovčko ter učenec Glasbe-
ne šole Brežice Blaž Plevnik 
(mentor prof. Niko Ogorevc). 
Vezno besedilo je sestavila in 
prebirala mag. Mateja Janko-
vič Čurič.
 Rok Retelj

Predsednik brežiškega borčevskega združenja Stane Preskar 
in Bogomir Gorjan – Bogo
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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 kvadraturi v uporabi.
 Možnost lastnega internetnega 
dostopa.

Jagros d.o.o,
Prvomajska 29

3250 Rogaška Slatina

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

GIFFONI, VELIKA DOLINA – Učenci OŠ Velika Dolina, ki so vklju-
čeni v prvi Erasmus+ projekt, so v okviru le-tega konec februar-
ja gostovali pri svojih vrstnikih v Italiji. Skupaj s partnerji iz Če-
ške in Poljske so v Italiji, v mestu Giffoni blizu Neaplja, ustvarjali 
na projektno temo »Zgradimo boljšo prihodnost«, spoznavali, da 
so migracije od nekdaj sestavni del življenja, se urili v angleščini 
ter se družili z vrstniki in njihovimi družinami. V mednarodnih 
skupinah so analizirali in obdelali rezultate raziskav in dela, ki 
so ga opravili pred izmenjavo, drug drugemu pa so predstavili 
tudi sledi, ki so jih skozi čas v posameznih državah puščali pred-
niki iz Italije, Poljske in Češke. Odkritja, da smo vsi že od nekdaj 
povezani, so navdušila vse sodelujoče. Poleg dela v delavnicah 
so učenci OŠ Velika Dolina spoznavali tudi kulturo, kulinariko in 
znamenitosti mest Giffoni, Salerno, Neapelj, ogledali so si zna-
menite Pompeje, poskusili odlično mocarelo. V mesecu maju se 
bo OŠ Velika Dolina preizkusila tudi v vlogi gostiteljice, je sporo-
čila koordinatorica projekta Irena Rimc Voglar.
V šolskem letu 2017/18 so učenci osmega razreda OŠ Velika Do-
lina sodelovali v eTwinning projektu »Alohomora! Unlocking 
borders«. Povezali so se z učenci iz Španije, Ukrajine in Grčije ter 
v mednarodnih skupinah opravljali zanimive aktivnosti, razde-
ljeni v različne »hiše«, kot v knjigi oz. filmu Harry Potter, saj je 
bila to tudi tema projekta. Na začetku so učenci iz vsake šole iz-
delali tudi logotipe, ki bi jih imeli kot logotip celotnega projek-
ta. Izmed vseh prijavljenih logotipov je največ glasov prejel in 
bil na koncu izbran logotip učenke 9. razreda OŠ Velika Dolina 
Žane Žokalj. Prav tako so se učenci šole razveselili novice, da je 
njihov projekt prejel drugo nagrado na evropskem natečaju za 
najboljši eTwinning projekt za šolsko leto 2017/2018.  R. R.

Učenci gradili boljšo prihodnost

Na ogledu znamenitih Pompejev

Projekt utrjuje vezi med gra-
dovi v Posavju in nadgrajuje že 
obstoječe programe sodelova-
nja med gradovi in lokalnimi 
skupnostmi. Na konferenci so 
o aktivnostih v preteklem letu 
in kaj še načrtujejo v tem letu 
spregovorile: Alenka Černelič 
Krošelj, direktorica Posavske-
ga muzeja Brežice, ki upravlja 
grad Brežice, Darja Planinc, 
direktorica Kulturnega doma 
Krško, ki upravlja grad Raj-
henburg, Kristina Simončič iz 
Galerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki, ki upravlja 
nekdanji samostan v Kosta-
njevici na Krki, Mojca Kunst, 
direktorica Kozjanskega par-
ka, ki upravlja grad Podsreda, 
Mojca Pernovšek, direktorica 
KŠTM Sevnica, ki upravlja grad 
Sevnica, in Alenka Mokrovič 
Pogačar iz Term Čatež, ki so 
lastnice gradu Mokrice. Kot 
je dejala Černelič Krošljeva, je 
bilo k sodelovanju v projektu 
povabljeno tudi Ministrstvo 
za kulturo kot lastnik gradov 
Šrajbarski turn, Bizeljsko in 
Pišece, a zaenkrat še ni našlo 
vsebinskih rešitev in celovite 
obnove (v primeru Šrajbarske-
ga turna). Omenila je, da so v 
letu 2018 v sklopu omenje-
nega projekta izvedli kar veli-
ko aktivnosti, ter navedla, kaj 
v PMB pripravljajo v tem letu, 
ko obeležujejo 70-letnico delo-
vanja muzeja. Planinčeva je ob 
omembi, da je v lanskem letu 
grad Rajhenburg obiskalo več 
kot 20 tisoč obiskovalcev, s či-
mer so presegli cilj, ki so si ga 
zadali, dejala, da imajo očitno 
dober, raznovrsten program za 
vse ciljne skupine, kar so ugo-
tovili tudi že tuji novinarji in 
predstavniki medijskih hiš, ki 
se v sklopu študijskih tur če-

Zgodba Gradov Posavja gre dalje
MOKRICE – Na gradu Mokrice je 17. aprila potekala novinarska konferenca v sklopu projekta oz. neformal-
nega združenja Gradovi Posavja. Gre za projekt, katerega začetki segajo v leto 2014 in ki vključuje uprav-
ljavce petih gradov in enega nekdanjega samostana v Posavju. 

dalje pogosteje ustavijo tudi na 
gradu Rajhenburg. Po besedah 
Simončičeve je program Gale-
rije Božidar Jakac v tem letu 
mednarodno in medinstituci-
onalno obarvan, saj bo celo-
ten julij po dveh letih spet zaz-
namoval Mednarodni simpozij 
kiparjev Forma viva Kostanje-
vica na Krki 2019, ki ga bodo 
slavnostno odprli 4. julija sku-
paj z odprtjem tridnevnega fe-
stivala FKK v organizaciji Mla-
dinskega društva Kostanjevica 
na Krki. 

Kunstova je omenila, da Koz-
janski park že od leta 1983 
skrbi za prenovo in program-
sko oživljanje gradu Podsreda, 
»najbolj grajskega med grado-
vi na Slovenskem«, kot ga radi 
imenujejo. V poletnih mese-
cih bo potekala že 25. izvedba 
Glasbenega poletja na gradu 
Podsreda, letos v Kozjanskem 
parku obeležujejo tudi 20. 
obletnico Praznika kozjan-
skega jabolka. Pernovškova 
je povedala, da bodo na gradu 
Sevnica nadaljevali s projekti 
obnove in raznolikimi progra-

mi v vseh letnih časih. Načrtu-
jejo obnovo grajskega atrija in 
še nekaj drugih manjših vlož-
kov, letos imajo v sodelovanju 
z Društvom Sevniški graščaki 
prvič v ponudbi tudi produkt Z 
družino bomo graščaki, v sklo-
pu katerega bodo lahko druži-

ne doživele določene zgod-
be gradu. Pričeli bodo tudi z 
oddajanjem v najem t. i. graj-
ske vile s stilno opremljenim 
apartmajem. Kot je navedla 
Mokrovič Pogačarjeva, je grad 
Mokrice ponovno odprt, tako 
za individualne goste kot sku-
pine, med letošnjimi novostmi 
je izpostavila ponovno oživitev 
grajske vinoteke. Lani je bil 
premierno lansiran turistič-
ni prodajni paket Term Čatež 
»Gradovi Posavja«, ki vključu-
je namestitev na gradu Mo-
krice (nočitev z zajtrkom) ter 
vse ugodnosti in različna da-
rila od vseh gradov in galerij. 
V teh dneh so vzpostavili tudi 
spletno stran projekta Gradovi 
Posavja (www.gradoviposavja.
si), na kateri lahko vsak izve o 
ponudbi gradov Posavja glede 
na svoje želje in potrebe. 

 Rok Retelj

Gradovi Posavja so ena najbolj prepoznavnih tematskih 
zgodb destinacije Čatež in Posavje.

SEVNICA – 18. aprila so predstavniki javnega zavoda KŠTM v 
poročni dvorani sevniškega gradu predstavili nekatere dogod-
ke, ki bodo popestrili predpoletno dogajanje v skupnosti. Med 
njimi je  tudi kolesarski dogodek, poimenovan Kolo fest 2019, ki 
ga bodo izpeljali v sodelovanju s Kolesarskim društvom Sevnica. 
»Pomlad je čas prebujanja narave in hkrati čas snovanja raznoli-
kih aktivnosti, ki bodo do začetka poletja sooblikovale družabno 
življenje v sevniški občini,« je v uvodu srečanja dejala direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek ter nato s sodelavkama in sodelavcem 
predstavila nekatere prireditve v želji, da bi se jih obiskovalke 
in obiskovalci udeležili v čim večjem številu. Ena izmed priredi-
tev se bo odvijala 11. maja na Lisci in bo namenjena predstavit-
vi projekta »Ride & Bike II« ter strategiji razvoja turizma, v ka-
terega je vključeno tudi kolesarjenje, zato bo  predstavljen tudi 
potek umeščanja in izgradnje namenske kolesarske poti z Lisce, 
ki poteka v sodelovanju s KD Sevnica.  S. R.

Z Lisce z gorskimi kolesi

www.PosavskiObzornik.si

BREŽICE – Na veliki četrtek, 18. aprila, je uporabnike in za-
poslene dnevnega centra Ozara Brežice enajsto leto zapored 
razveselila velikonočna košarica, ki so jo prinesli brežiški 
župan Ivan Molan in članice OO SDS Brežice. Goste so v bre-
žiški Ozari toplo sprejeli in jim pripravili kulturni program.

Ob prihodu jih je pozdravila strokovna delavka v dnevnem cen-
tru Ana Ferk, ki je poudarila, da se vsak, ki vstopi v njihovo hišo, 
počuti varno, dobrodošlo in sprejeto. Nato so vsi skupaj sedli za 
lepo okrašeno mizo in prisluhnili kulturnemu programu, v kate-
rem so uporabniki dnevnega centra peli, igrali na inštrumente, 
deklamirali svoje pesmi ter prebirali svoje spomine in doživetja 
z nekaterih dogodkov. Sodelovali so Jože Ljubomir Kovač, Su-
zana Lapuh, Nataša Slakonja, Mojca Požgaj, Dane Kovač, Ivan 
Zupanc, Aleksandra Budič, Matjaž Zupančič in Stanko Kršlin. 
Zaposlena v dnevnem centru Melita Barkovič je predstavila nji-
hove aktivnosti v letu 2019. Med drugim so izvedli številne in-
dividualne in skupinske pogovore, skupine za samopomoč, sku-
pinske razbremenilne pogovore. Ferkova je še omenila, da je v 
prvih treh mesecih letošnjega leta k njim prišlo že 55 oseb s te-
žavami v duševnem zdravju ter se županu in Občini Brežice zah-
valila za vso podporo in pomoč. Poudarila je, da Ozarini dnevni 
centri nikjer drugje nimajo takšne podpore lokalne skupnosti kot 
ravno v Brežicah. Župan Ivan Molan je izrazil zadovoljstvo nad 
tem, da lahko s takimi gestami polepšajo dneve vsem, ki zahaja-
jo v dnevni center, ter obljubil pomoč občine tudi v prihodnje. Za 
obiskovanje OO SDS Brežice ter tesnega sodelovanja Ozare Bre-
žice in občine sta zaslužni Patricia Čular in Tatjana Močan, ki 
sta pred enajstimi leti v velikonočnem vzdušju potrkali na vrata 
dnevnega centra in ponudili pomoč.  R. Retelj

Velikonočna košarica na Ozari

Med predajo košar, polnih velikonočnih dobrot
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Listine je prejelo 28 diplo-
mantk in diplomantov, od 
tega 20 študentov visokošol-
skega strokovnega progra-
ma turizem: Mateja Bezjak, 
Maja Bot, Eva Dornik, Lore-
na Jamšek, Matic Jelenovec, 
Patricija Kocjan, Amathea 
Leskovec, Barbara Levak, 
Sabina Malnarič, Klemen 
Mlakar, Nadja Mlakar, Maja 
Možic, Jasna Obrez, Polona 
Pavčnik, Kim Perušek, Ur-
ška Sep, Urša Štraus, Maja 
Veselko, Franci Vrenko in 
Vid Zevnik ter osem študen-
tov univerzitetnega programa 
turizem: Matic Gruden, Ta-
nja Hlebec, Ajda Hribar, Ka-
tja Kokot, Katja Murkovič, 
Laura Pintarič, Lea Plahuta 
in Janina Žemva. Magistrira-
lo je devet študentov, in sicer 
Tjaša Alegro, Srečko Cirnski, 
Gregor Černoga, Maja Klanč-
nik, Špela Kragolnik, Aljaž 
Nerad, Aleksa Panić, Vita Pe-
tek ter Barbka Rode. Listine 
je podelil dekan fakultete izr. 
prof. dr. Boštjan Brumen, ki 
je na začetku podelitve govo-
ril o pomenu diplome, »doku-

Brumen: Lahko ste ponosni
BREŽICE – Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je 12. aprila v Viteški dvorani gradu Brežice pripravi-
la svečano podelitev diplom četrti generaciji študentov – 37 diplomantom obeh stopenj. Do zdaj je na brež-
iški fakulteti diplomiralo oz. magistriralo 92 študentov.

menta, ki priča o vaši sposob-
nosti, vztrajnosti in znanju. 
Vzemite diplomo v roke s po-
sebnim ponosom, kajti v zgo-
dovini človeštva je bila diplo-
ma odraz nečesa več.« Zahvalo 
za podporo v času študija je 
izrekel staršem diplomantov, 
»da ste jim omogočili, da so od 
danes naprej ponosni lastni-
ki diplome«. Podžupan občine 
Brežice Jure Pezdirc je česti-
tal diplomantom, da so diplo-
mirali v občini Brežice in s tem 
dokazali, da je bila odločitev 

za ustanovitev fakultete pra-
vilna. »S Fakulteto za turizem, 
ki je pika na i naši turistični po-
nudbi in razmišljanju, smo pra-
va turistična občina,« je ob tem 
poudaril. Slavnostna govorni-
ca na podelitvi je bila general-
na direktorica Direktorata za 
turizem na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 
Renata Martinčič. Izpostavila 
je, da si kot direktorica za turi-
zem želi, da bi mladi, ki so kon-
čali študij, vztrajali ter ostali v 
turizmu in gostinstvu. »Zave-

dam se, da ta pot ne bo lahka, 
ampak noben poklic ni lahek, 
vsak ima svetle in temne stra-
ni. In v turizmu je več svetlih – 
delati z ljudmi ti da takojšnjo 
povratno informacijo in vedno 
lahko hitro kaj popraviš, če je 
narobe. V drugih dejavnostih 
to ni tako jasno in lahko,« je 
povedala.

Magister turizma Aleksa Pa-
nić iz Srbije, ki se je zahva-
lil v imenu vseh prejemnikov 
diplomskih in magistrskih li-
stin, je svoj nagovor zaključil 
v lepi slovenščini in med dru-
gim v zahvali profesorjem in 
asistentom povedal: »Oblju-
bim, da bomo opravili svoje 
delo in unovčili, kar smo se pri 
vas naučili. Vem, da smo prav-
kar začeli z našimi podvigi ter 
da bosta Evropa in svet še sliša-
la o Fakulteti za turizem in Bre-
žicah.« Za prijetno popestritev 
podelitve, ki sta jo povezovala 
asist. Barbara Pavlakovič in 
asist. Nejc Pozvek, je poskr-
bela Vokalna skupina Aria.

 Rok Retelj

Magistri turizma z dekanom Brumnom in Martinčičevo

KRŠKO – Lions klub Krško 
je 9. aprila v Dvorani v par-
ku pripravil zaključek likov-
nega natečaja Plakat miru 
2018/19 z naslovom »Bo-
dimo prijazni«, na katerem 
je sodelovalo 15 posavskih 
osnovnih šol s 75 likovni-
mi deli.

Predsednik krških lionsov 
Darko Anžiček je povedal, 
da klub deluje od leta 1996, v 
tem obdobju pa so pomagali 
že številnim, od slepih in sla-
bovidnih, gluhih in naglušnih 
do invalidov in drugim pomo-
či potrebnim, vključevali so se 
v ekološke akcije ipd. Od leta 
1998 sodelujejo tudi v nate-
čaju Plakat miru. »Vsi si želi-
mo, da bi bili prijazni in da bi 
živeli v prijaznem okolju, saj 
vemo, da nam prijazen pogled 
in stisk roke polepša dan,« je 
pojasnil izbor teme v tem šol-
skem letu. Ob tej priložnos-
ti je ravnateljici OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja dr. Barbari Smo-
lej Fritz podaril darilni bon v 
vrednosti 3.000 evrov za na-
kup mobilnega dvigala.

Likovni natečaj je podrobne-
je predstavila koordinatorica 
projekta Alenka Žuraj Balog. 
Kot je povedala, natečaj na glo-
balni ravni poteka že od leta 
1988, z njim pa spodbujajo ot-
roke od 11. do 13. leta staros-
ti, da predstavijo svoje videnje 
miru. »Ker mir ni nekaj samo-
umevnega, zagotovljenega, 
nam daje prav likovno ustvar-
janje na temo miru priložnost 
in moč, da razmišljamo o tem, 
kako ta mir doseči,« je deja-
la. Na povabilo k sodelovanju 

Vsi si želimo prijaznega okolja

so se odzvali v 15 posavskih 
osnovnih šolah. Prejeli so 75 
likovnih del, 66 so jih ustvari-
le deklice, devet pa dečki, ko-
misija pa je za razstavo izbrala 
po en plakat iz vsake šole. V ta 
izbor so prišli: Ana Bajt iz OŠ 
Ane Gale Sevnica, Maja Lak-
ner iz OŠ Artiče, Živa Strlekar 
iz OŠ Boštanj, Špela Preskar 
iz OŠ Brežice, Petra Sintič iz 
OŠ Cerklje ob Krki, Gaber Šilc 
iz OŠ Velika Dolina, Nea Voglar 
iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova, Ema Gruden iz OŠ 
Krmelj, Jožica Bec iz OŠ Šen-
tjanž, Virginija Jurkovič iz OŠ 
Leskovec pri Krškem, Ina Ko-
fol iz OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško, Neja Kraševec iz OŠ 
Podbočje, Gal Gros iz OŠ Mar-
jana Nemca Radeče, Marina 
Kerin iz OŠ Raka in Zala Ko-
zinc iz OŠ Sava Kladnika Sev-
nica. Dela Preskarjeve, Keri-

nove, Kraševčeve in Grosa so 
izbrali za ocenjevanje na nivo-
ju distrikta, delo zadnjega pa je 
prišlo v ožji izbor in je bilo raz-
stavljeno na razstavi distrikta 
v Šempetru pri Gorici. Anžiček 
in Žuraj Balogova sta podelila 
priznanja in darila vsem sode-
lujočim učencem in učenkam 
na razstavi.

Prireditev so z glasbenimi in 
pevskimi nastopi polepša-
li učenke in učenci Glasbene 
šole Sevnica: harfistki Tinka-
ra Jene in Lana Kozinc, pevci 
Mihael Zeme, Lenart Traven 
in Martin Sešlar ob spremlja-
vi Uroša Polanca na harmo-
niki ter ansambel saksofonov 
v sestavi Špela Ocvirk, Kata-
rina Traven, Tinkara Kelenc, 
David Gosar Colner in Matjaž 
Škoberne.
 P. Pavlovič 

Radeški učenec Gal Gros, čigar delo je bilo razstavljeno na 
nacionalni razstavi v Šempetru pri Gorici, s predsednikom 
Lions kluba Krško Darkom Anžičkom

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – Šolski center Kr-
ško-Sevnica sodeluje v med-
narodnem projektu Wire-
lesUp, v katerem skupaj s 
partnerji iz petih držav so-
oblikujejo posodobitev uč-
nih vsebin. V okviru projek-
ta so 4. aprila v prostorih 
inštituta ZEL-EN pripravi-
li multiplikacijski dogodek 
»V korak z internetom in in-
dustrijo 4.0«.

Kot je povedal profesor na 
krški srednji šoli Jože Požun, 
v okviru projekta v sodelova-
nju s šolami s področja elektro-
tehnike iz Nemčije, Češke, Hr-
vaške in Turčije pregledujejo 
izobraževalne programe, ugo-
tavljajo razlike med državami 
ter vanje dodajajo nove, aktu-
alne učne vsebine, zlasti vse, 

kar je povezano z internetom 
in industrijo 4.0 (sodobna teh-
nologija, avtomatizirani siste-
mi ipd.). Na tržišču so našli in 
izbrali t. i. pametno opremo, ki 
povezuje zajemanje podatkov, 
njihovo obdelavo, shranjevanje 
in deljenje v oblaku. O njej so se 
poučili na enotedenskem izo-
braževanju na Češkem, šole pa 
so jo nabavile in jo bodo upora-
bljale pri pouku. 

Zdaj so pri pripravi učnih na-
črtov, v katere dodajajo sodob-
ne vsebine. »Pilotno jih bomo 
začeli uporabljati že konec 
tega šolskega leta, potem pa 
še v naslednjem šolskem letu. 
Projekt se sicer zaključi jeseni, 
ko je predvideno tudi tekmo-
vanje dijakov, da vidimo, kdo 
je najbolje izkoristil nove pris-

tope poučevanja,« je še do-
dal Požun. Rezultate projek-
ta bodo ponudili tudi drugim 
srednjim šolam s področja ele-
ktrotehnike in računalništva, 
pri tem pa se bo treba poeno-
titi glede nabave opreme.

Na dogodku so predstavni-
ki šol v projektu prisluhnili 
mag. Marku Boharju, samo-
stojnemu svetovalcu Zborni-
ce elektronske in elektro in-
dustrije, ki je predstavil stanje 
in razvojne trende na podro-
čju t. i. industrijske revoluci-
je 4.0, svoj pogled, izkušnje 
in primere dobrih praks so 
predstavili še predstavniki 
nekaterih podjetij, dogodek 
pa so zaključili z okroglo mizo 
in ogledom inštituta ZEL-EN.
 P. P.

Posodabljajo učne vsebine

VRBINA – Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in stro-
kovnjakov je 16. aprila v Informacijskem središču GEN v 
Vrbini pripravilo strokovni posvet z naslovom »Izzivi in pri-
ložnosti razogljičenja v Sloveniji«.

Kot je uvodoma povedal predsednik po-
savskih seniorjev Viljem Glas, so se za 
posvet na to temo odločili, ker je energi-
ja pomembna za vsakega posameznika in 
ker je posavska regija z jedrsko elektrar-
no v Krškem s termoelektrarno v Bresta-
nici in s hidroelektrarnami na reki Savi 
največji energetski bazen v Sloveniji. 
»Danes je vse bolj prisotno zavedanje, da 
je potreben ta prehod, seveda najprej v 
nizkoogljično in šele v končni fazi v bre-
zogljično družbo. Poskušamo prispevati 
en kamenček v ta mozaik,« je dejal.

V goste so povabili tri predavatelje. Klimatologinja dr. Lučka 
Kajfež Bogataj, predstojnica katedre za agrometeorologijo na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani in članica Medvladnega foruma 
za spremembe podnebja v Ženevi, je znova opozorila, da so pod-
nebne spremembe, zlasti segrevanje ozračja, neovrgljivo dejstvo, 
na katerega pa se svet prepočasi (če se sploh) odziva. Poudari-
la je, da Slovenija nima dovolj kapacitet, da si zagotovi energijo 
iz t. i. obnovljivih virov (hidroelektrarne, sončne in vetrne elek-
trarne), zato brez jedrske proizvodnje ne bo šlo, pogreša tudi več 
poudarka geotermalni energiji. Dr. Tomaž Žagar, vodja Službe 
načrtovanja in nadzora v GEN energiji, je spregovoril o nizko-
ogljični mešanici jedrske energije in obnovljivih virov energije 
kot ključni za doseganje podnebnih ciljev. »Po podatkih organiza-
cije Eurelectric imajo države z visokim deležem jedrske energije 
– na primer Švedska, Švica, Francija in tudi Slovenija – bistveno 
nižje izpuste CO2 ter dosegajo nižje cene za končne uporabnike,« 
je poudaril. Za zaključek je Jože Špiler, vodja tehničnega sektor-
ja v GEN energiji, predstavil projekt izgradnje drugega bloka je-
drske elektrarne v Krškem. Rezultati opravljenih študij kažejo, 
da je projekt JEK 2 potreben, izvedljiv in skladen z vsemi trajno-
stnimi razvojnimi cilji.  P. P.

Seniorski posvet o razogljičenju

Predsednik seniorjev 
Viljem Glas

OKULISTIČNI PREGLEDI 
NA ZDRAVSTVENO 

KARTICO

Vabimo vas, da se oglasite v
naših sodobno opremljenih 

okulističnih ambulantah.

KRŠKO
M: 051 625 606

BREŽICE
M: 031 884 442

optikarimc.net

Vaša najljubša optika še vedno
 V STAREM MESTNEM JEDRU!
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Občina Radeče in Gledališko društvo Radeče sta z gosti, solistka-
mi OŠ Marjana Nemca Radeče pod mentorstvom Jane Wetz, 24. 
aprila zvečer pripravila proslavo v počastitev dveh pomembnih, a 
včasih premalo cenjenih državnih praznikov. 

Slovesnost se je pričela s prihodom praporščakov in himno v dvora-
ni radeškega Doma kulture. Delegacija predstavnikov Krajevne or-
ganizacije Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Rade-
če, Društva izgnancev in Občinskega sveta Občine Radeče je že pred 
proslavo položila venec in prižgala sveče k 
spomeniku padlim borcem. Slavnostna go-
vornica je bila svetovalka predsednika Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije Neva 
Grašič, ki je v svojem govoru opozorila na 
pomembnost obeh praznikov. Aktualizirala 
je spoštovanje delavcev ter njihovih pravic, 
dotaknila pa se je tudi nekaterih pomemb-
nih dogodkov v naši zgodovini in jih spre-
tno predstavila skozi oči mlajše generacije. 
Sledil je recital na temo upora proti oku-
patorju v izvedbi članov odrasle gledališke 
skupine Gledališkega društva Radeče. Kot 
je v napovedi povedala Katja Čeč, tudi re-
žiserka proslave, je bila eden najlepših načinov, ki so ozaveščali tako 
ljudi v prvih bojnih vrstah kot ljudi v zaledju vsekakor pesem, v ka-
teri so iskali uteho ljudje v najhujših trenutkih. Tokrat so s slovensko 
pesmijo polepšale večer solistke OŠ Radeče. V drugem delu je sledi-
la doživeta dramatizacija o dejstvih, povezanih s praznikom dela, o 
boju za delavske pravice ter o praznovanju le-tega. 
Ponosni smo, da se kresovanja, postavljanje mlajev po krajevnih 
skupnostih in budnica Pihalnega orkestra radeških papirničarjev, 
ohranjajo tudi v naših krajih. Čestitke vsem ob dnevu upora pro-
ti okupatorju in prazniku dela ter prijetno preživljanje prihajajočih 
prazničnih dni.

Proslava v počastitev dneva upora proti 
okupatorju in praznika dela

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk 
v občini Radeče
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti 
sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbe-
ti za zapuščene živali. 
Občina Radeče je skupaj s poslovnima enotama Veterinarske posta-
je Laško in Veterinarske postaje Sevnica sprejela preventivni ukrep 
sterilizacije mačk. Poseg je zelo pomemben za omejevanje nekon-
troliranega razmnoževanja nezaželenih mačjih mladičev, zmanjša-
nje števila zapuščenih živali in možnost okužb prenosljivih bolezni. 
Sterilizacije mačk bodo potekale do porabe proračunskih sredstev v 
radeških poslovnih enotah Veterinarske postaje Laško d.o.o. in Ve-
terinarske postaje Sevnica d.o.o. Cena sterilizacije za lastnika živa-
li znaša 30,00 EUR/žival, Občina Radeče subvencionira 20,00 EUR/
žival, preostalo razliko do polne cene pa subvencionirata Veterinar-
ska postaja Laško oziroma Veterinarska postaja Sevnica. 
Subvencija je namenjena občanom občine Radeče. Tisti, ki se odlo-
čijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se za poseg lah-
ko naročijo na: 
• Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 ali 

03/734-16-18)
• Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782)

Več informacij o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete na nas-
lednjih povezavah: 

www.veterina-lasko.com ali www.veterina-sevnica.si

»V tukajšnjih vaseh sta dob-
ro zastražena bodeča žica in  
minsko polje razdelila dote-
danje sosede, sorodnike in 
prijatelje med dve okupacijski 
coni. Začelo se je tudi izselje-
vanje lokalnega prebivalstva. 
To je prebudilo upor sloven-
skega naroda in oster okupa-
torjev napad,« se je zgodo-
vinskih dogodkov dotaknila 
slavnostna govornica, poslan-
ka v Državnem zboru Repu-
blike Slovenije Violeta Tomič, 
ter spregovorila tudi o sedan-
josti. Med drugim je omeni-
la, da imamo Evropo dveh hi-
trosti, razvoja in celo kvalitete 
hrane ter izdelkov in v kateri 
smo prevečkrat le poceni de-
lovna sila ter odlagališče uma-
zane industrije. Dodala je še, 
da se zakoni pišejo za velike 
korporacije ter velike lastnike 
kapitala, ki jim ni prav nič mar 
za dobrobit ljudi in za varova-
nje narave. »Kapitalizem nam 
nalaga brezmejno rast dobičk-
ov, kar je nemogoče doseči na 
omejenem planetu, saj se naša 
Zemlja ne uspe sproti obnovi-
ti, ker jo tako hitro uničuje-

Evropa milijonov, ne milijonarjev
MALKOVEC – V majhni vinorodni vasi v sevniški občini že vrsto let s posebno slovesnostjo obeležujejo spo-
min na dogodke, ki so se zgodili pred več kot sedmimi desetletji in so danes tako spomin kot opomin. Pri-
reditev, ki se je odvijala 14. aprila, je privabila lepo število obiskovalk in obiskovalcev.

mo. Stopimo skupaj in se up-
rimo diktatu kapitala. Evropa 
mora postati Evropa milijonov 
in ne milijonarjev,« je zaključi-
la. Številne zbrane sta nagovo-
rila tudi predsednica krajevne 
organizacije zveze borcev za 
vrednote NOB Tržišče Vladka 
Blas in sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk. Slednji je v uvo-
du poudaril, da je pomembno 
skrbeti za lastno državo, kajti 
v lastni državi je lažje ohranja-
ti lastno identiteto; poudaril je 

pomen strpnosti, demokratič-
nosti in odgovornosti v sodob-
ni družbi.   

