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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 30. maja.

APRILSKO VREME V MAJU – Ledeni možje in »poscana« Zofka, ki so godovali v teh dneh, letos niso 
razočarali. Namesto toplega, povsem pomladnega vremena smo priče hladnim, deževnim, bolj aprilskim 
dnem, ki se, kot kaže vremenska napoved, še ne bodo takoj poslovili. Tudi 11. maja, ko je pri lovskem 
domu Kapele na Ravnah petič zapored potekalo (malo bolj zapoznelo) jurjevanje v organizaciji Sekcije 
za ohranitev dediščine iz KD Kapele, je tik pred začetkom programa grozil črn nevihtni oblak, ki pa je 
prizorišče k sreči zaobšel, tako da je lahko prireditev normalno stekla. Kulturno-etnološki dogodek, ki 
obuja eno od prireditev, ki so včasih živele v Kapelah, je med drugim postregel tudi s peko cvrtja na 
odprtem ognju članic sekcije, oblečenih v takratno opravo (na fotografiji).  Foto: Rok Retelj

Med kandidati tudi trije Posavci
POSAVJE – Pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo v 
nedeljo, 26. maja, je znan seznam potrjenih kandidatnih list. 
Med 103 kandidatkami in kandidati s 14 kandidatnih list lah-
ko zasledimo tudi tri Posavce. Na skupni listi Slovenske de-
mokratske stranke (SDS) in Slovenske ljudske stranke (SLS) 
je med osmimi kandidati na četrtem mestu zapisan zdajšnji 
evropski poslanec Franc Bogovič iz Koprivnice v občini Kr-
ško, med osmerico kandidatov Slovenske nacionalne stran-
ke (SNS) najdemo Marijo Župevc s Pečja v občini Sevnica, ki 
je navedena kot peta po vrsti, kot kandidatka stranke Alenke 
Bratušek (SAB) pa se na volitve kot šesta na listi podaja tudi 
Mateja Zupan iz Pleterij pri Zdolah v občini Krško. Glasova-
nje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament bo prihodnjo nedeljo na voliščih, ki bodo odprta 
med 7. in 19. uro. Predčasno glasovanje bo prihodnji teden v 
torek, sredo in četrtek.  R. R. 

AKTUALNO

V Krškem skladišče nevarnih snovi?
KRŠKO – Pred zaključkom redakcije se je na nas obrnil ob-
čan z vprašanjem, ali vemo, kaj gradi Krka d.d. za svojim pro-
izvodnim objektom Sinteza 1 na Tovarniški ulici ob reki Savi 
v Krškem. Povedali smo, da temu nismo posvečali posebne 
pozornosti, saj gre za objekt znotraj njihovega zemljišča, in 
da, kolikor nam je znano, ne Občina Krško ne KS mesta Kr-
ško ne sama družba javnosti doslej niso obvestile o namera-
vani investiciji. Ko smo zadevo preverili na ARSO, smo prišli 
do presenetljive informacije, da gre za objekt z imenom Skla-
dišče nevarnih snovi, za katerega je ta organ dne 15. 3. 2018 
izdal mnenje, da ne potrebuje širše presoje vplivov na oko-
lje. In to kljub drugačnemu mnenju Direkcije za vode in temu, 
da naj bi v njem skladiščili prek 600 ton kislin, jedkih, stru-
penih, vnetljivih in drugače nevarnih snovi. Več o tem v pri-
hodnji številki. 
  S. M.

ZADNJA NOVICA

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Jaroslav Kovačič, triatlonec:
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Škoda je vsake 
zavržene hrane

Pogledali smo v statistiko, koliko hrane pravzaprav 
zavržemo, in ugotovili, da največji delež – več kot 
50 odstotkov – predstavlja zavržena hrana v go-
spodinjstvih. Z upoštevanjem nekaterih nasvetov 
bi se dalo ta delež zagotovo zmanjšati, so prepri-
čani tudi v komunalah, ki delajo veliko na ozave-
ščanju ljudi glede tega.

 Stran 3
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ODPRTO:
Ponedeljek - sobota: 7.00 - 20.00
Nedelja: 7.00 - 13.00

- VEČ KOT 60. 000 ARTIKLOV
-  NAJEM ORODJA IN PRIKOLIC
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- MEŠANJE BARV
- 3D IZRIS KOPALNIC
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6 x stol, 1 x miza, 1 x senčnikaPlinski žar Carri Chef 2, Cadac
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199,99 €

Kosilnica Smart 46 PO, MTD
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TPC KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 134
8270 KRŠKO

ODPRTO TUDI OB NEDELJAH!

 
Dobrod
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KRŠKO – S 13. majem je predsedovanje Svetu regije Posavje 
od brežiškega župana Ivana Molana za eno leto prevzel 
kostanjeviški župan Ladko Petretič.

Dosedanji predsedujoči Svetu regije Ivan Molan je na 79. redni 
seji Sveta regije Posavje ocenil, da je bil najpomembnejši dogo-
dek v njegovem enoletnem mandatu podpis dodatka k dogovo-
ru za razvoj regije Posavje z ministrom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravkom Počivalškom. To je Posavju zagotovilo 
21,6 milijona evrov državnega in evropskega denarja za 12 naj-
pomembnejših projektov v regiji v skupni vrednosti 24 milijonov 
evrov, ki se bodo v vseh šestih posavskih občinah izvajali do leta 
2022. Gre za projekte, ki so namenjeni predvsem za hidravlične 
izboljšave vodovodnih sistemov, čiščenje odpadnih voda, podje-
tniške inkubatorje in razvojne cone ter tudi kolesarske povezave, 
ki prinašajo dodatno možnost pri razvoju turizma v regiji. Molan 
je ob predaji predsedovanja opozoril še na po njegovem mnenju 
'katastrofalno' črpanje EU sredstev v tej finančni perspektivi, saj 
je Slovenija doslej počrpala le 18 % razpoložljivih sredstev, kar je, 
kot pravi, posledica pogostih menjave vlad in ministrov ter sla-
bega dela na ministrstvih. Opozarja še, da se razlika v razvitosti 
med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo še povečuje, names-
to da bi se zmanjševala, zato bo treba pred novo finančno per-
spektivo »že v začetnih dokumentih dati večji poudarek vzhod-
ni kohezijski regiji, če želimo, da Slovenija ne bo postala država 
revnih na eni in bogatih na drugi strani«. 
Njegov naslednik Ladko Petretič pričakuje nadaljevanje izvaja-
nja začrtanih projektov, med katerimi je za kostanjeviško obči-
no najpomembnejši projekt kolesarske povezave med Krškim in 
Kostanjevico na Krki, za katerega se pripravlja projektna doku-
mentacija, letos so načrtovani tudi že odkupi zemljišč. »Pričaku-
jem dobro sodelovanje z ostalimi župani v regiji, kakršno je bilo 
tudi doslej, predvsem pa upam, da bo nova razvojna perspekti-
va bolj razvojno naravnana in da bodo sredstva namenjena tudi 
za določeno infrastrukturo. V tej perspektivi so bile v ospredju 
t. i. mehke vsebine, od katerih pa občine nimajo praktično nobe-
ne koristi,« je še dodal. � P.�Pavlovič

Molan predal žezlo 
regije Petretiču

Petretič�in�Molan�ob�predaji�predsedovanja

KRŠKO – Po aprilskih volitvah v organe Gospodarske zbor-
nice Slovenije in njene območne enote se je 13. maja na kon-
stitutivni seji sestal novoizvoljeni Upravni odbor GZS Ob-
močne zbornice Posavje, Krško, ki je za predsednika izvolil 
Danijela Levičarja, Darku Gorišku pa potrdil vnovičen man-
dat direktorja.

Že v aprilu so na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) izvedli 
volitve v organe GZS, volitve članov upravnih odborov območ-
nih zbornic, tudi posavske, ter predstavnike posavskega gospo-
darstva v skupščini GZS. Novoizvoljeni upravni odbor posavske 
zbornice sestavlja 15 članov, in sicer poleg direktorja Darka Go-
riška še sedem predstavnikov velikih podjetij (Majda Androj-
na – DS Smith Slovenija, Martin Novšak – GEN energija in Da-
nijel Levičar – GEN-I, Zdenka Kunej – HESS, Miljenko Muha 
– Kostak, Alenka Pirc – NEK in Jožica Stegne – Vipap Videm), 
pet predstavnikov srednje velikih podjetij (Franjo Boh – Elmont, 
Boštjan Kozole – Evrosad, Alen Šinko – Kovis, Dejan Marco-
la – Metalna in Jurij Colarič – TEB) ter trije predstavniki malih 
podjetij (Aleksander Cvetanovski – INO, Peter Žigante – Sa-
vaprojekt in Franc Katič – Sipro inženiring). Izmed navedenih 
članov upravnega odbora so bili v skupščino GZS izvoljeni Levi-
čar, Kunejeva in Muha. 13. maja so novoizvoljene članice in čla-
ni na konstitutivni seji izvolili še predsednika in tri podpredse-
dnike. Danijel Levičar je na mestu predsednika nasledil Martina 
Novšaka, za podpredsednike pa so bili izvoljeni Boštjan Kozole, 
Alen Šinko in Zdenka Kunej. Ob tem je upravni odbor za  štiri-
letno mandatno obdobje vnovič zaupal vodenje GZS OZ Posavje, 
Krško dosedanjemu direktorju Darku Gorišku.
� B.�Mavsar/vir:�GZS�OZ�Posavje,�Krško

Levičar nasledil Novšaka,
Gorišku nov mandat

S Policijske uprave Novo mes-
to, ki smo jo prosili za nekaj 
podatkov o dogajanju v ob-
mejnem pasu v Posavju, so 
odgovorili, da se zavedajo, da 
tak dogodek negativno vpliva 
na občutek varnosti ljudi, ki ži-
vijo ob meji: »Naša prva nalo-
ga še naprej ostaja zagotavlja-
nje njihove varnosti, kar pa je 
možno le v tesnem sodelova-
nju z občani. Pozivamo jih, da 
nas tako kot do sedaj še nap-
rej obveščajo o pojavu tujcev, 
o sumljivih vozilih in osebah, 
saj smo le na ta način lahko 
pri svojem delu še bolj uspeš-
ni in učinkoviti. Naše delo in 
aktivnosti so usmerjeno v to, 
da tujce primemo neposred-
no po prestopu državne meje, 
celo več, če jih opazimo na hr-
vaški strani, o tem takoj obves-
timo HVO (Hrvaški obrambni 
svet, op. a.). Prijetja izvajamo 
tudi v notranjosti države, kjer 
je cilj prijetja ne le tujcev, ki 
nezakonito prestopijo mejo 
ampak tudi sprovajalcev.« In 
še statistika: na območju PU 
Novo mesto so letos izsledi-
li in prijeli 1096 tujcev, ki so 
nezakonito prestopili državno 
mejo, večino od tega sicer na 
območju Bele krajine. Na ob-
močju Posavja (območje Poli-
cijskih postaj Brežice in Krško) 
je bilo prijetih 160 tujcev (111 
na območju PP Brežice in 49 
na območju PP Krško). Za pri-
merjavo: v prvih petih mesecih 
lanskega leta 2018 so policisti 
med opravljanjem nalog varo-
vanja državne meje na obmo-
čju PP Krško izsledili 15 in na 
območju PP Brežice 72 tujcev, 
ki so nezakonito prestopili dr-
žavno mejo.

Ilegalni prestopi meje v Posavju

Se dogaja, a zaenkrat je še mirno
POSAVJE – Nedavni incident v Beli krajini, ko so (domnevno) migranti ugrabili starejšega domačina, je 
vznemiril prebivalstvo ob meji tudi v Posavju, kjer se v zadnjem času prav tako zaznava povečano število 
ilegalnih prehodov meje. Policija sicer miri situacijo, a svetuje samozaščitno ravnanje. 

Kaj pravijo v krajih ob meji?
Povečano število ilegalnih 
prehodov meje zaznavajo tudi 
prebivalci obmejnih krajev. 
»Seveda v krajih ob meji za-
znavamo, da se nekaj dogaja 
in da je tega čedalje več. Tako 
kot Belokranjci tudi pri nas 
ljudje živijo v strahu,« pra-
vi kostanjeviški župan Ladko 
Petretič. »Dogaja se, da mi-
granti vdirajo v vikende ali zi-
danice in prespijo v njih, ljud-
je se tudi podnevi zaklepajo, 
po gozdovih najdejo odvržena 
oblačila in druge stvari, tako 
da sem glede tega zaskrbljen. 
Dokler se nič hudega ne zgodi, 
je v redu, vendar menim, da bi 
policija morala bolj učinkovito 
varovati mejo in se hitreje od-
zivati na obvestila občanov, ki 
opažajo migrante.« 

Podobno pove tudi predse-
dnik sveta KS Cerklje ob Krki 
Damjan Kodrič: »Žal moram 
pritrditi, da se tudi v naših kra-
jih pojavljalo skupine migran-
tov, ki nezakonito prečkajo dr-
žavno mejo med Hrvaško in 
Slovenijo na območju Gorjan-
cev. Prav na velikonočno nede-
ljo smo bili priče nezakonite-
mu gibanju skupine migrantov 
skozi naše vasi v smeri Bre-
žic ali Krškega,« pravi, a kljub 
temu meni, da so ljudje v nji-
hovi KS še vedno varni in da 
doslej še niso zaznali kakršnih 
koli kraj osebnih vozil ali česa 
podobnega. Opozarja pa, da 
na območju Gorjancev zaradi 
konfiguracije terena ni varo-
valne ograje, število policistov 
in vojakov, ki opravljajo nadzor 
meje, pa po njegovem mnenju 
ni zadostno. 

Incidentov v zvezi z migranti 
doslej niso zabeležili niti v ob-
mejni KS Jesenice na Dolenj-
skem, pravi predsednik Aleš 
Burja, in če primerja stanje 
z dogajanjem ob vrhuncu mi-
grantske krize leta 2015, je 
povsem normalno. »Se pa ljud-
je o tej temi pogovarjajo in tudi 
počutijo malce nelagodno, saj 
ni ravno vseeno, če ti neznan-
ci sredi noči potrkajo na vra-
ta, ali še slabše – vlomijo, kot 
se to dogaja v Beli krajini,« do-
daja. Pohvalil je delo policije 
in vojske, ki varujeta mejo, a 
opozoril tudi: »Naši krajani so 
že od vsega začetka tudi stro-
go proti načrtovanemu spreje-
mno-registracijskemu centru 
pri mejnem prehodu Obrežje. 
Žalosti nas tudi to, da nas mini-
strstvo o svojih namerah sproti 
nič ne obvešča, ampak večino-
ma najprej izvemo v medijih.« 

Tudi v bistriški občini izrazitih 
težav v zvezi z ilegalnimi pre-
bežniki ni, pravi župan Franjo 
Debelak, se pa vsake toliko 
časa zgodi, da opazijo kakšne-
ga, skupino neznanih ljudi so 
enkrat že ujeli v samem sre-
dišču kraja. »Posledično je pri 
ljudeh zaznati določen strah, še 
posebej po zadnjih medijskih 
objavah. Upam, da Bistrica ob 
Sotli tega ne bo preveč delež-
na, ker je to, kar se dogaja pred-
vsem ob Kolpi, kar zaskrbljujo-
če,« dodaja Debelak.