Na slovesnosti je predsednik 
ZZB NOB Slovenije dr. Tit Tur-
nšek podelil srebrno plaketo 
slovenske borčevske zveze pri-
zadevni članici KO ZB za vred-
note NOB Tržišče Štefki Lenič, 
čestitke pa sta ji izrekla pred-
sednik ZB za vrednote NOB 
Sevnica Maksimiljan Pope-
lar in Vladka Blas, ki vodi kra-

jevno organizacijo.

Spominski slovesnosti na Mal-
kovcu so prisostvovali številni 
praporščaki in drugi člani ve-
teranskih organizacij ter člani 
spominskih partizanskih enot. 
V spremljevalnem kulturnem 
programu je navdušila Godba 
Sevnica. Slovenska pevka, gle-
dališka, televizijska in filmska 
igralka Lara Jankovič je med 
posameznimi zapetimi pe-
smi med drugim spregovorila 
tudi o sedanjosti in izpostavi-
la: »Načrtno nas razosebljajo. 
Združeno ljudstvo je nepre-
magljivo!« Recitatorka Tere-
zija Potočar je v partizanski 
uniformi recitirala pesem pe-
snika in pisatelja Mateja Bora, 
ki se je rodil prav na dan po-
teka spominske slovesnosti na 
Malkovcu. S kratkim recitalom 
so se predstavile tudi tri učen-
ke OŠ Tržišče. Moderator pri-
reditve je bil Peter Teichmei-
ster. Pred začetkom prireditve 
so položili venec pri spomeni-
ku 51 padlim borcem in talcem 
na Malkovcu.
 Smilja Radi

Vladka Blas, Maks Popelar, Štefka Lenič, Tit Turnšek in Peter 
Teichmeister

V Sloveniji je okoli 700 različ-
nih tematskih poti, od tega jih 
je v Posavju okoli 100 in ena 
izmed njih je tudi nova temat-
ska pot, poimenovana Gozd je 
kultura, ki se vije okoli sevniš-
kega gradu. Na odprtju je  vlo-
go gozda in kulture strnil v ne-
kaj mislih Jože Prah z Zavoda 
za gozdove RS Slovenije: »Gozd 
je odprta knjiga o zgodovini in 
prihodnosti, sledovi človeške 
dejavnosti so vpeti v harmo-
ničnost gozdne slike. Drevesa, 
tla in skupna energija pričajo 
o dejanjih naših prednikov. Na 
naši poti ne obstajajo ločnice 
med naravnimi tokovi, kot so 
na primer zrak, drevesa, voda, 
živalstvo /…/ S sprehodom po 
tematski poti želimo, da obi-
skovalci spoznajo drevesne 
vrste in delovanje tako posa-
meznega drevesa kot celote; da 
zaznajo pomen gozdnega pros-

Gozdna pot kot zelena učilnica
SEVNICA – 23. aprila je potekalo odprtje 800 metrov dolge krožne tematske poti pod imenom Gozd je kul-
tura, ki je nastala v okviru projekta Zelena doživetja Posavja. Pot se prične na spodnjem parkirišču pod 
sevniškim gradom in se nato vije mimo velikega lesenega »deblaka« skozi gozd do grajskega parka.

tora tako z gozdnimi tlemi kot 
različnimi funkcijami gozda 
vse do fotosinteze. Še posebej 
pa želimo, da obiskovalec začu-
ti in zazna ljubezen dreves,« je 
dejal Prah, ki je bil idejni vodja 
projekta, pri razvijanju in ure-
sničevanju tematske poti pa 
sta sodelovala tudi Matej Im-
perl in Rok Petančič iz javne-
ga zavoda KŠTM, ki je upravlja-
vec gradu in njegove okolice. 
Ob novi pridobitvi je direkto-
rica KŠTM Mojca Pernovšek 
poudarila: »Tovrsten program 
bogati in širi ponudbo Sevnice 
na turističnem zemljevidu ter 
ponuja nove izzive, da delamo 
produkte v naravi, ki so zeleni 
in trajni, narejeni tako, da se iz 
njih učimo in razvijamo.« 

Pred slovesnim prerezom tra-
ku je dogodek z recitalom po-
pestrila Marija Imperl, nato 

je sledil sprehod po urejeni 
tematski poti, ob kateri sto-
ji tudi maketa velikega votle-
ga debla, t. i. deblak. Njegova 
notranjost je prava zakladni-
ca znanja o drevesih, saj je v 
njem razstavljenih 32 dreve-
snih vrst, ki jih je mogoče pre-
poznati preko lubja in lesnega 
prereza. V nadaljevanju poti je 
bila pohodnicam in pohodni-
kom na igriv način predsta-
vljena fotosinteza, v grajskem 
parku so prisotni prisluhnili 
pogovoru med bralcem knjige 
(upodobil ga je Ciril Dolin-
šek) in 200-letne bukve (glas 
ji je posodila Štefka Vidrih). Z 
zbranimi v parku je nato nekaj 
misli delil še predsednik sek-
cije Prosilva Slovenija Tone 
Lesnik, ki je menil, da so pri 
celotnem doživljanju poti naj-
pomembnejše zgodbe.

V Albert Felicijanovi dvorani so 
si obiskovalke in obiskovalci za 
zaključek poti ogledali še kra-
tek dokumentaren film o gozdu 
z jasnim sporočilo – Narava ne 
potrebuje človeka, človek pot-
rebuje njo. Pred slovesno po-
delitvijo potrdil tridesetim vo-
dnicam in vodnikom, ki bodo 
odslej vodili po sevniški grajski 
tematski poti, so navzoče nago-
vorili še sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, direktor Zavoda 
za gozdove Slovenije Damjan 
Oražem in predsednik Turi-
stične zveze Slovenije Pavle 
Hevka. Za prijeten in z naravo 
povezan zaključek je poskr-
bela Ljoba Jenče, zbirateljica 
slovenskega ustnega izročila in 
poustvarjalka, pevka ter pripo-
vedovalka pravljic. 

 Smilja Radi

Novi vodniki in vodnice, usposobljeni za vodenje po tematski 
poti Gozd je kultura, v družbi župana Srečka Ocvirka, 
predsednika TZS Pavleta Hevke, Jožeta Praha z Zavoda za 
gozdove Slovenije in predstavnika KŠTM Roka Petančiča.

Osrednji element 800 metrov dolge gozdne grajske tematske 
poti, ki se vije okoli sevniškega gradu, je »deblak«, ki v svoji 
notranjosti nudi prikaz 32 drevesnih vrst.
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Letnik vina 2018 se je pri pre-
delavi in nadaljnjemu kletar-
jenju izkazal za težavnega, kar 
se je izkazalo tudi v primerja-
vi s preteklimi leti v višjem 
odstotku izločenih vzorcev 
vin. Od skupno 108 vzorcev, 
ki so jih komisiji v presojo 
prinesli vinogradniki, je bilo 
namreč izločenih kar 23 od-
stotkov vin. Kot je dejala na 
sklepni prireditvi predsedni-
ca ocenjevalne komisije Ivan-
ka Badovinac, poleg nje so jo 
sestavljali še Jure Grubar, An-
drej Bajuk, Simon Varlec in 
Jože Kodela, je v rodnem ob-
dobju več vinogradniških ob-
močij prizadela toča, grozdje 
je bilo tarča tudi mnogoštevil-
nih insektov, kar je narekova-
lo hitro in natančno predela-
vo in zatem skrbno odbiranje. 
Med glavnimi vzroki za izloči-
tev vzorcev so bili zaznani cik, 
povišane hlapne kisline in eti-

24. praznik vina: težaven letnik
KRŠKO – 4. aprila so z razglasitvijo rezultatov ocenjevanja vzorcev vin in podelitvijo priznanj najboljšim 
pridelovalcem v Društvu vinogradnikov Sremič zaključili že 24. praznik vina ob Bizeljsko-sremiški vinsko 
turistični cesti. 

lacitat, oksidacija in bekser: »V 
glavnem so bili ti vzroki pos-
ledica slabega zdravstvenega 
stanja grozdja, slabe prede-
lave in premalo kontrolirana 
fermentacija v kleti«, je deja-
la Badovinčeva. Kljub temu je 
poudarila, da je večini uspelo 
kljub težkemu letniku pridela-

ti odlična vina, da pa se bodo 
morali pridelovalci oboroži-
ti še z dodatnimi znanji, saj se 
bodo spričo klimatskih spre-
memb in naravnih ujem leto 
za letom spopadali z drugač-
nimi izzivi.

Z nazivom šampion in zlato 

medaljo se je okitila modra 
frankinja letnik 2016, ki jo je 
pridelal Franc Jenko iz Cer-
kelj na Gorenjskem, z nazi-
vom prvak in srebrno medaljo 
so bila nagrajena vina: rume-
ni muškat Vina Golob, modra 
frankinja Veronike Krstič, la-
ški rizling Vina Kranjc ter sa-
uvignon Vina Dular; naziv 
prvak in bronasto medaljo je 
prejela bela zvrst Vina Avšič, 
za rose Vina Kodela, za žame-
tno črnino pa družina Vevar 
in Kristijan Lanšček. Gline-
ni Bakhus, ki se podeljuje za 
najvišje ocenjena rdeči in beli 
bizeljčan z oznako zaščitene-
ga tradicionalnega poimeno-
vanja, je šel za beli bizeljčan 
PTP v roke pridelovalcev Vina 
Avšič, za rdeči bizeljčan PTP 
pa v roke pridelovalcev Vina 
Kodela.

 Bojana Mavsar

Nagrajeni pridelovalci, razen odsotnega vinarja Vina Dular, v 
družbi s predsednico komisije in krškim županom (na sredini)

Na ocenjevanjih vina, salam in 
potic je Društvo vinogradnikov 
in kletarjev Šempeter združilo 
blizu 150 pridelovalcev doma-
čih dobrot. Polna dvorana obi-
skovalcev je ob kulturnem pro-

gramu, ki so ga pletli Vokalna 
skupina La Vita ter z dramsko 
igro osnovnošolci Petra Žuraj, 
Ema Dobrna in Alen Labo-
har, nestrpno čakala na razgla-
sitev zmagovalcev.  Naziv šam-
piona vinskega ocenjevanja je 
šel Andreju Berkoviču z Oreš-
ja za vzorec chardonnaya-iz-
bor, ocenjen z 19,10 točke. Tudi 
nagrade za prvake sort so ob 
dobri udeležbi vinarjev iz bli-
žnjih krajev, med njimi so bili 
tudi vinarji iz vinorodnih ob-
močij onkraj reke Sotle, pove-
čini šle iz domačega kraja. Na 
vinskem ocenjevanju je sode-
lovalo 115 vzorcev v kar 21 
zvrsteh, skupno je bilo pode-
ljenih 29 zlatih, 57 srebrnih in 
14 bronastih dip lom. Vina je 
ocenila strokovna komisija v 
sestavi Anton Vodovnik, Dar-
ja Bovha, Milena Rožman in 
Marjan Preskar.

Tudi ocenjevalci salam Jože 

Vino, salame in prvič še potice
BISTRICA OB SOTLI – Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter je sklenilo 27. praznik vina in 18. sala-
mijado, prvič so ocenjevali tudi orehove potice. Najboljšo je spekla domačinka Paula Mihelin, zmagovalno 
vino je pridelal Andrej Berkovič z Bizeljskega, zmagovalno salamo pa Silvo Vide iz Šentjerneja. 

Hudina, Franc Sotošek, Bra-
co Miroševič, Jože Zorenč, 
Franc Štritof in Dean Kokot 
so imeli letos precej dela, saj 
so na lokalni salamijadi zbrali 
kar 46 salam. Zmago je z oceno 

52,70 točke slavil Silvo Vide iz 
Šentjerneja, drugo mesto je z 
oceno 51,20 pripadlo Anto-
nu Gajšku iz Loke pri Žusmu, 
tretje pa z oceno 50,20 Mila-
nu Daničiču iz Boštanja. Mes-
to med najboljšimi salamarji 
v državi, ki se bodo 19. maja 
zbrali v Šmarjeti na 23. finalu 
slovenskih salamijad, sta si za-
gotovila še Tomaž Habinc iz 
Boštanja in Roman Kragl iz 
Sevnice. Za najboljšega doma-
čega salamarja je bil razglašen 
Dušan Planinc. 

Na prvem ocenjevanju po-
tic je sodelovalo 14 sodelu-
jočih, med njimi tudi moški 
predstavnik. Ocenjevanje je 
dan pred razglasitvijo izvedla 
tričlanska komisija v sestavi 
Jožica Stadler, Hermina Gra-
car in Darija Babič Drašler. 
»Vse potice so bile izvrstne in 
narejene s pravo mero ljubez-
ni,« je povedala Stadlerjeva. 

Prvo zmago za najboljšo poti-
co v Šempetru si je prislužila 
Paula Mihelin, srebrna diplo-
ma je šla Marini Kunej, brona-
sta pa Anji Ulčnik. 

Ob prazniku je predsednik 
društva Blaž Černelč pohvalil 
delo vinogradnikov, kletarjev 
in salamarjev, ki na lokalnem 
ocenjevanju in na tekmova-
njih višje ravni dokazujejo, da 
se kvaliteta domačih izdelkov 

iz leta v leto zvišuje. Dejal pa 
je tudi, da je njihovo delo pod-
rejeno naravi, zato morajo 
biti pripravljeni na vse težave. 
Druš tvo jim pri pridobivanju 
znanja, promociji in z organiza-
cijo druženj pomaga na približ-
no štiridesetih dogodkih letno. 
Čestitke je društvu in sodelu-
jočim vinarjem, salamarjem in 
gospodinjam izrekel tudi žu-
pan Franjo Debelak. 
 Emilija Šterlek

Najboljši vinarji in salamarji 27. praznika vina in 19. 
salamijade v Šempetru. V njihovi družbi so bile prvič tudi 
gospodinje, ki pečejo najslajše potice.

ARTIČE – Prosvetni dom Artiče je bil 20. aprila prizorišče že 22. 
tekmovanja izdelovalcev domačih salam v organizaciji Društva 
salamarjev Štritof. Tudi letos je imela strokovna komisija (Franc 
Sotošek – predsednik, Jože Hudina, Dejan Kokot, Albert Lor-
ber, Miha Pribožič in Miran Kozmus), ki je dan pred tem v ok-
repčevalnici Štritof ocenjevala salame, veliko dela, saj je morala 
oceniti kar 76 vzorcev. Na večerni prireditvi so navzoči ob poku-
šini oddanih vzorcev ter glasbi ansambla Trio Suha pipa in Pi-
halnega orkestra Kapele nestrpno pričakovali, kdo je izdelal naj-
boljšo salamo. Priznanja za sodelovanje so podeljevali Sotošek, 
poslanec v Državnem zboru Igor Zorčič in Nuška Štritof, na 
koncu je sledila še razglasitev zmagovalcev. Najboljšo salamo je 
izdelal  Silvo Vide iz Grobelj pri Šentjerneju in za nagrado dobil 
TPV prikolico, drugo mesto je osvojil Janez Peterlin (nagrado, 
100 žetonov za pranje avtomobila, je prispeval Avtoline Krško) 
in tretje mesto družina Tomažič (nagrada je bil odojek s kmeti-
je Pribožič). Kot je dejal gostitelj Franc Štritof, si v Društvu sa-
lamarjev Štritof želijo nadaljevati to tradicijo, glede na tako ve-
liko število obiskovalcev pa se ni bati, da se to ne bi uresničilo.  
 A. Hruševar

22. Štritofova salamijada 

Najboljši salamarji s priznanji in podeljevalci nagrad, levo 
organizator Franc Štritof

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

BREŽICE – 16. aprila je lokalni odbor stranke Levica v Mestni 
hiši v Brežicah pripravil predavanje z naslovom »Podnebne spre-
membe«. Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, slovenske funda-
cije za trajnostni razvoj, je v vizualno bogati predstavitvi predsta-
vila pojav globalnega segrevanja in vpliv podnebnih sprememb 
na naravno in družbeno okolje ter naša življenja. Poslušalci so 
spoznali posledice podnebnih sprememb, kot so ekstremni vre-
menski pojavi (močna neurja, vročinski valovi, poplave), okoljski 
begunci, pomanjkanje vode ter zmanjšanje števila rastlinskih in 
živalskih vrst. V drugem delu so udeleženci razpravljali o rešit-
vah, spoznali dobre prakse in ugotavljali, kaj lahko naredimo kot 
potrošniki, kot aktivni posamezniki in kot skupnost. 
 A. R.

Predavanje Gaje Brecelj 
o podnebnih spremembah
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V sodobni družbi, ki je trenu-
tno preveč naravnana in vpe-
ta v potrošništvo (tako imeno-
van linearni model ekonomske 
rasti), se pogosto zanemarja-
jo vplivi proizvodnje na naše 
okolje, zaloge virov in surovin 
ter generiranje odpadkov. Kro-
žno gospodarstvo predstavlja 
nov koncept in v njem ima po-
membno vlogo tudi lesnopre-
delovalna veriga v povezavi 
gozd – les. 

Gostitelj in pobudnik stro-
kovnega posveta župan Sreč-
ko Ocvirk je v uvodu povedal, 
da se je lesnopredelovalna in-
dustrija v sevniški občini us-
pešno prilagodila tržnim raz-
meram, dosegla globalno 
konkurenčnost in se uspešno 
razvija ter hkrati zagotavlja 
tudi velik delež delovnih mest. 
Ravnatelj Srednje šole Sevni-
ca Matjaž Prestor je izposta-
vil večje zanimanje za poklic 
mizar. Dodal je, da ima šola v 
podjetju Stilles najete prostore 
za izvajanje praktičnega pou-
ka, kjer je en prostor namenjen 
ročni, drugi pa strojni obdelavi 
lesa, a želijo si sodobno učilni-
co za praktični pouk, ki bi bila 
del šolske stavbe. Direktor po-
savske območne gospodarske 
zbornice Darko Gorišek je 
povedal, da je v Posavju cen-
ter lesarstva še vedno v Sev-
nici, kjer je kar nekaj vitalnih 
podjetij. Podjetnik in direktor 
Inštituta dr. Antona Korošca 
Primož Jelševar je Slovenijo 
predstavil kot eno najbolj goz-
dnatih držav v Evropi in gozd 
kot eno najpomembnejših stra-
teških surovin. »Modro gospo-
darjenje z gozdom odpira šte-
vilna nova delovna mesta, od 
tega je odvisen tudi razvoj slo-

Modro gospodarjenje z gozdom 
odpira nova delovna mesta
SEVNICA – 25. aprila je v prostorih Komunale Sevnica v organizaciji Občine Sevnica, Srednje šole Sevnica, po-
savske gospodarske zbornice in Inštituta dr. Antona Korošca potekal posvet o krožnem gospodarstvu in vlogi 
lesnopredelovalne industrije. Izpostavljen je bil pomen pametnega gospodarjenja z gozdom ter lesom. 

venskega podeželja,« je menil. 
Poslanec v Evropskem parla-
mentu Franc Bogovič je pou-
daril vlogo usposobljenega ka-
dra ter ustvarjanja pogojev za 
razvoj drobnega gospodarstva. 
Predstavnik Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 
z Direktorata za lesarstvo Da-
nilo Anton Ranc je menil, da bi 
Slovenija lahko postala največ-

ji evropski predelovalec lesa in 
ne samo izvoznik neobdelane-
ga lesa, iz katerega v tujini izde-
lujejo kvalitetne izdelke z višjo 
ceno. Izpostavil je še lesni cen-
ter, ki bi lahko zaživel v Sevni-
ci, saj ima le-ta dovolj naravnih 
danosti. 

V nadaljevanju strokovne-
ga posveta so primere dobrih 

praks predstavili direktor pod-
jetja Tanin Sevnica Ivan Mirt, 
ki je omenil, da gre še ved-
no mnogo lesa za ogrevanje, 
čeprav bi lahko iz njega naredi-
li še kaj drugega, z višjo dodano 
vrednostjo. Predstavnik sevni-
škega pohištvenega podjetja 
Stilles Silvo Kastelec je nave-
del, da v letošnjem letu v pod-
jetju načrtujejo 32,5 milijonov 
evrov visok poslovni rezultat, 
v prihodnosti pa se namerava-
jo bolj posvetiti regionalnemu 
trgu in manj globalnemu. Ro-
bert Kozinc, vodja oddelka za 
les v Kmečki zadrugi Sevnica, 
je povedal, da je zadruga za-
čela tudi z odkupom in proda-
jo lesa ter s svetovanjem. Pri-
mer dobre prakse iz tujine je 
predstavil Ivan Matanović iz 
mednarodne fundacije Konrad 
Adenauer Stiftung. V razpravi, 
ki je sledila, je direktorica pod-
jetja Vipap Videm Krško Jožica 
Stegne izpostavila nakup lesa 
iz državnih gozdov – zaradi 
pravil, ki regulirajo prodajo oz. 
nakup, je podjetje, ki odkupuje 
predvsem smrekov les, prisilje-
no več kot 50 % lesa uvažati iz 
Bosne in Madžarske. 
 Smilja Radi 

V prvi vrsti od leve proti desni: direktor območne gospodarske 
zbornice Posavja Darko Gorišek, Danilo Anton Ranc z Ministra 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, poslanec v Evropskem 
parlamentu Franc Bogovič, sevniški župan Srečko Ocvirk ter 
podjetnik in direktor Inštituta dr. Antona Korošca Primož 
Jelševar 

DOBOVA – Pri električni polnilnici na parkirišču Term Para-
diso v Dobovi je 26. aprila potekala uradna predaja mreže 
polnilnih postaj za električne avtomobile v uporabo. Obči-
na Brežice je uspela vzpostaviti mrežo 15 polnilnic, locira-
nih pretežno pri turističnih ponudnikih na območju občine.

Kot je uvodoma 
predstavila Vesna 
Kržan, je Občina 
Brežice projektu 
vzpostavitve mre-
že polnilnih postaj 
za električne av-
tomobile pristopi-
la zaradi zaveze iz 
Celostne prometne 
strategije Občine 
Brežice, ki predvi-
deva ukrep vzpo-
stavitve omrežja električnih polnilnic s ciljem zagotoviti razvoj 
trajnostne mobilnosti občine. Kot je poudaril župan Ivan Molan, 
ki je skupaj z direktorjem podjetja EV Matrix Petrom Piklom s 
priklopom e-avtomobila v polnilnico mrežo polnilnih postaj tudi 
uradno predal namenu, so le-to vzpostavili s pomočjo nepovra-
tne finančne spodbude za novo naložbo v ukrep nakupa polnil-
nih postaj za e-vozila s strani Eko sklada. »To so polnilnice, ki 
naj bi združile prijetno s koristnim, kar pomeni, da medtem ko 
se bo avtomobil polnil, bodo uporabniki, turisti koristili ponud-
bo lokalnih turističnih ponudnikov in s tem doprinesli h gospo-
darskemu razvoju v občini,« je dejal. Vrednost celotne investici-
je je dobrih 45 tisoč evrov za polnilne postaje ter približno 3500 
evrov za talne označbe in postavitve prometnih znakov (izvaja-
lec je bilo podjetje ZMAS SI d.o.o. iz Dobove), pri čemer finanč-
ni vložek občine znaša slabih 12 tisoč evrov, Eko sklada pa sla-
bih 37 tisoč evrov. Polnilnice se nahajajo na sledečih lokacijah: 
Apartmajska hiša Sumrak, Turistična kmetija Pri Martinovih, 
Bubka bar, Gostinstvo Strniša d.o.o., Gostilna pension Les, Iste-
nič d.o.o., Stara gostilna Krulc, Terme Paradiso, AFP d.o.o., Inter-
market Brežice, KS Sromlje, KS Kapele, Občina Brežice, ZPTM 
Brežice in Zavod za šport Brežice. Polnilne postaje za električ-
ne avtomobile so namestili, priklopili in zagnali v prej omenje-
nem podjetju EV Matrix.
 R. Retelj

15 lokacij za polnitev e-vozil

Uradna predaja v namen

BREŽICE – Občina Brežice je kot turistična destinacija na podla-
gi pristopnega dela pridobila ocene v okviru Zelene sheme slo-
venskega turizma in za destinacije prejela srebrni znak Slovenia 
Green. Slovenska turistična organizacija je zeleno oz. trajnostno 
usmeritev opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše 
dežele in njene turistične ponudbe. Župan občine Brežice Ivan 
Molan je v Posavskem muzeju Brežice 13. junija 2018 podpisal 
Zeleno politiko slovenskega turizma in na takšen način zavezal 
občino k spoštovanju trajnostnih načel destinacije. Na medna-
rodni dan biotske raznovrstnosti, 22. maja, bo v Rogaški Slatini 
destinacija tudi uradno prejela plaketo Slovenia Green. Prijavi-
telj in koordinator vseh potrebnih aktivnosti v občini Brežice je 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
  Vir: ZPTM Brežice

Brežicam srebrni znak Slovenia Green 



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 9, torek, 30. 4. 2019 11PODJETNO POSAVJE

Ljudje, ki smo si ob meji ustva-
rili domove in podjetja, pozna-
mo šibke in močne točke svo-
jih sosedov in temu od nekdaj 
prilagajamo svojo ponudbo. 
Spomin na močne povezave s 
Hrvaško še ni povsem zbledel. 
Tako na materialnem področju, 
kjer je izmenjava najrazličnej-
šega blaga in proizvodov tek-
la z ene na drugo stran, kot na 
kadrovskem. Znano je, da so 
se mnogi vodilni posavski ka-
dri preteklega obdobja šolali v 
Zagrebu ali recimo, da je bilo 
Posavje desetletja polno hrva-
ških strokovnjakov na podro-
čju zdravstva, šolstva (glasbe) 
ter zlasti strojništva in energe-
tike. Plod dela naših rok je bil 
vidno cenjen – posavski kme-
tijski pridelki so redno bogati-
li marsikatero hrvaško, sploh 

zagrebško mizo, naši obrtni-
ki so zgradili del vitalne hrva-
ške infrastrukture – sploh na 
otokih, tudi kulturno smo bili, 
recimo Galerija Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki s svojo 
izjemno ponudbo, izredna de-
stinacija za zagrebške likov-
ne poznavalce in siceršnje sla-
dokusce umetnin. 

Ob osamosvojitvi in vojnah na 
obeh straneh so se povezave 
za nekaj let oslabile, nekatera 
tradicionalna sodelovanja so se 
za vedno prekinila, mnogi po-
savski obrtniki in podjetja so 
izgubili dragocene trge za svo-
je izdelke in storitve. A ko se 
je država še odločala, kako naj 
postopa v političnih odnosih, 
je gospodarstvo, skupaj s pod-
pornimi institucijami, 'pljuni-

lo v roke' in tiho delalo naprej. 
Iskali so nove možnosti in jih 
na srečo tudi našli. Posavci so 
bili tu, zaradi poznavanja tere-
na in ljudi, v očitni prednosti. 
Že takrat jih ni zanimala poli-
tika s svojimi napetostmi in jih 
še danes le v manjši meri – to-
rej se jih dotakne le takrat, ko 
nek ukrep oteži ali ovira med-
sebojno delo. »Razumite, mi se 
namreč poznamo že vrsto let, 
zato vse provokacije, ki jih me-
diji trosijo ob tej ali oni arbi-
traži, tej ali oni aferi, jemljemo 
zelo z rezervo. Nam je glavno, 
da dobro delamo,« povedo po-
savski podjetniki.