Policija miri, a svetuje 
samozaščitne ukrepe
Policija sicer ne beleži stati-
stike kaznivih dejanjih, ki bi 
jih storili tujci, ki nezakonito 
prestopijo državno mejo. »Lah-

ko pa potrdimo, da policisti na 
območjih ob državni meji ob-
časno obravnavajo posamezne 
primere vlomov in tatvin. V ve-
čini primerov je ugotovljeno, 
da storilci vlomijo ali vstopajo 
predvsem v nenaseljene objek-
te z namenom prenočevanja ali 
iskanja hrane. Letos smo na ob-
močju celotne policijske upra-
ve obravnavali osem tovrstnih 
primerov. V večini primerov je 
bila škoda, povzročena z vlo-
mom, večja od škode odtujenih 
predmetov,« so nam sporočili. 
Doslej še niso obravnavali pri-
merov, ko bi nezakoniti pres-
topniki meje storili prekršek 
ali kaznivo dejanje z elemen-
ti nasilja, kakršen je bil primer 
ugrabitve v Beli krajini. »Obča-
nom svetujemo, da upošteva-
jo osnovne samozaščitne uk-
repe in naj ne stopajo v stik z 
neznanci. Raje naj o tem takoj 
obvestijo policiste, ki se bodo 
kot vedno odzvali in prevzeli 
obravnavo tujcev. Ključev naj 
ne puščajo v vozilih in jih za-
klepajo tudi v primeru, ko so 
parkirana na dvoriščih stano-
vanjskih hiš, ključe pa naj hra-
nijo na varnem mestu. Tudi 
kolesa in mopede naj hranijo 
v garažah ali podobnih objek-
tih in vrata objektov zaklepa-
jo,« svetujejo s policije.

V policiji ocenjujejo, da se bo 
povečan obseg nedovoljenih 
migracij nadaljeval tudi v pri-
hodnjih mesecih. Pri izvajanju 
nalog na meji jim v skupnih 
mešanih patruljah že nekaj 
časa pomagajo tudi pripadni-
ki Slovenske vojske.
� Peter�Pavlovič,�
� Rok�Retelj
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Statistični urad (SURS) je lani 
objavil revidirane podatke 
o količinah nastale odpadne 
hrane in ravnanju z njo v dalj-
šem obdobju 2013–2017. Po-
datki kažejo, da so se količine 
od leta 2013 prva tri leta po-
večevale, predlani pa nekoliko 
zmanjšale. Leta 2017 – iz tega 
leta so znani zadnji podatki – je 
bilo v Sloveniji odpadne hrane 
za skoraj 132 tisoč ton oz. pre-
bivalec je povprečno zavrgel 
64 kilogramov hrane. Več kot 
polovica vse odpadne hrane 
nastane v gospodinjstvih (sko-
raj 67.600 ton). Slaba tretjina, 
nekoliko manj kot 40.600 ton, 
nastane v gostinstvu in drugih 
dejavnostih, v katerih se stre-
že hrana (šole, vrtci, bolnišni-
ce, domovi za ostarele), prib-
ližno deset odstotkov (13.100 
ton) v distribuciji in trgovinah 
z živili zaradi poškodb pri tran-
sportu, nepravilnega skladišče-
nja, pretečenega roka uporabe 
itd., osem odstotkov oz. sko-
raj 10.500 ton pa nastane pri 
proizvodnji hrane (vključno s 
primarno proizvodnjo). Velja 
omeniti, da je bilo od celotne 
količine predlani proizvedene 
odpadne hrane po oceni 38 % 
užitnega dela, ki bi ga lahko z 
ozaveščanjem in pravilnim od-
nosom do hrane zmanjšali ali 
preprečili. 62 % odpadne hra-
ne so bili neužitni deli, npr. kos-
ti, koščice, olupki, jajčne lupi-
ne itd., ki se jim večinoma ne 
da izogniti.

Zavržena hrana v Posavju 
pod povprečjem 
Leta 2015 je količina odpadne 
hrane na prebivalca v posavski 
statistični regiji znašala 65 ki-
logramov, kar je manj od slo-
venskega povprečja (73 kg/
preb.). Najmanj hrane je bilo 
zavržene v jugovzhodni sta-

tistični regiji (48 kg/preb.), 
največ pa v osrednjesloven-
ski regiji (91 kg/preb.). Da bi 
vsaj delno odgovorili na v uvo-
du tega prispevka navedena 
vprašanja, smo se obrnili na 

nekaj ustanov iz Posavja, kjer 
kuhajo in strežejo hrano, in si-
cer Splošno bolnišnico Brežice, 
Dom starejših občanov Krško, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Go-
stilno Kunst pa tudi Komuna-
lo Brežice in Kostak Krško, ki 
na različne načine uporabnike 
ozaveščata o problematiki za-
vržene hrane.

V SB Brežice po besedah di-
rektorice Anice Hribar beleži-
jo količine zavržene hrane, saj 
se ta vodi kot klasificiran odpa-
dek z nazivom »biorazgradlji-
vi kuhinjski odpadki in odpad-
ki iz restavracij«. O količinah 
vseh odpadkov morajo letno 
poročati Ministrstvu za okolje 
in prostor. V letu 2018 so ime-
li v brežiški bolnišnici več kot 
24 ton odpadne hrane, je na-
vedla, pri čemer velja pouda-
riti, da je v to vštet tudi velik 
delež neužitnih delov. »V bolni-
šnici se trudimo, da bi bila koli-
čina zavržene hrane čim manj-

ša. Pa vendar nas sistem sili, da 
imamo tabletno razdeljevanje 
obrokov. Menimo, da je v tem 
primeru zavržene hrane več,« 
pojasnjuje Hribarjeva in doda-
ja: »Seveda si želimo, da hrane 

ne bi zavrgli nič, pa vendar se 
to dogaja. Hrana, ki je bolnikom 
že enkrat postrežena, se zara-
di preprečevanja širjenja bolni-
šničnih okužb ne sme uporabi-
ti za morebitno predelavo, tudi 
če je nedotaknjena, kljub temu 
da imamo tabletni sistem de-
ljenja – vsak obrok je na plad-
nju, točno odmerjen in pokrit z 
zaščitnim pokrovom.« Hribar-
jeva omeni, da ima bolnišnica 
vzpostavljen sistem naročanja 
obrokov tako, da prilagajajo 
velikost porcij zdravstvenemu 
stanju in potrebi bolnika, upo-
števajo tudi morebitno nujno 
teščost pacienta.

V DSO Krško, kot nam je dejala 
direktorica Ani Nuša Masnik, 
že od leta 2004 spremljajo ko-
ličine odpadne hrane na letni 
ravni. Ugotavljajo, da se količi-
na odpadne hrane zmanjšuje, v 
lanskem letu so jo zmanjšali za 
30 % na 1560 kg (evidentirana 
je hrana, ki ostane po pripra-

vi). Poleg tega beležijo zmanj-
šanje količine odpadnih olj, 
lani je znašala 150 litrov. Vzrok 
temu je spremenjena priprava 
hrane (manj cvrtja). »Menimo, 
da imamo minimalno količino 
odpadne hrane: 1560 kg raz-
deljeno na 365 dni pomeni 4,3 
kg na dan. Do takšnih količin 
smo prišli z zelo skrbnim na-
črtovanjem obrokov,« poudar-
ja Masnikova in nadaljuje, da 
seveda upoštevajo individual-
ne potrebe vsakega stanovalca. 
Po njenem bi bilo strogo delje-
nje hrane po normativu ne-
smiselno, saj so v domu ljudje 
različnega zdravstvenega sta-
nja, različnih starosti in spo-
lov. »Zaposleni, ki pripravljajo 
in delijo hrano, imajo navodi-
lo, da vsakdo dobi, kolikor želi, 
upoštevati moramo le omeji-
tve zaradi zdravstvenih težav, 
npr. diet. Seveda je kljub temu 
včasih kdo nejevoljen, saj 200 
ljudi nima vedno enakega oku-
sa za hrano, čeprav imamo pri 
specifičnih obrokih vedno al-
ternativo, npr. ko so vampi, je 
na razpolago za tiste, ki jih ni-
majo radi, nekaj drugega,« je še 
povedala.

OŠ Sava Kladnika Sevnica se 
uvršča na četrto mesto po kri-

teriju najmanj zavržene hrane 
med posavskimi osnovnimi šo-
lami – na obrok se povprečno 
zavrže 25 g hrane, ugotovitve 
v sklopu sodelovanja v projek-
tu »Zeleno Posavje – za naravo 
in zdravje« razlaga ravnateljica 
Mirjana Jelančič. »Če priprav-
ljeni obroki hrane ostajajo, jih 
je treba v skladu z Zakonom o 
šolski prehrani ponuditi učen-
cem. Vsekakor nedotaknjeno 
hrano, npr. banane, jogurte, 
uporabimo v ’zmešančkih’ ali 
drugačnih oblikah drugih jedi 
in otroci imajo tovrstne obro-
ke zelo radi. Na šoli imamo vsaj 
tri kotičke s hrano, kjer je hra-
na otrokom ves čas na voljo. V 
teh kotičkih ponujamo lešni-
ke, orehe, sadje, narezano ko-
renje, redkvice … zelenjavo, s 
tem namenom, da jih navaja-
mo na okuse,« opisuje in do-
daja, da je po njenem mnenju 
odpadna hrana na šolah pro-
blem, kadar gre za večje količi-
ne. »Vsi skupaj ugotavljamo, da 
ostajajo predvsem zelenjavne 
jedi, ribe, polnozrnat kruh, to-
rej bolj zdrava prehrana, med-
tem ko gredo priljubljene pice 
za med.«

Kot nam je povedal Nejc Kunst 
iz Gostilne Kunst, pri njih be-
ležijo približno triodstotni de-
lež, kar se tiče zavržene hrane. 
Po njegovem je to kar normal-

Ali veste, da v občini Brežice v 
17. javnih zavodih in v javnem 
podjetju letno porabimo oko-
li 33 ton higienskega papirja?

Če bi za to uporabili recikliran 
higienski papir, bi letno pose-
kali 15 hektarjev gozda manj!

Ali veste, da lahko iz odpadne 
embalaže KEMS pridobimo kar 
60 % kakovostne celuloze?

Iz te celuloze pridelamo zelo 
kakovostne higienske materia-
le, kot so toaletni papir, robčki 
in brisačke za roke. Izdelki no-
sijo evropski okoljski znak Eco-
label.

Krožno gospodarstvo ali zapira-
nje snovnih tokov je ena glav-
nih usmeritev Evropske unije v 
prihodnjih letih, saj poraba člo-
veštva že skoraj dvakratno pre-

sega razpoložljive naravne vire. 
S svojimi številnimi akcijami in 
projekti ozaveščanja to usme-
ritev podpiramo tudi v Komu-
nali Brežice.

PRIKLJUČITE SE NAM TUDI VI!

Bi tudi v vašem podjetju ali or-
ganizaciji želeli uporabljati oko-
lju bolj prijazne higienske ma-
teriale?

Ali želite tudi v vašem podjetju 
prispevati k zmanjševanju seka-
nja gozdov?

Ali želite sodelovati z nami in 
pisati zgodbo o uspešni uvedbi 
krožnega gospodarstva?

Prihrani smreko, ko iz tetrapaka 
spiješ sok ali mleko!

Otroci so naši največji varuhi 
narave. Z veliko vnemo in ve-
seljem so se udeležili zbiral-
ne akcije odpadne emablaže 
KEMS, iz katere bodo nastali 
novi izdelki.

Pokličite nas na 041 365 817 ali pišite na 
petra.grajzl@komunala-brezice.si. 

Skupaj lahko naredimo velike spremembe!

Koliko hrane zavržemo?

Hrane (še vedno) ne cenimo dovolj
POSAVJE – Hrana je dragocena dobrina. To so nas učili že od malih nog. A še vedno se zdi, da se ljudje tega najbolj ne zavedamo, saj so količine zavržene oz. odpa-
dne hrane še vedno prevelike. Zanimalo nas je, kako je z zavrženo hrano v naši regiji, kaj se z njo zgodi po tem, ko enkrat pristane med odpadki, in ali obstajajo 
določene alternative, s katerimi bi se dalo tolikšne izgube hrane vsaj malo preprečiti.

no za tak tip restavracije. Ker 
gre vsa hrana med organske 
odpadke, ne vedo, katere se 
največ zavrže. Na vprašanje, 
ali zavržena hrana predsta-
vlja problem gostinskih obra-
tov, odgovarja: »Ni problem. Si-
cer je škoda, da se toliko hrane 
vrže. V gostinskih lokalih je na-
mreč težko predvidevati, koli-
ko boš imel dnevnih gostov na 
malici, in je posledično brez 
odpadkov nemogoče delati.« 
Po njegovem bi se dalo marsi-
kaj rešiti. »Lahko bi na primer 
malice, ki ostanejo, prodali s 
50-odstotnim popustom brez-
domcem ali dobrodelnim or-
ganizacijam.« Vsekakor pa se 
vsak gostinec trudi, da dela ra-
cionalno, pravi Kunst, »ker je 
razlika v ceni zelo nizka in si 
ne sme dovoliti, da ima veliko 
odpada. Tudi mizar, kovač, če-
vljar imajo odpad, ki ga nekako 
porabijo ali vržejo.«

Komunale ozaveščajo
Direktorica Komunale Brežice 
mag. Jadranka Novoselc nam 
je odgovorila, da so količino za-
vržene hrane v okviru projek-
ta »Zeleno Posavje – za nara-
vo in zdravje« merili v javnih 
zavodih kot tudi v SB Brežice, 
Domu upokojencev Brežice in 

nekaterih gostinskih obratih. 
Na naše poizvedovanje, koliko 
odpadne hrane se znajde v rja-
vih zabojnikih, namenjenih za 
zbiranje bioloških odpadkov, 
na komunali v grobem ocenju-
jejo, da je te okoli 40 %, 60 % 
pa ostalih bioloških odpadkov 
(zeleni vrtni odrez, olupki …). 
Novoselčeva izpostavlja, da 
njihove uporabnike o zavrže-
ni hrani ozaveščajo na različne 
načine. »Ugotovili smo, da ko-
ličine zavržene hrane sovpada-
jo s slovenskim povprečjem – 
v naših vrtcih in šolah se letno 
zavrže od 10 do 40 % priprav-
ljene hrane oz. v številkah od 
2500 kg (na manjših šolah) do 
več kot 12.000 kg (na večjih 
šolah). Eden glavnih razlogov 
so prehranjevalne navade ot-
rok. Otroci raje jedo tisto, kar 
uživajo doma. Zato je zelo po-
membno, da jim že starši priv-
zgojimo zdrave prehranjevalne 
navade,« pravi.

Kot je sporočil vodja zbiranja 
in odvoza odpadkov v Sektor-
ju komunale Marjan Božič iz 
Kostaka, so v letu 2016 še zbi-
rali odpadno hrano iz gospo-
darstva, ki je klasificirana kot 
odpadni kuhinjski odpadek, 
od leta 2017 pa nič več. »Ulič-
ni zabojniki za izrabljeno jedil-
no olje (IJO) so novost, ki jo od 
minulega leta ponujamo našim 

uporabnikom. Trenutno so na-
meščene tri posode, v prihod-
nje pa načrtujemo postavitev 
še desetih novih. Tako odpa-
dno hrano kakor tudi IJO lah-
ko uporabniki pripeljejo tudi 
v Center za ravnanje z odpad-
ki Spodnji Stari Grad,« pravi in 
dodaja, da po njihovih ocenah 
nastane mesečno povprečno 
do 3 kg odpadne hrane in IJO 
na prebivalca. O odgovornem 
odnosu do hrane ozaveščajo 
šolske in predšolske otroke na 
številnih predstavitvah, ki jih 
izvajajo po šolah in vrtcih. Bo-
žič še omeni aktivnosti projek-
ta »Zeleno Posavje – za naravo 
in zdravje«, v okviru katerega 
so v preteklem letu po šolah 
otrokom razdelili prek 2000 
majhnih posodic za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja, prav 
toliko majhnih posodic name-
ravajo razdeliti tudi letos.