Slovensko-hrvaško 
gospodarsko sodelovanje   
Prežemanje dveh držav se zač-
ne že v samem osrčju naših do-

mov, v skoraj osnovni košarici 
dobrot,  saj je naša soseda pov-
lekla nekaj izrednih potez pri 
nakupih slovenskih podjetij in 
najbolj uveljavljenih blagovih 
znamk (Čokolešnik, Barcaffe, 
Cockta, Gorenjka, Donat MG, 
1001 cvet …). Očitno smo ohra-
nili tudi navdušenje nad njiho-
vimi znamkami, po raziskavah 
namreč zelo radi pijemo Cede-
vito, grizljamo Smoki in Doma-
čico, kuharice pa še vedno na 
policah poiščejo Vegeto.    

Od shrambe in hladilnika pa 
na ostali trg. Hrvaška gospo-
darska statistika je slovenski 
javnosti večkrat predstavlje-
na, saj se izmed vseh 'sosed' s 
svojo južno očitno tudi najra-
je primerjamo in zaradi sku-
pne zgodovine iščemo vzpore-
dnice. Rast hrvaškega BDP je v 
letu 2018 znašala 2,8 %, eden 
izmed osrednjih stebrov njiho-
vega gospodarstva pa seveda 
ostaja turizem (lani so v tej pa-
nogi ustvarili okoli 20 % BDP). 
Nekaj osnovnih podatkov: gle-
de na statistiko smo Slovenci v 
letu 2007 na Hrvaško izvozili 
za 1.600.420.000 evrov, deset 
let kasneje pa za 2.249.109.000 
evrov blaga. Uvoz je bil skro-
mnejši: 850.413.000 evrov v 
letu 2007 in 1.509.074.000 
evrov leta 2017. Tako izvoz kot 
uvoz sta tudi lani nadaljeva-
la pozitiven trend, kar vidimo 
pri na spletu dostopnih podat-
kih Izvoznega okna. Lani naj bi 
tako na Hrvaško izvozili že za 
2.509.154.000 evrov, uvozili pa 
za 1.680.374.000 evrov blaga.  

Kar 15 % izvoza na Hrvaško 
naj bi predstavljala 'mineralna 
goriva in olja, proizvodi njihove 
destilacije, bituminozne snovi 
in mineralni voski', sledijo jim 
vozila, 'jedrski reaktorji, kotli, 
stroji in mehanske naprave, 
njihovi deli', na četrtem mes-
tu kraljujejo farmacevtski pro-
izvodi, sledijo 'plastične mase 
in proizvodi iz plastičnih mas, 
kavčuk in proizvodi iz kavčuka 
in gume' itd. Prva tri mesta po 
skupinah proizvodov, ki jih 
uvažamo s Hrvaške v Sloveni-
jo, zasedajo iste skupine proi-
zvodov, ki jih tudi mi izvažamo 
k njim. Na četrtem mestu naše-
ga uvoza s Hrvaške pa niso več 
farmacevtski izdelki, temveč 
aluminij in izdelki iz alumini-
ja, namesto plastičnih izdelkov 
pa 6 % deleža uvoza predsta-
vljajo 'električni stroji in opre-
ma ter njihovi deli, aparati za 
snemanje ali reprodukcijo slike 
in zvoka ter deli in pribor za te 

izdelke'. Lestvico najpomemb-
nejšega blaga, ki ga količinsko 
največ uvozimo, zaključujejo, 
zanimivo, v 6 % deležu 'les in 
lesni izdelki ter lesno oglje'. 

Pozitivna bilanca med 
Posavjem in Hrvaško
V domovih in nakupnih na-
vadah se naše sodelovanje 
nadaljuje tudi v Posavju. Če 
sevniški in radeški konec v 
nakupovalnem smislu seve-
da migrirata bolj na sever, pa 
je za del krškega, sploh pa za 
brežiški konec še vedno zna-
čilno, da se mnogi večji naku-
pi opravljajo v Zagrebu. Kavi-
ce s prijatelji in obiski sejmov 
južnejši del Posavja tradicio-
nalno popeljejo tudi v Samo-
bor, Zaprešič in ostale obmej-
ne kraje. Desetletja je bil znan 
tudi obraten trend. Hrvatom 

so se nakupi pri nas splačali, 
nadaljevali so tudi z visokim 
zaupanjem v naše storitve. 
Spomnite se recimo samo ki-
lometrskih vrst hrvaških avto-
mobilov pri obmejnih vulkani-
zerjih ob menjavah gum. 

Kot ob rednih letnih gospo-
darskih pregledih, ki jih GZS 
deli z novinarji, je pomen dob-
rih, tudi malo- in mikrogospo-
darskih odnosov, ob tej prilož-
nosti poudaril direktor GZS 
Območne zbornice Posavje, 
Krško Darko Gorišek: »Go-
spodarski odnosi so na zavi-
dljivi ravni, hrvaški kupci ima-
jo še vedno visoko zaupanje v 
slovensko oz. posavsko gospo-
darstvo in tudi obrt oz. podje-
tništvo, kar se odraža tudi v 
tem, da hrvaški državljani še 
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Hrvaška. Zagreb z okolico. Veliko priložnosti tudi 
za posavska podjetja? Vsekakor. Posavci najbrž 
najbolje poznamo svoje južne sosede, kar je tudi 
pogoj za korektno in učinkovito delo. Le-to teče 
že desetletja. Z nekaj leti vmesnih prekinitev 
in iskanja novih povezav je gospodarstvo 
vedno korak naprej od politike. Čeprav bomo 
sodelovanju med našo regijo in Hrvaško še 
namenjali pozornost v prihodnje, tokrat našim 
bralcem odstiramo nekaj zanimivosti. Naj delo 
vseh družb in posameznikov, ki si prizadevate za 
razvoj našega in tamkajšnjih gospodarstev, čim 
bolj uspešno teče tudi naprej.
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Pomembnejši zunanjetrgovinski partnerji Posavja
za leto 2017 (delež v odstotkih) — IZVOZ
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Pomembnejši zunanjetrgovinski partnerji Posavja 
za leto 2017 (delež v odstotkih) — UVOZ

Hrvaška je že od nekdaj na prvem mestu
POSAVJE – Življenje ob meji regij nikakor ne zaznamuje le v negativni smeri, kakor rada ob raznih incidentih ali varnostnih vprašanjih prikazuje politika in jo 
zvesto povzemajo senzacionalizma lačni mediji. Sosednja Hrvaška je Posavju gospodarska partnerica številka ena, tako na uvozni kot izvozni strani.

 nadaljevanje na str. 12
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Oblačila tudi za močnejše postave.
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Obutev različnih blagovnih znamk. S. Oliver, Jana, Tom Tailor, Josef Seibel

Intermarket 1. nadstropje.

vedno na slovenski strani iš-
čejo storitve, kot so avto ser-
visi, menjava gum ... Opravljajo 
tudi razne nakupe tehničnega 

pa tudi go-
spodinjskega 
blaga.« Zave-
danje, da je to 
bil in je lahko 
še naprej po-
memben člen 
pri čezmej-

nem življenju, se nadaljuje: 
»Zbornica je v krepitev tovr-
stnega sodelovanja že nekaj-
krat predlagala razne ukrepe, 
med drugim tudi, da bi dnev-
nim kupcem s področja Repu-
blike Hrvaške povrnili dnevno 
vinjeto, ki je morda (še) ovira 
pri dnevnih prehodih in naku-
pih na slovenski strani.«

Tudi lokalne skupnosti so se 
spet povezale. Brežice in Bi-
strica ob Sotli recimo gojita 
dobre prijateljske odnose pre-
ko meje tudi s tematskimi dru-
ženji in tradicionalnimi prire-
ditvami, druge občine pa so 
rokave zavihale predvsem pri 
čezmejnem projektnem so-
delovanju. Evropa je namreč 
južno od nas usmerila že ve-
lik del razvojnih sredstev, torej 
se skupno črpanje 'obrestuje' 
obema stranema, naše občine 
pa so sploh v prejšnji finanč-
ni perspektivi velikokrat na-
stopale kot nekakšne projek-
tno-razvojne mentorice.    

Kaj pa gospodarstvo sicer? Re-
gijski podatki se opirajo na po-
datke posavske gospodarske 
zbornice, ti pa segajo do konca 
leta 2017, ko jim je podrobne 
podatke še zagotavljal Stati-
stični urad RS. Če primerjamo 
rast izvoza in uvoza v recimo 
zadnjih desetih letih, vidimo, 
da so družbe iz Spodnjeposa-
vske regije leta 2007 na Hrva-
ško izvozile za 397 milijonov 
evrov blaga in storitev, leta 
2017 pa že za 576 milijonov 
evrov, kar je kar 45 odstotkov 
več. V enakem obdobju je uvoz 
porasel nekoliko bolj, in sicer 
za 55 odstotkov, saj je leta 
2007 znašal 285 milijonov 
evrov, deset let kasneje pa 441 
milijonov evrov. Kot lahko raz-
beremo iz navedenega, je ime-
la regija Spodnje Posavje pozi-
tivno bilanco s Hrvaško, saj je 

pokritost uvoza z izvozom leta 
2017 znašala 131 %. Ugodni 
trendi so se nadaljevali tudi 
v  letu 2018, saj  je samo do 
septembra uvoz posavskega 
gospodarstva znašal 374 mi-
lijonov evrov, izvoz pa 455 mi-
lijonov evrov, kar pomeni po-
zitivno razliko 81 milijonov 
evrov oz. 122-odstotno pokri-
tost uvoza z izvozom. Blagov-
na menjava Posavja s tujino 
poteka s proizvodi, ki sodijo 
po carinskih tarifah pod npr.: 
'električno energijo', 'časopi-
sni papir, v zvitkih ali listih', 
'škatle, zaboji, vreče in drugi 
izdelki za pakiranje iz papirja, 
kartona, celulozne vate', 'deli 
železniških ali tramvajskih lo-
komotiv ali tirnih vozil', 'ele-
ktrični transformatorji, sta-
tični pretvorniki (usmerniki) 
in indukcijske tuljave', 'dru-
gi proizvodi iz plastičnih mas 
in proizvodi iz drugih mate-
rialov', 'drugi stroji za dviga-
nje, manipulacijo, nakladanje 
ali razkladanje (dvigala, pre-
mične stopnice, transporter-
ji in žičnice)', 'konstrukcije in 
deli konstrukcij, iz železa ali 
jekla', ' drugo pohištvo in nji-
hovi deli', 'motorna vozila za 
posebne namene', 'traktorji in 
druga vlečna vozila', 'strojilni 
ekstrakti rastlinskega izvo-
ra, tanina in njihove soli, etri, 
estri in drugi derivati', 'modrč-
ki, stezniki, naramnice in po-
dobni izdelki', 'priklopniki in 
polpriklopniki, druga vozila, 
nesamovozna, njihovi deli' itd. 
V naštetem lahko prepoznate 
večja posavska podjetja. Tudi 
tista, ki so moč svojih blagov-
nih znamk na Hrvaškem gra-
dila še v prejšnji državi, zdaj 
pa hrvaški trg ohranjajo na po-
membnem mestu. V Lisci d.d. 
Sevnica so nam na primer za-
upali, da omenjeni trg še ved-
no predstavlja kar 24,7 % vseh 
prihodkov na ravni Skupine 
Lisca. 

Delovanje v tujini je lahko 
zahtevnejše kot doma, zato so 
takšne močne gospodarske 
družbe, ki so imele hrvaški trg 
desetletja v malem prstu, na-
menile precejšen del časa po-
zornemu spremljanju razvoj-
nih trendov sosednje države. 
Ključno je bilo znati vnovčiti 
svojo lokacijo in se prilagaja-
ti. Za primer izpostavimo pod-

jetje AFP d.o.o. iz Dobove, ki se 
je mnogim našim bralcem ob 
omembi teme tokratnih go-
spodarskih strani vzbudilo 
kot sinonim za dobro delova-
nje podjetja ob državni meji. 
Direktor Aleksander Polovič 
je takole povzel: »Hrvaški trg 
je v letih 1993–2008 za naše 
podjetje imel zelo pomembno 
vlogo, saj smo kot ekskluziv-
ni distributerji za Adidas na 
tem trgu ustvarjali od 50 % do 
60 % vseh prihodkov. Po pro-
daji hčerinske družbe v Zagre-
bu pa danes na hrvaškem trgu 
prodajamo le preko spletne tr-
govine, ki ustvari cca. 5 % vseh 
prihodkov, vendar ima poziti-
ven trend rasti in velik poten-
cial.  Poleg tega v naši trgovi-
ni v Dobovi še vedno beležimo 
delež tradicionalnih hrvaških 
kupcev v višini 15 %. Vseka-
kor je naša lokacija ob meji ve-
lika prednost, ki je močno vpli-
vala na dosedanje poslovanje, 
predvsem zaradi dobrega po-
znavanja trga, načina poslova-
nja ter seveda ljudi.« 

Hrvaška torej ostaja ključna 
zunanjetrgovinska partneri-
ca posavskemu gospodarstvu 
in, tako Gorišek, bo to tudi v 
prihodnje, »v kolikor na stra-
ni Republike Hrvaške ne bo 
kakšnih neljubih presenečenj 
glede plačilne sposobnosti. S 
poletjem lanskega leta je pre-
nehala veljati tudi omejitev 
dela za delavce Republike Hr-
vaške v Sloveniji, tako da sedaj 
med Republiko Hrvaško in Re-
publiko Slovenijo velja v celoti 
prost prehod kapitala, storitev 
in delovne sile, kar je dobro za 
obe strani.«

»Neumni bi bili, če ne bi 
izkoristili bližine«
Posavje torej Hrvaško in Za-
greb pozna bistveno bolj kot 
drugi deli Slovenije. Tudi sve-
tovalci podjetnikom v javnih 
posavskih svetovalnih točkah 
so bili od nekdaj bolj podkova-
ni pri dajanju informacij o Hr-
vaški kot njihovi kolegi v osta-
lih delih Slovenije. Skozi leta se 
je v Posavju odprlo tudi še kar 
nekaj zasebnih podjetij, ki so 
si za nišo izbrala prav pomoč 
pri odpiranju podjetij v sose-
dnji državi. Marsikomu pa so 
bila v neprecenljivo pomoč pri 
vnovičnem prodoru na hrvaški 

trg predvsem naša interesna 
gospodarska združenja. 

Dobro prepoznavna pri 
vzpostavljanju sodelovanj 
obrtnikov je krška obrtno-
-podjetniška zbornica. Ta je 
po besedah direktorice Janje 
Starc že več kot deset let nazaj 
začela z načrtnim in konkret-
nim povezovanjem: »Tukaj 
smo res tako blizu prave me-
tropole, Zagreba, in takšnega 

trga, da bi bili 
res neumni, 
če ne bi izko-
ristili prilož-
nosti, ki nam 
je bila pred 
vrati. Tega 
smo se zave-

dali in leta 2002 podpisali tudi 
prvi tak 'formalni sporazum' o 
sodelovanju z največjo obrtno 
zbornico na Hrvaškem – Obr-
tno zbornico Zagreb.« Ome-
njena hrvaška organizacija 
združuje kar 20.000 obrtni-
kov od vseh 70.000, ki delajo 
na Hrvaškem. Zgledno sode-
lovanje s tripartitno pogodbo 
OOZ Krško, Obrtna zbornica 
Zagreb ter Zavod obrtnikov in 
podjetnikov Posavje je po be-
sedah Starčeve rodilo mnogo 
rezultatov: »Treba je konkre-
tno sodelovati, ne le pisa-
ti strategije in neke sporazu-
me. Od začetka smo se še bolj 
spoznavali, primerjali, kako je 
urejena zakonodaja, potem pa 
smo začeli z organizacijo 'B2B 
srečanj' po panogah, skupaj šli 

na kak sejem tako pri nas kot 
na Hrvaškem, na konference, 
forume, se prijavljali na sku-
pne razpise itd.« Z leti naj bi 
to sodelovanje preraslo do te 
mere, da je OOZ Krško posta-
la že nekakšna »infotočka, ne 
le za naše obrtnike s področ-
ja Krškega, ampak za celot-
no Slovenijo. Mi smo tudi us-
tanovili posebno Zadrugo in 
intenzivno delamo na obeh 
straneh.« Da je Krško prak-
tično prevzelo državno inici-
ativo pri obrtniškem čezmej-
nem povezovanju, je navzven 
vidno večkrat. Že na dveh zad-
njih obrtnih sejmih v Celju sta 
skozi 'krška' vrata vstopili 
najprej Hrvaška, nato še Srbi-
ja kot država partnerica, in se 
predstavljali tisočem sloven-
skih obiskovalcev sejma. Zelo 
očitno je tudi načrtno nego-
vanje dobrih odnosov krške 
zbornice z ostalimi ključni-
mi osebami, ki pripomorejo h 
gospodarskem sodelovanju na 
Hrvaškem, npr. z našim vele-
poslaništvom v Zagrebu.   

Kljub temu smo, kar se pred-
vsem obrtniških del tiče, lah-
ko v Posavju pridobili le skope 
informacije, torej to, da Posav-
ci na Hrvaškem 'veliko delajo', 
kar nam je bilo seveda že zna-
no. Manjši obrtniki delajo za 
večje izvajalce, ki so bolj kon-
kurenčni za posamezne posle. 
Tu naj bi izstopalo predvsem 
gradbeništvo, obrtniki pa so 
potrdili, da so veliko del iz-

vajali recimo kot podizvajalci 
Kostaka pri zadnjih gradnjah 
v Novigradu in Kninu. 

Priložnosti sedaj in naprej
Gradbeništvo je in bo očitno 
še aktualno, ker so Hrvati pred 
dvema letoma začeli z energet-
sko sanacijo javnih in zasebnih 
zgradb, do leta 2021 pa mora-
jo sanacijo izvesti v kar največ-
ji meri, če želijo za to pridobi-
ti znatna evropska sredstva. A 
tako Gorišek kot Starčeva ved-
no poudarjata, da nobena pri-
ložnost, tudi še na videz tako 
majhna, za lokalno gospodar-
stvo ni nepomembna. »Če ne 
drugega, je priložnost Zagreb,« 
še enkrat opomni Starčeva in 
nadaljuje: »Če ne bi mi, bi nek-
do drug sodeloval z njimi. Glej-
te, za vse panoge je Hrvaška 
lahko zanimiva, ker smo res 
blizu, od frizerjev, cvetličarjev, 
kovinarjev, prevozništva itd.« 

Kot ste opazili, mešanega kapi-
tala v podjetjih, ki delajo v Po-
savju in imajo tu recimo sedež, 
tokrat nismo posebej obravna-
vali, ker bi bila tema preobse-
žna. Prav vsakega segmenta 
dela hrvaških podjetij ali posa-
meznikov pri nas in našega čez 
mejo se bomo lahko lotili s po-
sebnimi stranmi – v želji, da je 
dobrih sodelovanj, ki prinaša-
jo delo in priložnosti za krepi-
tev posavskega gospodarstva, 
vedno veliko. 

 Maruša Mavsar

Prvi maj – mednarodni praznik dela predstavlja simbol solidarnosti vseh delavcev.

Čestitamo vam ob prazniku dela 
in vam želimo prijetne praznike.

Z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju izgradnje, 
rekonstrukcije, remonta in vzdrževanja v NE Krško in 

ostalih elektroenergetskih sistemov smo postali 
prepoznavno ime na elektroenergetskem tržišču tako doma 

kot tudi v tujini. Že od samega začetka kontinuirano 
sodelujemo s hrvaškimi podjetji in načrtujemo, da to 

sodelovanje ohranimo tudi v prihodnje.

www.elmont-kk.sI

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Krško
Cesta krških žrtev 67, 8270 Krško
Tel.: 00 386 (0)7 4925343, 4901220 
Fax: 00 386 (0)7 4901221
Mobi: 00 386 (0)40 163 163
E-pošta: janja.starc@ozs.si 
Web: www.ooz-krsko.si

Ponujamo vam:
- informacije o pogojih poslovanja na Hrvaškem, 
- pomoč pri odpiranju podjetja na Hrvaškem,
- pridobitev dovoljenja za gradbeni sektor,
- zastopanje za napotene delavce na Hrvaško,
- svetovanje v zvezi s pogoji napotitve delavcev, 
- pridobitev hrvaške davčne številke in identi�kacija za namene DDV,
- organiziranje poslovnih srečanj, dogodkov,
- skupen nastop na sejmih v Sloveniji in na Hrvaškem,
- iskanje poslovnih partnerjev,
- promocije vaših izdelkov/storitev,
- informacije o aktualnih javnih naročilih in ostalo.

Želite poslovati na Hrvaškem 
in ne veste kje dobiti informacije?

Hrvaška je že od nekdaj na prvem mestu
nadaljevanje s str. 11

Darko Gorišek

Janja Starc
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SPOT SVETOVANJE POSAVJE
Center za podjetništvo in turizem Krško kot točka SPOT svetovanje Posavje (Slovenska poslovna točka) izvaja brezplačne podporne 
storitve za potencialne in obstoječe podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja.

SPOT svetovanje Posavje je regijska podjetniška točka, ki izvaja naslednje brezplačne podporne storitve: 

 ¾ INFORMIRANJE o podjetniških aktivnostih na lokalni, regionalni in 
državni ravni, javnih razpisih, zakonodaji itd. redno poteka preko različnih 
komunikacijskih kanalov (e-pošta, spletna stran in socialno omrežje);

 ¾ OSNOVNO SVETOVANJE glede ustanavljanja in zagona podjetja, poslovanja, 
razvoja poslovne ideje, izvajanje sistema vavčerjev;

 ¾ PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE o različnih aktualnih 
podjetniških temah, ki jih izvajajo priznani strokovnjaki, organiziramo skozi 
celo leto v sodelovanju z ostalimi podpornimi institucijami v regiji;

 ¾ IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI ter 
SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE;

 ¾ IZVAJANJE POSTOPKOV registracij, sprememb, vpisov, itd. preko portala 
e-VEM za s.p. ali d.o.o.

V lanskem letu je bilo v okviru točke SPOT na nivoju regije izvedenih in zelo dobro obiskanih prek 30 podjetniških dogodkov (delavnice, 
izobraževanja, izmenjava dobrih praks …) za potencialne in obstoječe podjetnike ter podjetja, odgovorne osebe v organizacijah, 
zaposlene, brezposelne ter ostale zainteresirane.
S podjetniškimi dogodki nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Izvedeno je bilo že izobraževanje za gostince, delavnice na temo obiska 
delovnega inšpektorja, vodenje poslovni knjig za normirance, informiranje in animiranje mladih na srednjih šolah. 

V maju se bo zvrstilo kar nekaj dogodkov in delavnic, na katera vas vljudno vabimo: 

 ¾ POSLOVNO SREČANJE SLOVENSKEGA IN HRVAŠKEGA PODJETNIŠTVA S PRIMERI DOBRIH PRAKS (15. MAJ 2019)
 Srečanje je namenjeno iskanju poslovnih priložnosti hrvaških in slovenskih podjetij ter prenašanju izkušenj preko ogleda dobrih 

praks v svoje poslovanje. 
 Kdaj? Sreda, 15. maj 2019, s pričetkom ob 8. uri (ogled dobrih praks, skupaj z druženjem s podjetji iz obeh strani meje bo trajal 

do cca. 14. ure, odhod izpred Mestne hiše Brežice).  

 ¾ OSEBNOSTNI KOKTAJL – ISTI CILJI, RAZLIČNE POTI (16. MAJ 2019)
 Resničnega uspeha ne moremo doseči brez odnosa z drugimi. Zato je uspeh naših poslovnih in privatnih odnosov v marsičem 

odvisen od naše komunikacijske sposobnosti, ki določa pomen in globino teh odnosov. Odgovore na vprašanja s področja uspešnega 
komuniciranja izveste na delavnici.    

 Kdaj? Četrtek, 16. maj 2019, s pričetkom ob 9. uri (delavnica bo trajala cca. 4 ure). 
 Kje? Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, Cesta krških žrtev 67, Krško.

 ¾ POREKLO BLAGA IN CARINSKA ZAKONODAJA (17. MAJ 2019)
 Na delavnici boste dobili odgovore na vprašanja v zvezi s poreklom blaga in postopki carinjenja, pa tudi, kateri carinski dokumenti 

morajo spremljati blago. 
 Kdaj? Petek, 17. maj 2019, s pričetkom ob 9. uri (delavnica bo trajala cca. 4 ure). 
 Kje? V predavalnici GZS OZ Posavje, Krško, Bohoričeva 9, Krško.

 ¾ CELOSTNA POSLOVNA – GRAFIČNA PODOBA PODJETJA (27. MAJ 2019)
 Ustrezen »imidž« predstavlja podjetje navzven in ga naredi vizualno privlačnega, na delavnici boste izvedeli, kako to narediti.   
 Kdaj? Ponedeljek, 27. maj 2019, s pričetkom ob 9. uri (delavnica bo trajala cca. 4 ure). 
 Kje? Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, Cesta krških žrtev 67, Krško.

Do konca leta pa se bodo odvijale še številna izobraževanja z različnimi aktualnimi tematikami: 

Vse delavnice in dogodki so za udeležence brezplačni, obvezna pa je predhodna prijava udeležbe.  
O vseh dogodkih bomo zainteresirane informirali preko spletne strani www.cptkrsko.si, FB strani 'CPT Krško – SPOT Posavje' in 
elektronske pošte. Vse tiste, ki bi želeli prejemati e-novice z aktualnimi podjetniškimi vsebinami, vabimo, da se na prejemanje le-
teh prijavite preko navedene spletne strani.

Z letošnjim letom je za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge na voljo tudi nov program finančnih spodbud, t. i. vavčer.

Vavčerski sistem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih podjetja krepijo 
svojo konkurenčnost in kompetence.
Podjetja lahko hitro in na enostaven način prejmejo vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za 
oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto in po oddaji vloge bo sledila hitra obravnava. Javni pozivi bodo odprti do konca 
leta 2022 oziroma do porabe sredstev.
Na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških, ki veljajo od 1. 1. 2019, bodo lahko podjetja iz posameznega odobrenega vavčerja 
pridobila sofinanciranje v višini do največ 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, je 9.999,00 EUR, skupna 
višina, ki jih lahko podjetja koristijo iz naslova vavčerja, pa lahko znaša največ 30.000 EUR na leto. 

Trenutno so odprti javni pozivi za naslednjih deset vavčerjev – pogoji, višina financiranja in ostale pomembne informacije za prijavo 
na posamezni vavčer, so dosegljive na spletni strani www.cptkrsko.si/novice:

Pomoč pri pripravi vloge glede javnih pozivov ter vse ostale informacije lahko vsi zainteresirani dobijo na SPOT točki CPT Krško 
(CKŽ 46, Krško), preko telefona: 07/490 22 25 in 07/490 22 24 ali e-pošte: mateja.jurecic@cptkrsko.si in karmen.levak@cptkrsko.si.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

 ¾ Usposabljanje na področju tujega jezika
 ¾ Prenos dejavnosti na naslednika 
 ¾ Ko vas obišče davčni inšpektor
 ¾ Kako prodati svoj izdelek / storitev, učinkovito trženje
 ¾ Digitalni vsebinski marketing

 ¾ Varovanje računalniških sistemov proti zlorabam in 
nepooblaščenim vdorom, spletne goljufije, spletno 
nakupovanje

 ¾ Predstavitve dobrih praks

1. Vavčer za certifikate kakovosti
2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
3. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
4. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
5. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 

6. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 
sejmih v tujini

7. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
8. Vavčer za digitalni marketing
9. Vavčer za pripravo digitalne strategije
10. Vavčer za kibernetsko varnost

NOVO MESTO – 18. aprila je zaposlitvena agencija Mojedelo.com 
za iskalce zaposlitve ali interesente za novo poklicno usmeritev 
v Novem mestu drugič organizirala t. i. Karierni sejem. Na zelo 
dobro obiskanem sejmu je zaposlitveni kader iskalo 23 uspešnih 
podjetij, med njimi: Krka, d.d., I.H.S, d.o.o., Treves, d.o.o., Revoz, 
d.d., Belimed, d.o.o., HOFER trgovina, MERKUR trgovina, Akra-
povič, d.d., Adria Mobil, d.o.o., LIVAR, d.d in ostali. Obiskovalce 
sta navdušila tudi pevec skupine Dan D Tomislav Jovanović – 
Tokac in operna pevka Irena Yebuah Tiran, ki sta v pogovo-
ru z Alenko Kesar menila, da je najpomembneje, da v življenju 
delaš tisto, kar imaš rad, in da vztrajaš, četudi je treba na žele-
ne rezultate čakati daljše obdobje ali več let, kot je med drugim 
povedal Tokac.
 B. M./vir: Adrema d.o.o.

Dobro obiskan Karierni sejem

Gneča na Kariernem sejmu

SREMIČ – TPV avto je 24. 
aprila posavskim gospo-
darstvenikom predstavil 
nov model Toyote Cam-
ry Hybrid. Direktor Mar-
ko Zadel je s citatom g. 
Toyote »Nič več dolgo-
časnih avtomobilov« 
poudaril, da je Toyota v 
zadnjih letih postregla z 
modeli, ki vse bolj nav-
dušujejo slovenske kupce. K besedi je bil povabljen tudi Sašo 
Raosavac, predstavnik Toyote Slovenije in vodja prodaje ključ-
nim kupcem, ki je še posebej izpostavil kvaliteto Toyotinih vozil 
in vse bolj vizualno všečen in prilagojen izgled vozil za evrop-
skega kupca. Predstavitev novega modela je potekala z glasbe-
nim programom na idilični lokaciji posestva Tri lučke. Vodja re-
stavracije Dejan Mastnak je gostom ponudil ogled kompleksa 
in predstavil zgodovino objekta, lastnik Treh lučk Igor Zorko je 
predstavil najstarejšo prešo, ki krasi osrednjo jedilnico, in nji-
hove načrte, kako v Posavje privabiti butične goste tudi iz tuji-
ne, vinogradnik Marijan Kelhar pa je ponudil v pokušino svoja 
vina in še posebej pohvalil sodelovanje s Tremi lučkami.  K. J.