Kje konča odpadna hrana?
Iz naštetih ustanov odpad-
no hrano odvažajo pooblašče-
ni prevzemniki biorazgradlji-
vih kuhinjskih odpadkov (kot 
npr. Biotera, Ekol …). In kaj 
se pravzaprav zgodi s to hra-
no? Kot je navedeno v publi-
kaciji Hrana med odpadki, ki 
jo je izdal SURS, se največ od-

padne hrane predela anaerob-
no (v bioplinarnah), sledi pre-
delava v kompostarnah. Delež 
odpadne hrane, ki se je prede-
lala v bioplinarnah, je bil leta 
2017 46-odstoten, medtem ko 
se je istega leta v kompostar-
nah predelalo skoraj 39.600 
ton odpadne hrane ali 30 % v 
tem letu nastale odpadne hra-
ne. S t. i. drugim ravnanjem 
(sežig, sosežig, rafiniranje olja, 
odlaganje, druga biološka pre-
delava) so predlani obdelali le 
še 2 % odpadne hrane, pred-
vsem zaradi zmanjševanja ko-
ličin neposredno odložene od-
padne hrane. 

Ob koncu se lahko vprašamo, 
kako je z vplivi zavržene hra-
ne. Le-ta nam je danes nepre-
stano na dosegu roke, po drugi 
strani pa je tudi zelo draga, če 
vemo, da z njo zavržemo tudi 
veliko energije in vode. Za-
skrbljujoč je predvsem poda-
tek o deležu zavržene hrane v 
gospodinjstvih. Vsekakor bi k 
zmanjšanju pripomoglo upo-
števanje nekaterih pomemb-
nih nasvetov, kot npr. načrto-
vanje jedilnika in nakupa živil, 
skrb za pravilno shranjevanje 
živil, serviranje manjših obro-
kov, uporaba ostankov hrane 
za nove jedi itd.

� Rok�Retelj

 Î Količina odpadne hrane se je leta 2017 zmanjšala za 4 %.

 Î Več kot polovica vse zavržene hrane je nastala v spodinjstvih.

 Î Največ se je predela v bioplinarnah in kompostarnah.

Količine� zavržene� hrane� v� ustanovah� so� se� po� zadnjih�
statističnih�podatkih�iz�leta�2017�nekoliko�zmanjšale.
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V POŽARU UMRL MOŠKI – 12. 5. je nekaj po 23. uri izbruhnil 
požar v hiši v Črešnjicah nad Pijavškim. Ogenj je v celoti uni-
čili hišo, v kateri so našli tudi truplo 58-letnega stanovalca, ki 
je sicer v hiši prebival sam. Požar naj bi izbruhnil na štedilni-
ku, od koder se je ogenj razširil na celoten objekt in povzročil 
za okoli 40.000 evrov škode. 

VELIKA GMOTNA ŠKODA V KRMELJSKI DOGI – 6. 5. je malo 
po 5. uri zjutraj izbruhnil požar v podjetju Galvana Doga v  
Krmelju. Ogenj je uničili kar polovico objekta v skupni izme-
ri 900 m², delovne stroje in surovine, posledično pa povzročil 
veliko gmotno škodo, ki naj bi po prvih ocenah znašala oko-
li 2 mio evrov. Z ognjem, ki naj bi vzplamtel zaradi napake na 
inštalaciji, so se borili gasilci iz osmih PGD z območja sevniš-
ke občine in PGE Krško.

SMRT NA ŽELEZNIŠKIH TIRIH – 11. 5. je nekaj pred 15. uro 
na Glavnem trgu v Sevnici vlak povozil občana Sevnice, ki je 
zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. 

HIŠA OSTALA BREZ ŽLEBOV – Med 24. in 29. 4. so bili s strehe 
hiše na Senušah sneti bakreni žlebovi v vrednosti 500 evrov. V 
Pečicah je bilo v noči na 13. 5. vlomljeno v prostor društva, iz 
njega odtujenih okoli 60 evrov, z vlomom pa povzročene še za 
okoli 100 evrov dodatne škode. V okolici Krškega je bilo med 
13. in 14. 5. vlomljeno v gostinski objekt, ukradenih pa za oko-
li 1000 evrov tobačnih izdelkov in pijače. 

DREMAL SREDI CESTE – Krški policisti so na podlagi prijave 
in opisa 6. 5. zvečer izsledili 46-letnega voznika, ki je  najprej 
z vozilom ustavil sredi ceste in dremal, zatem pa nadaljeval z 
nezanesljivo vožnjo. Voznik BMW-ja je imel v litru izdihanega 
zraka 1,07 mg alkohola, zaradi česar so mu preprečili nadalj-
njo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje. 

12. 5. je nekaj pred 7. uro v Leskovcu pri Krškem voznik oseb-
nega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Odnesel jo 
je brez poškodb. Z vozilom na streho se je pri Stari vasi pri Bi-
zeljskem 13. 5. popoldan zaradi neprilagojene hitrosti v ovin-
ku prevrnila tudi 40-letna voznica osebnega vozila. Poleg nje 
je lažje poškodbe utrpela tudi mladoletna potnica.
 Zbrala:�B.�M.

Slavka Preskar, Gornji Lenart: Hrana bi mora-
la biti vrednota, ampak se je precej zavrže. Mno-
gi šolarji so izbirčni, slišim. Ni nam hudo, prele-
po je, imamo preobilje. Sem starejša generacija, 
zato vem, kaj je pomanjkanje hrane, ko je v mla-
dih letih sploh ni bilo, bili smo srečni, če smo jo 
imeli. Sedaj je veliko ponudbe, ljudje smo prev-

zetni, a ne smemo posploševati, mogoče so kje tudi stiske.  

David Žuraj, Bistrica ob Sotli: Zavržemo kar 
veliko hrane. Doma jo lahko damo npr. praši-
čem, v ustanovah, kjer se dela na porcije, je dru-
gače, saj je težko predvideti, koliko bo posame-
znik pojedel, tisto, kar ostane, pa se ne da več 
ponovno uporabiti. Da bi količine zavržene hra-
ne zmanjšali, je lahko ena od rešitev ruski bife, 

kjer si vsak vzame toliko, kolikor bo res pojedel.

Danica Žnideršič, Zdole: Iz gospodinjstva za-
vržem zelo majhno količino hrane, če pa že os-
tane kaj malega, odnesem ostanke sosedovim 
kokošim. Menim, da v ustanovah še vedno osta-
jajo presežki hrane, a manj kot leta nazaj, kakor 
sem opazila kot prostovoljka v ustanovi za sta-
rejše občane. Vprašanje pa je, kam s temi količi-

nami, saj je treba upoštevati tako higienske kot druge predpise. 

Alojz Povše, Sevnica: Zavrženega kruha v kon-
tejnerjih ni več mogoče najti, a kljub temu se še 
vedno veliko hrane zavrže. Smiselno bi bilo raz-
mišljati o postavitvi posebnega prostora, kjer bi 
lahko občani odvrženo hrano vzeli in si doma 
pripravili katerega izmed obrokov. Nekatere tr-
govine nudijo 50 % popust na en dan star kruh 

in ljudje to priložnost izkoristijo.

Tokrat smo se posvetili problematiki zavržene hrane, 
zato smo v anketi spraševali, koliko je po vašem mnenju 
zavržene hrane v javnih ustanovah, gostinskih lokalih in 
gospodinjstvih. Menite, da bi se dalo te količine zmanj-
šati ali odvečno hrano na nek način uporabiti?

anketa

Zavržemo preveč hrane?

Od tekme v Pontevedri je mi-
nilo nekaj dni, so se vtisi po 
tem velikem uspehu že kaj 
umirili in očistili?
Zaradi dolgega in napornega 
potovanja domov se nisem še 
popolnoma umiril. Iz Ponteve-
dre smo se že dan po tekmi se-
lili v Porto, tako da sem tri dni 
bolj kot ne samo potoval in me 
še ni povsem 'zadelo', kaj sem 
dosegel. Verjetno bo zdaj po-
časi prihajalo za mano, vendar 
veliko časa za proslavljanje ni. 
Že čez manj kot 14 dni grem 
spet na pot proti Lanzaroteju, 
spet v Španiji, kjer bo kvalifi-
kacijska tekma za uvrstitev na 
oktobrski ironman triatlon na 
Havajih. Morda bo več časa po 
koncu sezone, ko se bomo ozr-
li nazaj, analizirali tekme in se 
malo več poveselili.

Kot si poudaril na sprejemu, 
je bil to zate precej nepriča-
kovan uspeh, kajne?
Moj primarni cilj je bila potr-
ditev kategorizacije mednaro-
dnega razreda, za kar mi je za-
doščala uvrstitev do osmega 
mesta. Vedel sem, da bom bli-
zu. Opazil sem, da je na štartni 
listi veliko dobrih plavalcev, 
malo manj dobrih kolesarjev 
in tudi veliko hitrih tekačev 
na krajše razdalje. Svojo pri-
ložnost sem videl v tem, da ne 
grem v neposreden boj z njimi, 
ampak da grem v svojo dirko, 
da sem na kolesarskem delu 
nekje blizu najboljših in da ra-
čunam na to, da pridem v zad-
nji tretjini teka iz ozadja v boj 
za vrh. Točno tako se je zgodi-
lo in mislim, da sem svoj načrt 
do potankosti izpolnil, drugi pa 
so morda pregoreli v preveli-
ki želji.

Že kmalu, 25. maja, imaš v 
španskem Lanzaroteju kva-
lifikacijsko tekmo za uvrsti-
tev na havajski ironman, kjer 
šteje samo zmaga, kajne?
Tako je. Trasa je zelo podob-
na kot v Pontevedri, na kole-
su je 2500 višincev, tako da 
računam, da se bo tukaj nare-
dila selekcija, nato pa bo tre-
ba maraton odteči v času 2:45 
do 2:50, če bom želel zmaga-
ti. Sistem je takšen, da lahko 
daš 'jokerja' le na eno tekmo 
in se tam poskušaš kvalificira-
ti. Če zmagam, dobim t. i. slot 
oz. vstopnico za Havaje, verja-
mem, da mi lahko uspe. Na Ha-
vajih sem si zadal cilj priti med 
najboljših deset, kar je po mo-
jem mnenju realno. Vem, kje 
sem in kje so moje zmogljivosti 
in se znam zelo dobro tempira-
ti. Na tekmi je vse možno, zlas-
ti na tako dolgih preizkušnjah. 

Ko sva se pogovarjala pred 
nekaj leti, si tekmoval še v 
olimpijskem triatlonu in 
se želel uvrstiti na olimpij-
ske igre. Kdaj in zakaj se je 
potem zgodil ta preskok na 
dolge triatlone?

Predvsem zato, ker realno v 
olimpijskem triatlonu nisem 
imel možnosti. Ti fantje prete-
čejo 10 km v 28 minutah, jaz 
pa v dobrih 32 minutah, kar me 
porine izven tega kroga. Tako 
sem iskal priložnost v daljših, 
t. i. ironman preizkušnjah, ki so 
v našem športu zelo cenjene, 
ne glede na to, da to ni olimpij-
ska disciplina. Tudi profesiona-
lizem je tukaj večji, v ospred-
ju so profesionalne ekipe, kot 

v kolesarstvu, in ne toliko na-
cionalne reprezentance.

Kaj je bilo odločilno, da si v 
tem preskoku uspel? Precej 
poudarjaš pomen prehrane 
s poudarkom na maščobah.
Največji problem pri daljših 
tekmah so zaloge energije, ker 
pride v telesu v določenem tre-
nutku do pomanjkanja ogljiko-
vih hidratov. Preklop med tem, 
ko zmanjka glikogena, in 'kur-
jenjem' maščob mora biti čim 
bolj gladek, razlika mora biti 
čim manjša, zadnji dve leti in 
pol se zelo posvečam temu. 
Laboratorijske raziskave ka-
žejo, da se pri tem še vedno iz-
boljšujem, da se pragovi, ki so 
v tem športu zelo pomembni, 
dvigujejo, in da je razlika med 
pragom in maksimalno hit-
rostjo teka čedalje manjša.

Kako potekajo triatlonski 
treningi, kako ocenjuješ po-
goje in kaj morda pogrešaš?
Glede na to, da treniram za 
osemurno tekmovanje, treni-
ram relativno malo, nekje 25 
ur na teden, redkokdaj 30 ur 
na teden. Gre pa res za zelo in-
tenzivne treninge, praktično 
noben trening v tednu ni brez 
cilja, vedno imam bodisi pri 
plavanju bodisi pri kolesu bo-
disi pri teku strogo strukturi-
rano sestavo treninga – toliko 
ogrevanja, toliko intervalov, to-
liko ohlajanja. V količini imam 
še nekaj rezerve za napredek, 

če pa bi imel ekipo, s katero bi 
treniral, bi najbrž tudi dosegal 
boljše čase na treningih in po-
sledično na tekmah. Tedensko 
imam približno 15 km plava-
nja, med 400 in 500 km kole-
sarjenja ter med 60 in 80 km 
teka. Za kolesarjenje imam 
kar srečo, lokalne ceste pro-
ti Novemu mestu ali proti Bi-
zeljskemu niso zelo prometne 
in so zato dokaj varne, za tek 
je dovolj cest na ravnini Kr-

škega polja ali na bližnjih hri-
bih, kadar potrebujem klance. 
Težava je morda le pozimi, če 
zapade sneg, pa tudi to se da 
premostiti z vadbo na trena-
žerjih. Za plavanje pa je večja 
težava pozimi, ker ni bazena, 
kar rešujem na razne načine v 
okoliških in hrvaških toplicah. 
Poleti je bolje, ker imamo ba-
zen v Brestanici, koristim pa 
tudi okoliške 'šoder jame'. Ni 
pa to optimalno, ker bi moral 
biti kot bivši plavalec čisto v 
ospredju ali morda pobegniti 
glavnini, pa žal ni tako.

Na nedavnem sprejemu 
športnikov lanskega leta si 
poudaril, da je triatlon prav-
zaprav način življenja. Kaj si 
s tem mislil?
Prej sem bil plavalec in če pri-
merjam takratno športno živ-
ljenje s sedanjim, se je pri 
plavanju s treningom šport 
zaključil, pri triatlonu pa je vse 
podrejeno športu – razmišlja-
nje, prehrana, vsakdanja opra-
vila … To je res način življenja, 
ampak profesionalizem zahte-
va svoje žrtve – to, kar delamo 
profesionalci, ni vedno pov-
sem zdravo, za rekreacijo pa 
je triatlon res zdrav šport, ki 
bi ga priporočal vsem.

Že nekaj časa imaš profesio-
nalni status, kako si zagota-
vljaš eksistenco?
Zagotavljam si jo s pomočjo na-
grad, ki jih dobivam z uspešni-

mi nastopi. So dokaj visoke, če 
jih primerjam z olimpijskim 
triatlonom, kjer jih praktično 
ni, si pa v sistemih, ki ti omogo-
čajo financiranje z nacionalne-
ga nivoju. Tukaj pač dobiš, ko-
likor si dober na tekmi. Zdaj se 
mi odpirajo tudi vrata do ne-
katerih sponzorjev. To je v na-
šem okolju sicer težko, saj tri-
atlon v Sloveniji, kljub dobrim 
rezultatom, ni posebej dob-
ro razvit. Na državnem nivo-
ju je bilo pred časom 600 li-
cenciranih triatloncev, od cici 
triatloncev do najstarejših, to 
pa ni bazen ljudi, ki bi priva-
bljal sponzorje, tu imamo teža-
vo. Če nas primerjam z Nemči-
jo, je bil lani triatlonec Patrick 
Lange, ki je zmagal na Havajih, 
športnik leta, tam so zelo ce-
njeni, pri nas pa se to nekako 
ne prime.

V okviru Športnega društva 
Posavje imate kar močno 
bazo rekreativnih triatlon-
cev, kajne?
Na nivoju starostnih skupin 
smo kar dobro pozicionirani 
v slovenskem prostoru, ima-
mo tudi dva mlada fanta, brata 
Močnik, ki imata perspektivo 
v olimpijskem triatlonu, seve-
da pa prav tako kot jaz nimata 
podpore skupine. Kdor koli se 
začne v tem prostoru ukvarja-
ti s triatlonom, je uspešen. Laž-
je pridejo v ospredje tisti, ki so 
nekoč plavali, teh pa je bilo v 
preteklosti v Krškem kar pre-
cej, in če natrenirajo še kole-
sarstvo in tek, so takoj lahko 
konkurenčni v svoji starostni 
skupini.

Torej je ta šport primeren 
tudi za rekreativce?
Vsekakor. V našem prostoru 
je ogromno rekreativnih kole-
sarjev, veliko je tudi tekačev in 
če poleg tega kdo vsaj občasno 
še plava, je tako rekoč že tria-
tlonec. Mislim, da ni triatlonec 
samo tisti, ki hodi na tekme, 
ampak vsak, ki se s ukvarja s 
temi tremi športi.

Kaj pa meniš o preizkušanju 
svojih mej pri rekreativnih 
športnikih, gre to včasih že 
predaleč?
Predaleč gre takrat, ko ško-
duje zdravju. Treningi so kot 
neke vrste droga, tega se niko-
li ne nasitiš, problem je le, če 
vzameš 'overdose' in se ti po-
ruši hormonsko ravnovesje ali 
pride do hudih poškodb. Če 
telo dobro služi, če imaš moti-
vacijo, če to ne vpliva na oseb-
no življenje, pravim le, da de-
laj tisto, kar te veseli.

Zaradi triatlona si prepoto-
val že kar lep del sveta, ne-
kaj časa si preživel tudi v 
Belgiji in na Novi Zelandiji. 
V čem vidiš prednosti življe-
nja v Sloveniji?
Doma je itak najlepše. Vedno 
gledam s stališča, kje in kako 

Jaroslav Kovačič, triatlonec:

Predaleč gre, ko škoduje zdravju
KRŠKO – Najvidnejše ime krškega športa je tem trenutku zagotovo 34-letni triatlonec Jaroslav Kovačič, ki 
je z bronasto medaljo na nedavnem svetovnem prvenstvu v dolgem triatlonu potrdil mesto v svetovni tria-
tlonski eliti. Potem ko je pri 19 letih zaključil plavalno kariero, se je med študijem začel ukvarjati s triatlo-
nom, v katerem se je postopoma prebil v vrh ne le slovenskem, ampak tudi v svetovnem merilu.

Jaroslav�Kovačič
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bi lahko treniral. Nova Zelan-
dija me s tega vidika ni navdu-
šila, ker so tam zelo slabi po-
goji za kolesarjenje, me je pa 
zelo navdušila recimo Špani-
ja, kje dajejo zelo velik pou-
darek rekreaciji, imajo veliko 
tovrstne infrastrukture, res 
so zelo športen narod, imajo 
tudi veliko podporo javnosti 
in navijačev. Naše okolje je s 
tega stališča super, tukaj točno 
vem, kam moram iti, da opti-
malno izpeljem trening, drug-
je pa rabim teden dni, da spoz-
nam razmere in možnosti.

Tukaj si si ustvaril družino. 
Kako doživljaš razvoj Posav-
ja, ne le na športnem, ampak 
tudi na širšem družbenem 
področju?
V športnem smislu se dobro 
razvijamo, tako na področju 
infrastrukture kot osvešče-
nosti. Upam, da se bo v Krškem 
kmalu zgradil bazen, pa bo še 
boljše. Tukaj bi lahko iskali pri-
ložnosti na področju trenažnih 
centrov, saj jih v Sloveniji ni in 
mislim, da bi se Posavje lahko 
uveljavilo kot olimpijski tre-
nažni center za različne špor-

V. d. direktorice CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj je 
med socialnimi kazalci v re-
giji izpostavila visoko število 
starejših nad 65 let, stopnjo 
registrirane brezposelnosti, 
pojavnost alkoholizma, med-
generacijsko odtujenost, osa-
mljenost in odrinjenost starej-
ših ljudi, povečevanje števila 
uporabnikov pomoči na domu 
ter oskrbe v drugi družini, za-
gon pilotnega projekta dolgo-
trajne oskrbe v občini Krško 
MOST, problematiko romske 
skupnosti, pri delu z uporab-
niki v Zavetišču za brezdom-
ce, v Kriznem centru za otroke 
in mladostnike ter Zavetišču 
Pepcin dom pa se srečujejo 
tudi z gibalno oviranimi sta-
rejšimi osebami, osebami s te-
žavami v duševnem zdravju ali  
posebnimi potrebami, ki pot-

Ministrica prišla s pohvalami
KRŠKO – 8. maja je Center za socialno delo Posavje obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Vodstvo CSD ji je predstavilo problematiko na območju regije, v 
nadaljevanju pa je obiskala še večnamenski romski center DROM v Kerinovem Grmu.

rebujejo specializirano obrav-
navo. Ob tem je Novak Rabze-
ljeva ministrico opozorila tudi 
na kadrovsko podhranjenost: 
»Na območju Posavja nas je 
zaposlenih 130. Na rednih de-

javnostih dela 56 oseb, od tega 
je okrog 22 strokovnih delavk, 
ki delajo na javnih pooblasti-
lih in storitvah, samo 14 stro-
kovnih delavcev pa dela na 
socialnih transferjih,« in pre-
dlagala, naj glede na to, da je 
skoraj enkrat več zaposlenih 
iz drugih virov financiranja, 
zaposleni na socialnovarstve-
nih programih, ki jih izvajajo 
že vrsto let, preidejo v redno 
dejavnost centra.

Ministrica mag. Ksenija 
Klampfer je izpostavila, da 
je CSD Posavje eden najbolj-
ših v državi: »Najmanj težav 

zaznavamo pri vas,« je dejala 
in zbranim zagotovila, da in-
tenzivno delajo na pripravah 
novih zakonov: »Lahko po-
vem, da je eden izmed mojih 
ciljev, da bi tudi določene de-
javnosti, predvsem iz naslova 
opravljanja socialne aktivacije, 
postale redna dejavnost CSD, 
da bi na tej osnovi tudi lah-
ko spremenili zakon o social-
nem varstvu, kar pomeni tudi 
redno zaposlitev za vse tiste, 
ki delajo na tem področju.« Si-
cer je sprejem zakona o soci-
alnem varstvu načrtovan v le-
tošnji jeseni. Ob ministrici je 
zbrane nagovorila tudi Janja 
Sluga, poslanka v Državnem 
zboru, ki že drugi mandat de-
luje v parlamentarnem odbo-
ru za delo, družino in social-
ne zadeve: »Moram povedati, 
da izredno cenim vaše delo, vi 
ste tisti med tnalom in nako-
valom, med nami na tej strani 
in med vašimi uporabniki na 
drugi strani, in glede na podat-
ke, ki jih je izpostavila direk-
torica, nimate lahkega dela. Vi 
ste tisti, ki ste v najbolj nepo-
srednem stiku in najbolj veste, 
kakšno je stanje, kakšne stva-
ri potrebujete in kako bi bilo 
treba urediti sistem, da bi bilo 
tako vam kot uporabnikom 
čim lažje.«
� Bojana�Mavsar

Ministrici�Klampferjevi�so�v�znak�dobrodošlice�izročili�sim-
bolno�darilo,�ki�ji�ga�je�v�imenu�kolektiva�predal�Bojan�Tičar.

Komisija DS o projektu MOST
V sejni dvorani Občine Krško je 9. maja potekala 20. seja ko-
misije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide. Sklic komisije na dislocirani lokaciji ni bil naključen, 
saj so se lahko na ta način člani komisije iz prve roke sezna-
nili s potekom pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe MOST, 
ki ga kot eden izmed treh izvajalcev v Sloveniji izvaja Center 
za socialno delo Posavje – enota Krško. Več v naslednji števil-
ki časopisa.

te. Tudi na ostalih področjih vi-
dim, da se ves čas nekaj gradi 
in dogaja. Z družino precej ho-
dimo na prireditve za otroke, 
kjer je veliko ponudbe, pa mar-
sikdaj ni veliko udeležbe.

Boš tudi hčerko usmeril v 
šport?
Do neke mere, upam, da bo 
športno aktivna za zdravje in 
veselje, ne želim pa si, da bi 
šla v vrhunski šport, ki ima na 
ženske drugačen vpliv kot na 
moške.
� Peter�Pavlovič

KRŠKO – V včerajšnjih dopoldanskih urah je v Kulturnem 
domu Krško v organizaciji Ljudske univerze Krško, na kate-
ri so hkrati tudi področni koordinator Tedna vseživljenjske-
ga učenja (TVU), četrto leto zapored potekala Parada učenja 
– manifestacija znanja in učeče se skupnosti.

TVU je vseslovenska promocijska akcija, ki poteka po vsej državi 
od 10. maja do konca junija. Kot je povedala direktorica LU Krško 
Nataša Kršak, se jim je na letošnji Paradi učenja, ki je osrednji 
dogodek v Posavju ter je priložnost za učenje in ustvarjanje na 
enem mestu, pridružilo 25 organizacij, ki so predstavile svojo po-
nudbo in raznoliko dejavnost na stojnicah: »V TVU z nami sode-
luje kar 42 partnerskih organizacij, do 30. junija pa se bo v naši 
organizaciji zvrstilo skupno 119 prireditev, namenjenih promo-
ciji vseživljenjskega učenja. Veseli nas, da pozitivna energija na-
rašča iz leto v leto, da se nam pridružuje vedno več posavskih 
organizacij, pri tem pa nas podpirata tudi Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport ter Občina Krško.« V imenu slednje 
je zbrane nagovoril podžupan Silvo Krošelj, ki je izpostavil, da 
učenje nima omejitev, saj se lahko izobražujemo vsepovsod in v 
vsakem življenjskem obdobju: »Vse to omogoča posameznikov 
osebnostni razvoj, ga bogati in družbi kot celoti omogoča več-
ji napredek in prilagodljivost.« Tudi letošnjo parado je sprem-
ljal pester in raznolik kulturni program. Na odru so nastopili 
harmonikarji Glasbene šole Krško, člani Društva šola zdravja so 
prikazali elemente jutranje vadbe 1000 gibov, srednješolci ETrŠ 
Brežice so uprizorili skeč Varna mobilnost, brežiški gimnazijci 
glasbeni potpourri, zavrteli so se folkloristi LU Krško, pevske in 
plesne nastope izvedli še učenci OŠ Jurija Dalmatina, GŠ Krško 
in Večnamenskega centra Kerinov Grm, prireditev pa s koračni-
cami zaokrožile mažorete Mažoretnega kluba Baton.
� Bojana�Mavsar

Promocija učeče se skupnosti

Otvoritveni�dogodek�v�avli�KD�Krško
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RADEČE – 11. maja je ra-
deški lokalni odbor Levice v 
Domu pihalnega orkestra ra-
deških papirničarjev pripravil 
predstavitev programa Levi-
ce za letošnje volitve v parla-
ment evropske unije. Program 
so predstavili koordinator pro-
gramske konference in tudi 
sam kandidat za evropskega 
poslanca dr. Sašo Slaček Br-
lek, kandidat za evropskega 
poslanca Lovro Centrih in za-
savski poslanec Levice v Dr-
žavnem zboru Primož Siter. 
Predstavljene so bile ključne 
programske točke, ki zajemajo 
demokratizacijo evropske uni-
je, uvajanje skupnih pravil na 

področju socialne države, ze-
leni new deal oz. ekološki pre-
obrat ter politiko miru in ne-
nasilja. Po uvodni predstavitvi 

se je razvila živahna debata, ki 
se je dotaknila tako evropskih 
kot nacionalnih in tudi lokalnih 
tem.  A. R.

Vabljeni na srečanje z nosilcem liste za volitve 
v Evropski parlament

dr. Igorjem Šoltesom 
v Brestanico, na grad Rajhenburg, 

v ponedeljek, 20. maja 2019, ob 9. uri.
OO DeSUS Krško, Brežice in Sevnica

Levica predstavila program

S�predstavitve�v�Radečah

Spoštovani,

sem Mateja Zupan, podpredsednica Stranke za razvoj občin in krajev »ROK« ter 
kandidatka za poslanko Evropskega parlamenta na listi Stranke Alenke Bratušek 
»SAB«. Sodim v krog mlajše generacije, med tiste, ki jim ni vseeno, kako bo z našo 
Evropo v prihodnje. Tudi izkušenj, tako iz (predvsem lokalne) politike kakor iz 
gospodarstva, mi ne manjka. Kot inženirka prometa sem se operativno vključevala v 
izgradnjo infrastrukture, hidroelektrarn na spodnji Savi kakor tudi v izgradnjo 
stanovanjsko-poslovnih objektov.

Kandidaturo za evropsko poslanko sem sprejela odgovorno, s spoštovanjem do vseh vas, drage občanke in občani. 
Ne želim, da smo drugorazredna evropska država. Želim pa, da so v Bruslju naši interesi slišani in upoštevani. Ne 
morem vam dajati velikih obljub. Vam pa obljubim, da se bom odločno borila, da bo Slovenija slišana in enakopravno 
zastopana. Ne, nimam evropskih izkušenj, vem pa, da sem sposobna upravičiti vaše zaupanje, v kolikor dobim 
priložnost. Podprite mojo kandidaturo, pojdite na volitve 26. 5. 2019, da boste slišani tudi vi.

Hkrati pa iskrene čestitke občankam in občanom v imenu stranke ROK ob občinskem prazniku občine Krško, 
ki ga obeležujemo 7. junija.

Mateja Zupan, kandidatka Stranke Alenke Bratušek
za poslanko v Evropskem parlamentu

Stranka Alenke Bratušek

SKUPAJ SMO MOČNEJŠISKUPAJ SMO MOČNEJŠI

EU je naš največji dosežek. Je 
zagotovilo za mir in svetlo 

prihodnost. Da bi tako ostalo še 
naprej, se 26. maja odločite za 
Evropo, ki ohranja naš način 

življenja in našo tradicijo. Odločite 
se za Evropo, ki postavlja naše 

družine na prvo mesto. Izberite 
Evropo, ki nas bo sposobna in 
pripravljena varova. Izberite 
Evropo enakopravnos, ki daje 
mladim dovolj priložnos in ne 

izključuje starejših.

MILANZVER

ROMANATOMC

PATRICIJAŠULIN 
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1. Dr. Milan Zver

2. Romana Tomc

3. Patricija Šulin

4. Franc Bogovič

5. Franc Kangler

6. Alenka Forte

7. Davorin Kopše

8. Alja Domjan

9.

SDS in SLS

Slovenska ljudska stranka

Franc Bogovič
Najboljši evropski poslanec 2018
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Pojdite volit!

V znamenju evropskih volitev
KRŠKO – 12. maja je okoli 3000 zbranih članov in simpatizerjev Slovenske ljudske stranke (SLS) in Slo-
venske demokratske stranke (SDS) na 22. taboru SLS v Krškem obeležilo 31-letnico delovanja stranke. Na 
njem so se predstavili tudi kandidati skupne liste strank na prihajajočih volitvah v Evropski parlament.

Na osrednjem delu prireditve 
ob jubileju stranke SLS je nje-
na prizadevanja blagoslovil 
videmski župnik Mitja Mar-
kovič, nakar so zbrane nago-
vorili v imenu gostitelja tabo-
ra predsednik OO SLS Krško 
Goran Udovč, župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, 
domačin, podpredsednik 
stranke SLS, evropski posla-
nec in kandidat na evrop-
skih volitvah Franc Bogovič, 
predsednik stranke SLS Mar-
jan Podobnik, nosilec skupne 
liste dr. Milan Zver in predse-
dnik stranke SDS Janez Janša. 
Vsi so izpostavili geslo Skupaj 
smo močnejši, pod katerim se 
kandidati dr. Milan Zver, Ro-
mana Tomc, Patricija Šulin, 
Franc Bogovič, Franc Kangler, 
Alenka Forte, Davorin Kopše 
in Alja Domjan na skupni li-
sti potegujejo za izvolitev po-

slancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament. Ob tem 
sta zbrane na taboru preko ek-
ranov nagovorila tudi Man-
fred Weber, kandidat Evrop-
ske ljudske stranke (EPP) za 
predsednika Evropske komi-
sije, in novoizvoljena predse-
dnica nemške CDU Annegret 
Kramp-Karrenbauer.  