Nič več dolgočasnih avtomobilov

Predstavili so nov Toyotin model.

ŠENTJERNEJ – Podjetje Avtoline iz Krškega je 18. aprila v 
Šentjerneju odprlo že peto (po Krškem, Brežicah, Sevnici 
in Novemu mestu) samopostrežno avtopralnico. Vozniki 
iz Šentjerneja in okolice so z veseljem pozdravili novo 
pridobitev, ki ponuja najbolj enostavno pranje avtomobilov. 
Župan občine Šentjernej ter podjetniki iz industrijske cone 
so podjetju izrekli toplo dobrodošlico in zaželeli uspešno 
poslovanje. J. Ž.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Običaj postavljanja mlaja sega 
v predkrščansko obdobje. Po 
nekaterih razlagah naj bi šlo 
za čaščenje obnavljanja dre-
ves po obdobju zime, s časom 
pa se je prvotni namen izgubil. 
O postavljanju mlaja kot sim-
bolu delavskih pravic in svo-
bode obstaja anekdota, ki pra-
vi, da omenjeni običaj sega v 
leto 1919. Tistega leta so na-
mreč štirje mladeniči, ki so se 
srečno vrnili domov iz prve 
svetovne vojne, postavili drog 
z okrašeno brezovo krošnjo. 

V današnjem času si ljudje 
pri postavljanju mlaja pogos-
to pomagajo z mehanizacijo, 
vendar ponekod zagovorniki 
tradicije še vedno prisegajo 
na ročno delo. »V vasi Dolnje 
Brezovo je postavljanje mlaja 
dolgoletna tradicija. Vedno ga 
postavimo na predvečer dela-
vskega praznika, a dva dni 
pred tem skupina vaščanov 
poseka v gozdu smreko v vi-
šini do 25 metrov, ki jo podari 
lastnik gozda. Posekano dre-
vo pripeljemo v vas, na mes-
to, kjer bo potekala postavitev 
mlaja. Deblo olupimo in ročno 
izkopljemo jamo, naše žene pa 
poskrbijo za zelen venec in os-
talo okrasitev vrha drevesa. 
Ročno postavljanje mlaja je 

zahtevno delo. Pri tem upora-
bimo ’žavre’, to je najmanj pet 
parov povezanih lesenih dro-
gov. Na vsakem paru ’žavra’ 
morajo biti najmanj štirje dvi-
govalci mlaja. Skupaj torej naj-
manj 20 parov močnih moških 
rok. Ko je mlaj postavljen in 
ustrezno zavarovan v jami, se 
začne družabni del dogodka z 
domačimi dobrotami in rujno 
kapljico. Po postavitvi mlaja 
izberemo tudi novega lastni-
ka gozda, ki bo daroval smreko 
in poskrbel za postavitev pri-
hodnje leto. Predamo mu še 
’cug žago’ in z njo konec maja 
ob pomoči domačinov podre 
mlaj, ki stoji sredi vasi,« opi-
še postopek ročne postavitve 
mlaja predsednik KS Dolnje 
Brezovo Franci Slemenšek.  

Danes ob 18. uri bodo postav-
ljali mlaj pri vaškem kozolcu 
v Pišecah, kjer se že vrsto let 
potrudijo za zelo lepo okrašen 
mlaj, in sicer s spiralnim izre-
zovanjem lubja, pripravo okra-
šenih obročev, zastave, trakov 
in pribijanjem bršljanove kite 
na deblo. Moški bodo mlaj 
postavili po starem običaju s 
pomočjo škarij in pikov. »Po-
stopek je zanimiv, a zahteven, 
saj je potrebna previdnost in 
natančno upoštevanje navo-

dil vodje postavljanja,« pravi-
jo v TD Pišece, ki so tudi letos 
organizator dogodka v sodelo-
vanju s tamkajšnjim vinogra-
dniškim društvom. »Po uspeš-
no opravljenem delu se bomo 
družili in veselili še dolgo v 
noč,« še dodajajo.

V vasi Svibno v radeški obči-
ni mlaj že stoji – na vzpetini 
nad vasjo, na kateri je nekoč 

stal mogočen grad pogumnih 
Ostrovrharjev. »Gre za pravi 
fantovski preskus, saj spravilo 
mlaja po strmem pobočju na 
roke ni mačji kašelj in terja kar 
nekaj organizacijskih ter fizič-
nih spretnosti,« povedo doma-
čini. Na vrhu strme vzpetine 
sledi ročno postavljanje mlaja 
s t. i. žavrami, kar je na skoraj 
vedno vetrovnem Svibnem še 
poseben izziv. Fantom so druž-

bo delala dekleta, ki so poskr-
bela za okrasitev vrha drevesa, 
na katerem ponosno plapola 
tudi slovenska zastava. »Mlaj 
je že iz starodavnih časov sim-
bol spomladanskih zaročnih 
ritualov, združitve ženskega in 
moškega principa, ki so jih ne-
koč izvajali tudi zaradi spod-
bujanja letine na poljih in pri 
živini, zdaj pa ostaja zanimiv 
družabni dogodek,« še doda-

jajo Svibenčanke in Svibenča-
ni, ki so ponosni na letošnji 17 
metrov visok mlaj.
 
Kresovanje
Del prvomajskega praznovanja 
so tudi kresovi, katerih prižig 
poteka na predvečer medna-
rodnega delavskega praznika. 
V občini Krško bo tradicional-
no, že 35. prvomajsko kreso-
vanje potekalo nocoj pri lo-
vskem domu na Trški gori 
nad mestom Krško, kjer bodo 
z družabnim in glasbenim de-
lom programa začeli ob 18. 
uri, ob 20. uri pa bodo priž-
gali kres. V nadaljevanju bo 
dolgo v noč oziroma do zgo-
dnjih jutranjih ur, ko bo naj-
vztrajnejše pozdravil 1. maj, 
zabaval ansambel Folk&Špas. 
V občini Brežice se bo tradici-
onalno kresovanje začelo ob 
17. uri na Skopicah. V Bošta-
nju v sevniški občini, kjer se 
je Športno kulturno društvo 
Mladi Boštanj leta 2007 z naj-
višjim kresom na svetu (meril 
je 43,44 m) vpisalo v Guinnes-
sovo knjigo rekordov, kresova-
nja za širšo množico že nekaj 
let ni, a na okoliških vzpetinah 
bodo zagoreli manjši kresovi 
in razsvetljevali noč. 

Če boste sodelovali pri priži-

Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, vam iskreno čestitamo.
Prijetno praznovanje!

Strankam, poslovnim partnerjem 
in bralcem Posavskega obzornika čestitamo ob prazniku dela.

Titova cesta 75 | 8281 Senovo | e-pošta: joze.pozun@kabelnet.net | Tel.: 07 48 81 960 | Fax: 07 48 81 967 | GSM: 041 739 485

30 let

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: info@rudar-senovo.si

Cesta kozjanskega odreda 4, Senovo

Čestitamo ob mednarodnem prazniku dela 
in vam želimo veliko delovnih uspehov. 

Iskreno čestitamo 
ob prazniku dela.

Mlaj, kresovi, prvomajske budnice in prireditve
POSAVJE – Pred jutrišnjim 1. majem so v marsikaterem posavskem kraju postavili mlaj, na predvečer mednarodnega delavskega praznika bodo zagoreli kresovi, 
v prvomajskem zgodnjem jutru se bo marsikje razlegala budnica pihalnih godb, v nadaljevanju prazničnega dne pa se bodo odvijale različne slovesnosti, družab-
ne prireditve in pohodi.

Na Dolnjem Brezovem se vsako leto potrudijo za lepo okrašen mlaj (foto: arhiv PO).
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Rešitve za posamezne težave, 
ki nastajajo pri sodobni reji živali.

PREHRANA ŽIVALI

V prizadevanju za splošni dvig kvalitete življenja zaposlenih in 
dobro sodelovanje z lokalno in širšo skupnostjo stremimo h kakovosti in 
varnosti prehranskih produktov ter odgovornega ravnanja z okoljem.

Prvi maj predstavlja simbol solidarnosti vseh delavcev.
Čestitamo vam ob prazniku dela in vam želimo prijetno praznovanje.

Čestitamo ob 
mednarodnem prazniku 
dela ter vam želimo 
veliko delovnih uspehov. 

Iskreno vam čestitamo 
ob mednarodnem 

prazniku dela in vam 
želimo prijetne 

prvomajske praznike.

Logistične storitve 
z družbeno odgovornostjo 

do okolja, zaposlenih 
in poslovnih partnerjev.

www.grieshaberlog.com

Ob prihajajočih prazničnih dneh voščimo vsem 
bralcem in bralkam veselo praznovanje!

Kolektiv Komunale Brežice

Ob 1. maju želimo 
prijetne praznike 
in veliko delovnih 
uspehov.

ganju kresa pa ne bo odveč 
nasvet Uprave RS za zaščito 
in reševanje, ki svetuje, da je 
kurišče obdano z negorljivimi 
materiali (s peskom, kamni, 

opeko, kovino). Prostor oko-
li kurišča mora biti očiščen 
vseh gorljivih snovi, samo ku-
rišče pa mora biti oddaljeno 
od gozda vsaj 50 metrov. Kres 

mora biti ves čas pod nadzo-
rom – ob vetrovnem vreme-
nu ni priporočljivo prižigati 
kresa, ob premočnem vetru je 
treba kurjenje kresa prekiniti. 
Po končanem kurjenju je tre-
ba ogenj in žerjavico povsem 
pogasiti, kurišče pa prekriti z 
negorljivim materialom (npr. 
s peskom ali z zemljo).

Prvomajske budnice 
in prireditve
Del mednarodnega delavskega 
praznika je prvomajska budni-
ca. Le-to bo v občini Radeče 
izvedlo KD Pihalni orkester 
radeških papirničarjev. V sev-
niški občini bosta v zgodnjem 
prazničnem jutru prebujali va-
ščanke in vaščane ter občan-
ke in občane KD Godba Blan-
ški vinogradniki ter KD Godba 

Sevnica na različnih lokaci-
jah. Članice in člani sevniške 
godbe bodo nato zaigrali še 
v prazničnem dopoldnevu na 
tradicionalnem prvomajskem 
srečanju na Lisci, ki ga ob 11. 
uri pri Tončkovem domu prip-
ravlja Območna organizaci-
ja Zveze svobodnih sindika-
tov Slovenije Dolenjske, Bele 

krajine in Posavja. Drugi maj 
bo v znamenju tradicionalne-
ga gorskega teka na Lisco, ki se 
bo pričel s štartom na Oreho-
vem ob 10 uri.

Pihalni orkester Krško bo z 
budnico začel ob 3.30 na Vid-
mu ter jo v nadaljevanju zai-
gral v starem mestnem jedru 

Krškega, Leskovcu 
pri Krškem, na Gori, 
Dolenji vasi in Zdo-
lah. Pihalni orkester 
Kapele bo zaigral 
občankam in obča-
nom v središču Bre-
žic, Gasilski pihalni 
orkester Loče bo so-
deloval na prvomaj-
ski slovesnosti, ki se 
bo od 11. ure dalje 
odvijala na jasi pod 

cerkvico sv. Vida na Šentvidu 
nad Čatežem ob Savi. Tradici-
onalno prvomajsko srečanje 
se bo 1. maja ob 11. uri od-
vijalo tudi pri lovskem biva-
ku na Planini nad Podbočjem, 
kjer bo zbrane po zaključeni 
slovesnosti zabaval ansambel 
Lenarti. Budnica bo odmeva-
la tudi v Kostanjevici na Krki.

Z budnico Pihalne godbe Or-
lica se bodo v prvi majski dan 
prebujali v Bistrici ob Sotli, a 
danes ob 17. uri bo poteka-
lo že štirinajsto leto zapored 
mednarodno prvomajsko sre-
čanje na mostu prijateljstva 
Kunšperk – Gmajna med obe-
ma mejnima občinama, Bistri-
co ob Sotli in Kumrovcem. 

 Smilja Radi 

V jutrišnjem prvomajskem jutru se bo marsikje slišala 
jutranja budnica (foto: arhiv PO)
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Polnjenje in dezinfekcija klime – 15%

07 4902 113 www.avtoline.si

UJEMITE
SVEŽINO
POLETJA!

ŠENTJANŽ – 18. in 19. maja bosta v »puš’lcu Dolenjske« 
potekala konjeniška dneva Krekove konjenice Društva 
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž. 

Prvi dan bo namenjen 
srečanju konjenikov, ki 
se bodo ob 9. uri zbrali 
pri društvenem kozol-
cu, od koder bodo ob 
10. uri odjezdili na 20 
kilometrov dolgo pot. 
»Jezdili bomo približ-
no pet ali šest ur, vmes 
bomo imeli postanke. 
Predvidena pot konje-
niškega pohoda je Šentjanž–Leskovec pri Podborštu–Križni-
ca–Močilno–Rudna vas–Brunk–Budna vas–Novi Grad–Nežni-
ce–Pekel–Šentjanž,« predstavi potek konjeniške poti stotnik 
Krekove konjenice Franci Strnad. »Izbrana pot poteka po ma-
kadamskih in gozdnih poteh, asfaltnih cest se bomo izogibali,« 
doda. Na pot naj bi se odpravilo okoli 20 jezdecev. 

Naslednji dan se bodo na prostranem travniku pri društvenem 
kozolcu v Šentjanžu odvijale konjeniške igre. Le-te se bodo pri-
čele ob 11., zaključile ob 13. uri. Konjeniki se bodo pomerili v 
Šentjanški alki in spretnostnem jahanju, tekmovanje v metu 
podkve pa je predvideno tako za konjenike kot za obiskoval-
ce. »Dogodek je za naše društvo, ki je v lanskem letu prazno-
valo deset let delovanja, primer dobrega sodelovanja in dru-
ženja. Povezuje nas ljubezen do konjev in jezdenja,« še pove 
stotnik Krekove konjenice.  S. R.

Konjeniška dneva Krekove konjenice

S tem se je zaključila še ena od 
aktivnosti v omenjenem pro-
jektu, ki ga je RRA Posavje pri-
dobila na razpisu Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Celoten program izobra-
ževanj je izvedel Zavod Tovar-
na trajnostnega turizma, ki je v 
programe izobraževanj vključil 
vrsto zanimivih predavateljev. 

Marca so se turistični ponudni-
ki v destinaciji Čatež in Posavje 
najprej izobrazili na temo traj-
nostnega turizma in prido-
bivanja znakov. Jana Apih iz 
Zavoda Tovarna trajnostne-
ga turizma je ponudnikom 
predstavila trende trajnostne-
ga turizma in povpraševanja, 
udeleženci so se natančneje 
seznanili z Zeleno shemo slo-
venskega turizma in s proce-
som pridobivanja certifikatov. 
Temu je sledila delavnica na 
temo razvoja produktov aktiv-

Izobraževali turistične ponudnike
POSAVJE – V marcu in aprilu je RRA Posavje v okviru projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe vo-
dilne destinacije Čatež in Posavje« uspešno izvedla usposabljanja turističnih ponudnikov v podporo razvo-
ju in trženju turističnih produktov ter izvedla dva ogleda primerov dobrih praks turističnih produktov. 

nega turizma s poudarkom na 
kolesarskem turizmu, ki jo je 
izvedel Jan Klavora, direktor 
specializirane turistične agen-
cije za kolesarski turizem Vi-
sit GoodPlace. Udeleženci de-
lavnice so spoznali trende 
na področju aktivnega turiz-
ma, skupaj iskali odgovore na 
vprašanje, kako postati uspe-
šna kolesarska destinacija, 
ter se poučili o tem, kaj je po-
membno pri nagovarjanju ko-
lesarskega in pohodniškega 
gosta. Tretja delavnica je bila 
posvečena inovativnim in 5* 
doživetjem, ki sta jih predsta-
vili Tina H. Zakonjšek, direk-
torica Zavoda Novi Turizem, 
ter Alenka Soršak iz Turiz-
ma Ljubljana. Udeleženci so 
se seznanili s trendi v turiz-
mu s poudarkom na inovativ-
nem turizmu in s primeri dob-
rih praks, predvsem z doživetji 
v Ljubljani. Naslednja delavni-
ca je bila posvečena razvoju tu-
rističnih produktov doživljana 
in opazovanja narave. Delavni-
co sta vodila Jana Apih in Paul 
Veenvliet iz Zavoda Symbio-
sis, ki uspešno razvija in trži 
produkte opazovanja in razu-
mevanja biotske raznovrstno-
sti. Na delavnici so bili pred-

stavljeni primeri dobrih praks 
turističnih produktov opazo-
vanja in doživljanja narave. 

Temu sta sledili še dve izobra-
ževanji, ki sta bili tematsko 
usmerjeni v ključne podporne 
aktivnosti: oblikovanje cen ter 
promocijo in trženje. Izobraže-
vanje na temo oblikovanja ce-
novnih politik v turizmu sta 
izvedla Miha Bratec, razisko-
valec in asistent pri turističnih 
predmetih na Ekonomski fa-
kulteti v Ljubljani, in Jan Kla-
vora. Izobraževanje na temo 
tržno-komunikacijskih zgodb 
v turizmu je izvedla Ines Dra-
me, svetovalka za tržno-komu-
niciranje. 

Sledila sta še dva ogleda pri-
merov dobrih praks. V sklopu 
prvega so udeleženci spoznali 
projekt Okusi Radol'ce, si ogle-
dali t.i. glamping Garden Villa-
ge na Bledu ter obiskali Bohinj. 
Spoznali so koncept blagovne 
znamke Bohinjsko, ki predsta-
vlja sinonim kakovosti in av-
tentičnosti produktov, name-
stitev in spominkov iz Bohinja. 
Produkte in storitve blagovne 
znamke Bohinjsko so nato ude-
leženci bolje spoznali v Hote-
lu Kristal in na Ekološki kmetiji 

Pr' Tonejovc. Na drugi študijski 
turi so ponudniki obiskali de-
stinacijo Vulkanland v Avstriji, 
ki je uspešna turistična desti-
nacija, prepoznana predvsem 
po izjemnem sodelovanju po-
nudnikov. Udeleženci ture so 
se srečali s predstavniki regi-
je in obiskali lokalne ponudni-
ke, poleg tega so se z grofom 
sprehodili čez grad Kornberg. 
Z drugo študijsko turo so se 
zaključile aktivnosti izobra-
ževanja. Odzivi udeležencev 
so bili pozitivni, saj so prido-
bili vrsto znanj in izkušenj, ki 
jim bodo pomagali pri nadalj-
njem delu. 

 P. P/vir: RRA Posavje

Opravili so tudi dve študijski turi.

V sklopu izobraževanj so pripravili vrsto predavanj.

SEVNICA, BREŽICE – Na Fakulteti za turizem Univerze v Mari-
boru trenutno potekata dva projekta, ki se navezujeta na razvoj 
vinskega turizma na eni strani in raziskovanje dediščine Anto-
na Martina Slomška na drugi. Študenti skupaj z mentorji razvi-
jajo nov turistični produkt – modro pot, ki bo posvečena mod-
ri frankinji, seznanjanju z njo in njenimi produkti, vključenimi 
različnimi ponudniki ter bo primerna točka druženja različnih 
generacij in medgeneracijskega povezovanja, od vrtčevskih ot-
rok do stanovalcev doma starejših občanov. Partnerji in sodelav-
ci projekta – doc. dr. Jasna Potočnik Topler (Fakulteta za turi-
zem UM), izr. prof. dr. Andrej Lisec (Fakulteta za logistiko UM) 
ter Mojca Pernovšek in Matej Imperl (KŠTM Sevnica) – verja-
mejo, da ima vinski turizem v Sevnici in Posavju dobre možnos-
ti za razvoj, tudi na osnovi modre frankinje, iz katere se da prip-
raviti tudi sladoled, marmelado, sokove itd. Ne nazadnje lahko 
modra frankinja kot avtohtona slovenska sorta pri razvoju tu-
rizma igra pomembno vlogo, saj dobro uspeva v posavskem vi-
norodnem okolišu.
Z raziskovanjem Slomškove dediščine v Brežicah in njenim vred-
notenjem v turističnem smislu se intenzivno ukvarjajo študenti 
Fakultete za turizem Katja Kokot, Maja Alif, Patricija Kelhar, 
Alja Grešak, študentka Filozofske fakultete UL Maruša Nartnik, 
študent Fakultete za logistiko UM Jure Berglez in študentka Teo-
loške fakultete UL Jolanda Pintarič. Vodja in pedagoška mento-
rica študentskega inovativnega projekta ŠIPK, ki je delno finan-
ciran iz Evropskega socialnega sklada, je doc. dr. Jasna Potočnik 
Topler s Fakultete za turizem, strokovna sodelavka pa predse-
dnica brežiškega Društva 1824 mag. Mojca Strašek Dodig, sicer 
tudi predavateljica prava na brežiški fakulteti. Študenti v okvi-
ru projekta raziskujejo, kaj vse zajema dediščina Antona Marti-
na Slomška, ter dediščino v okviru delavnic in javnih dogodkov 
predstavljajo Brežičanom. 
 R. R., vir: Fakulteta za turizem

Modra frankinja in Slomšek
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EKO TRŽNICA
v soboto, 18. maja,
od 8. do 12. ure
na tržnici videm

delavnice izdelovanja eko čistil in kozmetike,
MODNA REVIJA ZARES TRAJNOSTNE MODE prihodnosti, PRODAJA BIO IZDELKOV. 

SODELUJEJO VRTCI IN OSNOVNE ŠOLE IZ OBČIN KRŠKO IN KOSTANJEVICE NA KRKI

Butik ponovne uporabe

Nagradni fotografski natečaj 
»VARUJVODO«
Vljudno vabljeni k sodelovanju na nagradnem fotografskem na-
tečaju v sklopu projekta »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za 
ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO«. 

Motive si avtorji lahko izberete po lastni presoji. Z njimi izrazite 
svoje razmišljanje o vodi.

Pravila
• Fotografije naj bodo barvne.
• Vsak avtor lahko pošlje največ pet fotografij.
• Oddane naj bodo v digitalni obliki po elektronski pošti, v for-

matu JPG. Iz naslova datoteke naj bosta razvidna avtorstvo 
in naslov fotografije (Ime Priimek_naslov fotografije).

• Fotografije s podatki avtorji pošljejo po elektronski pošti  
svetovalec@varujvodo.si.

• Rok za oddajo fotografij je 27. 5. 2019.

NAGRADE
Med vsemi udeleženci natečaja »VARUJVODO« bo strokovna 
žirija izbrala najboljša dela, katerih avtorji bodo prejeli nagrade:

1. 5 x celodnevna vstopnica za Terme Paradiso Dobova
2. 3 x celodnevna vstopnica za Terme Paradiso Dobova 
3. 1 x celodnevna vstopnica za Terme Paradiso Dobova 

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti ali 
telefonu. Nagrado bodo lahko prevzeli na sedežu družbe Kostak 
ob predložitvi osebnega dokumenta. V primeru, da je nagrajenec 
mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši ali 
skrbniki.

OSTALI POGOJI
Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpi-
snim pogojem, bosta žirija in organiza-
tor izločila iz ocenjevanja.

Poleg fotografij pošljite svoje podat-
ke: ime in priimek, naslov, telefonsko 
številko, e-poštni naslov, da vas lahko 
organizator, v primeru, da bo vaše delo 
nagrajeno, o tem obvesti.

VARUJVODO

Predstavitev javnih vodovodov v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki
Vas zanima, od kod priteče pitna voda v vaše pipe in kakšna je njena kakovost? Vabljeni na predstavitev, ki bo v 
četrtek, 23. 5. 2019, ob 11. uri na sedežu družbe, Leskovška cesta 2 a, v sejni sobi Sektorja komunale. Za dodatne 
informacije pokličite na 07 48 17 230.

KRŠKO – Člani in članice Pihalnega orkestra Krško so 13. 
aprila v Kulturnem domu Krško pripravili nepozabno glas-
beno doživetje z dokumentarnim koncertom »S Pihalnim or-
kestrom Krško po Sloveniji«. Po zasnovanih slovenskih po-
teh jih je vodil napovedovalec Ivan Lotrič. 

»Zgodovina nas uči, da je sedanjost za delo in zorenje, priho-
dnost pa za sanje, cilje in hrepenenje,« je ena izmed napovednih 
misli, ki so izzvenele ob zvokih krških godbenikov, medtem ko 
so tudi z besedo in sliko prikazali naravne lepote ter dediščino 
naše dežele. V obsežnem projektu je sodelovalo več kot 60 foto-
grafov, turističnih društev, turistično-informacijskih centrov in 
regionalnih razvojnih agencij. 
Leta 2004 je dirigentsko mesto v leta 1957 ustanovljenem or-
kestru prevzel pozavnist Dejan Žnideršič, ki uspešno nadaljuje 
kvalitetno zastavljeno delo svojih predhodnikov. Orkester je pre-
jemnik najvišjih priznanj na državnih tekmovanjih in na tekmo-
vanjih v tujini, posneli so štiri zgoščenke in en DVD. Pohvalijo se 
lahko tudi z uspešnimi koncerti. Kot največji uspeh v zadnjih letih 
si štejejo glasbeno-plesno-vizualni projekt »Pihalni orkester Kr-
ško v risankah«, ki si ga je v desetih predstavah leta 2015 in 2016 
ogledalo skoraj 4000 obiskovalcev. Poleg koncertov doma so ig-
rali v Franciji, Avstriji, Nemčiji, Italiji in tudi drugod po Evropi. 
Tokratnega koncerta sta se udeležila ter pohvalila glasbeno in vi-
zualno izvedbo skladatelj Emil Glavnik ter skladatelj in aranžer 
Vladimir Mustajbašić. Predsednica orkestra Darja Dobršek, ki 
je za prireditev napisala scenarij, jo režirala in uredila celotno 
video produkcijo, je po koncertu predstavila nekaj načrtov, med 
drugim bodo projekt v prihodnjem šolskem letu izvajali tudi za 
učence.  M. Hrvatin

S pihalnim orkestrom po Sloveniji 

Z leve: povezovalec Ivan Lotrič, skladatelji Emil Glavnik, Vla-
dimir Mustajbašić, Dejan Učakar in dirigent Dejan Žnideršič 
(foto: B. Benčin)

SENOVO – Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo je 11. 
aprila na domačem odru predstavila premierno uprizoritev 
glasbeno-gledališke predstave Show strahow izpod peresa 
letošnje jubilantke Svetlane Makarovič. Z isto predstavo je 
naslednji dan dopolnila program tradicionalne prireditve 
»Za sodobnejšo šolo«.

Show strahow je sodoben slovenski muzikal, v katerem se pesnik 
nehote sooča z lastnimi strahovi, ki jih prikliče zato, da bi prestra-
šil sosede in jih tako pregnal v postelje, saj bi sam rad le v miru 
spal. Strahovi pa vedno znova pridejo le k tistemu, ki jih ustvari 
in nagajajo le njemu. Pri njem se udomačijo za toliko časa, kot jim 
to dopusti. Tudi oni so šibki in ranljivi, le prepoznati jih moramo. 
Enourna predstava je nastajala od pretekle jeseni in je bila rež-
iserki Boži Ojsteršek in številni igralski ekipi velik sporočilni, 
igralski in še zlasti pevski izziv, saj se vsak od ključnih igralcev 
predstavi s svojim songom. Za pevske nastope je igralce vztrajno 
in kvalitetno pripravljala Galina Tubeishat. Mlade plesalke, ki 
jim je koreografije pripravil Sebastijan Vodlan, s svojimi plesni-
mi nastopi pomembno dopolnijo sporočilnost zgodbe. Igralci Go-
ran Miljanović kot glavni protagonist, strahovi Zvonko Marinič, 
Matej Ulčnik, Vlasta Moškon, Simona Šoštar, Branko Margon, 
Marjan Poznič, Ajda Španring, Tatjana Kolar in Radica Šoln 
ter sosedje Marjana Mešiček, Irena Kozole, Alenka Poznič, 
Simona Predanič, Anže Šeško in Boštjan Colarič so nastavili 
ogledalo vsem nam, da bi prepoznali lastne strahove in jih preg-
nali od sebe čim prej. Kot pevci so se skoraj vsi našteti na odr-
skih deskah predstavili prvič. Guni Fabjančič je zopet poskrbel 
za presežke na scenskem področju. Presežke predstavljajo tudi 
kostumi in drugi scenski in režijski dodatki. 
 B. M./vir: Boštjan Colarič

Na Senovem preganjali strahove

Igralska, pevska in plesna zasedba muzikala



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 9, torek, 30. 4. 201918

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e

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. 