Bogovič je izpostavil več mej-
nikov v zgodovini slovenske-

ga naroda, ki so prispevali k 
narodni identiteti in so bili 
slovesno obeleženi v minulih 
dneh, od slovenskega tabora 
pred 150 leti kot prve mani-
festacije prebujanja narodne 
zavesti, 30-letnice sprejema 

Majniške deklaracije z zahte-
vo po vzpostaviti suverene dr-
žave do dneva Evrope in 15. 
obletnice pridružitve Sloveni-
je družini evropskih držav. Kot 
kandidat na prihajajočih voli-
tvah je izpostavil, da si bo tako 
kot v iztekajočem se mandatu 
prizadeval za ohranitev vre-
dnot in načina življenja, ki te-
melji na krščanskih koreninah 
in v bogatem kulturnem izroči-
lu, enakomeren razvoj Sloveni-

je in Evropske unije, kmetijsko 
politiko, ohranjanje ravnoves-
ja v naravi ter živo in z mladi-
mi poseljeno podeželje: »Moja 
ključna naloga je bila in bo tudi 
v naslednjem mandatu priza-
devanje za sredstva za pode-

želje, da bodo pridelki poš-
teno plačani in da se trud ne 
izgubi.« Med drugim je še de-
jal, da je skupna lista kandida-
tov za poslance garancija za 
življenje v varni Sloveniji: »Ne 
sme se nam več dogajati to, da 
naša meja ne bo več zavarova-
na. Tudi tisti v Evropi, ki so bili 
naklonjeni odprtim mejam, so 
namreč že spoznali, da je mejo 
treba zavarovati, doma pa ima-
mo še nekaj dela, da prepriča-

mo o tem predsednika vla-
de. To je naša skupna naloga 
v naslednjem mandatu!« Ob 
tem je menil, da je prav tako 
treba zavarovati živinorejce in 
kmete, da jih ne bodo ogroža-
le zveri. V zaključku govora se 
je zavzel še za sobivanje evrop-
skih članic: »Smo tisti, ki verja-
memo v združeno Evropo, kjer 
je svobodna pobuda za delo in 
kjer se ljudje svobodno giblje-
jo.«

Predsednik SDS Janez Janša 
se je ob tej priložnosti v govo-
ru navezal na ustanovitev De-
mosa, na trdno zavezništvo tis-
tih, ki niso le vedeli, kaj hočejo, 
kot je dejal, ampak so trdno 
verjeli, da je to možno dose-
či: »Ko danes gledamo nazaj 
na teh 30 ali 31 let, si postav-
ljamo vprašanje, ali danes živi-
mo v državi, ki smo si jo takrat 
želeli, za katero smo glasovali 
in ki smo jo branili, ko je bila 
napadena. Odgovor ni eno-
značen. Tisti, ki ste bili roje-
ni kasneje, imate na to vpra-
šanje svoje dogovore, tisti, ki 
smo to pot spremljali in sku-
šali nanjo vplivati, imamo tudi 
svoje odgovore. Marsikaj je 
bilo postorjeno. Ko pa primer-
jamo današnje čase s tedanji-
mi, ne moremo biti zadovoljni, 
saj živimo daleč pod ravnijo, ki 
jo je Slovenija sposobna dose-
či.« V zaključku je pozval pri-
sotne na evropske volitve v 
upanju, »da bomo nazdravi-
li boljši Sloveniji, ki bo dobila 
nazaj svojo dušo in ki bo pri-
spevala k temu, da bo Evropa 
v prihodnje tisto, kar smo ime-
li pred sabo, ko smo se pred 15 
leti vanjo vključevali.« 

Tabor SLS je potekal ob vse-
binsko bogatem spremljajo-
čem programu. 

� Bojana�Mavsar

Na�taboru�(levo)�Franc�Bogovič,�nasproti�sedijo�dr.�Milan�Zver,�
Janez�Janša,�Romana�Tomc�in�Patricija�Šulin

BREŽICE – V Slomškovem domu je v torek zvečer občinski 
odbor Nove Slovenije Brežice v sodelovanju z evroposlan-
cem in bivšim predsednikom osamosvojitvene vlade Lojze-
tom Peterletom pripravil pogovor o podjetništvu in kme-
tijstvu. 

O svoji življenjski poti in poslovnih izkušnjah sta govorila podje-
tnik Lajoš Špeljak in ekološki kmetovalec Aleš Balon, oba z Bi-
zeljskega. Špeljak je povedal, da sta mu bila ves čas vodilo pošte-
nost in zanesljivost, zaradi česar je prišel na dober glas, ki danes 
družinskemu podjetju (Tehnični sistemi d.o.o.) z 18 zaposleni-
mi omogoča, da uspešno prodaja svoje storitve in izdelke, ne da 
bi imeli zaposlenega komercialista. Poudaril je tudi velike pred-
nosti, ki so se podjetnikom odprle z vstopom Slovenije v Evrop-
sko zvezo. Balon je med drugim dejal, da je s kvalitetnimi pri-
delki, kot sta npr. bučno olje ali vino, težko prodreti v trgovske 
sisteme ali velike gostinske družbe, kjer je v prvi vrsti pomemb-
na cena, četudi na račun slabše kvalitete. 
Kandidat za nov mandat v Evropskem parlamentu Lojze Peter-
le je dejal, da slovenskemu gospodarstvu ustreza odprta Evro-
pa, ker je izvozno usmerjeno, za kar bi se morali še bolj truditi 
s sprejemanjem tistih ukrepov, ki so v domeni slovenske vlade.  
V zaključnem delu večera je odgovarjal na vprašanja iz občin-
stva in med drugim izrazil zadovoljstvo, da je lastno politično 
skupino prepričal, da je boj proti raku uvrstila med prioritete v 
EU. Po njegovem mnenju je zdravje še vedno podcenjena evrop-
ska tema, »saj ne moremo imeti več Evrope z manj Evropejci«.
 S. M.

Pogovorni večer s Peterletom 
o podjetništvu in kmetijstvu

Z�leve:�Balon,�Špeljak,�Peterle�in�Franc�Vranetič�iz�OO�N.Si�
Brežice

Zaigrali�so�harmonikarji�Tonija�Sotoška�in�njegova�družina.

POSAVJE – Zaradi evropskih volitev v Posavju sicer ne beležimo 
pretirano pestrega predvolilnega dogajanja, nekaj tovrstnih do-
godkov pa vseeno je bilo oz. še bodo. Poleg teh, o katerih poro-
čamo na teh straneh, se je včeraj, 15. maja, popoldne v brežiški 
Mestni hiši predstavila nosilka liste Stranke Alenke Bratušek za 
evropske volitve dr. Angelika Mlinar, poleg nje pa tudi kandi-
datka na omenjeni listi Mateja Zupan, sicer doma iz občine Kr-
ško. V ponedeljek, 20. maja, bo na gradu Rajhenburg v Brestani-
ci srečanje z nosilcem liste stranke DeSUS dr. Igorjem Šoltesom. 
 P. P. 

Nekaj EU utripa tudi v Posavju
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V petek, 10. maja 2019, so se na Močilnem zbrali predstavniki podje-
tja Tanin d.o.o., Občine Radeče, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavo-
da za varstvo narave Republike Slovenije in lastnik kostanja Gašper 
Kišek, da bi podpisali pismo o nameri za ohranitev vitalnosti Gašper-
jevega kostanja. Glasbeno je dogodek obogatil mladi harmonikar 
Matija Lazar. Lepo število zbranih ob tem plemenitem dogodku je 

nagovoril Jože Prah z Zavoda za gozdove Slovenije. Matej Demšar 
z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave je predstavil naravo-
varstvene smernice za Gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodar-
ske enote Radeče. V. d. direktorice KTRC Radeče Dubravka Kalin je 
predstavila izhodišča zelenega turizma v občini Radeče, zbranim pa 
je spregovorila tudi mag. Mateja Kišek, hči lastnika Kiškove domači-
je, sicer profesorica na Srednji lesarski šoli v Mariboru. Boris Bogo-
vič z Zavoda za gozdove Republike Slovenije je predstavil gozdno- in 
lovnogospodarski načrt Gozdnogospodarske enote Radeče, arborist 
podjetja Tisa d.o.o. pa smernice za sanacijo Gašperjevega kosta-
nja. Zbranim je spregovorila Boža Miroševič Jurkovič, predstavnica 
sevniškega podjetja Tanin d.o.o., ki že od 2005 namenja finančna 
sredstva za ohranjanje zdravja in promocijo drevesa. Radeški žu-
pan Tomaž Režun je izpostavil izreden pomen povezovanja različ-
nih akterjev, predvsem pa dobrih lastnikov ter se Kiškovim zahvalil 
za njihovo skrbnost in predanost kostanju. Niko Rainer z Zavoda za 
gozdove Slovenije je poudaril pomen trajnostnega gospodarjenja z 
naravno dediščino, katerega lep primer je Gašperjev kostanj. Sledil 
je podpis pisma o nameri za ohranitev vitalnosti Gašperjevega kosta-
nja. Na domačiji, kjer korenine že stoletja širi mogočni kostanj, so 
Kiškovi pripravili okusno pogostitev, na kateri ni manjkala niti poti-
ca s kostanjevim nadevom. 
Ob tej priložnosti so strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije orjaški 
kostanj, na katerega je strokovno javnost prvi opozoril Pavle Kavšek 
v reviji Pionir, ponovno izmerili. Tudi uradno je potrjeno: Gašperjev 
kostanj na domačiji Kiškovih z Močilnega je z obsegom 11,10 m ne 
le najdebelejši kostanj, temveč tudi najdebelejše drevo v Sloveniji. 

RADEČE – Na skupščini se je sestalo vodstvo in poveljstvo 
Gasilske zveze Radeče, skupaj z delegati vseh štirih prosto-
voljnih društev in stanovskimi ter ostalimi gosti. 

Predsednik zveze Rado Mrežar je povzel pomembnejše aktivno-
sti posamezne komisije, poveljnik Karl Klembas je zbrane sez-
nanil, da je bilo v letu 2018 izvedenih 20 intervencij, na katerih 
je skupno sodelovalo 279 gasilcev, kar je osem več kot leto prej, 
med njimi pa je vsebinsko prevladovalo nudenje tehnične in dru-
ge pomoči ter požari v objektih. PGD Svibno in PGD Vrhovo sta 
v preteklem letu izvozila po dvakrat, PGD Jagnjenica sedemkrat, 
kot osrednje in najpogosteje aktivirano društvo v občini pa je 
PGD Radeče z operativno ekipo izvozilo 25-krat. Poročilo Komi-
sije za delo z mladino je podal Sebastjan Jevševar, ki je omenil 
organizacijo kviza za mladino GZ Radeče, sodelovanje gasilskega 
podmladka na znani gasilski preizkušnji Fire combat v Rečici ter 
uspešno izveden gasilski tabor na Lisci. Pregled aktivnosti dela 
starejših gasilcev je pripravil predsednik Komisije za delo z ve-
terani Miran Grahek, aktivnosti pripadnic nežnejšega spola pa 
sem strnila Doroteja Jazbec. Finančno poročilo je podala Mar-
ta Ašič, ki je v predstavila tudi plan za leto 2019. Radeški gasilci 
bodo gospodarili z dobrimi 84 tisočaki, od kateri se iz proraču-
na Občine Radeče zagotavlja 53 tisočakov, iz pridobitne dejavno-
sti pa načrtujejo zbrati blizu 20 tisočakov. Da se tudi radeški ga-
silci zavedajo pomena ustrezne usposobljenosti in strokovnosti, 
dokazuje podatek, da bodo operativnim gasilcem financirali iz-
obraževanj v skupni vrednosti okoli 12 tisoč evrov. Predsednik 
in poveljnik sta podelila še listine o napredovanju v višji čin Ale-
šu Pernišku, Janezu Soncu in Doroteji Jazbec, ki smo v lanskem 
letu zaključili tečaj za pridobitev čina nižji gasilski častnik. Rde-
čo nit skupščine je vodila predsedujoča delovnemu predsedstvu 
Breda Šuligoj.  Doroteja�Jazbec

Zavedajo se pomena 
ustrezne usposobljenosti

Poveljstvo�Gasilske�zveze�Radeče

Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

V tovarni Tanin Sevnica 18. maja 2019 organiziramo dan 
odprtih vrat, s čimer želimo javnosti predstaviti delovanje 
tovarne s poudarkom na ogledu proizvodnih procesov in 
tehnologije.

Voden ogled bo ob 9. in 10. uri, trajal bo približno 45 minut.

Zbirno mesto bo pri vratarnici tovarne na Hermanovi cesti 1.

Vljudno vabljeni!

Tanin Sevnica d.d.
Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 64 400
e-pošta: tajnistvo@tanin.si

www.tanin.si

Podpis pisma o nameri za ohranitev vitalnosti 
Gašperjevega kostanja na Močilnem

Občina Radeče je v sodelovanju z 
izvajalcem del JP Komunala Radeče 
d.o.o. v mesecu aprilu izvedla poso-
dobitev dela odseka lokalne ceste 
LC 423382 Čimerno–Radeče od sta-
cionaže 8.935 metra do 9.070 me-
tra. V okviru projekta je bil na raz-
dalji 135 metrov v širini treh metrov 
pripravljen ustroj cestišča za asfal-
tiranje, urejeno je bilo odvodnjava-
nje, na koncu je bilo izvedeno še as-
faltiranje in ureditev bankin. Dela so potekala brez težav in so bila 
skladno s terminskim planom konec aprila v celoti zaključena.

Posodobitev odseka ceste na Jelovo zaključena

»Slovenke in Slovenci se mora-
mo s ponosom spominjati na-
šega narodnega bujenja in zo-
renja. Nismo postali čez noč 
nacija. Do odločitve, ki smo jo 
sprejeli, od nje bo prihodnje 
leto 30 let, je prišlo postopo-
ma, tudi z zborovanjem v Sev-
nici pred 150 leti. V tem času 
smo prehodili težko in prav 
nič kraljevsko pot in v priho-
dnosti nas čaka še veliko pre-
izkušenj, toda če bomo enotni 
pri najbolj pomembnih vpra-
šanjih naše narodove usode, 
bomo vselej zmogli. S tem upa-
njem in prepričanjem želimo 
našim prihodnjim rodovom 
srečno pot,« je med drugim 
dejal predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, ki je v 
svojem govoru pomen tabor-
skega gibanja sredi 19. stole-
tja, ki je dalo slovenskemu na-
rodu moč in zagon za politično 
zorenje ter osvobajanje, opisal 
kot »seme upanja in hrepene-
nja, snovanj in ravnanj – seme 
narodne samobitnosti in celo 
državotvornosti«. 

Slovensko taborsko gibanje 
med leti 1868–1871 je bilo za 

Taborsko gibanje – seme upanja
SEVNICA – V barvah slovenske zastave in s simbolnim cvetom taborskega gibanja, rdečim nageljnom, se je 
10. maja v sevniškem športnem domu odvijala slovesnost ob 150. obletnici vseslovenskega tabora ter pra-
zniku KS Sevnica. Slavnostni govornik je bil predsednik RS Borut Pahor.

slovenske pokrajine, ki so so-
dile pod tedanjo Avstro-Ogr-
sko, eno najpomembnejših 
kulturnih, političnih in zgodo-
vinskih dogodkov. Sevniški ta-
bor, ki je potekal 2. maja 1869, 
na njem pa se je zbralo več kot 
7000 zavednih Posavk in Po-
savcev, je bil peti od organi-
ziranih osemnajstih taborov. 
Vodja pripravljalnega odbora 
je bil veleposestnik in takra-
tni državni poslanec ter žu-
pan na Blanci Alojzij Lenček 
in na slovesnosti ob 150-le-

tnici vseslovenskega tabora v 
Sevnici se je v lik tega rodolju-
ba odlično vživel vesten razi-
skovalec sevniške preteklosti 
Oskar Zoran Zelič, ki je drugi 
del svojega umetniškega vlož-
ka na prireditvi zaključil z be-
sedami: »Živeli Slovenci! Živela 
Slovenija!« ter si prislužil gro-
mek aplavz. Zahteve sloven-
skega taborskega gibanja, ki 
je pred 150 leti močno zazna-
moval tudi sevniško območje 
ter povezal Posavke in Posav-
ce v enotni želji po združenih 
slovenskih pokrajinah v eno 
skupnost, v kateri bo uradni je-
zik slovenščina, je sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk primerjal s 
sedanjim časom: »Nauk takra-
tnih dni je še danes aktualen, 
in sicer da mora narod z več-
jo stopnjo enotnosti sprejema-
ti tako odgovornosti kot zahte-
vati pravice.«

Zlata plaketa PGD Sevnica 
in Hildi Lipovšek 
Zbrane na dogodku je nagovo-
rila tudi predsednica KS Sevni-
ca Stanka Žičkar in nato po-
delila dve zlati plaketi. Prejela 

sta jo PGD Sevnica, ki v letoš-
njem letu obeležujejo 140 let 
delovanja, ter upokojena pro-
fesorica biologije in kemije 
Hilda Lipovšek, ki se še ved-
no aktivno vključuje v dogaja-
nje v skupnosti (predvsem v 
zvezi z obnovo starega sevniš-
kega mestnega jedra), čeprav ji 
zdravje že rahlo nagaja. V ime-
nu obeh dobitnikov se je zah-
valil predsednik PGD Sevnica 
Štefan Teraž ter požel močan 
aplavz, ko je izpostavil: »Vemo, 
kaj je življenje in kako se člove-
ku pomaga. Pri nas ni potreb-
no čakati v vrstah, pisati proš-
nje, ampak je samo potreben 
klic na 1-1-2 in že pridemo. Na 
ta način organiziranega gasil-
stva na prostovoljni bazi nima 
nobena evropska država. Mis-
lim, da smo lahko na to ponos-
ni.«

Spremljevalni kulturni pro-
gram so poleg Oskarja Zorana 
Zeliča, oblikovali še članice in 
člani Godbe Sevnica ter oktet, 
ki ima v svojem imenu najlep-
ši pridevnik, kar je izpostavila 
mlada moderatorka prireditve 
Hana Ćosić, ko je skupaj s so-
voditeljem Petrom Teichme-
istrom povabila na oder Slo-
venski oktet. Pri vhodu v 
športno dvorano, ki jo je lično 
okrasila sevniška modna obli-
kovalka Ana Jazbec z izbranim 
večmetrskim blagom podjetja 
Inplet z Dolnjega Brezovega, so 
obiskovalke in obiskovalce ter 
visokega gosta sprejeli članice 
in člani folklorne skupine Spo-
min, za pogostitev po priredi-
tvi so poskrbeli v Društvu vi-
nogradnikov Sevnica-Boštanj 
in Aktiv žena Sevnica. 

 Smilja�Radi

Za�prejeto�zlato�plaketo�se�je�v�imenu�Hilde�Lipovšek�(levo)�in�
PGD�Sevnica�zahvalil�predsednik�društva�Štefan�Teraž.���
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Pridruži se nam na rekreativnem pohodu skozi prebujajočo se naravo 
in se napolni s svežo energijo, ki jo po dolgi in zaspani zimi potrebuje prav vsak.

Dobimo se v nedeljo, 19. 5. 2019, ob 9. uri 
pred Banovo domačijo v Artičah.

Prispevek za hrano in pijačo znaša za odrasle 9 €; za otroke brezplačno.

Informacije: 031/770-901 (Primož) 
ali turisticno.drustvo.artice@gmail.com

V primeru slabega vremena pohod odpade.

Turistično društvo Artiče 
v sklopu Posavskega festivala tematskih poti organizira

POHOD PO SADJARSKI POTI

www.artice.si

BREŽICE – Društvo zbirateljev »Verigar« Brežice je 6. aprila 
pripravilo že 19. mednarodno srečanje filatelistov, numiz-
matikov, kartofilov in zbirateljev telefonskih kartic. 

Zbiratelji so se, prav tako že tradicionalno, zbrali v Restavraci-
ji Štefanič. Kljub temu, da se je v preteklih letih zbralo več zbira-
teljev, so v društvu z letošnjo udeležbo zadovoljni, saj so zanje 
postavili enajst miz, kjer so zbiratelji lahko za prodajo ali zame-
njavo postavili pester in zanimiv zbirateljski material. Srečanje 
je že šestič organiziral Ludvik Divjak, letos izjemoma na prvo 
soboto v aprilu, da bi se srečanja lahko udeležili tudi mladi čla-
ni filatelističnega krožka iz OŠ Bizeljsko, katerega mentor je Div-
jak. Kot pravi, se krožka udeležuje 18 članov, ki so razdeljeni v 
tri skupine – nižjo, srednjo in višnjo stopnjo, so zelo zvedavi in 
aktivni, kar mentorja izredno veseli. Ker so tako aktivni in zav-
zeti, so jih na pobudo predsednika Rada Kajtne zadnjo soboto 
v marcu nagradili z ogledom filatelistične razstave Verigar v Ka-
mniku, ki je bila postavljena na ogled ob 100-letnici prve sloven-
ske znamke Verigar. Žal se, kot je povedal Divjak, čar osnovnega 
zbirateljstva izgublja, saj je tudi pri zbirateljstvu multimedijska 
dosegljivost opravila svoje. Zaupal je, da imajo letos s podmlad-
kom zelo smel načrt, ki naj ostane še skrivnost. 
 N. J. S.  

Zavzet »Verigarski« podmladek

Organizatorji�srečanja�s�podmladkom

Pogodbo o upravljanju sta 
podpisala župan Franjo Debe-
lak in predsednica MD Bistrica 
ob Sotli Jana Tavčar, s čimer je 
društvo prevzelo vodenje na-
stanitvenih kapacitet, kuhinje 
in jedilnice mladinskega ho-
tela. Zgradbo iz leta 1887, ki 
je bila včasih v lasti Gabrono-
vih, so v preteklih letih obno-
vili in njeni prostori so kmalu 
po tem, ko so bili urejeni, tudi 
že zaživeli. V galeriji je bilo 
že kar nekaj razstav, v sobah 
hostla je poskusno prespalo 
že kar nekaj gostov in njihovi 
odzivi so bili odlični. Predstav-
nika MD Bistrica ob Sotli Adri-
jana Čede in Andrej Černelč 
sta predstavila, kako je poteka-
la obnova Gabronke in kakšni 
so njihovi načrti. Kot sta ome-
nila, je bila zgradba leta 2010 
predvidena za rušenje. Ta-
kratni novi župan Franjo De-
belak je bil pobudnik, da se 
zgradba ohrani, ker je v njej 
prepoznal potencial in s svo-
jo ekipo se je vneto lotil iska-
nja sredstev. Leta 2013 je obči-
na pridobila evropska sredstva 
v višini 180 tisoč evrov in ob-
nova Gabronke je lahko stekla. 
Dobro leto nazaj se je pridruži-
lo še MD Bistrica ob Sotli in po-
magalo pri zadnjih ureditvah 

Rušitveni načrt k sreči v omaro
BISTRICA OB SOTLI – V Bistrici ob Sotli so prvo majsko soboto s podpisom pogodbe med tamkajšnjima ob-
čino in mladinskim društvom na novo urejeni Hostel Gabronka predali v upravljanje mladim Bistričanom, 
ki so se lotili tudi urejanja »čudežnega vrta« okoli hostla.

objekta. S pomočjo prostovolj-
cev so izbrali pohištvo in ga 
odnesli v prostore hostla. Po-
samezne sobe so tudi poime-
novali po znamenitostih kraja. 
Hostel nudi 20 ležišč s soupo-
rabo kuhinje in kopalnice ter 
sanitarij. V hostlu so dve dvop-
osteljni, ena triposteljna, ena 
štiriposteljna soba in skupno 
ležišče v mansardi, poimeno-
vani Stara šola, z devetimi le-
žišči. Černelč je poudaril, da 
želijo v delovanje hostla vklju-
čiti tudi lokalno okolje. Župan 
Debelak je bil po lastnih na-
vedbah kar malo ganjen, da je 
zgodba okrog Gabronke dobi-
la srečen konec. »Konec leta 
2010 me je na mizi čakal ru-

šitveni načrt, a smo ga na srečo 
dali v omaro, kjer je še danes,« 
je dejal ter omenil, da bo ob-
čina še naprej pokrivala stro-
ške: »To je vlaganje v priho-
dnost našega kraja.«

Lani je MD Bistrica ob Sotli pri-
dobilo tudi evropska sredstva 
za ureditev »čudežnega vrta«. 
Gre za solidarnostni projekt, v 
okviru katerega skupina šes-
tih mladih načrtuje in ure-
ja zelenico okoli hostla. Vrt 
bo namenjen tako obiskoval-
cem Bistrice ob Sotli kot tudi 
domačinom, saj bo vseboval 
kotiček za otroke, bralni ko-
tiček, visoke grede, zeliščne 
spirale in senzorično oz. ču-

tno pot. Ob podpisu pogodbe 
in predstavitvi hostla je bila v 
galeriji Gabronka postavljena 
tudi t. i. miza nabranih dobrot, 
ki predstavlja nekatere lokal-
ne pridelovalce. Za kulturno 
popestritev dogodka so pos-
krbele članice Vokalne skupi-
ne La Vita, povezovala pa ga je 
Janja Kunej.

� R.�Retelj

Župan�Franjo�Debelak�in�predsednica�MD�BoS�Jana�Tavčar

Zbrane je najprej nagovoril 
predsednik Koordinacijske-
ga odbora lovsko-gojitvene-
ga bazena Žumberak – Gor-
janci Franc Butara. Omenil 
je, da so se leta 1977 sloven-
ski in hrvaški lovci na območju 
Žumberka in Gorjancev začeli 
dogovarjati o ukrepih pri go-
jitvi, zaščiti in lovu divjih pra-
šičev in jelenjadi, pri čemer je 
bilo cilj zavedanje, da se lah-
ko le povezani kvalitetno lo-
tijo gospodarjenja. Po njego-
vih navedbah je skupna lovno 
produktivna površina baze-
na večja od 16 tisoč hektar-
jev, kar je optimalno za vzgo-
jo, zaščito in lov. Leta 1980 je 
bil sprejet družbeni dogovor o 
gojitvi, zaščiti in lovu, s tem pa 
dogovor glede uskladitve lov-
nih dob, načinov lova pa tudi 
gojitve na območju sosednjih 
lovskih družin. Ob osamosvo-
jitvi Slovenije in Hrvaške so 
sporazum o gojitvi, zaščiti in 
lovu divjih prašičev, jelenja-
di in medvedov podpisale LD 
Mokrice, Cerklje ob Krki, Pod-
bočje, Kostanjevica na Krki in 
Šentjernej s slovenske strani 
ter LU Srna Samobor, Žumbe-
račka gora, Vepar Žumberački, 
Kuna Kalje in Jastreb Kostanje-
vac s hrvaške strani. Leta 2002 
je bil na gradu Mokrice podpi-
san tudi sporazum o sodelova-
nju med Lovsko zvezo Posav-

Sporazum zelene bratovščine
KOSTANJEVICA NA KRKI – 24. aprila je bilo svečano v lovskih vrstah, saj je v Galeriji Božidar Jakac v Kostanje-
vici na Krki 12 lovskih družin iz Posavja in Hrvaške, ki večinoma spadajo v lovsko-gojitveni bazen Žumberak 
– Gorjanci, podpisalo sporazum o gojitvi, zaščiti in lovu jelenov, divjih prašičev, medvedov in gamsov.

ja in Zagrebško lovsko zvezo. 
Butara je omenil, da jim je us-
pelo najti skupne cilje še z LU 
Golub Sveta Jana in Sokol Pe-
trovina. »Od podpisa spora-
zuma med 12 lovskimi druži-
nami pričakujemo neko trdno 
zavezo, da nadaljujemo s skup-
nim gospodarjenjem, ohra-
njanjem kvalitetne ter stabil-
ne populacije divjadi in divjih 
prašičev na celotnem območju 
bazena,« je pojasnil in dodal, 
da je njihova želja tudi ta, da bi 
se v tem prostoru našlo stalno 
mesto za medveda in gamsa. 

Nastopil je najslovesnejši 
trenutek – podpis sporazu-
ma. Podpisali so ga stareši-
ne oz. predstavniki LD Mokri-
ce (Stanislav Barkovič) in LU 
Srna Samobor, LD Čatež ob 

Savi (Jože Prah) in LU Žum-
beračka gora, LD Cerklje ob 
Krki (Franc Butara) in LU Ve-
par Žumberački, LD Podbočje 
(Walter Masnik) in LU Kuna 
Kalje, LD Kostanjevica na Krki 
(Matic Voglar) in LU Jastreb 
Kostanjevac ter LU Golub Sve-
ta Jana in LD Sokol Petrovina. 
Butara je podelil tudi zahval-
na priznanja vsem dosedanjim 
predsednikom KOO LGB Žum-
berak – Gorjanci, in sicer Že-
limirju Štahanu, Mojmirju 
Pustoslemšku, Zdenku No-
vaku, Ivanu Vlahoviću, Janku 
Herakoviču, Maksu Maršiku 
in Marjanu Lukšiču, spomni-
li so se tudi dveh že pokojnih 
predsednikov Andreja Zupan-
čiča in Slavka Kolarja. Usta-
novni član, idejni avtor tega 
združenja in prvi predsednik 

bazena Štahan je tudi avtor 
knjige Jeleni v Žumberku in 
Gorjancih, ki jo je ob tej pri-
ložnosti podrobneje predsta-
vil. Na dogodku je bila navzoča 
tudi večina 21 mladih lovcev, 
ki so v tem letu opravili lovski 
izpit in so ob tej priložnosti 
prejeli tudi spričevala. V nji-
hovem imenu je slovesno zap-
risegel Aleksander Zidarič, ki 
je izpit opravil s čisto petico. 

Kot se za lovski dogodek spo-
dobi, so v spremljevalnem pro-
gramu nastopili Lovski pevski 
zbor Globoko z zborovodkinjo 
Milevo Kralj Buzeti ter dve za-
sedbi rogistov – Dobovski ro-
gisti in Prvo hrvaško društvo 
lovskih rogistov Brezovica. Za 
povezovanje je poskrbela Me-
lita Skušek.� Rok�Retelj

Podpisniki�sporazuma

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

www.PosavskiObzornik.si
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ne dejavnosti, za 45 milijonov 
evrov.