V konkurenci tekmovalk iz os-
mih slovenskih in šestih tujih 
klubov so mažoretke Športno 
kulturnega društva Mažoretke 
Dobova dosegle naslednje viso-
ke uvrstitve: 1. mesto v katego-
riji junior solo palica – Kaja Ra-
danovič; 2. mesto v kategoriji 
kadet solo palica – Lora Bače-
lić; v kategoriji par (duo) junior 
palica pa so dekleta zasedla vsa 
štiri prva mesta, in sicer 1. mes-
to – Larisa Gerjovič in Manca 
Račič; 2. mesto – Lea Savnik in 
Anja Račič, 3. mesto – Lora Ba-
čelić in Lea Krošelj ter 4. mes-
to – Nea Voglar in Katja Šetinc.
 
Ob vidnejših dosežkih občank in 
občanov na mednarodni ravni se 

Občina Brežice – v njenem ime-
nu župan – zahvali za promocijo 
občine izven meja, za predano 
delo in prispevek k sooblikova-
nju življenja v občini. Tako je tudi 

tokrat župan v Mestni hiši spre-
jel mažoretke in jim ob tej pri-
ložnosti izročil simbolična darila.
Kot je dejala predsednica Špor-
tno kulturnega društva mažoret-

ke Dobova Gordana Radanovič, 
so odlični dosežki rezultat celo-
letnega trdega dela mažoretk, 
volje ter tudi neizmerne podpo-
re in odlično opravljenega dela 
trenerk. V imenu mažoretk se 
je predsednica društva zahvalila 
županu in Občini Brežice za so-
delovanje ter vso podporo. 

Tudi župan Ivan Molan je iz-
postavil zavedanje, da k dosež-
kom, poleg trdega in predane-
ga dela, pomembno prispevajo 
trenerke. Ekipo mažoretk so za 
tekmovanje pripravile Laura Pa-
vlović, Lucija Kelhar in Pia Zala 
Žibert, ki se jim je župan na 
sprejemu zahvalil za dobro op-
ravljeno delo.

Pasji mladiček MEDO (19073KO) 
je simpatičen in prijazen mešan-
ček, star približno dva meseca, 
predvidoma bo večje rasti. Išče 
nov in varen dom pri prijaznih 
ljudeh.

Kuža THOR (19074Š) je mešan-
ček, star približno tri mesece, je 
zelo igriv in prijazen. Predvido-
ma bo večje rasti. Želi si topel 
dom, kjer bodo zanj lepo skrbeli. 

Psička VASKA (19068B) je zelo 
igriva in prijazna, stara približno 
eno leto, srednje rasti. Je sterili-
zirana in cepljena, išče prijazen 
in odgovoren dom, kjer bo del 
družine.

Prvomajsko voščilo
Spoštovani delavke in delavci, občanke, občani občine Brežice, 

bralke in bralci Posavskega obzornika!

Ob mednarodnem dnevu dela vam želim, da vam vaše 
delo prinaša zadovoljstvo, uspeh pa tudi zaslužen počitek. 

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem zmogli 
ustvarjati svetlejšo prihodnost.

Želim vam, da prvomajske praznike preživite v prijetnem 
razpoloženju in v družbi vam dragih ljudi. 

Vabljeni na tradicionalno prvomajsko srečanje na jasi pri 
Sv. Vidu, ki bo v sredo, 1. maja 2019, ob 11. uri, 
in na prvomajsko budnico v mestno jedro Brežic 

v sredo, 1. maja 2019, ob 7. uri.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Objava Javnega razpisa 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in 

spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Brežice za leto 2019

Občina Brežice obvešča, da je objavljen javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2019. 

Sofinancirani bodo naslednji ukrepi:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev – naložbe v 

primarno kmetijsko proizvodnjo,
• pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, in 

sicer za:
a)  delovanje društev – tehnična podpora, 
b)  ekološko kmetijstvo.

 
Rok za oddajo prijav je do vključno torka, 14. 5. 2019.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice 
(www.brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo 
osebno  na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. 

Kontaktna oseba: Roman Matjašič, telefon: 07 620 55 32, 
elektronska pošta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni 
dan v času uradnih ur.

Ocenjevanje vin je potekalo 18. 
aprila v Mestni hiši. Komisija v 
sestavi Milena Rožman (predse-
dnica), Roman Baškovč, Miha-
el Balon, Jože Prah in Adi Brod 
je ocenila 30 vzorcev cvička PTP, 
28 vzorcev belega bizeljčana PTP 
(štirje izločeni) in 11 vzorcev sa-
uvignona. Najvišjo oceno med 
cvički, 16,23, so dobili kar štir-
je pridelovalci, po rangiranju pa 

je zmaga šla v roke Miranu Sko-
čaju (VTKD Cerklje ob Krki). Naj-
višje ocenjen beli bizeljčan PTP 
je dobil oceno 17,40 in zmage 
se je veselila Martina Matjašič 
(VD Sromlje). Tudi pri izbranem 

Razglasili županovo vino – poleg cvička PTP 
in belega bizeljčana PTP tudi sauvignon
V Mestni hiši Brežice so 24. aprila razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Županovo vino za leto 2019. Letos 
so ocenjevali cviček PTP in beli bizeljčan PTP ter novost – izbrano županovo vino, tokrat je to sauvignon, naziv županovo 
vino pa sta si z najvišjima ocenama prislužila cviček PTP Mirana Skočaja (VTKD Cerklje ob Krki) in beli bizeljčan PTP Mar-
tine Matjašič (VD Sromlje). Izbrano županovo vino je letos sauvignon, ki ga je pridelal Branko Varlec (VD Pišece).

županovem vinu, ki je letos sa-
uvignon, ni šlo brez rangiranja. 
Zmago je slavil Branko Varlec 
(VD Pišece) z oceno 18,00. Pod-
poro projektu Županovo vino je 
izkazalo vseh šest vinogradni-
ških društev v občini Brežice, ki 
so na ocenjevanje prijavila tista 
izbrana vina, ki so na društvenih 
ocenjevanjih vin dosegla najviš-
je število točk. 

Priznanja in diplome vinograd-
nikom je ob pomoči predsedni-
ce ocenjevalne komisije Milene 
Rožman podeljeval brežiški žu-
pan Ivan Molan. Župan je ob 
tej priložnosti poudaril, da gre 

pri izboru žu-
panovega vina 
predvsem za 
promocijo vin, 
ki se prideluje-
jo v brežiški ob-
čini, pri čemer 
so se dogovori-
li, da bodo izbi-
rali dve vini, saj 
sta v občini dva 
vinorodna oko-
liša. Letos pa so po novem do-
dali še kategorijo Izbrano župa-
novo vino, ki je letos sauvignon. 
Vinarje je župan povabil na tra-
dicionalen uvodni dogodek fe-
stivala Brežice, moje mesto, ki 
bo tudi letos Dan kruha, vina 
in salam, zgodil se bo 24. junija 
na grajskem dvorišču. Na Dne-
vu kruha, vina in salam se bodo 
promovirali tako prideloval-
ci žlahtne kapljice kot salamar-
ji, nekateri pa se bodo ponovno 
preizkusili v peki kruha. Župan 
se je v nagovoru zahvalil sode-
lavcu iz občinske uprave Roma-
nu Matjašiču, ki uspešno vodi 
projekt izbora županovega vina. 
Pri projektu sodelujeta Občina 
Brežice in javni zavod ZPTM Bre-

žice. Župan je v zaključku vsem 
zaželel še boljšo letino kot lani.

Navzoče je pozdravila tudi vin-
ska kraljica Bizeljskega Andre-
ja Mihelin, za glasbeni točki je 
poskrbel harmonikar Erik Ho-
čevar pod mentorstvom prof. 
Nika Ogorevca iz Glasbene šole 
Brežice, dogodek pa je povezo-
vala Barbara Srečković Žlak. Po 
koncu uradnega dela je v avli 
Mestne hiše sledilo še druženje 
in seveda degustacija letošnjih 
obeh županovih vin ter izbrane-
ga županovega vina in nekaterih 
ostalih vin, ki so sodelovala na 
ocenjevanju.

� Vir:�ZPTM�Brežice

Župan čestital uspešnim mažoretkam
Članice Športno kulturnega društva Mažoretke Dobova so se z mednarodnega ADA (Alpe Donava Adrija) pokala ne-
formacij, ki je potekal v Podčetrtku, vrnile s petimi odličji. V Mestni hiši Brežice jim je pripravil sprejem župan občine 
Brežice Ivan Molan ter dobitnicam, trenerkam in predsednici društva čestital za odlične rezultate.

www.brezice.si
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GLASOVANJE ZA NAJ PROSTOVOLJKO/PROSTOVOLJCA 
IN NAJ PROSTOVOLJSKO ORGANIZACIJO V LETU 2018

Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji ali e-glasovanje na www.krsko.si:

Naj prostovoljska organizacija:
1. Zveza prijateljev mladine Krško (predlagatelj DPM Brestanica)
2. Turistično društvo Senovo (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in 

prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško)
3. Klub posavskih študentov (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in 

prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško)

Naj prostovoljka/prostovoljec nad 30 let:
1. Anica Ivnik (predlagatelj CSD Posavje, enota Krško)
2. Romana Meznarič (predlagatelj CSD Posavje, Enota Krško)
3. Vilma Pirnar (predlagatelj CSD Posavje, Enota Krško)
4. Alenka Špan (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska 

organizacija leta 2018 v občini Krško)
5. Helena Španovič (predlagatelj Zora Pevec)
6. Đurđica (Đurđa) Braje (predlagatelj ZPM Krško)
7. Danica Žnideršič (predlagatelj Dom starejših občanov Krško)

Naj prostovoljka/prostovoljec do 30 let:
1. Filip Černelč (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska 

organizacija leta 2018 v občini Krško)
2. Katarina Brodnik (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska 

organizacija leta 2018 v občini Krško)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, 
s pripisom »Prostovoljec leta 2018«, najkasneje do torka, 7. maja 2019. 

Cilj projekta Povezani s Savo (akronim PoSavo) je razširiti ribolovno, športno, rekreativno in turi-
stično ponudbo, ki je dostopna najširšem krogu socialnih skupin v območje neposredno ob Savi, 
s ciljem povečanja lokalne oskrbe s svežimi sladkovodnimi ribami in diverzifikacijo dejavnosti v 
turizem. 

Ribiče in ribiče po srcu v okviru projekta Povezani s Savo vabimo na 

brezplačno delavnico na temo 

»Ribolov na sladkih vodah«. 
Delavnica bo kot zaključena celota organizirana štirikrat, in sicer ob petkih in sobotah,

10., 11., 17. in 18. maja 2019 od 17. do 21. ure v Krškem, v sejni sobi A Občine Krško.

Na seminarju boste spoznali nekaj o zgodovini sladkovodnega ribištva, normativni urejenosti slo-
venskega ribištva (zakonodaja), ribiškem upravljanju in organizaciji v ribištvu, ekologiji vod, biologi-
ji rib, gojitvi sladkovodnih rib, spoznali lovne in nelovne ribje vrste v Savi, ribolovni opremi in teh-
nikah ribolova v celinskih vodah, ipd.

Seminar je namenjen vsem ljubiteljem ribolova in ribištva. Predlagamo, da se ga udeležijo tudi 
ribiški pripravniki in tudi drugi ribiči, ki še nimajo opravljenega ribiškega izpita ali pa so le-tega 
opravili pred leti. Seminar se bo štel tudi kot obvezni seminar, brez katerega k ribiškemu izpitu 
ni možno pristopiti.

Prijave na enega izmed možnih terminov rdbk.info@gmail.com do četrtka, 9. maja, oz. 16. maja 
2019.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

OPRAVIČILO:�V prejšnji številki smo napačno zapisali priimek kan-
didata za naj prostovoljca Filipa�Černelča, za kar se g. Černelču in 
bralcem opravičujemo.

Participativni proračun za leto 2020

Občani podali 50 predlogov, 
pregledala jih bo komisija
Od 15. marca do 15. aprila 2019 
so občanke in občani lahko od-
dali predloge za projekt, ki ga 
želijo v svoji krajevni skupnosti 
ali širše. Občina Krško je prejela 
50 različnih predlogov za različ-
na območja, vse pa bo v skladu 
s kriteriji in merili do maja preg-
ledala občinska uprava in jih v 
dokončno presojo in potrditev 
posredovala pristojni komisiji, 
ki jo je za projekt participativne-
ga proračuna imenoval župan. 
Sestavljajo jo predsednik odbo-
ra za finance Občinskega sveta 
Občine Krško Jože Žabkar, pred-
sednik Občinske turistične zve-
ze Tone Petrovič, Franc Černelič 
kot predstavnik starejših, Ela Ko-
vačič kot predstavnica mladih ter 
direktorica občinske uprave Me-
lita Čopar.

Komisija za izvedbo participa-
tivnega proračuna bo pripravi-
la sezname izvedljivih projektov 
po posameznih območjih v skla-
du s pogoji za uvrstitev. Projektni 
predlog je upravičen za uvrstitev 
na glasovanje, če:

1. Prispeva k uresničevanju jav-
nega interesa na območju 
občine Krško.

2. Prispeva k namenom poziva 
za projektne predloge: spod-
bujanje aktivne participacije 
in vključenosti občanov, dvig 
kakovosti bivanja v lokalnem 
okolju in gradnja skupnosti.

3. Je takšne narave, da bo nje-
gova izvajalka lahko Občina 
Krško in da ga je mogoče iz-
peljati v okviru zagotovljenih 
sredstev.

4. Je skladen z nalogami občine.

5. Izveden bo na območju obči-
ne in je umeščen v enega od 
sedmih območij občine.

6. V preteklosti še ni bil (so)fi-
nanciran iz proračuna Obči-
ne Krško.

7. Ni uvrščen v načrt občinskih 
vlaganj po krajevnih sku-
pnostih in ne ustreza pogo-
jem za nepovratna finančna 
sredstva, ki jih predlagate-
lji lahko pridobijo iz razpisov 
Občine Krško.

8. Je finančno ovrednoten pra-
viloma med 2.000 in 10.000 
evrov z DDV za predloge, ki 
potekajo pretežno znotraj 
posamezne krajevne skup-
nosti, in je finančno ovred-
noten praviloma med 5.000 
in 15.000 evrov z DDV za pre-
dloge, ki v večjem delu prese-
gajo meje posamezne krajev-
ne skupnosti znotraj enega 
območja.

Glasovanje med 5. in 12. junijem 2019
Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih bo predlagala komisija, bo 
potekalo na sedežih posameznih KS 5. 6. 2019 in 12. 6. 2019 med 
15. in 19. uro ali pa preko spletne strani Občine Krško od 5. 6. 
2019 do vključno 12. 6. 2019. Izglasovani projekti bodo predla-
gani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko 
leto 2020, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Občina Krško je 16. aprila uspešno opravila redno zunanjo preso-
jo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015. Kot je 
ob tem poudaril Jure Urek, vodja presoje s Slovenskega instituta 
za kakovost in meroslovje, uspešnost Občine Krško potrjujejo šte-
vilne aktivnosti in projekti, kot so oživljanje starega mestnega je-
dra, prizadevanja za energetsko učinkovito občino, ohranjanje kul-
turne dediščine, aktivnosti na področju varovanja okolja, posebej 
pa je izpostavil nov projekt »Moj projekt - Participativni proračun 
Občine Krško«. 
Kot je še dodal, se sistem vodenja kakovosti vzdržuje in razvija, 
vodstvo in zaposleni pa ga razumejo kot sistematičen pristop k na-
črtovanju, izvajanju, spremljanju in beleženju rezultatov, analizira-
nju le-teh ter sprožanju ustreznih ukrepov oz. stalnemu izboljše-
vanju kakovosti storitev. Kakovost storitev potrjuje tudi anketa, iz 
katere je razvidna visoka stopnja zadovoljstva občanov z delom ob-
činske uprave, je dodal.

Občina Krško uspešno opravila redno zunanjo 
presojo sistema vodenja kakovosti

Občina Krško v okviru Tedna prostovoljstva 
vljudno vabi

na zaključni dogodek z razglasitvijo 

Naj prostovoljca in Naj prostovoljske 
organizacije leta 2018 v občini Krško

 v torek, 14. maja 2019, ob 19. uri 
v Dvorani v parku v starem mestnem jedru Krškega.

Vabljeni.

vabi na predstavitev namere 

izgradnje suhega skladišča za izrabljeno gorivo 
na območju Nuklearne elektrarne Krško

v četrtek, 16. maja 2019, ob 17. uri
v mali dvorani Kulturnega doma Krško.

Investitor Nuklearna elektrarna Krško bo, v sodelovanju z 
načrtovalcem Savaprojekt d.d. Krško, predstavil namero in 
potrebo po izgradnji suhega skladišča za izrabljeno gorivo 
na območju Nuklearne elektrarne Krško, za kar je potrebno 
spremeniti veljavni ureditveni načrt. 
Gradivo »Pobuda in izhodišča za pripravo sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearna elektrarna Krško za 
prostorsko ureditev skupnega pomena« je izdelal Savaprojekt 
d.d. Krško v aprilu 2019 in je na ogled na spletni strani Občine 
Krško v rubriki »Obvestila in objave – Novice in objave«.
Vabljeni udeleženci urejanja prostora (zainteresirana javnost, 
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) v okviru priprave 
za izdelavo predmetnega prostorskega akta.
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Ponudba območij za stanovanjsko gradnjo v Sevnici
Občinski prostorski načrt občine Sevnica določa tudi območja v mestu Sevnica, ki so namenjena stanovanjski gradnji. Dve takšni območji sta stanovanjska soseska Šmarje-Rtiče 
(severno od Prvomajske ulice) in območje pod gradom Sevnica. 

Obe območji predstavljamo po-
tencialnim zainteresiranim in-
vestitorjem za gradnjo stano-

vanjskih stavb z namenom, da 
se spodbudi k izkazu interesa in 
v nadaljevanju uvedbe ustrez-

nih postopkov, ki bodo omogo-
čili realizacijo prostorskih aktov, 
nakup zemljišč in gradnjo. Za do-

datne informacije se zainteresi-
rani lahko obrnete na Oddelek 

za okolje in prostor Občine Sev-
nica (Dušan Markošek, 07 81 61 

236, dusan.markosek@obcina-
-sevnica.si). 

Vizualizacija�–�idejni�predlog�za�stanovanjsko�sosesko�Šmarje-Rtiče�severno�od�Prvomajske�ulice Vizualizacija�–�idejni�predlog�za�stanovanjsko�sosesko�pod�gradom�

Zasaditev sevniške voščenke 

Turistična zveza občine Sevni-
ca je v letih od 2005 do 2015 
po središčih krajevnih skupnos-
ti vsako leto zasadila občinsko 
lipo. V letu 2016 je bila v Loki pri 
Zidanem Mostu prvič zasajena 

sevniška voščenka, sledili sta za-
saditvi te avtohtone vrste jabla-
ne v Boštanju in Krmelju.

Ob zaključku čistilnih akcij, ki so 
potekale po celotnem območju 

občine, je bila sevniška voščen-
ka zasajena 19. aprila pri Osnov-
ni šoli Blanca. Spremljevalni kul-
turni program so izvedli učenci 
šole, navzoče pa so pozdravili 
predsednica sevniške turistične 

zveze Annemarie Culetto, rav-
natelj mag. Vincenc Frece in žu-
pan Srečko Ocvirk.

 Foto:�Občina�Sevnica

Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu, z dogodki in dejanji krepimo zavedanje o enkratnosti življenja na tem planetu in krepimo 
odgovornost za ohranjanje narave. 

Pozdrav�župana Skupinska�fotografija�vseh�udeležencev�dogodka

Sevniški park ob Savi lepša novozasajeni lipov drevored, ki je plod 
sistematičnega dela v sklopu urejanja javnih površin. Zasaditev je 
pomembna z več vidikov, med drugimi tudi z vidika prizadevanj, da 
se domača krajina bogati in zasaja z avtohtonimi medovitimi rastli-
nami. K slednjemu s svojimi aktivnostmi stremi tudi Čebelarska zve-
za Slovenije. Sprehod po sevniškem parku tako ni samo lep in vizu-
alno prijeten, temveč tudi v prijaznem sožitju z naravo.
� Foto:�Občina�Sevnica

Priprava konservatorskega načrta – povabilo na delavnico
V teku je priprava konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. Delavnica, namenjena sodelovanju 
in vključevanju javnosti na temo revitalizacije starega mestnega jedra v sklopu izdelave konservatorskega načrta za preno-
vo starega mestnega jedra Sevnice, bo v torek, 7. maja 2019, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Park ob Savi krasi lipov drevored Prvomajsko praznovanje na Lisci

Ena osrednjih turistično-rekreativnih točk, Lisca, navdušuje v vseh 
letnih časih. Še posebej pestro je prvega maja, na tradicionalnem 
prvomajskem srečanju. Na praznik dela bo območna organizacija 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije iz Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja organizirala proslavo, ki bo ob 11. uri pri Tončkovem domu. Kot 
vselej bo poskrbljeno za kulturni program ter v nadaljevanju dne-
va za pestro družabno dogajanje ob gostinski ponudbi Tončkovega 
doma. Drugi maj bo v znamenju tradicionalnega gorskega teka na 
Lisco.   Foto:�Ljubo�Motore
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Ploščad pred  Kulturnim domom Krško
Trg Matije Gubca

15. maj 2019, od 9.00 do 12.00
Dan učečih se skupnosti

PROGRAM PARADE UČENJA 2019 
»Učenje razgiba življenje«

Vabljeni na živahno dopoldansko dogajanje, kjer vas čaka mnogo priložnosti za učenje in ustvarjalnost 
na enem mestu. Številne organizacije, ki v Posavju skrbijo za rast in širjenje znanja, se bodo na 
stojnicah predstavile z informativnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi, na odru pa z bogatim zabavno-
kulturnim programom. Vabljeni v našo družbo!

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

URA IZVAJALCI

9.00 Nastop harmonikarjev, Glasbena šola Krško

9.15

Otvoritev in slavnostni nagovori: 
• mag. Miran Stanko, župan občine Krško,
• Nataša Kršak, Ljudska univerza Krško,
• predstavnik Andragoškega centra Slovenije.

9.30 Prikaz jutranje telovadbe »1000 gibov«, Društvo šola zdravja

9.45 Varna mobilnost – skeč, Ekonomska in trgovska šola Brežice

10.00 Glasbeni Potpourri, Gimnazija Brežice

10.15 Podelitev nagrad nagrajencem natečaja »Učenje razgiba življenje« in predstavitev 
ponudbe na stojnicah

10.45 Folklorni nastop, Ljudska univerza Krško

11.00 Pevski in plesni nastop, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

11.15 Glasbeno-plesni nastop, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, VNC Kerinov Grm

11.30 Sodobni ples, Glasbena šola Krško

11.45 Nastop mažoret, Mažoretno društvo Baton Krško

12.00 Zaključek Parade učenja

Dalmatinova 6, Krško; Telefon: +386(0)7 48 81 160; 
e-naslov: info@lukrsko.si; www.lukrsko.si; facebook.com/lukrsko

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

IZVAJALCI
AJPES Izpostava Krško: Brezplačni vpogledi v registre in podatke, preveritev poslovnih partnerjev 
ter registracija dejavnosti na točki VEM-SPOT.
Center Sonček Krško: Predstavitev programov Zveze Sonček ter predstavitev in prodaja izdelkov.
Dom starejših občanov Krško: Razstava izdelkov, žganje lesa, prikaz izdelave lesenih okraskov, 
pletenje …
Ekonomska in trgovska šola Brežice: »Svet igrač« – predstavitev izdelkov, igrač in didaktičnih 
pripomočkov za predšolske otroke. »Let's do it« – Dijaki bodo predstavili svoje delovne izkušnje iz 
delovne prakse v tujini.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Krško: Predstavitev študijskih programov. 
Predstavitev dejavnosti Inštituta za energetiko. Kviz »Kaj veš o energetiki?«.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem Brežice: Predstavitev študijskih programov. 
Interaktivna igra. Foto Okvir.
Galerija Božidar Jakac: Ustvarjalna delavnica živalskega motiva v grafični tehniki monotipija.
GEN energija, d. o. o.: Interaktivni prikaz delovanja energetskega sistema, zemljevid proizvodnje 
električne energije in simulacije delovanja Nuklearne elektrarne Krško.
Gimnazija Brežice: Gimnazija malo drugače.
Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško, Galerija Krško, Grad Rajhenburg: Izvedba oz. 
predstavitev delavnice »Se gremo igrat?« za otroke ob razstavi »80. so bila leta … v Krškem«.
LIJAmedia: Fotografije iz dejavnosti, letaki, izdelava stoptrik animacije.
Ljudska univerza Krško, Večgeneracijski center Posavje: Svetovalno središče Posavje se predstavi. 
Predstavitev aktualnih projektov. Nagradna igra. Ustvarjalna delavnica Večgeneracijskega centra 
Posavje »Zapestnice prijateljstva«.
Mini kraljestvo: Ulične igre velikanke in zabavna nagradna igra.
Mladinski center Krško: Predstavitev uličnega dela in MC Krško. Igranje raznih iger z nagradami.
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško: Lego robot EV3 – predstavitev robota, ki se ga uporablja za 
Lego ligo.
Osnovna šola Leskovec pri Krškem: »Reciklirana hrana«.
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško: Izdelovanje pripomočkov za pihanje milnih 
mehurčkov. Igra z milnimi mehurčki. Izdelovanje protistresnih žogic.
Ozara Sevnica: Predstavitev Ozare Slovenija – enote Sevnica.
Planinsko društvo Bohor Senovo: Predstavitev opreme za tabor in tabornega šotora. Preizkusite 
se v plezanju.
Planinsko društvo Videm Krško: Urbani treking po Krškem – orientacija. Taborniške veščine. 
Predstavitev pustolovsko-športnega tabora za mladostnike PD Videm Krško, Orientacijskega kluba 
Brežice ter PD Brežice. Možna prijava na tabor.
Policijska postaja Krško: Predstavitev policijskega motorja.
Posavski muzej Brežice:
Predstavitev muzeja, razstav in prihajajočih dogodkov. Ustvarjalna delavnica za otroke.
Šolski center Krško-Sevnica: Predstavitev ŠC Krško-Sevnica. Predstavitev in animacija Evropskega 
projekta z naslovom: Promocija, animacija in učna pomoč od 2018–2022.
Valvasorjeva knjižnica Krško: Predstavitev vsebin in delavnica »Barvite kazalke«.
Zdravstveni dom Krško: Meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Promocija programa Cindi in 
Svit.
Zveza prijateljev mladine Krško: Ustvarjalne delavnice in družabne igre.

PROGRAM NA STOJNICAH: 

PROGRAM NA ODRU: 

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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DOBOVA – 11. aprila se je v Dobovi pri DU Dobova-Kapele od-
vijalo tekmovanje v pikadu PZDU Posavje za moške in ženske. 
Pri ženskah so sodelovale ekipe DU Brežice, Dobova-Kapele, 
Krško, Raka, Radeče, Tržišče in Brdovec, ki je sodelovala kot 
pobrateno društvo iz sosednje Hrvaške izven konkurence. Pri 
moških so sodelovale ekipe DU Brežice, Dobova-Kapele, Kr-
ško, Raka, Radeče, Sevnica, Senovo in Tržišče. V ženski kon-
kurenci so zmagale članice DU Dobova-Kapele (na fotografi-
ji s predsednikom DU Slavkom Bokorjem) pred Radečami in 
Brežicami, pri moških so bili najboljši člani DU Sevnica pred 
Tržiščem in Senovim. Med posameznicami je bila najboljša 
Rezika Lubšina iz DU Dobova-Kapele, med posamezniki pa 
Branko Zupančič iz DU Tržišče. Zmagovalci ženskih in moš-
kih ekip so se uvrstili na državno prvenstvo ZDUS, ki bo jese-
ni. S. Golobič/R. R.

INNSBRUCK, KRŠKO – 
Sredi aprila je v Inns-
brucku potekal turnir 
svetovnega pokala Au-
strian Classics, ki je le-
tos združil kar 2.223 
tekmovalcev iz 39 
držav. V močni medna-
rodni konkurenci so se 
izkazali tudi borci iz 
KTB Krško. Janez Peršo-
lja je drugič v svoji kari-
eri osvojil turnir svetov-
nega pokala, za klub pa 
je to že četrta zmaga na 

tej ravni (poleg Peršolje sta zmagala še Dular in Arnšek). Nik 
Arnšek je v odlični polfinalni borbi izgubil, a na koncu osvojil 
bron in tako nakazal, da se vrača po poškodbi. Vir: KTB Krško

RADEČE – Rokometni klub Radeče Papir Nova je v radeški špor-
tni dvorani gostil blizu 400 mladih rokometašev na mednaro-
dnem 8. Zajčkovem turnirju v mini rokometu. Dečki in deklice 
iz 16 rokometnih klubov, društev in šol so na parketu skupno 
odigrali 87 tekem v trajanju 10 minut, skozi katere se je medse-
bojno pomerilo kar 44 ekip. V kategoriji deklic 2008 je bila naj-
boljša ekipa RŠ Zagorje, med dečki 2008 so prvo mesto osvojili 
člani hrvaške RŠ Vučići, ki so se kot najboljši izkazali tudi v staro-
stni kategoriji 2009, med dečki 2010 je slavila ekipa RK Dol TKI 
Hrastnik 2. Izbrane so bile tudi »naj peterke« v vsaki kategoriji, 
kamor so se uvrstili najbolj borbeni, po vzoru turnirjev prete-
klih let so se perspektivni rokometaši lahko preizkusili še v igri 
natančnosti strelov na gol, poimenovani Zajčkov met – prizna-
nje je prejel RK Velika Nedelja. Za navihano vzdušje ni manjka-
la niti med mladimi rokometaši poznana maskota Zajček – ta je 
radodarno delil sladke dobrote. Sodelujoči otroci na turnirju so 
prejeli spominske kolajne, posamezne ekipe s trenerjem na čelu 
so se razveselile tudi darilne vrečke sponzorjev turnirja. Roko-
metna sobota ni predstavljala toliko usmerjenosti k rezultatom, 
bolj je bila namenena pridobivanju novih izkušenj, poznanstev 
in ustvarjanju zdravega, športnega duha v priljubljeni športni 
panogi udeležencev – rokometu.
 D. Jazbec

8. Zajčkov turnir v mini rokometu 

Med člani gostiteljskega kluba iz Radeč so bili tako organi-
zatorji kot tekmovalci.