Čeprav je bila rast prihod-
kov posavskih družb pod slo-
venskim povprečjem, pa so te 
kljub temu nadpovprečno iz-
boljšale tako poslovni izid kot 
neto dodano vrednost: ugoto-
vile so neto čisti dobiček v vi-
šini 102 milijona evrov, 29 % 
večji kot v letu 2017, ter dob-
re pol milijarde neto dodane 
vrednosti, 10 % večje kot v 
letu 2017. V Sloveniji so druž-
be neto čisti dobiček poveča-
le za 16 %, neto dodano vred-
nost pa za 9 %. 45 milijonov 
evrov neto čistega dobička so 
ustvarile energetske družbe, 
26 milijonov evrov družbe iz 

PROIZVODNJA – APRIL 2019

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 2 KOEL - - 348 400 36 100 2 2

PB 5 KOEL 4 - 92 400 1 100 0 2

PB 6 ZP 0 35 50 50 8 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB5 in PB6 186.484 4 10

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

CELJE – Iz podjetja ECE so sporočili, da je po podatkih Ministrstva 
za infrastrukturo, ki spremlja podatke o prodaji električne ener-
gije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na 
maloprodajnem trgu v Sloveniji, delež podjetja v letu 2018 zna-
šal 18,7 %, podjetje pa je prvič do sedaj prodalo največ električ-
ne energije med vsemi dobavitelji. Na drugem mestu je GEN-I s 
17,6-odstotnim deležem, sledijo Energija Plus z 11,9 % in E3 z 
10,6 %, ECE, ki je del skupine Elektra Celje in Elektra Gorenjska, 
je v letu 2018 dobavil 2.729 GWh električne energije.  Vir:�ECE

ECE z največjim tržnim deležem

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

Zima uniči približno 25 % trave, razvijanje plevela v poletnih 
mesecih pa še dodatnih 20 %.

Hitra in enostavna rešitev za primerno vzdrževanje vaše 
travne zelenice s posebnim strojem za dosejevanje, s kate-
rim naredimo utore za seme, ki jih z dosetvijo istočasno 
zagrnemo z isto zemljo nazaj. V dveh do treh tednih je zele-
nica kot nova.

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

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev

KRŠKO – Potem ko je tretji krški most, predan v uporabo 
22. februarja letos, že deloma razbremenil tranzitni promet 
skozi mesto, ga bo predvidoma v začetku junija še dodatno 
za promet sproščen 1,1 km dolg odsek od krožišča pri to-
varni Krka do priključka pri Vipap Vidmu.

Gradbeni posegi na navedenem odseku na levem bregu mesta, 
ki so ga pred dnevi že preplastili, so zajemali širitev ceste, izgra-
dnjo pločnikov, razsvetljave, ureditev kolesarske poti, pločnikov, 
naknadno pa bo dokončana še vzporedno s cestiščem potekajo-
ča pešpot po nabrežju Save. 
Medtem pospešeno potekajo dela tudi na izgradnji dobrega 1,3 
km dolgega odseka obvoznice Žadovinek. Ta je speljana pod re-
gionalno cesto Drnovo–Krško od navezave s krožišča pod naku-
povalnim centrom Krško do krožišča pri vstopu v naselje Žado-
vinek, to je pod Eurogardnom, ki je že v izgradnji, in od tu dalje 
po obrobju industrijske cone Žadovinek do krožišča tretjega kr-
škega mostu na desnem bregu Save. Izvajalec rekonstrukcije lo-
kalne ceste Krško–Vrbina in novogradnje južnega kraka obvo-
znice Žadovinek je kot vodilni partner družba KPL iz Ljubljane 
in kot partner podjetje Prohaus z Dola pri Ljubljani. 
Rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Krško–Vrbina in novo-
gradnja obvoznice Žadovinek v skupni dolžini 2,3 km, ki naj bi 
bila dokončana okvirno do novembra letos, je ocenjena na 6,4 
mio evrov, pri čemer je delež DRSI 4,9 mio evrov, delež Občine 
Krško pa 1,5 mio evrov.� Bojana�Mavsar

V juniju po videmski obvoznici

Izgradnja�rondoja�pod�Eurogardnom�je�že�v�teku.

Letna poročila za leto 2018 je 
AJPES predložilo 1.495 posa-
vskih družb, tri več kot za leto 
2017. V njih je bilo konec leta 
11.773 zaposlenih, kar je 855 
več kot leto prej. Najbolj, za 
261, se je število zaposlenih 
povečalo v predelovalnih de-
javnostih, za 136 v družbah tr-
govine, vzdrževanja in popra-
vil motornih vozil ter za 113 
v dejavnosti prometa in skla-
diščenja.

Posavske družbe so lani ustva-
rile 4,2 milijarde evrov pri-
hodkov, tri odstotke več kot 
v letu 2017, medtem ko so 
se prihodki na ravni Sloveni-
je povečali za devet odstotkov. 
Največ, za 54 milijonov evrov, 
so prihodke povečale družbe v 
predelovalni dejavnosti (znot-
raj teh največji delež predsta-
vljata papirna in kovinska 
panoga) ter za 49 milijonov 
evrov družbe dejavnosti trgo-
vine, vzdrževanja in popravil 
motornih vozil, najbolj zmanj-
šale, za 45 milijonov evrov, pa 
družbe s področja oskrbe z 
električno energijo, plinom in 
paro. 

Najbolj so se povečali pri-
hodki, doseženi na doma-
čem trgu, kjer so družbe do-
segle 120 milijonov evrov oz. 
8 % več prihodkov kot v letu 
2017, na tujem trgu pa so se 
prihodki povečali le na trgu iz-
ven EU, za 10 % oziroma  49 
milijonov evrov, medtem ko so 
se prihodki na trgu EU zmanj-
šali za 15 milijonov evrov oz. 
za odstotek. Najbolj so se na 
trgu EU zmanjšali prihodki 
energetskih družb, za 87 mi-
lijonov evrov, ostale družbe 
Posavja pa so jih povečale za 
72 milijonov evrov, med nji-
mi največ družbe predeloval-

Posavsko gospodarstvo v letu 2018

Dobiček prvič višji kot pred krizo
POSAVJE – Na krški izpostavi AJPES so predstavili podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostoj-
nih podjetnikov v letu 2018. Splošna ugotovitev je, da so tako gospodarske družbe kot samostojni podje-
tniki v Posavju ponovno izboljšali rezultate poslovanja in da dosegajo predkrizno raven.

predelovalne dejavnosti, 11 
milijonov evrov družbe dejav-
nosti trgovine, vzdrževanja in 
popravil motornih vozil (te so 
tudi najbolj izboljšale poslov-
ni izid, za 28 %) ter 7 milijo-
nov evrov družbe s področja 
gradbeništva. Največ neto do-
dane vrednosti, 184 milijo-
nov evrov, so tokrat ugotovile 
družbe predelovalne dejavno-
sti, s 155 milijoni evrov so jim 
sledile energetske družbe. Do-
dana vrednost na zaposlene-
ga v Posavju je znašala 45.448 
evrov (2 % več kot leto prej) 
in je bila za 1.033 evrov višja 
kot v Sloveniji. In še povpreč-
na plača: v Posavju je lani zna-
šala 1.645 evrov bruto, kar je 
46 evrov več kot v letu 2017 in 

nekoliko manj od slovenskega 
povprečja (1.652 evrov), ki ga 
s povprečno plačo 1.928 evrov 
presegajo le družbe iz občine 
Krško.

Tudi podjetniki izboljšali 
rezultate 

Povsem na kratko še o sa-
mostojnih podjetnikih. Le-
tna poročila jih je predloži-
lo 2.024, ki so v letu 2018 
ustvarili 233 milijonov evrov 
prihodkov, 10 % več kot leta 
2017. Imeli so 2.075 zaposle-
nih, 6 % več kot leto prej, iz-
kazali pa so nekaj več kot 15 
milijonov evrov neto pod-
jetnikovega dohodka, 12 % 
več kot leto prej. Neto doda-
na vrednost na zaposlene-
ga je pri podjetnikih znašala 
32.295 evrov, AJPES pa raču-
na tudi kazalnik neto doda-
ne vrednosti na nosilce dejav-
nosti, skupaj z zaposlenimi, 
ta je znašal 16.347 evrov, 8 % 
več kot v letu 2017. Povpreč-
na plača zaposlenih pri sa-
mostojnih podjetnikih je zna-
šala 1.098 evrov bruto, kar je 
tretjino manj kot plača zapo-
slenih v gospodarskih druž-
bah.
� Peter�Pavlovič

www.PosavskiObzornik.si

Prevladuje pet velikih družb

»Bistven je vpliv petih velikih družb, 
ki delujejo na področju oskrbe z elek-
trično energijo, saj ustvarijo kar 66 % 
prihodkov posavskih družb,« ob tem 
dodaja vodja krške izpostave AJPES 
Marijana Malus. Če izločimo podatke 
omenjenih petih družb, so ostale druž-
be v Posavju lani za 13 % povečale pri-
hodke in neto dodano vrednost, za 4 % 
neto dodano vrednost na zaposlenega 
in kar za 32 % neto čisti dobiček.
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Kako vplivajo podnebne spremembe 
na razvoj energetike, v katero smer 
bo šel? 
V zadnjem času ocenjujem, da se je ce-
loten svet pričel zavedati, da gre za res-
ne klimatske spremembe, ki jih je vsaj 
deloma povzročil človek z enormni-
mi količinami ogljikovega dioksida, ki 
jih spušča v ozračje. Zato so posame-
zne vlade in v našem primeru celotna 
Evropa pričela spreminjati zakonodajo 
v smer, da se krepko reducirajo izpusti 
CO2 in poveča izgradnja obnovljivih virov 
energije. Obnovljivi viri – sonce, veter, 
voda – so poleg jedrske energije edina 
rešitev za zaustavitev takih trendov proi-
zvodnje ogljikovega dioksida. Tudi na po-
dročju energetike to pomeni, da se bodo 
v bodoče intenzivno gradili obnovljivi viri 
in jedrske elektrarne. Tako v Evropi ka-
kor tudi v večini razvitega sveta so ob-
novljivi viri na pohodu, gradi se na stoti-
soče objektov obnovljivih virov. Po drugi 
strani pa sledi upad fosilnih goriv, zlas-
ti elektrarne na premog se planirajo ali 
gradijo samo še v izrazito nerazvitih pod-
ročjih, zemeljski plin pa se bo v bodo-
če uporabljal samo še v kombinaciji s 
toploto. Pojavlja se čedalje več samo-
oskrbe z električno energijo, pri čemer 
se še vedno koristi električno omrežje kot 
letna baterija. To zopet zahteva vire, ki 
lahko spreminjajo proizvodnjo električne 
energije, kar s sedanjo tehnologijo omo-
gočajo predvsem fosilne in hidroelektrar-
ne. Z dodatno izgradnjo obnovljivih virov 
bodo tudi cene električne energije doži-
vljale velika nihanja tekom dneva in se-
zone, kar bo zahtevalo od vseh uporabni-
kov izrazito prilagajanje ali pa plačevanje 
visokih cen.

Kako se odražajo podnebne spre-
membe na vodotokih in posledično 
hidroelektrarnah, zlasti s poudar-
kom na Posavju?
Podnebne spremembe, kakršne doživ-
ljamo sedaj, pomenijo povečanje ener-
gije v ozračju, posledično pa to pome-
ni velike spremembe tako na vodotokih 
kot v samem ozračju. To pomeni več po-
plav, njihovo večjo intenzivnost in večje 
spreminjanje med minimalnimi in ma-
ksimalnimi pretoki. Časi, ko je v Slove-
niji zapadlo meter snega in se je ta po-
tem topil celo pomlad, so mimo in tudi 
pozimi doživljamo, da imamo namesto 
sneženja deževje, to pa pomeni visoke 
pretoke in poplave. V Posavju je pozitiv-
no to, da je protipoplavna zaščita deloma 
že rešena in je dokaj dobro pripravlje-
no na te podnebne spremembe. Po drugi 
strani je dvig podtalnice okoli hidroelek-
trarn omogočil, da je vpliv suš minima-
len. Del Posavja, kjer je zgrajena veriga 
hidroelektrarn, je pravzaprav odgovor na 
te podnebne spremembe. Del Posavja, ki 
je vezan na izgradnjo HE Mokrice, pa je 
resno ogrožen, dokler ne bo veriga zgra-
jena v celoti.

Delno ste že pojasnili – kakšen je to-
rej odgovor energetike na podnebne 
spremembe?
Podnebne spremembe so neizogibne 
in v kolikor ne bomo takoj odreagirali z 
zmanjšanjem ogljičnega odtisa, bo trend 
višanja temperatur na planetu spiralno 
naraščal. Voda, hrana in energija so tri 
ključne komponente, ki so potrebne, da 
nek narod dolgoročno preživi. Če teh treh 
komponent ne zagotovimo, tudi narod ne 
bo preživel, zato je odgovor energetike 

na podnebne spremembe predvsem v 
hidroelektrarnah, ki omogočajo razvoj 
vseh treh komponent: proizvajajo elek-
trično energijo, zadržujejo milijonske ko-
ličine nadzemne in podzemne vode, ki se 
jo dá koristno uporabiti, in omogočajo za-
nesljivo proizvodnjo hrane, ki je neodvi-
sna od klimatskih sprememb. 

Kako pa odgovarjate na pomisleke 
glede vplivov HE na podtalnico, na 
dvig temperature, na spremembe vo-
dnega stanja, na onesnaženost pitne 
vode, na migracije rib …?
Hidroelektrarne tako kot vsi objekti, ki so 
postavljeni v naravi, imajo vpliv nanjo. 
Ampak ti vplivi so pri moderno zasno-
vanih in zgrajenih HE predvsem poziti-
tvni, posebno zato, ker gre za degradi-
rane reke, ki so bile pred desetletji grobo 
regulirane, njihovi bregovi pa pozidani in 
poseljeni. Reka Sava že zdavnaj ni več 
naravna reka, temveč gre za reguliran 
vodotok, ki ga je potrebno vzdrževati 
tako, da ne ogroža poselitev. Na Savi je 
sedaj postavljenih že osem HE in na od-
sekih, kjer ni HE, prevladuje regulirana 
struga, obložena s protierozijsko oblogo. 
Posamezni aktivisti, ki ovirajo izgradnjo 
HE, tega ne povedo, bodisi namenoma 
bodisi, ker preprosto niso strokovni in 
področja ne poznajo. Sodobne hidroelek-
trarne, ki se projektirajo in gradijo, niso 
enake kot tiste pred 30 ali 50 leti, ker je 
tehnologija bistveno napredovala glede 
na takratne čase. Današnje hidroelek-
trarne postajajo večnamenski projekti, 
ki služijo kmetijstvu, turizmu, rekreaciji, 
razvoju gospodarstva in tudi energetiki.
Poslušamo o tem, da hidroelektrarne 
vplivajo na podtalnico tako, da ta izgi-
ne. Ravno obratno – v Posavju podtalni-
co držimo na nivoju približno 1,5 metra, 
v nekaterih, poudarjam, samo nekaterih 
primerih, ki so se dogajali pri ravninskih 
hidroelektrarnah, kjer je zaradi posto-
pnega naravnega zatesnjevanja brežin 
prihajalo do zniževanja podtalnice, pa 
sodobno projektirane HE predvidevajo 
polja za bogatenje podtalnice. Ta polja se 
aktivirajo samo v primeru, če dejansko 
pride do nadaljnjega tesnjenja akumula-
cijskega bazena in na takšen način po-
tem umetno vzdržujemo nivo podtalnice 
tudi čez 20, 30 ali več let.
Slišimo tudi to, da jezera dvigujejo tem-
peraturo vode. Ravno obratno, vse me-
ritve, ki smo jih vzpostavili vzdolž vodo-
toka, kažejo, da vsako jezero ohladi vodo 
za približno 0,1 stopinje Celzija glede na 
prejšnje jezero, to pa zato, ker so jezera 
toliko globoka, da ima voda na dnu tudi 
v največji vročini okoli 14 stopinj Celzija. 
Ta ohlajena voda potem teče skozi turbi-
ne in hladi vsako naslednje jezero.
Poslušamo o onesnaženosti pitne vode, 
ki naj bi jo povzročile hidroelektrarne. 
Tudi v Posavju smo poslušali o tem, ven-
dar zdaj meritve kažejo ravno obratno. 
Do onesnaženja prihaja zaradi gnojenja 
in pesticidov, ki so se uporabljali leta in 
leta na področju kmetijstva. Če je podtal-
nice malo, je koncentracija teh pestici-
dov večja, kar je logično, če je podtalnice 
bistveno več, kot je sedaj, je koncentra-
cija nižja. Meritve kažejo, da je voda v 
podtalnici v Posavju ob jezerih brezhibna 
in da je bilo to strašenje neutemeljeno.
Pogovarjamo se tudi o migracijah rib. Jez 
na jedrski elektrarni Krško je blokiral pre-
hod rib, ker je bil pač zgrajen pred 40 leti 
in ni imel ustreznega prehoda za vodne 
organizme in je bila Sava tu pregraje-

na. Z izgradnjo hidroelektrarne Brežice 
se je zgradila tudi učinkovita ribja steza 
oz. prehod za vodne organizme, ki sedaj 
omogoča, da ribe dejansko prehajajo od 
državne meje v višje akumulacijske ba-
zene, ki imajo do HE Boštanj vsi zgraje-
ne te prehode. 
Vsa ta natolcevanja so se v praksi po-
kazala kot neresnična, žalostno pa je to, 
da se take stvari še vedno pojavljajo v 
medijih, razlagajo pa jih ljudje, ki niso 
strokovni ali pa so zlonamerni oziroma 
plačani.