BREŽICE – 12. aprila so se 
na rednem zboru zbrali čla-
ni in članice Strelskega klu-
ba Brežice ter zelo pozitiv-
no ocenili tekmovalno plat 
obdobja v času po zadnjem 
zboru. 

V tem času so njihove tekmo-
valke in tekmovalci osvojili 
kar pet naslovov državnih pr-
vakov ter lepo število drugih 
in tretjih mest, medtem ko se 
jim je naslov ekipnih pokalnih 
prvakov Slovenije letos za las 
izmuznil. Manj zadovoljni so 
bili s finančno platjo, saj jim že 
vrsto let kronično primanjkuje 
denarja za nakup novih špor-
tnih rekvizitov. Ker je bil zbor 
tudi volilni in ker se je doseda-
nji predsednik Ernest Sečen 
odločil, da je po 28 letih čas 
za slovo od vodilne funkcije, 
so navzoči izvolili nov uprav-
ni odbor. Za predsedniško kr-
milo bo prvič v 54-letni zgodo-
vini kluba poprijela ženska, in 
sicer Lidija Rus iz Globokega. 

Zadnja marčevska dneva je v 
Mengšu potekalo državno pr-
venstvo v streljanju z zračno 
puško in pištolo v desetmetr-
skih disciplinah. Posavski strel-
ci so domov prinesli kar deset 
odličij, od tega šest SK Breži-
ce, tri SD Marok Sevnica in eno 

Sečna zamenjala Rusova
SD Leskovec, skupaj so osvojili 
kar sedem državnih naslovov. 
Z zračno pištolo sta pri moških 
in ženskah zmagala Sevničana 
Blaž Kunšek in Mojca Kol-
man ter ponovila dosežek iz 
leta 2013. Prvo mesto so osvo-
jili še Anže Gmajnič (SK Bre-
žice, zračna pištola mladinci), 
Liam Kovačič, Domen Špan 
in Miha Janc (Marok Sevnica, 
zračna pištola kadeti ekipno), 
Pia Srpčič, Sara Ščuri in Lara 

Zorko (SK Brežice, zračna pi-
štola kadetinje ekipno), Pia 
Srpčič (zračna pištola kadeti-
nje) ter Matija Felicijan, Vid 
Štefanič in Timotej Sršen (SD 
Leskovec, zračna pištola pio-
nirji). Drugi mesti sta pripadli 
brežiški članski ekipi v posta-
vi Matej Krajnčič, David Rož-
man in Gregor Kuhar ter nji-
hovi klubski kolegici Sari Ščuri 
(zračna pištola kadetinje). Tre-
tja je bila Urška Gmajnič (SK 

Brežice, zračna pištola mladin-
ke). 13. aprila je na osrednjem 
slovenskem strelišču v Ljublja-
ni potekalo 2. državno prven-
stvo mešanih parov v mladin-
skih in članskih kategorijah. 
Med mladinci sta Brežičana 
Anže Gmajnič in Sara Ščuri 
osvojila drugo mesto, med čla-
ni sta bila Matej Krajnčič in Pia 
Srpčič sedma. 

 R. R., vir: SK Brežice

Gledalci na stadionu Ilirije v 
Ljubljani so v lepem vreme-
nu najbolj težko pričakovali 
13. vožnjo, v kateri so se po-
merili do tedaj še neporaženi 
Matej Žagar, Nick Škorja in 
Matic Ivačič, ki so zbrali po 
tri zmage, in Slovak Valkovič, 
ki je imel točko manj. Ivačič je 
tokrat dobro izkoristil pozici-
jo A in nekoliko slabši start fa-
vorita Žagarja ter z odločno, 
a dovolj varno vožnjo prehi-

tel tudi neposrednega tekme-
ca za naslov podprvaka Slove-
nije Škorjo. Najboljši trije so se 
pomerili ponovno v finalu, kjer 
je bil Ivačič dorasel svoji veli-
ki želji, da se revanšira za po-

Ivačičev revanš v Ljubljani
LJUBLJANA – Na drugi dirki za državno prvenstvo posameznikov v speedwayu je ponovno zmagal Matej Ža-
gar (AMTK Ljubljana), na drugo mesto se je uvrstil Krčan Matic Ivačič.

raz proti Škorji v Krškem. Tako 
je z drznim manevrom v zad-
njem ovinku prehitel tekmeca 
ter osvojil končno drugo mes-
to za Žagarjem, ki se je s tem 
že močno približal svojemu 18. 
naslovu državnega prvaka.

Letošnje državno prvenstvo v 
speedwayu je ponovno in že 
tretje leto zapored zelo osi-
romašeno, saj na njem nasto-
pa le peščica slovenskih vozni-
kov, ostala mesta organizatorji 
zapolnijo z gostujočimi vozniki 
iz bližnjih držav. Žal se to v Lju-
bljani ni zgodilo v celoti, zato 
smo na štartni listi našli samo 
14 voznikov, tako da so nekate-
re vožnje potekale le s po dve-
ma ali tremi tekmovalci. V mi-
nulih letih so gledalce na dirke 
za DP pritegnili predvsem dvo-
boji slovenskega prvaka Žagar-
ja s hrvaškim prvakom Juri-

co Pavlicem, zdaj tudi takega 
magneta ni več. Pozoren gle-
dalec prireditve v Ljubljani pa 
je lahko s toliko večjo nostalgi-
jo opazoval, da se precej moč-
na nekdanja speedway "ekipa" 
nahaja med organizatorji, saj 
sta bila na stezi Gregor Pin-
tar kot štarter in Aleš Kraljič 
na traktorju za pripravo ste-
ze, med drugim pa so imeli za-
dolžitve tudi Matic Voldrich, 
Nejc Malešič, Maks Grego-
rič, da o ostalih veteranih niti 
ne govorimo. Za nekoliko več 
optimizma za ljubitelje doma-
čega speedwaya sta s svojimi 
vožnjami poskrbela mlada vo-
znika Jernej Hriberšek iz Kr-
škega in komaj 14-letni Anže 
Grmek iz Ljubljane, ki je tok-
rat osvojil kar 7 točk. Sicer pa 
so bili rezultati dirke v Ljublja-
ni naslednji: 1. Žagar (AMTK 
Ljubljana), 2. Ivačič (AMD Kr-

ško), 3. Škorja (AMTK), 4. Vin-
centin (IT), 5. Valkovič (SLVK), 
6. Štojs (Lendava) itd. Tretja in 
zadnja dirka za slovensko DP v 
speedwayu bo 13. julija v Peti-
šovcih pri Lendavi.

Po videnem na veliko nedeljo 
v Ljubljani (in pred tem v Kr-
škem) se ljubitelji tega špor-
ta lahko vsaj tolažijo, da z vse 
boljšima Ivačičem in Škor-
jo nastaja solidna državna re-
prezentanca. Ta bi bila lahko še 
močnejša, če bi krški veteran 
Denis Štojs našel materialno 
podporo, s katero bi si zagoto-
vil primerno vzdržljivo opre-
mo, česar pa njegov trenutni 
klub (Lendava), glede na od-
poved motorja v ključnih tre-
nutkih dirke tako v Krškem kot 
v Ljubljani, očitno tudi ni.
Posavce in zlasti Krčane lahko 
veselijo nastopi Matica Ivačiča, 
ki se mu iz dirke v dirko poz-
na rutina z nastopov v poljski 
ligi, s tem pa se potrjuje pra-
vilnost odločitve za vrnitev na 
speedway steze po krajši pre-
kinitvi, ko je bila večina ljubite-
ljev speedwaya že prepričana, 
da je njegova tekmovalna pot 
končana. S tem Ivačič ne pri-
speva le k boljši bilanci svoje 
športne kariere, temveč daje 
tudi priložnost odgovornim za 
krški speedway, da ga vsaj poš-
teno oživijo, če ga že ne morejo 
vrniti na pota stare slave.

 S. Mavsar

Najboljši speedwayisti v finalu: Žagar, Ivačič, Škorja in 
Vincentin (foto: S. Mavsar)

Po uspehu v Ljubljani Matic 
Ivačič  toliko bolj upravičeno 
računa na povabilo za nastop 
na Veliki nagradi Slovenije 
(GP), ki bo v soboto, 1. junija, 
v Krškem.
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Namen projekta je: 
• krepitev javnozdravstvene vloge Zdravstvenega doma Brežice, 
• nadgradnja preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
• izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in 

mladostnike,
• izvajanje preventive kroničnih bolezni na primarni ravni 

zdravstvenega varstva ter uveljavljanje modela skupinskega 
pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju v lokalni skupnosti.

Ključni del projekta je bila vzpostavitev Centra za krepitev zdravja 
(CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu.

V okviru CKZ izvajamo individualna svetovanja in preventivne 
zdravstveno-vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in 
zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. V skrbi za kre-
pitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju se povezujemo z 
društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in 
vsemi, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja, pritegniti želimo so-
cialno šibke in druge ranljive skupine uporabnikov.

Zdravstveno vzgojne delavnice, ki jih izvajamo, so namenjene vsem, 
ki želijo izvedeti več o zdravem načinu življenja in dejavnikih, ki lah-
ko škodljivo vplivajo na zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni. 
Izvaja jih strokovno usposobljen interdisciplinarni tim, v katerega 
so vključene diplomirane medicinske sestre, kineziolog, psiholog 
in dietetik. Aktivnosti izvajamo v Centru za krepitev zdravja in lo-
kalni skupnosti. 

Center za krepitev zdravja Brežice je pridobil prostore na Nogome-
tnem stadionu v Brežicah, Cesta bratov Milavcev 18, ki jih je pre-
novila in opremila Občina Brežice (predavalnico, dve pisarni in te-
lovadnico), prav tako pa je Občina Brežice nabavila del obvezne 
opreme za izvajanje delavnic.

V Zdravstvenem domu Brežice so se za podporo izvajanju inte-
grirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti 
v zdravju vzpostavile: Strokovna skupina zdravstvenega doma za 
preventivo, Koordinativni tim za zdravstveno varstvo otrok in mla-
dostnikov, Preventivni tim za otroke in mladostnike posameznih 
šol in Koordinativni tim za zdravstveno varstvo odraslih.

Vzpostavili smo Lokalno skupino za krepitev zdravja po modelu 
skupnostnega pristopa v zdravstvenem domu, v katero so vklju-
čeni deležniki iz lokalnega okolja.

Dejavnost centra za krepitev zdravja pokriva naslednja pod-
ročja preventive: Program Priprave na porod in starševstvo (šola 
za starše), aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za 
otroke, mladostnike in njihove starše (družinska obravnava otrok 
in mladostnikov, ogroženih za kronično bolezen, povezano s pre-
hranjevalnimi in gibalnimi navadami), zobozdravstveno vzgojo in 
zdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike (vrtci, osnovne in sre-
dnje šole), program za Krepitev zdravja za odraslo populacijo (18 
vrst delavnic) ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja ne-
enakosti v zdravju za vse populacijske skupine.
 

Za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe zdravstve-
ni dom izvaja različne aktivnosti: odprta vrata za zdravje na lokaciji 
partnerjev iz socialnega sektorja in nevladnih organizacij, ki jih izva-
ja standardni tim za krepitev zdravja, dodatne preventivne obrav-
nave v patronažnem varstvu (obravnava novorojenčkov, dojenč-
kov in otročnic, posvetovalnice v krajevnih skupnostih, aktivnosti 
za spodbujanje neodzivnikov v državne presejalne programe), sa-
moocenjevanje zdravstvenega doma glede zagotavljanja enakosti 
v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin z načrtovanjem in izvajanjem 
ukrepov, izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih 
ukrepov zdravstvenega doma za osebe z gibalno in senzorično ovi-
ranostjo ter zagotovitev prisotnosti tolmača in /ali medkulturnega 
mediatorja pri izvajanju preventivnih obravnav.

Center za krepitev zdravja ima pomembno vlogo pri krepitvi zdrav-
ja in spremembi življenjskih navad pri posamezniku, z izvajanjem 
preventivnih aktivnosti želi vplivati na izboljšanje kazalnikov zdrav-
ja v lokalnem okolju.

Center za krepitev zdravja Brežice je sodeloval v glasovanju za 
naj projekt v okviru kampanje »EU projekt, moj projekt 2019«, 
v katerem je sodelovalo 60 različnih evropskih projektov. Pro-
jekt Centra za krepitev zdravja Brežice z naslovom »Krepitev 
zdravja za vse« je dobil največ glasov in zmagal.
 

Vabimo vas, da se udeležite naših aktivnosti, 
ki jih bomo izvajali v sredo, 15. 5. 2019. 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA BREŽICE 
V Zdravstvenem domu Brežice izvajamo evropski projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu 
in lokalni skupnosti«. Slogan projekta je »Krepitev zdravja – za vse«. Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

KDAJ? KAJ? KJE? IZVAJALEC

9.00–11.00 Testiranje telesne pripravljenosti starejših telovadnica Centra za krepitev zdravja Brežice, 
Cesta bratov Milavcev 18  kineziolog

9.00–10.00 Prezentacija nordijske hoje pred stavbo Centra za krepitev zdravja Brežice  dipl. m. s. 

9.00–11.00

Stojnica:
promocija Centra za krepitev zdravja,
predstavitev presejalnih programov, 
meritve krvnega tlaka,
meritve krvnega sladkorja,
svetovanja.

avla Zdravstvenega doma Brežice dipl. m. s.

9.00–17.00

Stojnica:
promocija Centra za krepitev zdravja, 
predstavitev presejalnih programov, 
meritve krvnega tlaka, 
meritve krvnega sladkorja, 
svetovanja.

pred stavbo Centra za krepitev zdravja Brežice  dipl. m. s. 

10.00 Predavanje:  Kako poskrbim za dobro duševno zdravje? predavalnica Centra za krepitev zdravja Brežice  psiholog

11.00–13.00
Delavnica: « Ali sem fit?« 
Izvajal se bo šestminutni test hoje, s katerim bomo preverili telesno 
pripravljenost udeležencev.

pred stavbo Centra za krepitev zdravja Brežice kineziolog,
dipl. m. s.

13.00–15.00 Merjenje telesne sestave pisarna št. 2 Centra za krepitev zdravja Brežice zdravnik, kineziolog

15.00–16. 00 Testiranje: Kaj o meni pove psihološki test?
(psihološko testiranje s podajo povratne informacije udeležencu) predavalnica Centra za krepitev zdravja Brežice psiholog

15.00–16.00
Igre mojih staršev:
vadba za  otroke 3. razredov  in njihove starše, ki so vključeni v 
»Družinsko obravnavo«

pred stavbo Centra za krepitev zdravja Brežice kineziolog

15.00–17.00
Stojnica:
»Skrite pasti v prehrani« 
(prikaz  vsebnosti sladkorjev, soli in maščob v prehrambnih izdelkih)

pred stavbo Centra za krepitev zdravja Brežice dipl. m. s. 

16.00–17.00 Igre mojih staršev:
vadba za učence 6. razredov in njihove starše pred stavbo Centra za krepitev zdravja Brežice  kineziolog

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB 17.00
PREPLET GLASBE, PLESA, POVZETKA CELODNEVNEGA DOGAJANJA IN NAGOVOROV

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT »KREPITEV ZDRAVJA ZA VSE«
Program aktivnosti Centra za krepitev zdravja Brežice, 15. 5. 2019

Z MINIBUSOM 
PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

izvajanje meritev, storitve informiranja in svetovanja na stojnicah – prostor dogajanja pred 
domom krajanov, ob slabem vremenu v prostorih doma krajanov; izvajalec TIM CKZ

RAZPORED VOŽENJ PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH:

16. 5. 2019
Čatež ob Savi  15.30–16.00
Krška vas  16.15–16.50
Velike Malence  17.00–17.35
Mrzlava vas  17.45–18.15
Cerklje ob Krki  18.30–19.00
Skopice  19.15–19.45

17. 5. 2019
Velika Dolina  15.30–16.00
Jesenice na Dolenjskem  16.15–16.45
Dobova  17.00–17.45
Kapele  18.00–18.30
Bizeljsko  18.45–19.30

20. 5. 2019
Šentlenart  15.30–16.00
Sromlje  16.30–17.00
Pečice  17.30–18.00
Križe  18.30–19.00

21. 5. 2019
Zakot, Bukošek, Trnje  15.30–16.00
Globoko  16.30–17.00
Pišece  17.30–18.00
Artiče  18.30–19.00
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BREŽICE – Članice Društva likovnikov Brežice so 9. aprila, 
povabile v avlo Upravne enote Brežice, kjer so se predstavi-
le na skupinski razstavi, poimenovani »Suha igla« – gre na-
mreč za grafiko. 

Po besedah predsednice Kristine Bevc grafiko obujajo v društvu 
že tretje leto in čeprav je zanimanja zaradi precej težke tehnike 
razmeroma malo, so tisti, ki so grafiko vzljubili, toliko bolj vztraj-
ni. »Po prvem letu čisto klasičnega linoreza pod mentorstvom li-
kovnega pedagoga Vlada Cedilnika, nato lani večbarvnega lino-
reza v kombinaciji z risbo in kolažem pod mentorstvom Alenke 
Venišnik smo letos preizkusili novo grafično tehniko, ko smo 
naredili prve odtise v tehniki suhe igle,« je pojasnila Bevčeva.
Mentorica Venišnikova je razložila, da sta doslednost in vztraj-
nost lastnosti, ki omogočata uspešno izvedbo začrtanega dela, 
ko je konec poplačan s čistim, kvalitetnim odtisom. »Suha igla je 
grafična tehnika globokega tiska, izvedena mehansko, kar pome-
ni, da je treba ročno praskati v bakreno, cinkovo ali aluminijasto 
ploščo, lahko si pomagamo tudi s plastičnimi ploščami – folijami 
ali pleksi steklom. V materiale razimo s posebnimi piramidasto, 
dvostransko ali koničasto zašiljenimi iglami, ki s pritiskom ra-
zijo v globino materiala. Ob ogreznini se pojavlja reliefna dvig-
njena hrapavina – brazda, kar je značilnost te tehnike,« je poja-
snila Venišnikova. Nato se prične odtiskovanje, kjer je treba biti 
vztrajen, da se doseže prava mera in mehkoba, ki jo tehnika nudi. 
Motivno je razstava precej razgibana, razgibanost pripisuje-
mo Kristini Bevc, Andreji Komočar, Mariji Kukovica, Špeli 
Osojnik in Alenki Venišnik. Z glasbo sta razveselila Lovro Za-
gmajster in Nikita Hvalc iz OŠ Bizeljsko, kjer je potekalo delo 
ustvarjalk, zato tudi zahvala ravnateljici šole Metki Kržan.
 N. J. S. 

Suha igla brežiških likovnikov

Kristina Bevc, Marija Kukovica, Andreja Komočar, Alenka 
Venišnik in Špela Osojnik
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9. maj, 19.00
Dan Evrope, obrazstavni program 
razstave Arheološka podoba v plaka�h 
Matjaža Vipotnika
Koncert dua Ana Vipotnik in Igor Leonardi in javno 
vodstvo po razstavi z avtorjema Mitjo Guš�nom in Jano 
Puhar

7. maj, 14. maj, 28. maj, 4. junij, 
16.00–18.00
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje

16. maj, 19.00
Posavski obrazi: Akad. prof. dr. Tatjana 
Avšič Županc: znanstvenica, častna občanka, prva 
posavska akademikinja

17. maj, 18.00
Cegu pod lonec, fižolček v naročje; gremo 
v Podbočje: v sodelovanju s Turis�čnim društvom 
Podbočje in turis�čnim podmladkom Osnovne šole 
Podbočje

18. maj, 10.00 – 18.00
Mednarodni muzejski dan
Muzeji kot kulturna središča; Prihodnost 
tradicije
10.00–18.00: prost vstop v muzej
10.00:  Javno vodstvo z Oži Lorber
14.00:  Javno vodstvo s Stanko Glogovič in 
 Majo Marinčič
16.00:  Javno vodstvo z Jano Puhar

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so svetovni dan knji-
ge in avtorskih pravic, ki ga praznujemo 23. aprila, že tradi-
cionalno obeležili s celodnevnim dogajanjem, ki ga je sicer 
malo okrnilo slabo vreme.

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic praznujemo od leta 1995 
na dan, ko sta leta 1616 umrla dva velikana svetovne književ-
nosti, Miguel de Cervantes in William Shakespeare. Temu pra-
zniku knjige posebno pozornost namenjajo tudi v krški knjižni-
ci pod geslom Podarimo knjigo in cvet. Za obiskovalce na ta dan 
namreč pripravijo knjižni bazar in podarjajo knjige, ki so jih iz-
ločili iz svoje zbirke, poleg tega pa še cvetove. Ta običaj izvira iz 
Katalonije, kjer je ta dan, god sv. Jurija, dan vrtnic, v Krškem pa 
podarjajo cvetove gerber, je povedala direktorica krške knjižni-
ce Urška Lobnikar Paunović. Dogajanje je bilo sicer predvide-
no zunaj, v mestnem parku pred knjižnico, a jim je zagodlo slabo 
vreme. Že nekaj let se pridružujejo tudi mednarodnemu gibanju 
Noč knjige, ki se je začelo leta 2012 na Hrvaškem. Tako je bila 
tudi krška knjižnica odprta do 20. ure, na mladinskem oddelku 
so pripravili pravljično urico z ustvarjalnico, dan pa so zaključi-
li s predavanjem slovensko-ameriškega fizika in zgodovinarja 
dr. Stanislava Južniča o Valvasorju. Obiskovalcem je na polju-
den način predstavil manj znano plat Janeza Vajkarda Valvasorja 
(1641–1693), ki je kot prvi Kranjec postal član ugledne angleške 
ustanove – Kraljeve družbe. Zanimivo je tudi, da je z Valvasorjem 
veliko sodeloval znani angleški fizik in astronom Edmond Hal-
ley, danes znan po Halleyevem kometu. Valvasor je bil v precej-
šnji meri samouk, zato je bilo njegovo znanje latinščine slabše, 
kot bi pričakovali od znanstvenika in humanista njegovega for-
mata. Predvideno je bilo tudi opazovanje nočnega neba, a je za-
radi oblačnosti odpadlo.
 P. P.

Praznovali svetovni dan knjige

V knjižnici so obiskovalcem podarjali knjige in cvetove.

Razstava je nastala v sode-
lovanju z Muzejem sodobne 
umetnosti Republike Srbske 
iz Banja Luke in Zgodovinskim 
muzejem Bosne in Hercegovi-
ne iz Sarajeva. »Gre za projekt 
uokvirjanja del iz zbirke Zgo-
dovinskega muzeja Bosne in 
Hercegovine, ki so na novo, so-
dobno reinterpretirana v no-
vem kontekstu,« je o razstavi, 
na kateri je na ogled 87 por-
tretov bosansko-hercegovskih 
narodnih herojev, povedal di-
rektor kostanjeviške galerije 
Goran Milovanović. Pri tem 
je zelo pomemben prostor, v 
katerem so razstavljena dela. 
Prvotno je bila razstava od-
prta 29. novembra lani v mu-
zeju v Banja Luki, ki se naha-
ja v nekdanji stavbi železniške 
postaje, kjer je imela 'dvotir-
na' linearna postavitev doda-
ten simbolni pomen. Nekdanja 
samostanska cerkev je pov-
sem drugačen razstavni pros-
tor. »Tukaj je skupina Irwin po-
skušala ujeti duh prostora in 
dela vpeljati v njegovo kono-
tacijo,« je dodal Milovanović, 
zato kostanjeviška postavitev 
skupaj z ambientom prostora 
deluje kot celostna umetnina. 

Narodni heroji kot kvazisvetniki
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so 26. aprila v nekdanji samostan-
ski cerkvi odprli eno osrednjih razstav letošnjega leta – mednarodno razstavo IRWIN: Was ist Kunst Bosna 
in Hercegovina / Heroji 1941–1945. Galerija s tem nadaljuje sodelovanje v mednarodnih projektih. 

Razstavo spremlja tudi obse-
žen katalog.

Zgodovina umetniške skupi-
ne Irwin, v kateri sodelujejo 
Dušan Mandič, Miran Mo-
har, Andrej Savski, Roman 
Uranjek in Borut Vogelnik, 
sega v leto 1983, ko se je zače-
lo spontano sodelovanje med 
mladimi umetniki, ki so bili vsi 
pripadniki takratne punk in 
grafitne scene v Ljubljani. Že 
vrsto let delajo serijo projek-
tov z imenom Was ist Kunst, za 
katero so značilni močno pou-

darjeni okvirji. »Za vsa dela je 
značilen t. i. retrokoncept, to-
rej izhajanje iz del drugih av-
torjev, iz neke zgodovine, ki 
je naša galerija, iz katere čr-
pamo,« je povedal član skupi-
ne Andrej Savski. Pri projektu 
Was ist Kunst Bosna in Herce-
govina / Heroji 1941–1945, 
ki je začel nastajati leta 2011, 
so v depoju sarajevskega zgo-
dovinskega muzeja prvič vi-
deli 'socrealistične' portrete 
vseh narodnih herojev Bo-
sne in Hercegovine, približ-
no istih dimenzij, iz obdobja 

neposredno po drugi svetov-
ni vojni, narejenih po naroči-
lu takratnih oblasti. Soočenje z 
deli, ki so skozi žalostno zgo-
dovino Sarajeva zadnjih let do-
živela tudi precejšnje poškod-
be, je v sebi nosilo tako močan 
simbolni naboj, da je kmalu za-
čela zoreti nova zgodba znot-
raj znanega cikla Irwinov. Tudi 
Savski je izpostavil pomen raz-
stavnega prostora: »V prosto-
ru te desakralizirane cerkve se 
da videti, kako ti heroji dobijo 
neko kvazisvetniško dimenzijo. 
Majhne, subtilne razlike, ki se 
pojavljajo ob postavitvi v dru-
gačnem kontekstu, so za nas iz-
jemnega pomena, to iščemo.«

Kostanjeviška galerija se že 
nekaj let povezuje v evrop-
skem prostoru. Tako so sode-
lovali pri projektih z Muzejem 
moderne umetnosti iz Celov-
ca, Muzejem sodobne umetno-
sti v Zagrebu, češkim muze-
jem GASK iz Kutne Hore (letos 
bodo tam gostovali z razstavo 
Obrazi ekspresionizma), letos 
pa z Umetniško galerijo BiH 
iz Sarajeva in zdaj še z dvema 
ustanovama iz BiH.
 Peter Pavlovič

Trije od članov skupine Irwin (Roman Uranjek, Andrej Savski 
in Dušan Mandič) pred postavitvijo portretov v nekdanji 
kostanjeviški samostanski cerkvi

BRESTANICA, RAKA – V pričakovanju največjega krščanskega 
praznika so člani Društva Naša pesem iz Brestanice 12. in 13. 
aprila izvedli predvelikonočna koncerta postnih pesmi v bresta-
niški baziliki Marije Lurške, kjer se je izvajalcem pridružil tam-
kajšnji Otroško-mladinski župnijski zbor, dan kasneje pa v cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki, kjer je koncert popestrila še domača mo-
ška zasedba Lavrencij. Ob orgelski in klavirski spremljavi Jerne-
ja Fabijana so Marko Železnik, Anja Žabkar, Jure Klenovšek, 
Klemen Šterk in Anja Kozinc odpeli 14 pesmi.
 B. M./vir: M. Kranjec, foto: A. M. 

Koncert postnih pesmi

Pevci društva med nastopom v Brestanici z zborom v ozadju
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Torek, 30. 4.

• od 16.00 dalje na vaškem 
igrišču na Skopicah: 13. 
Prvomajanje na Skopicah 
– kmečke igre, nogometna 
tekma, prižig kresa, zabava 
z ansamblom Trio Fakini

• ob 17.00 na mostu prijatelj-
stva Kunšperk – Gmajna: 14. 
mednarodno prvomajsko 
srečanje 

• ob 18.00 pri lovskem domu 
na Trški gori: 35. tradicio-
nalno prvomajsko kresova-
nje

• ob 18.00 pri kozolcu v Piše-
cah: tradicionalno postavlja-
nje mlaja

Sreda, 1. 5.

• ob 7.00 v mestnem jedru 
Brežic: prvomajska budnica

• ob 11.00 pri lovskem biva-
ku na Planini nad Podboč-
jem: prvomajsko srečanje 
ob prazniku dela s kultur-
nim programom

• ob 11.00 na jasi pri Sv. Vidu 
nad Čatežem ob Savi: tradici-
onalno prvomajsko srečanje 

• ob 11.00 pri Tončkovem 
domu na Lisci: tradicional-
no prvomajsko srečanje s 
proslavo in zabavnim pro-
gramom

• ob 19.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: kvali-
fikacijska dirka za evropsko 
prvenstvo posameznikov v 
speedwayu

Četrtek, 2. 5.

• ob 10.00 na Orehovem: 
start 28. gorskega teka na 
Lisco

• ob 18.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: nogo-
metna tekma 30. kroga Prve 
lige med NK Krško in NK Ru-
dar Velenje

Sobota, 4. 5.

• ob 7.30 izpred Pekarne 
Vrhovo: 5. Stanetov pohod 
na Lovrenc

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

kam v posavju
otvoritev razstave Društva 
likovnikov Brežice »V druž-
bi akrila«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: gledališka predstava 
»Zasebno življenje« v izved-
bi KD Drugi oder

Četrtek, 9. 5.

• ob 17.00 v brestaniški knji-
žnici: pravljična urica

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
IzBRANO s Primusom – OS-
REČKI za ženske, ki tečejo z 
dolgovi (v sodelovanju z Za-
ložbo Primus)

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: dan Evrope – 
koncert dua Ana Vipotnik 
in Igor Leonardi ter javno 
vodstvo po razstavi Arheo-
loška podoba v plakatih Ma-
tjaža Vipotnika z avtorjema 
razstave Mitjo Guštinom in 
Jano Puhar

Petek, 10. 5.

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Vokalne skupi-
ne Solzice

• ob 20.00 v Športnem domu 
Sevnica: slovesna obeležitev 
150. obletnice slovenskega 
tabora v Sevnici 1869–2019

Sobota, 11. 5.

• od 8.30 dalje na Lisci: Kolo 
fest Sevnica 2019 – MTB te-
čaj, električna kolesa, delav-
nica, vodeni MTB izlet

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

• ob 9.00 izpred kozolca v Pi-
šecah: 15. pohod po spomin-
ski poti dr. Slavka Sušina

• ob 9.00 izpred restavracije 
Štefanič v Brežicah: vodeni 
sprehod ob reki Savi z Bran-
kom Brečkom

• ob 10.00 pri pletenki v Tr-
žišču: pohod Azaleja Vrhek

• ob 10.00 pri cerkvi sv. Mo-
horja v Črneči vasi: pohod 
po uskoški poti

• od 10.00 do 12.00 na plo-
ščadi pred MC Krško: Zele-
menjava – izmenjava sadik, 
semen, izkušenj ...

• od 14.00 dalje pred lovskim 
domom Kapele: jurjevanje v 
Kapelah

• ob 15.20 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 32. kroga Prve lige 
med NK Krško in NŠ Mura

• od 17.00 do 21.00 v sej-
ni sobi A Občine Krško: 
brezplačna delavnica na 
temo »Ribolov na sladkih 
vodah« (tudi 12. 5., 17. 5. in 
18. 5.)

• ob 19.30 v KD Krško: absur-
dna komedija »Strašni star-
ši«, za zeleni abonma in iz-
ven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer in koncert 
»Live saturday night // 3D 
prasci« 

Nedelja, 12. 5.

• ob 11.00 pri stadionu Ma-
tije Gubca Krško: tabor SLS 
(več na str. 2)

Ponedeljek, 13. 5.

• ob 18.00 v KD Krško: igrana 
predstava za otroke »Škrat 
Kuzma dobi nagrado«, za ru-
meni abonma in izven

• od 18.00 do 21.00 v raču-
nalnici MC Brežice: delav-
nica »Naredi sam: digitalni 
marketing«

Torek, 14. 5.

• ob 10.00 v dvorani MC Bre-
žice: delavnica »Dajmo soli-
darnosti zagon«

• od 16.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Znanje in veščine iz depo-
ja 3: rezbarjenje –  delavni-
ca »Spoznavanje drevesnih 
vrst in rezbarjenje«

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno preda-
vanje dr. Janka Božiča pred 
obeležitvijo 20. maja, sve-
tovnega dneva čebel »Niso 
mi všeč samo kranjske siv-
ke, so tudi take, ki ne pika-
jo…«, vstop prost

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: zaključni dogodek z 
razglasitvijo Naj prostovolj-
ca in Naj prostovoljske or-
ganizacije leta 2018 v obči-
ni Krško

• ob 19.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: evropski 
večer z Lojzetom Peterletom

Sreda, 15. 5.

• od 9.00 do 12.00 na plošča-
di pred Kulturnim domom 
Krško: Parada učenja 2019 
– dan učečih se skupnosti 
(program na str. 21)

• od 9.00 dalje v Centru za 
krepitev zdravja (prostori 
nogometnega stadiona Bre-
žice): celodnevni program 
aktivnosti Centra za krepi-
tev zdravja, ob 17.00: za-
ključna prireditev (program 
na str. 23)

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Manje 
Ostrelič »Čustva«

MC Brežice: sobotni živ žav – 
poslikava kamenčkov

• ob 9.00 s Trga v Brestanici: 
pohod po poti trapistov

• ob 9.00 v Boštanju: pohod 
po naravoslovni poti Azale-
ja Boštanj

• ob 10.00 pri gostišču Al-
legro v Brestanici: likovno 
srečanje »Ex-tempore Raj-
henburg 2019«

• ob 18.00 v Hostlu Gabronka 
v Bistrici ob Sotli: predstavi-
tev Hostla Gabronka

• ob 22.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: 50 let Ra-
dia Študent – koncert zasedb 
Dubzilla in Kraški solisti

Nedelja, 5. 5.

• ob 8.00 v Sevnici: pohod po 
Ovnovi poti

• ob 17.00 v Domu krajanov 
Sromlje: prireditev »Poz-
drav pomladi«, nastopajo: 
Ljudski pevci Sromlje, MoPZ 
Sromlje, Ljudske pevke Pu-
šeljc, Dečki iz Zibke, Do-
bovski pevci, FS KD Franc 
Bogovič Dobova ter David 
in Matic Bratanič

Ponedeljek, 6. 5.

• od 15.00 do 17.00 v ovalni 
sobi MC Brežice: MC sveto-
valnica za mlade

• od 18.00 do 21.00 v raču-
nalnici MC Brežice: delav-
nica »Naredi sam: digitalni 
marketing«

Torek, 7. 5.

• od 16.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Znanje in veščine iz depo-
ja 3: rezbarjenje –  delavni-
ca »Spoznavanje drevesnih 
vrst in rezbarjenje«

• od 16.00 do 19.00 v prosto-
rih LIJAmedie (VGC Posavje, 
CKŽ 44): delavnica animi-
ranega filma z Leonom Vid-
marjem

Sreda, 8. 5.

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 

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

Jean Cocteau: Strašni starši
absurdna komedija

za Zeleni abonma in izven
sobota, 11. 5., ob 19.30 uri

Svetlana Makarovič:
Škrat Kuzma dobi nagrado

igrana predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven
ponedeljek, 13. 5., ob 18. uri

Filmski dogodek:
Zgodovina ljubezni

projekcija �lma in
pogovor z režiserko

četrtek, 23. 5., ob 19. uri

Florian Zeller: Resnica
komedija

za Zeleni in Modri abonma
petek, 31. 5., ob 19.30 uri

KRŠKO – V zadnjem obdobju so 
v Valvasorjevi knjižnici pripra-
vili že več potopisnih predavanj 
domačih popotnikov. Tako so 9. 
aprila s Krčanko, novinarko in 
popotnico Tamaro Vonta, ki ji 
je blizu špansko govoreči pros-
tor, potovali po živahni Argenti-
ni. S predavateljico, ki je praktič-
no na poti vsak dan, saj se vozi 
na delo v Ljubljano, so se pred leti že odpravili na pot po Cami-
nu. Tokrat je v navdušujočem predavanju obiskovalce popeljala 
na zanimivo popotovanje po barviti Argentini, ki bo, kot je de-
jala, za vedno ostala v njenem srcu in bi jo v prihodnosti z vese-
ljem ponovno obiskala. To je prostrana dežela odprtih in prija-
znih ljudi, tanga, kvalitetnih vin, številnih naravnih, kulturnih in 
zgodovinskih znamenitosti. Ustavila pa se je tudi v »evropskem« 
Buenos Airesu in ob velikem pomenu nogometa v Argentini, saj 
od tu izhaja sloviti nogometaš Lionel Messi, nad katerim je nav-
dušen tudi njen mož in sopotnik na tej poti. 
 P. Brenčič, foto: M. Mirt

'Potovali' s Tamaro Vonta

Tamara Vonta

PODBOČJE – Vokalna skupina Mavrice iz Podbočja je 30. 
marca v Kulturnem domu Podbočje pripravila letni kon-
cert, naslovljen »Pustite nam naš svet«. Na njem je desete-
rica »mavric«, Katarina Štefanič Rožanec, Iris Vrhovšek, Jas-
mina Vučič, Katja Petretič, Tatjana Žnideršič, Metka Jurečič, 
Anja Strgar, Mija Vrhovšek, Maja Kralj in Bernarda Horvati-
ček, obudila spomina na otroška leta ter risanke in tako mla-
dinske kot druge filme, ki so zaznamovali ne le njihovo, am-
pak tudi otroštva številnih poslušalcev koncerta. Podboške 
pevke je spremljal komorni band »Od daleč lepši«. P. P.

KRŠKO – V Galeriji Krško je 
bila 5. aprila otvoritev fo-
tografsko-zvočne prostor-
ske postavitve razstave 
Ljubljančanke Irene Jurca 
»Privid življenja«. 

»Privid življenja z minimali-
stičnim prikazom avtoričine 
ideje gledalca popelje v vizu-
alno in avditivno meditativ-
no izkušnjo, skozi katero lah-
ko gledalec ponovno premisli 
o sebi, svetu in svoji vlogi v 
njem,« je v nagovoru zbra-
nim dejala kustosinja razstave 
Nina Sotelšek. Irena Jurca o 
svojih delih meni, da s pomoč-
jo fotografske podobe razisku-
je razmerje med intimnim do-
življanjem sveta in zunanjo 
družbeno stvarnostjo. Nekaj 
besed je dodala še direktorica 
Kulturnega doma Krško Darja 

»Privid življenja« v Galeriji Krško

Planinc, razstavo pa je odpr-
la direktorica krške občinske 
uprave Melita Čopar. 
Sotelškova je v pogovoru na-
nizala še nekaj zanimivosti v 
povezavi z letošnjimi razsta-
vami v krški Galeriji: »Naključ-
no se bo letos zvrstilo žensko 
leto, kjer bodo avtorice reali-
zirale svoje umetniške projek-
te in pokazale razmišljanje o 

svetu s svojim ženskim pogle-
dom. Nocojšnja razstava, ki bo 
odprta do 24. junija, je prva v 
tem nizu. Septembra bosta 
skupaj svoja dela postavili na 
ogled grafičarki Nataša Mir-
tič in Vesna Drnovšek. V okto-
bru bomo s tretjo razstavo Na-
taše Skušek in Mojce Grmek 
zaključili galerijsko razstavno 
leto.«  M. Hrvatin

Z otvoritve razstave, prva z desne avtorica Irena Jurca
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Barbara Škaler, Spodnji 
Stari Grad – dečka,

• Janja Geršak, Arnovo selo 
– deklico,

• Maja Senica, Krška vas – 
deklico,

• Barbara Duhanič, Gazice – 
deklico,

rojstva • Maja Žičkar, Krška vas – 
dečka,

• Janja Polutnik, Zagaj – 
deklico,

• Drita Xhekiqi, Gllogovc 
(Kosovo) – deklico,

• Helena Pertinak, Veliki 
Dol – deklico,

• Renata Podpečan, 
Župelevec – dečka,

• Svjetlana Mišković, 
Čečovje – dečka.

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

Valentina Sučevac iz Horvatov (Hrvaška) in Tadej Šetinc 
iz Sel pri Dobovi, 6. oktober 2018, Beter (Hrvaška) (foto: 
Format studio)

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!

GLOBOČICE – V krogu druži-
ne je obeležila svoj 90. roj-
stni dan Marija Tomše iz Glo-
bočic, po domače Martinova 
mama. 

Ob jubileju je slavljenki v ime-
nu Občine Brežice voščila 
pod županja Katja Čanžar in 
ji izročila priložnostno darilo. 
Voščilom so se pridružili tudi 
predstavniki KS Mrzlava vas in 
predstavnice krajevne organi-
zacije Rdečega križa, za poseb-
no presenečenja pa so poskr-
bele Ljudske pevke Žejno pod 
vodstvom Antonije Zaniuk.

Tole so o svoji mami, stari 
mami in prababici zapisali nje-
ni domači: Marija Tomše se je 
rodila v družini Barbič v Šutni 
kot peta od devetih otrok. Pri 
rosnih šestih letih se je pre-
selila na kmetijo svojega stri-
ca, ker je njen oče kovač težko 
vzdrževal tako številčno dru-
žino. Marija je na stričevi kme-
tiji opravljala vsa, tudi moška 
dela, saj je primanjkovalo de-
lovne sile. Po 25. letu je Mari-
ja zapustila stričevo kmetijo 
in šla služit kruh v Ljubljano, 
kjer se je zaposlila kot gospo-
dinjska pomočnica pri takrat 
najbolj znanem in priznanem 
onkologu v Ljubljani, dr. Šavni-
ku. Velikokrat je kuhala za nje-
gove prijatelje in obiskovalce, 
pomembneže takratnega časa. 
Družina dr. Šavnika jo je zelo 
cenila in spoštovala, omogoči-
li so ji kuharske tečaje na viso-

90 let Marije Tomše iz Globočic

ki ravni in tudi zanjo je bilo to 
eno od lepših obdobij življenja. 
Leta 1964 je spoznala bodoče-
ga moža Jožeta in se po poro-
ki preselila na njegovo kme-
tijo v Globočice. Rodili so se 
jima štirje sinovi, ki sta jih uči-
la poštenosti, delavnosti in lju-
bezni do rodne zemlje. Marija 
je vdova že 17 let, razveseli se, 
kadar se ob družinskih slavjih 
zberejo vsi štirje sinovi z dru-
žinami, rada je v družbi vnu-
kov in tudi pravnukov. Kljub 
bolezni in starosti slavljenka 
Marija še vedno rada priskoči 
na pomoč v kuhinji, veliko bere 
in če le zmore obišče nedeljsko 
mašo v farni cerkvi na Čatežu.

Njeni domači pravijo, da redno 

spremlja smučarske skoke in 
drži pesti za brate Prevc. Se-
danji gospodar na kmetiji, njen 
najstarejši sin Franc, poudar-
ja, da je bila odločitev mame 
Marije, da zapusti lagodno živ-
ljenje v Ljubljani in se primoži 
na Martinovo kmetijo zelo po-
membna. Na kmetijo sta tak-
rat prišli dve skrbni in pridni 
roki, prihajali so otroci, skupaj 
so postavili na noge uspešno 
kmetijo, še vedno jo zanimajo 
tekoča dela in razne investicije 
na kmetiji. Domači so hvaležni 
za tako mamo in njeno življenj-
sko načelo, da se skromno, de-
lovno, pošteno in z božjo po-
močjo premaga marsikaj.

 Vir: Občina Brežice

Jubilantka Marija Tomše s podžupanjo in predstavniki KS 
Mrzlava vas ter krajevne organizacije RK

SEVNICA – V prostorih Srednje šole Sevnica je 13. aprila po-
tekal zaključek dvomesečne delavnice praktičnega usposa-
bljanja za ličenje in nego obraza, ki ga je vodila mojstrica li-
čenja Sanja Lakner.  

V želji, da bi bile pripadnice nežnejšega spola vedno lepo naliče-
ne, njihova koža pa po odstranjenih ličilih ustrezno negovana, je 
Sanja Lakner s Senovega dva meseca vodila delavnico ličenja. 
Delavnica je bila brezplačna, saj je potekala v okviru projekta 
Munera 3, ki sta ga sofinancirali Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada, izvajalec je bil ŠC Krško-
-Sevnica. »Celoten projekt je obsegal 50 šolskih ur in je zahteval 
80-odstotno prisotnost. Prve ure našega skupnega druženja smo 
namenili teoriji, in sicer razlagi o nanosu ličil za različne prilož-
nosti. Posebno pozornost smo namenili tudi negi kože, ker na 
slednje pogosto pozabljamo. Teoretičnemu delu, ki je potekal v 
prostorih srednje šole v Krškem, je sledil praktični del. Ta je po-
tekal v učilnici za praktični pouk v sevniški srednji šoli, kjer je 
imela vsaka udeleženka svoj stol, ogledalo in pripomočke za li-
čenje,« je opisala potek usposabljanja posavska mojstrica liče-
nja. Mnenje o poteku delavnice sta nam zaupali tudi dve udele-
ženki. »Za projekt me je navdušila moja sestra dvojčica in sem 
izredno navdušena. V delavnico sem prišla že z nekim osnovnim 
znanjem ličenja, ki sem ga zelo lepo nadgradila. Upam, da bo sle-
dilo nadaljevanje,« je povedala Bojana Kostrevc iz Litije. Ena-
ko navdušena je bila tudi Monika Bizjak iz Krškega, ki je med 
drugim pohvalila še prostore, ki so bili primerni za ustvarjalno 
druženje; pohvalila je tudi predavateljico, ki je bila zelo srčna. 
 S. Radi

Ličenje in nega obraza 

Udeleženke dvomesečne delavnice ličenja si želijo nadaljeva-
nje usposabljanja.

2019

www.kstm.si

DELAVNICA
9.30 - 12.30

Predstavitev projekta Ride&Bike in 

strategija razvoja turizma v Sevnici

Zakonski okviri in omejitve gibanja v naravi s kolesi ter 

umeščanje mreže turno kolesarske poti v Sloveniji

Trženje gorskega kolesarstva kot turističnega produkta in 

primera dobre prakse - Kranjska gora in Novo mesto

Potek umeščanja in izgradnje namenske kolesarske poti z Lisce

8.30 - 17.00

Predstavitev E-koles z možnostjo brezplačne testne vožnje

ELEKTRIČNA KOLESA

8.30 - 13.00
za otroke in odrasle

Prijave zbiramo do 3.5.2019 na /kolo-fest-2019.htmlwww.kstm.si

MTB TEČAJ

11. MAJ
LISCA

SEVNICA

VODENI 
MTB IZLET

14.00 - 17.00

Zbirno mesto: Lisca - Tončkov dom 

udeležba je brezplačna

Izvajalec: Kolesarsko društvo Sevnica
Organizator: KŠTM Sevnica

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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prejeli smopo sledeh naše dediščine

SENOVO – Potem ko smo vam iz zbirke starin pri Franko-
vičevih v Dolšcah predstavili vezenino za velikonočni čas, 
smo se tokrat odpravili k zbiratelju Antonu Petroviču na 
Senovo. Slednji ima bogato zbirko rudarskih eksponatov, 
ki pričajo o nekdanji, več kot 200-letni premogovni de-
javnosti v kraju, ki je vplivala tako na način življenja kot 
sam razvoj kraja.

Za predstavitev v rubriki Po sle-
deh naše dediščine smo izbra-
li rudarsko uniformo in železno 
paradno palico, v obeh prime-
rih pa gre za statusni simbol. 
Rudarskega uniforma ni bila 
samoumevni kos oblačila, pravi 
Anton Petrovič, temveč si jo je 
moral rudar zaslužiti oz. v naj-
več primerih prigarati z udarni-
škim delom, nakar mu jo je, praviloma na predlog nadzornika, 
kupila uprava. Slavnostno oblačilo so nosili rudarji predvsem 
ob praznikih, denimo 4. decembra ob godovanju zaščitnice ru-
darjev sv. Barbare in na praznik rudarjev 3. julija, nekateri so 
si jo nadeli tudi za udeležbo na delavskih zasedanjih ali drugih 
z rudarjenjem povezanih uradnih ali svečanih priložnostih. Na 
črnem rudarskem suknjiču – poleg tega so bili sestavni del uni-
forme še hlače, kapa in bele rokavice – izstopa 28 zlatih gum-
bov, kar predstavlja starost sv. Barbare ob njeni smrti, vanje pa 
je odtisnjen po celem svetu uveljavljen rudarski znak – kladivo 
in dleto, ki ponazarja odkopni orodji. 
Še neprimerno redkejšo opravo rudarja pa je predstavljala pa-
radna palica ali 'spazierstock', kakor so jo imenovali. 100 cm 
dolga železna palica prvotno izvira iz nadzorniške palice, ki so 
jo 'štajgerji' (nadzorniki) v jami uporabljali za preverjanje po-
tencialnih zruškov oz. za obtrkavanje, preverjanje trdnosti tra-
mov, stropov in sten jaškov, kasneje je palica, prav tako z vkova-
nim rudarskim grbom, predstavljala imetnikov visok statusni 
simbol. Petrovič je paradno palico, ki datira iz obdobja med 1. 
in 2. sv. vojno, sicer pridobil na Senovem, vendar pa osebno ni 
prepričan, da tudi dejansko izvira iz senovskega rudnika oz. 
imetnika s Senovega ali je bila zgolj v kraj prenesena ob kakšni 
priložnosti, saj so zelo redke in so jih praviloma posedovali po-
samezniki v bogatejših rudnikih, kot sta denimo Idrija in Meži-
ca.  B. Mavsar

posavje telovadi za zdravje

Postali so prava skupnost

BREŽICE – Najštevilnejša vad-
bena skupina v Posavju je bre-
žiška skupina Društva Šola 
zdravja, ki je 1. junija 2016 v 
posavski regiji zaorala ledi-
no s polurno jutranjo vadbo 
po metodi 1000 gibov. Vod-
ja brežiške skupine Ana Ku-
pina pripoveduje, da je čla-
nov društva, ki so že od daleč 
prepoznavni po svojih oran-
žnih opravah, okoli 50, redno 
pa jutranjo vadbo prakticira 
malo manj kot 40 (najstarejši 
je letos dopolnil 89 let). Brež-
iška skupina ima deset uspo-
sobljenih vaditeljev, ena od teh 
ima ob sredah tudi popoldan-
sko vadbo po metodi 1000 gi-
bov v MC Brežice. Vaditelji se 

pod strokovnim vodstvom Er-
nesta Sečna sestajajo enkrat 
na mesec. Člani se ne družijo 
samo ob jutranji vadbi pred 
športno dvorano (v primeru 
dežja jim Zavod za šport omo-
goča vadbo v balonu), ampak 
gredo skupaj tudi na kavo, ho-
dijo na daljše in krajše poho-
de itd. Kot enega od ciljev so 
si zadali, da bi bile skupine 
»oranžnih« v vsaki posavski 
občini, trenutno je nima samo 
še Bistrica ob Sotli. Na pobu-
do brežiške skupine so na-
stale tudi vadbene skupine v 
Sevnici, Brestanici, Senovem 
in Vidmu. Kot razlaga Kupino-
va, se trudijo, da bi se skupi-
ne vadečih izoblikovale v vsaki 
krajevni skupnosti v brežiški 
občini, zaenkrat so bili uspeš-

ni le v Dobovi (več o tej sku-
pini v eni od prihodnjih šte-
vilk). »Postali smo ena taka 
prava skupnost, in če neko-
ga nekaj časa ni, ga že pogre-
šamo,« priznava sogovornica, 
Sečen, njen namestnik, pa se 
kar malo pohvali, da so skupi-
na z največjim številom moš-
kih (trenutno jih je 11). Njihov 
dolgoročni cilj je, da bi na po-
doben način zjutraj vadili tudi 
učenci pred šolami. »Menim, 
da bi bili posledično njihovi 
rezultati boljši, lažje bi potem 
prenašali tistih šest, sedem ur 
sedenja,« ob tem pravi Kupi-
nova, Sečen pa doda: »Te vaje 
prinašajo veliko korist telesu, 
tako fizično kot mentalno.«

  R. R.

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2019/2020, ki bo v soboto, 25. maja 2019,  
ob 9. uri v dvorani Glasbene šole Krško.

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

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

 Ravnatelj�Mitja�Režman,�prof.,�l.r.

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

Rdeči križ Slovenije s svojimi 56 območnimi združenji je kot na-
cionalni organizator krvodajalstva, na področju katerega ima 
tudi javna pooblastila, prvo prostovoljno, anonimno in neplača-
no krvodajalsko akcijo izvedel 9. marca 1953. Od tedaj naprej je 
v Sloveniji krvodajalstvo preraslo v pravo solidarnostno gibanje, 
ki temelji na največjih in najpomembnejših vrednotah.
Območno združenje Rdečega križa Krško se kot glavni organi-
zator krvodajalske akcije, ki je potekala 11. in 12. 4. 2019 v Kr-
škem, iskreno zahvaljuje vsem krvodajalkam in krvodajalcem za 
tako številčen obisk. Prisrčna hvala, ker ste darovali delček sebe 
kar 380-krat ter s tem omogočili sodobno zdravljenje, ohranjanje 
življenja in zdravja, s tem pa boljše življenje sočloveku.
Hkrati se zahvaljujemo vsem tistim, ki prispevate, da vir varne 
krvi v Sloveniji ne presahne, vsem podjetjem, ki razumejo po-
men krvodajalstva in zaposlenim omogočajo udeležbo na krvo-
dajalskih akcijah, šolam, ki pomagajo krepiti zavedanje o pome-
nu krvodajalstva in mlade spodbujajo k odločitvi za darovanje 
krvi pa tudi medijem, ki brezplačno poročajo in s tem širijo za-
vedanje o krvodajalskih akcijah med splošno javnost.
Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
 Območno združenje Rdečega križa Krško

Hvala, ker ste darovali delček sebe 
Zadnjo marčevsko noč sem začutil v trebuhu hudo bolečino. Mis-
lil sem, da je verjetno kakšen bacil in da bo zjutraj boljše. Ker so 
bile tudi pri kosilu  bolečine zmeraj hujše, sem šel na urgenco v ZD 
Krško. Zdravnica mi je dejala, da to niso bolečine v trebuhu in me 
je z napotnico poslala na urgenco v bolnišnico Brežice, kjer me je 
sprejela dr. Jana Orožen. Po opravljenih izvidih mi je dejala, da 
imam hudo vnetje in da je potrebna takojšnja operacija slepiča.
Prvi dan po operaciji sem bil precej slaboten. Drugi in tretji dan 
se je stanje počasi izboljševalo in na viziti mi je dežurni zdravnik 
dejal, da bom šel verjetno v petek domov. Njegovih besed sem bil 
zelo vesel, saj sem imel ta dan rojstni dan. Po večerji pa se je zgo-
dila katastrofa. Iznenada sem kihnil (v vseh 12 dneh samo ta dan) 
in rana se mi je odprla. Sestra je poklicala dva kirurga, ki sta se od-
ločila, da bo čez šest ur potrebno šivanje notranjih šivov. O presta-
nih bolečinah ne bom pisal, ker se jih enostavno ne da opisati. Is-
tega dne popoldne so mi zašili še zunanje šive.
Zakaj sem to napisal? Samo en razlog je. Tako prijazno osebje, kot 
sem ga doživel na lastni koži, lahko doživiš samo v sanjah. Za moje 
nesrečno kihanje nisem slišal nobenega očitka. Sestre so imele ved-
no lepo besedo za vsakega bolnika. Imel sem občutek, da bi prej za-
del sedmico na lotu, kot pa videl slabe voljo sestre. Še enkrat hva-
la za ves vaš trud. Janez Planinc, Senovo

O bolnišnici Brežice 
tokrat malo drugače!

Uniforma s paradno palico

DOLENJA VAS – 6. aprila smo 
se v večnamenskem domu v 
Dolenji vasi že deveto leto 
zapored na pogostitvi srečali 
upokojenci in še zaposleni 
tovarne Imperial (sedaj Žito 
Šumi). Nasmehi in iskreno 
veselje ter objemi so dokaz, 
da se  srečanja veselimo 
vsi, ki smo se ga udeležili. 
Bilo je tudi čustveno, saj 
smo se v mislih poslovili od 
našega pokojnega prvega 
direktorja Joška Bajca 
(januar 2019), na katerega 
nas vežejo mnogi spomini. 
Ob pogovoru in obujanju spominov so privrela na dan mnoga čustva, ure srečanja pa so prehitro minile ob glasbi in pesmi 
našega Lojza in njegovega prijatelja Jožeta. Hvala vsem, ki ste se udeležili srečanja in se že veselimo snidenja naslednje leto, 
ki bo že jubilejno deseto. B. S.
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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

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
OBVESTILO UREDNIŠTVA

Bralce in naročnike objav obveščamo, da bo zaradi praznikov in 
dopusta pisarna Posavskega obzornika v Brežicah na CPB 20 a 
ZAPRTA do vključno 7. maja. Male oglase, zahvale, voščila ter 
druge za naslednjo številko (10), ki bo izšla 16. maja,  boste lahko 
naročali od četrtka, 9. maja, in nadalje vsak ponedeljek in torek 
ter četrtek in petek od 9. do 12. ure.

SPOMIN

iz Anž pri Brestanici.

ANTON JANKOVIČ

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep,

kot zvezda na nebu ...
(T. Pavček)

27. aprila je minilo 10 let,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

iz Laz pri Boštanju
FRANCIJA MURENCA

Ob boleči in prerani izgubi
našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam kakor koli pomagali in stali ob strani v teh težkih 
trenutkih, nam izrekli tolažilne besede in sožalje, darovali cvetje, 
sveče, svete maše ter ga v takem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. Zahvaljujemo se gospodu župniku in pogrebcem za 
lepo opravljen obred, trobentaču Dejanu in skupini Jarica za zapete 
žalostinke. Zahvaljujemo se tudi Območnemu združenju veteranov 
vojne za Slovenijo Sevnica, cvetličarni Zelena pika in Zapužanom za 
ganljive besede slovesa.

Vsi njegovi 

ZAHVALA

CIRILA RUPERTA

Ob zadnjem slovesu
najinega ljubega moža in očeta 

se spoštljivo zahvaljujeva tovarišu Stanetu Preskarju, predsedniku 
ZZB za vrednote NOB Brežice, za iskren in ganljiv govor, 
praporščakom za spremstvo in poslednji pozdrav, g. Milku Veršcu, 
predsedniku Slovenskih častnikov Brežice, g. duhovniku Klemnu 
Jagru za darovanje svete maše in opravljen obred, pevcem kvarteta 
Eros za odpete pesmi in gospodu za zaigrano žalostinko. Hvala 
pogrebnima zavodoma Brežice in Laško ter pogrebni službi Žičkar.

Vsem dobrim ljudem, ki so se prišli poslovit od najinega dragega 
Cirila, in vsem neimenovanim, ki sva jih srečali na najini žalostni poti, 
se spoštljivo zahvaljujeva za izrečena in pisna sožalja.

Tvoji Ireni

iz Brežic, rojenega v Iški vasi,

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

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

skozi vaš objektiv

LUKNJE NA MAISTROVI – V minulih deževnih aprilskih dneh 
se je na našem uredništvu zglasilo nekaj nezadovoljnih Breži-
čanov in Brežičank, ki jih moti slabo stanje ceste ob Maistro-
vi ulici. Ogorčeni so pripovedovali, da si sploh ne upajo hodi-
ti po pločniku, saj so deležni neprijetnega 'tuširanja' s strani 
brezvestnih voznikov mimovozečih vozil. Še posebno hudo je 
za mamice z otroškimi vozički in starejše občane, ki se težko 
izogibajo preteči nevarnosti, ki jih zmoči do gole kože. Pa tudi 
ob suhem vremenu ta razdrapana cesta povzroča težave, še 
največ kolesarjem, ki morajo zaradi izogibanja luknjam voziti 
po sredini, zaradi česar so deležni nejevolje voznikov. Resnici 
na ljubo je treba povedati, da tudi ni manjkalo pohval za stal-
no urejanje novih cestnih površin v Brežicah, občane pa zato 
toliko bolj čudi, da občina ali drugi investitorji, ki z javnim de-
narjem urejajo te zadeve, ne poskrbijo za boljši nadzor izved-
be, saj menijo, da bi morali izvajalci razsekane asfaltne površi-
ne čez nekaj časa spraviti v prvotno stanje. V uredništvu smo 
prepričani, da se s takimi težavami srečujejo tudi drugod po 
Posavju, zato naj ta apel velja tudi njim.

ZAHVALA

AVGUSTA LUBŠINE

Ob izgubi našega očeta, dedka, tasta, 
nečaka in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in 
nas podpirali, darovali sveče, cvetje, denarno pomoč in kakor koli 
pomagali, se ga spominjali ter ga pospremili na njegovi prerani zadnji 
poti. Zahvala g. župniku Mateju, PGD Gabrje in ostalim društvom, 
praporščakom, pevkam Arie, g. Petelincu in g. Ureku za ganljiv govor. 
Hvala pogrebni službi Žičkar in gostilni Krulc.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Gabrja pri Dobovi

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a spomin nate 
bo za vedno ostal.

ZAHVALA

JOŽEF AJSTER – PEPI
V 83. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi oče, stari 

oče, brat, tast, boter, stric in dober sosed

Ob boleči izgubi našega očeta se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene 
sveče ter denarno pomoč. Zahvala g. Žičkarju za pogrebne storitve in 
zaigrano Tišino, gospe Anici Glogovšek za lep nagovor, praporščaku 
g. Brcetu ter g. župniku z Velike Doline za lep obred.
Zahvala vsem Francetovim in Marjaninim sošolcem, kolektivu OŠ 
Artiče za podarjene sveče in denar. Zahvala za pomoč sosedam Jožici 
Kvartuh, Jožici Gramc in Anici Bizjak.
Zahvala vsem tistim, ki vas nismo poimenovali, pa ste nam stali ob 
strani. Še enkrat iskrena hvala, ker ste se v takšnem številu poslovili 
od našega dragega Pepija. Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči: 
vsi njegovi, ki smo ga imeli radi in ga nikoli ne bomo pozabili

iz Koritnega 3.

Utihnil je tvoj glas,
obstalo je tvoje srce.

Ravno sedaj, ko je narava
polna cvetja,

katerega si neizmerno ljubil.
Odhajaš tja, kjer ni bolečin,

le večni mir.

ZAHVALA

KAROLINA
BAZNIK

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, sestra, teta in tašča

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, sodelavkam in sodelavcem Resisteca in OŠ Senovo, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, bili v pomoč, nam izrekli 
sožalje in darovali sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala osebju bolnišnic Brežice in Novo mesto kakor tudi dializnemu 
centru v Krškem za zdravljenje, lajšanje bolečin in nego v dneh njene 
težke bolezni.
Hvala g. župniku Ludviku iz Leskovca pri Krškem za lepo opravljen 
obred, pevkam za zapete pesmi slovesa, ge. Mihaeli za ganljiv govor 
in pogrebni službi Žičkar za izvedbo pogreba.

Spomini na njeno življenje in dobroto bodo ostali živi in večni. 

Žalujoči: vsi njeni

z Drnovega.

ZAHVALA

LJUDMILE CESAR

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

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

Ob boleči izgubi naše mame, babice,
sestre, prababice, tete in botre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
tolažilne besede in tople stiske rok. Hvala vsem, ki ste nam v težkem 
času slovesa nesebično stali ob strani, darovali cvetje, sveče in svete 
maše.
Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi Komunale Sevnica, 
trobentaču,  kvartetu Jarica za zapete žalostinke in gospodu župniku 
za lepo opravljen obred, praporščakom, g. Janezu Podlesniku za 
ganljive besede slovesa ter družini Zupan iz Podgorja za pogostitev.
Posebna zahvala velja osebju DSO Sevnica za skrb in nego v zadnjih 
mesecih njenega življenja ter osebju visceralnega oddelka, EIT in 
intenzivne nege SB Novo mesto za zdravljenje, nego in lajšanje 
bolečin v zadnjih dneh življenja.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo obiskovali in jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Podgorja

RAKA – 10. aprila je Ilco društvo Posavje pripravilo občni zbor, 
ki je potekal nekoliko drugače – dogodek so povezali z ogledom 
kulturnih zanimivosti in obiskali Rako, ki jo je pisatelj Ivan Tav-
čar označil za enega najlepših krajev na Slovenskem ter ji posve-
til povest Otok in Struga. Članice in člani društva so se zbrali 
pred cerkvijo na Raki in se peš odpravili do gradu. Ogledu gra-
du je sledil obisk cerkve, kjer je potekala kratka maša, po njej pa 
je župnik Franc Levičar predstavil še zgodovino Rake. Sledilo 
je kosilo v znanem gostišču Silvester ter občni zbor, ki je bil tok-
rat tudi volilni in Alojz Zorko je bil ponovno izvoljen za predse-
dnika društva. »Poleg poročil o delovanju društva za lansko leto 
smo podprli tudi plan dela za to leto, spoznali zdravilne lastnosti 
čebule, čestitali gospe Jožici Škulj za okroglo obletnico, na kon-
cu pa dali besedo našemu gostu, podžupanu občine Krško Silvu 
Krošlju. Ob zvokih našega glasbenega tria smo zaključili naše 
prvo srečanje letos. Moto našega društva je, da širimo dobro vo-
ljo, da opogumljamo, se kdaj slišimo, predvsem pa, da spominja-
mo, kako posebni smo – ste,« je sporočila članica društva Jožica 
Omerzel.  S. R.

Življenje je praznik

Članice in člani Ilco društva Posavje so obiskali Rako.
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cah. Tel.: 064 257 777, Agenci-
ja Spin, CPB 11, Brežice

Na Gorenji Pirošici prodam 3 
travnike. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Na Stankovem prodam vi-
nograd s hramom, 470 trt, 
30 arov, elektrika na parceli. 
Ugodno. Tel.: 031 872 624

Prodam vikend zidanico; 
voda, elektrika, asfalt, lepa 
sončna razgledna lega, mož-
nost stanovanja, 800 trt mla-
dega vinograda, strojna obde-
lava. Možna menjava za gozd 
ali drugo zemljo. Okolica Pod-
bočja. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Na otoku Pašman oddam dvo-
sobni apartma »Agnes«, pog-
led na morje, klima, terasa, 
200 m do morja, parkirišče, 
gril, TV SAT. Tel.: 041 983 525

V Krškem prodam gradbeno 
parcelo z manjšim sadovnja-
kom, v izmeri 602 m2. 
Tel.: 041 251 660

AVTOMOBILIZEM

Prodam motor Yamaha XVS 
125 Dragstar, letnik 2000, 

25.000 km, 700 €. 
Tel.: 031 702 003

KMETIJSTVO

Prodam traktorsko škropil-
nico, 300 l, 100 m cevi, 5-krat 
uporabljeno, in dvosteberno 
avtodvigalo, novo. 
Tel.: 041 473 476

Prodam tračni obračalnik 
Krone KW 4.62/4 (2,25 m), kot 
nov, in 'lakserco' Alpina 32, de-
lujočo. Tel.: 031 827 039

Prodam razsipalnik umetnih 
gnojil (400 l), rdeče in belo 
vino, koruzo v zrnju, jedilni 
krompir in slamo v kockah. 
Tel.: 031 767 394

Prodam plug in frezo za Tomo 
Vinkovič 732 ter motorno žago 
Dolmar. Tel.: 031 596 072

Prodam okrogle bale, vilice za 
prenos bal (enojne in dvojne) 
in rotacijsko kosilnico Pottin-
ger CAT 190 ali SIP 185. 
Tel.: 041 813 159

Prodam koruzo v zrnju in 
svežo svinjsko mast, čisto ali z 
ocvirki. Tel.: 07 49 51 092 

Prodam bukova drva, drobno 
kalana, primerna za štedilnik. 
Možna dostava. 
Tel.: 041 893 773 

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

w
w

w
.s

te
kl

ar
st

vo
-le

ks
e.

si

- 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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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

M
at

ej
a 

N
ov

ak
 s.

p.
, S

ta
ra

 c.
 1

2,
 S

tr
až

a

• 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 pajek SIP in luščilec 
koruze. Tel.: 030 694 956

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodamo naravno sušeno ko-
ruzo, cena 0,20 €/kg. Tel.: 040 
262 867

Prodam ječmen in tritikalo po 
20 centov/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodamo 2 m3 brezovih drv in 
smrekove plohe. 
Tel.: 031 356 849

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

NEPREMIČNINE

Prodam takoj vseljivo hišo v 
Globočicah (12,5 m x 9,5 m), 
K+P+M, z zemljiščem 1.870 
m2, obnovljena streha, okna in 
toplotna fasada, sončni kolek-
torji za ogrevanje vode. Poleg 
hiše dodaten objekt garaža in 
klet. EI izdelana. 
Tel.: 031 596 072

V okolici Sevnice oddam lepo 
domačijo z novo hišo (EI v iz-
delavi) in drugimi gospodar-
skimi poslopji ter 2 h zemlje 
okoli hiše v zameno za plače-
vanje upokojenskega doma 
(600 €/mesec) ali preživljanje 
po dogovoru. Tel.: 051 856 024

Oddamo dvosobno stanovanje 
na Cankarjevi ulici 15 v Breži-

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Luciji Blatnik, Gornje Lepovče 71, 
1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. SVETLIN - Pismo zadnjega brata
 2. (1.) Ans. LIPOVŠEK - Beli Angel
 3. (2.) Ans. JOŽICA SVETE in njeni PRIMORCI - Kikirikiki 
 4. (3.) VERA & ORIGINALI - Kje so tiste pesmi
 5. (10.) Ans. PETAN - Stari hrast
 6. (7.) Ans. ŠEPET - Ranjeno srce
 7. (4.) Ans. VRAŽJI MUZIKANTI - Misel nate ne zaspi
 8. (6.) Ans. PETRA FINKA - Fant iz naše vasi
 9. (8.) Ans. POSLUH - Ker te ljubim
 10. (-.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petka - Vse bi storil, sinko moj

Kupon št. 465
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, 4. 5. 2019, ob 20. uri

040 287 597, Robert Nedanovski
www.nnrn.si

KOSTANJEVICA NA KRKI, HIŠA
Cena 165.000 €, leto izgradnje 1970, 
leto prenove 1990, velikost 206 m²,
 parcela 2.348 m², EI v pridobivanju.
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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 (10/2019) bo izšla v 
četrtek, 16. maja 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. maj 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.

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček, frankinjo 
in rizling po 0,90 €/l. 
Tel.: 031 879 072

Prodam rdeče vino in Kärcher 
na paro za pranje vinskih so-
dov ter razne mehanizacije. 
Tel.: 051 643 853

Prodam vino cviček, žganje 
sadjevec in jabolčni kis. 
Tel.: 070 525 050

Prodam 200 l rdečega vina, 
puhalnik za seno Tajfun in sa-
monakladalno prikolico SIP 
(15 m3). Tel.: 041 223 957

Prodam 1500 l cvička. Okoli-
ca Cerkelj ob Krki. 
Tel.: 070 296 490

Prodam kole za fižol, smreko-
ve sušice, in pasjo hiško (120 x 
90 x 100 cm). Ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodam kokošja jajca proste 
travniške reje. 
Tel.: 031 207 403

ŽIVALI
Prodam osla večje rasti, stare-
ga 1 leto, in vietnamske praši-
če Gottinger. Tel.: 041 683 261

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 040 681 990

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

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 dopitan-
je. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam kopalniško opremo 
Gorenje, malo rabljeno, ma-
sažni tuš, bide, WC, dva umi-
valnika s pipama in omarice. 
Tel.: 041 473 475, 041 473 476

Prodam starinsko spalni-
co, staro 100 let, oreh, češnja, 
bogato rezbarjena polnila (2 
omari, 2 nočni omarici, 3 po-
stelje), v odličnem stanju. 
Tel.: 051 314 412

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

Prodam rabljene AŽ 10- ali 
7-satarje in smukalnike. 
Tel.: 031 501 801

Inštrukcije matematike (OŠ, 
SŠ) tudi na vašem domu; 
pomoč pri učenju; pomoč 
starejšim, invalidom. Tel.: 
031 532 936, Milan Tomazin, 
Drameljšek 20, Bizeljsko

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji 

v sredo, 8. maja, 
s predhodnim naročilom.
Rjave in grahaste jarkice 

v začetku nesnosti ter rjave 
enoletne kokoši dobite 
vsak delavnik po 18. uri.Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

- bele kilogramske piščance, ki bodo v prodaji v sredo, 8. maja 
(piščancev bo dovolj za vse), 
- purane, ki bodo v prodaji v sredini maja,
- piščance, primerne za zakol, ki bodo v prodaji v začetku junija.
Mlade rjave in grahaste jarkice dobite vsak delavnik ob 16. uri.
Kmalu bodo naprodaj tudi enoletne kokoši nesnice.

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev 
25. maja pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka,

28. maja na Kajuhovi 3, Senovo.
Cca. 15. maja bele težke kokoši, 

14. maja purani, 25. maja race in gosi.
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci,

vsak torek in petek rjave in črne jarkice.
Naročila sprejemamo na 

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

MRZLAVA VAS – 12. aprila so v Domu krajanov v Mrzlavi 
vasi organizirali zbor krajanov, na katerem je bilo prisotnih 
42 ljudi. Člani sveta KS Mrzlava vas so krajane seznanili z 
izvedenimi deli v KS v obdobju od 2014 do 2018 in planom 
izvedbe del za obdobje 2018–2022. Pod točko »predlogi 
krajanov« so ti podali svoje predloge in želje za tekoče 
obdobje. Na podlagi predlogov bo svet KS Mrzlava vas 
dopolnil plan izvedbe del za obdobje naslednjih štirih let. 
Kot pravi predsednik sveta KS Mrzlava vas Boštjan Gregorič, 
si želijo predvsem obnove Doma krajanov, da bo primeren 
za druženje krajanov, predvsem otrok, ki jih imajo v KS več 
kot 30. Dodal je še, da bi si želeli tudi malo več posluha s 
strani Občine Brežice, da bi lahko lažje uresničili načrtovane 
aktivnosti. R. R.

BRESTANICA – Članice Roč-
nodelske sekcije Pridne 
roke Rajhenburga, ki delu-
je pri Društvu upokojencev 
Brestanica, so že 15. leto za-
pored med 12. in 14. aprilom 
v Domu Svobode na ogled 
postavile razstavo vezenin 
in drugih pletenih ter veze-
nih izdelkov, ki so jo letos po-
imenovale Mizica, pogrni se. 

Tudi letos je deset rokodelk 
– Manja Seher, Anica Kenig, 
Anica Radej, Jožica Stropnik, 
Zdenka Kramaršič, Jožica Če-
šek, Ženi Mikeln, Vida Meši-
ček, Marica Vajdič in njihova 
mentorica Irena Kožuh – raz-
stavljene vezenine ustvarilo 
v obdobju od lanskoletne do 
letošnje razstave oziroma so 
glavnino teh ustvarile na sku-
pnih ustvarjalnih druženjih, ki 
jih imajo tradicionalno na vsa-
ko sredo v tednu, je poveda-
la predsednica DU Brestanica 
Vida Mešiček. Tradicionalna 
razstava v Brestanici, ki jo vsa-
ko leto v sodelovanju z bresta-
niškim kulturnim društvom 
pripravijo v pozdrav pomladi, 
je sicer med pomembnejšimi, 
pa vendarle le ena v nizu pri-
reditev ali aktivnosti, na kate-
rih rokodelke sodelujejo, saj 
so vpete ne le v domač, tem-

Razstava Mizica, pogrni se

več širši prostor. Sodelujejo na 
več krajevnih prireditvah, svo-
je rokodelsko znanje prena-
šajo na mlade na domači šoli, 
vključujejo se v aktivnosti Več-
generacijskega centra Posavje, 
DU Krško, pokrajinske zveze 
upokojencev (PZDU Posavje) 
pa tudi Zveze društev upoko-
jencev Slovenije. Tako bodo 14. 
maja soustvarjalke spremlja-
jočega razstavnega programa 
ob Dnevih medgeneracijske-
ga sožitja v Ljubljani, dobrih 
deset dni kasneje bodo ročna 
dela razstavljale v okviru PZDU 
Posavje v Mestnem muzeju Kr-
ško, v mesecu juniju na Petro-
vem sejmu v Brestanici, vsako 
leto pa se v zadnjem mesecu 
leta udeležijo tudi rokodelskih 

delavnic ZDUS v Izoli. Tokra-
tno razstavo, poimenovano 
Mizica, pogrni se, so brestani-
ške rokodelke tematsko posve-
tile pogrinjkom vseh vrst, kaj-
ti prikupno okrašene mize, kot 
je dejala povezovalka progra-
ma Margareta Marjetič, so 
zbujale spoštovanje in obču-
dovanje tako nekoč kot danes. 
Otvoritev razstave so pope-
strile članice KD Svoboda Bre-
stanica z vezno besedo, recita-
lom in skečem, v katerem so 
sodelovali tudi učenci bresta-
niške šole, za prijeten sprem-
ljajoč glasbeni program pa sta 
poskrbela tenorist Marko Že-
leznik in Roman Drstvenšek 
na harmoniki. 
 B. Mavsar 

Razstavljavke ročnih del DU Brestanica

STIKI
41-letni samski fant s služ-
bo, brez staršev, bi rad 
spoznal punco, staro do 
40 let, za skupno življenje. 
Doma sem iz okolice Kraj-
nih Brd. Tel.: 051 759 447

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

Iščem žensko za skupno življe-
nje, staro od 60 do 65 let. Pok-
ličite v večernih urah. 
Tel.: 07 49 22 511, Stanko 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si
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Na letošnjem natečaju Mladi 
genialci so sodelovale ekipe 
iz 23 posavskih osnovnih šol: 
Adama Bohoriča Brestanica, 
Artiče, Bizeljsko, Blanca, Bo-
štanj, Brežice, Cerklje ob Krki, 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova, 
Globoko, Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki, Jurija Dalma-
tina Krško, Koprivnica, Kozje, 
Krmelj, Lesično, Leskovec pri 
Krškem, Maksa Pleteršnika 
Pišece, Marjana Nemca Rade-
če, Podbočje, Raka, Sava Klad-
nika Sevnica, Velika Dolina in 
XIV. divizije Senovo. V okvi-
ru projekta so v lanskem de-
cembru organizirali delavni-
co s predstavitvijo gradiva za 
mentorje, v februarju je sle-
dil niz pripravljalnih delavnic 
za vse prijavljene učence, na 
marčevskih šolskih tekmova-
njih pa so sestavili ekipe treh 
najuspešnejših učencev, ki so 
tekmovali v finalu. Tekmova-
nje je sicer izmenoma name-
njeno enkrat učencem osmih 
in devetih razredov osnovnih 
šol, drugič pa dijakom elektro-
tehniških šol in tehniških gim-
nazij.

Tekmovanje napeto do konca
Na zaključnem kvizu je veli-
ka dvorana krškega kulturne-

Zaključni kviz Mladi genialci

Zmaga po podaljšku na Veliko Dolino
KRŠKO – Zmagovalci sedmega zaključnega kviza Mladi genialci, ki ga prirejata GEN energija in NEK, so učenci OŠ Velika Dolina Dean Zaplatić, Luka Juhart in Nejc 
Cajner z mentorjem Aljažem Božičem. V napetem finalu, v katerem je bil potreben celo podaljšek, so premagali ekipi OŠ Kozje pod mentorstvom Manice Kolar in 
OŠ Brežice pod mentorstvom Brede Majcen. V finalu petih ekip sta bili še OŠ Raka in OŠ Marjana Nemca Radeče.

ga doma dobesedno pokala od 
znanja in energije. Mladi geni-
alci so namreč pokazali za-
vidljivo poznavanje energet-
skih tem, s katerim bi 'spravili 
v kozji rog' tudi marsikatere-
ga odraslega. V uvodnem kro-
gu so ekipe odgovorile na 15 
vprašanj, najboljših 12 pa je 
napredovalo v drugi krog, kjer 
jih je čakalo novih 15 vprašanj. 
Najboljših pet ekip se je uvr-
stilo v finale, kjer so odgovar-
jali po sistemu 'hitri prsti', za-
radi česar je bilo tekmovanje 
še bolj razburljivo. Ekipe Ve-
like Doline, Kozjega in Brežic 
so bile po rednem delu finala 
izenačene, po dodatnih vpra-
šanjih pa so na vrhu ostali ve-

likodolinski učenci. »Že odkar 
smo izvedeli, kdo gre na tek-
movanje, smo vsak teden ne-
kajkrat ostali dlje v šoli in se 
pripravljali, pa tudi doma smo 
se učili. Mislimo, da gredo zas-
luge predvsem našemu men-
torju, ki si je res vzel čas in se 
z nami pripravljal, da smo do-
segli takšen rezultat,« so pove-
dali zmagovalci.

Nad potekom tekmovanja in 
pravilnostjo odgovorov je bde-
la strokovna komisija v sestavi 
Garsia Kosinac (GEN energi-
ja) – predsednik, Matjaž Žvar 
(NEK), dr. Jurij Avsec (Fakul-
teta za energetiko) in Andrej 
Kozinc (Šolski center Krško-

-Sevnica), vodila pa ga je Kla-
ra Kukovičič. Kot glasbena go-
stja je nastopila pevka Anabel.

Energija ni samoumevna in 
viri niso neskončni
Uvodoma sta mlade genialce, 
njihove mentorje in navijače 
nagovorila predstavnika or-
ganizatorjev, generalni direk-
tor GEN energije Martin Nov-
šak in predsednik uprave NEK 
Stanislav Rožman. Novšak je 
poudaril pomen izobraževa-
nja o energetiki, saj je elektri-
ka 'vgrajena' v praktično vse 
izdelke in dobrine, ki jih upo-
rabljamo, pomembno nareku-
je tehnološki razvoj in dvigu-
je standard našega življenja. 

»Porabniki smo na eni stra-
ni, pomembno pa je, da razu-
memo tudi, kdo so proizvajal-
ci električne energije na drugi 
strani,« je izpostavil in dodal, 
da »električna energija ni sa-
moumevna in jo moramo v 
vsakem trenutku dovolj pro-
izvesti in zanesljivo dostaviti 
do vsakega doma, podjetja in 
ustanove«. Rožman je opozo-
ril, da »razpoložljivi energet-
ski viri niso neskončni. Zato 
je še kako pomembno, da smo 
z energijo varčni in da iščemo 

nove poti njenega izkoriščanja, 
da bi bili vplivi na okolje kar se 
da nizki«. Mlade je spodbudil, 
naj nadaljujejo po poti znanja, 
vztrajnega dela in sodelovanja, 
kajti »vse to so vrednote, ki jih 

visoko cenimo tudi v NEK. Na-
darjenost pomaga, bistvena pa 
sta zavzetost in sodelovanje. 
Na teh izhodiščih boste lahko 
dosegli največ, kar je mogoče.«

Zanimanje šol za sodelovanje 
je vsako leto večje in v skupi-
ni GEN so prepričani, da je tek-
movanje Mladi genialci odlič-
na priložnost za povezovanje 
znanj, idej in izkušenj. Kviz 
učence spodbuja k pogloblje-
nemu proučevanju celovite 
zgodbe o energiji, trajnostnih 

in obnovljivih virih energije, 
osnovnih pojmih v energeti-
ki, podnebnih spremembah 
in jedrski energiji kot trajno-
stnem viru.
 Peter Pavlovič

Na zaključnem kvizu je tekmovalo 23 osnovnošolskih ekip (foto: B. Colarič).

Najboljše tri ekipe (z leve: OŠ Kozje, OŠ Velika Dolina in OŠ 
Brežice) z mentorji ter Rožmanom in Novšakom

ODZIV: Pester velikonočni vikend v MC 
Krško  
Mladinski center Krško je tudi letos v času 
velikonočnih praznikov na široko odprl svoja 
vrata in obiskovalcem ponudil pester program 
kulturnih dogodkov. Tako so v soboto, 20. 4., 
oder dvorane zasedli odlični BODY SAYS NO 
z domačinom Enejem Mavsarjem na kitari in 
vokalih, svoj novi album pa so kot predskupina 
predstavili tudi nam že dobro znani, HAIKU 
GARDEN. Že naslednji dan, v nedeljo, 21. 4., 
pa so se na odru predstavili MOROST, kot 
predskupina velikim ZAUM, kanadski zasedbi, 
ki je obiskovalce pustila odprtih ust in nas 
navdušila s svojim edinstvenim nastopom 
in tako zaključila glasbeni del velikonočnega 
dogajanja v MC Krško. Da pa je bilo res 
poskrbljeno za vse starostne skupine, smo v 
MC Krško na velikonočni ponedeljek, 22. 4., za 
tiste najmlajše organizirali že 2. Velikonočni lov 
na zaklad in otrokom pripravili prav poseben 
lov na zlato velikonočno jajce.  

ZELEMENJAVA

Vabimo vas že na tradicionalno Zelemenjavo, 
ki poteka na ploščadi pred MC Krško že tretje 
leto. Na naše izmenjevalno srečanje lahko 
prinesete sadike, semena, pridelke, recepte, 
znanje in izkušnje iz svojih vrtov in vrtičkov 
z namenom, da jih zamenjate z ostalimi 
vrtnarskimi navdušenci.  Vabljeni vsi, tisti z 
ogromno vrtnarskimi izkušnjami in tisti z malo 
manj. 

V primeru slabega vremena bo naša zelena 
menjava potekala v prostorih MC Krško. 
Informacije: mihaela.kovacic@mc-krsko.si ali 
041 637 662.

Ploščad pred MC Krško, 
sobota, 11. 5. 2019, od 10.00 do 12.00. 

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

PRAZNIČNI ODPIRALNI ČAS 
MC KRŠKO (27.4. DO 4.5.)
SOB: 27. 4. 2019 - ZAPRTO
TOR - ČET: 30. 4., 1. 5., 2. 5. 
2019 - ZAPRTO

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

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