Dotakniva se posledic odprave oko-
ljevarstvenega soglasja za HE Mokri-
ce. Poudarjate, da bo Slovenija zaradi 
negradnje in nedelovanja te elektrar-
ne proizvedla 114.000 ton CO2 več le-
tno. Kaj to pomeni za naše okolje?
Posledice zamika izgradnje HE Mokrice 
so velike. Sploh ne dvomim o tem, da 
bomo zgradili tudi to elektrarno, saj mi 
samo izvajamo Zakon o spodnji Savi, ki 
ga je leta 2000 sprejel slovenski parla-
ment. In zakon je treba spoštovati, pro-
jekt pa dokončati. Projekt spodnje Save 
brez Mokric je kot hiša brez strehe in ver-
jetno bi vsakdo soseda, ki bi onemogočal 
izgradnjo strehe sosedu, označil za ne-
moralnega. Tudi v lokalnem okolju ima-
mo veliko spodbud, naj pri tem vztraja-
mo in vsekakor bomo. Mokrice okoljsko 
sploh niso sporne, kar je večkrat potrdi-
la stroka in tudi odprava odločbe ARSO 
ni bila vezana na kaj vsebinskega, pač 
pa naj bi šlo po mnenju Upravnega so-
dišča za proceduralne napake.
Teh 114.000 ton CO2 bo Slovenija pač 
proizvedla iz termoenergije, ker druge 
opcije ni, se pravi, da bomo v ozračje 
spustili 11.000 kamionov, polno nalože-
nih ogljikovega dioksida, to je kolona ka-
mionov od Brežic do Ljubljane. Obstaja-
jo statistike, ki kažejo, da je s povišanim 
CO2 v ozračju povezanih kar nekaj doda-
tnih smrti ljudi, na kar pravilno opozarja-
jo številne nevladne organizacije. Druga 
posledica je ta, da bo BDP Slovenije za-
radi tega v naslednjem letu nižji za 0,3 
%. To pomeni, da bo manj denarja za 
vrtce, šole, hkrati pa je to neposreden 
napad na slovensko gospodarstvo. Na-
slednja posledica, ki se je pravzaprav že 
zgodila, je ta, da je na področju stroje-
gradnje 100 družin izgubilo vir prihod-
kov, saj je šlo zaradi tega 100 ljudi iz Li-
tostroja na cesto. V letih 2020 in 2021 
Slovenija ne bo izpolnila svoji zavez gle-
de odstotka obnovljivih virov in bo mo-

rala kupovati t. 
i. zelene pravi-
ce pri državah, ki 
so izpolnile svo-
je okoljske cilje. 
To posredno po-
meni, da bomo 
Slovenci financi-
rali izgradnjo ob-
novljivih virov v 
drugih državah 
namesto pri sebi.
In ne smemo po-
zabiti poplavne 
varnosti. Vsaj ti-
soč prebivalcev 
Posavja ostaja 
poplavno ogro-
ženih. Nisem 
prepričan, da ne 
bo v naslednjih 
nekaj letih zopet 
prišlo do stole-

tnih voda in ti prebivalci, od Krške vasi 
do državne meje, bodo poplavljeni, ker 
zaščita pač ni zaključena.

Kaj pa sam izpad proizvodnje elek-
trične energije?
HE Mokrice bo letno proizvedla 131 giga-
vatnih ur električne energije. V praksi to 
pomeni elektriko za približno 16 tisoč go-
spodinjstev ali, če hočete, za skoraj ce-
lotno brežiško občino. Vsa gospodinjstva 
v Posavju se že sedaj napajajo pravza-
prav iz hidroelektrarn na spodnji Savi, 
torej je celotno Posavje oskrbovano z ob-
novljivimi viri električne energije. Seveda 
ni za zanemariti, da pride do takega iz-
pada, ki bi lahko oskrboval 16 tisoč go-
spodinjstev.

Odpravo te odločbe je doseglo Dru-
štvo za preučevanje rib. Kako gleda-
te na odločitev sodišča oz. kaj menite, 
kdo so ti ljudje v strokovnem smis-
lu, kakšni so njihovi motivi za tovr-
stno delovanje?
Zakonodajalec je pred nekaj leti naredil 
napako, ker je nekritično omogočil sko-
raj vsem društvom, ki naj bi delovala v 
javnem interesu, da kot stranski ude-
leženci sodelujejo pri postopku. Pravil-
no je, da imajo nevladne organizacije to 
možnost, vendar morajo pri tem poka-
zati tudi določeno raven državotvorno-
sti. Verjamem, da je imel zakonodajalec 
dobre namene, da omogoči čim večjo de-
mokratičnost teh postopkov, in ni razmi-
šljal o tem, da se bo soočil tudi s primeri, 
ko je zadaj pridobitništvo, ne pa ščitenje 
narave. Ne moreš namreč narave ščiti-
ti tako, da zaščitiš en njen kotiček, en 
potoček, nato pa zgradiš termoelektrar-
no in s plini onesnažiš celo Slovenijo. To 
je po moji oceni izjemno neprimerno. V 
Društvu za preučevanje rib , ki ovira do-
končanje izgradnje, kolikor smo vide-
li, samo šest članov plačuje članarino, 
medtem ko je predsednica društva Sla-
merškova po lastnih besedah plačana s 
strani tujih fundacij, kot pravi samo za 
Muro, ampak financira se pač od tam in 
živi od tega. Navsezadnje nekaj deset ti-
soč evrov, kot je razvidno iz javnih evi-
denc, ni tako malo denarja. Imamo in-
formacije, te so tudi javno dostopne, da 
se tudi društvo deloma financira iz tuji-
ne, konkretno iz Nemčije, kar pomeni, da 
ni to neko ljubiteljsko društvo, ki jih skrbi 
narava, ampak morajo oddelati to, za 
kar so plačani. Močno dvomim, da neka 
tuja fundacija plačuje brez nekega širše-

ga finančnega ali gospodarskega intere-
sa. Interesi narave so torej lahko samo 
pretveza za druge cilje. So pa pravno to-
liko spretni, da so našli luknje v zakono-
daji, ki ne predvideva tovrstnega nači-
na delovanja. Njihov cilj ni, ali naj se HE 
Mokrice gradi ali ne, njihov cilj je skoraj 
političen, oni so proti izgradnji vseh hi-
droelektrarn, zagovarjajo celo, da je tre-
ba podreti vse hidroelektrarne in morda 
bodo v naslednjem koraku želeli ukiniti 
tudi vso industrijo. Dvomim, da je inte-
res Slovenije, da se vrnemo za 30 ali 50 
let nazaj, po drugi smeri pa so trendi ce-
lotne Evrope takšni, da spodbujajo grad-
njo obnovljivih virov. 

Človek se potem vedno vpraša, kdo sto-
ji za njimi, kdo in zakaj jih financira. Žal 
ti financerji, ki delujejo iz ozadja, osta-
jajo skriti, nikakor ne moremo dobiti in-
formacije, kdo je zadaj in kakšne inte-
rese ima. Želim poudariti, da v našem 
primeru ne gre za neko društvo ljubite-
ljev narave, gre pač za dobro organizira-
no, pravno podprto zadevo s ciljem, da 
se izgradnja obnovljivih virov preusmeri 
na neka druga področja. Vsi pa se mo-
ramo vprašati, tudi bralci, kakšna je mo-
rala teh ljudi v DPRS, ki ovirajo nedokon-
čan projekt. Lahko je gledati poplavljene 
hiše po televiziji, zaskrbljujoče je to, da 
jih v svojem delovanju ni zmotilo niti to, 
da je 100 družin iz Litostroja ostalo brez 
prihodkov. 

Omenili ste politične cilje – kako gle-
date na odločitev vladne koalicije, da 
zaustavi priprave na gradnjo HE na 
Muri – tudi tam gre za okoljevarstve-
ne razloge?
Pred kratkim sem bil v Gradcu in sem 
gledal, kako gradijo hidroelektrarno na 
Muri Avstrijci, tako da je malo smešno, 
da prihajajo avstrijski aktivisti v Slove-
nijo razlagat, naj se pri nas hidroelek-
trarn na Muri ne gradi. Kolikor se spomi-
njam, je koalicija že v predvolilnem času 
definirala, da bo treba Muro preučiti in 
najti najbolj optimalne rešitve, skrat-
ka, da se v teh štirih letih sedanje vla-
de izgradnja ne bo pričela. To ne pome-
ni, da se ne bo gradilo, navsezadnje je 
bila koncesija podeljena in navsezadnje 
je situacija na Muri morda malce težja 
v okoljskem smislu, kot je na Savi, am-
pak tudi na Muri upada podtalnica, po-
večuje se suša, Mura se poglablja in se-
danje stanje zahteva določene ukrepe. 
Aktivisti pa razlagajo, da bo z igradnjo 
HE zmanjkalo pitne vode – ravno obra-
tno, vode bo zmanjkalo brez hidroelek-
trarn. V sosednji Hrvaški bodo gradili 
hidroelektrarne na Savi ravno zato, da 
bodo dvignili podtalnico in omogočili pi-
tno vodo. Na Muri je podobna situacija, 
ampak čas dela svoje in šele čez deset 
let, ko bo res katastrofalna suša in bo v 
Pomurju začelo zmanjkovati pitne vode, 
bodo tudi lokalni prebivalci ugotovili, da 
jih je nekdo pošteno naplahtal.
Sicer pa je treba vedeti, da po javno-
mnenjskih raziskavah, ki jih je naredila 
družba Valicon, samo 14 % Pomurcev 
ne podpira izgradnje, 21 % jo podpira, 
ostali so nevtralni. Seveda pa ta agresi-
ja posameznikov, ki so tako ali drugače 
financirani s strani tujih fundacij, nare-
di vtis, kot da je celotno Pomurje proti 
temu. Vsi okoljevarstveni pomisleki se 
dajo razrešiti na način, da je sprejem-
ljiv na globalnem nivoju. Ne smemo gle-
dati le na posamezen segment ali, če 

hočete, eno ribo, ampak je treba gle-
dati na to, da bo Slovenija morala reši-
ti problem ogljičnega odtisa, v naspro-
tnem primeru bomo drastično kaznovani 
in postali črna ogljična luknja na evrop-
skem zemljevidu.

Je bila takšna raziskava morda nare-
jena tudi za področje Posavja?
Da. Na spodnji Savi je podpora hidro-
elektrarnam neverjetno visoka, gre za 
približno 90-odstotno podporo, kar je 
tudi razumljivo. Ko gledamo že zgraje-
ne hidroelektrarne, so ljudje s tem za-
dovoljni, vidijo prednosti in uporablja-
jo infrastrukturo ob akumulacijah, več 
je rib, oživeli so potoki, ki so že zdavnaj 
poniknili, okolica jezer je lepo urejena, 
tako da lokalnih nasprotovanj praktično 
ni. Seveda se vedno najde kak posame-
znik, ki je nezadovoljen s posamezno re-
šitvijo, čeprav smo poskušali z vsakim 
poiskati ustrezno rešitev. Zanimivo je, 
da je izjemno visoka podpora izgradnji 
hidroelektrarn tudi v Zasavju. 

Kaj dela ekipa HESS med časom, ko 
čakate, kako se bo ta postopek raz-
pletel in da boste lahko začeli gra-
diti? Kako dolgo lahko traja to odla-
ganje? 
Družba je seveda zagotovila dobršen 
delež finančnih sredstev za izgradnjo 
HE Mokrice. Ta sredstva bomo seveda 
slej ko prej tudi aktivirali. Mi smo ime-
li razvojni načrt za obdobje naslednjih 
desetih let, v katerem so bile določene 
prioritete, med katerimi je seveda bila 
na prvem mestu v časovnem smislu HE 
Mokrice. Sedaj bomo te prioritete pač 
ustrezno spremenili in bomo z drugimi 
obnovljivimi viri, ki smo jih predvideva-
li za obdobje po izgradnji HE Mokrice, 
pričeli nekoliko prej. To pomeni izgra-
dnjo sončnih elektrarn, drugih hidroe-
lektrarn na porečjih v Sloveniji ali izven 
nje, pa tudi inovativne tehnologije, kot je 
proizvodnja vodika. Družba HESS je ino-
vativno orientirana in bo tudi v bodoče 
intenzivno vlagala na perpektivnih pod-
ročjih energetike. 

Kako skrbite za prenos znanja na 
nove projekte? Kakšne so možnosti, 
da se znanje, pridobljeno na spodnji 
Savi, prenese na srednjo? 
Srednja Sava je gotovo eden ključnih 
projektov za Slovenijo, kar se tiče ob-
novljivih virov energije. Na srednji Savi 
se poleg vodarskih zadev, protipoplavne 
zaščite, zadrževanja vode in izboljšanja 
podtalnice lahko proizvede tudi 1000 gi-
gavatnih ur dodatne električne energi-
je iz obnovljivih virov. To je vsaj deset-
krat več, kot je proizvodnja vseh sončnih 
in vetrnih elektrarn skupaj v Sloveniji. 
Koncesionar na tem projektu je Holding 
Slovenske elektrarne, s katerim dobro 
sodelujemo in smo mu ponudili naše iz-
kušnje. Prepričan sem, da bomo naš-
li neko pot skupnega sodelovanja tudi 
na srednji Savi takoj, ko bo podpisana 
koncesijska pogodba med HSE ter Mini-
strstvom za okolje in prostor. Vsekakor 
bomo, ko bo projekt krenil, z veseljem 
priskočili na pomoč s svojimi izkušnja-
mi, kasneje pa tudi s finančnimi viri, ker 
bomo imeli po izgradnji HE Mokrice pre-
cej dodatnega finančnega toka.

Bogdan Barbič, direktor družbe HESS:

Hidroelektrarne so odgovor na podnebne spremembe
Kot opozarja Evropska Agencija za okolje, sta ključna izziva 21. stoletja blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. V središču teh izzivov je vprašanje energije – natančneje, naše 
splošne porabe energije in odvisnosti od fosilnih goriv. Da bi omejili globalno segrevanje, je nujno povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kakšno vlogo imajo pri tem hidroelektrarne na 
spodnji Savi in nekateri drugi projekti, smo se pogovarjali z direktorjem družbe HESS Bogdanom Barbičem.

Bogdan Barbič



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 10, četrtek, 16. 5. 201912 OKOLJE IN PROSTOR

Večina jedilnega rastlinskega olja se 
uporabi za pripravo hrane. Ob obro-
ku se nekaj olja s hrano zaužije, osta-
lo – zlasti po cvrtju – pa predstavlja 
odpadno jedilno olje, ki je organsko 
visoko obremenjen odpadek in ga je 
potrebno odstraniti pravilno. 
Med pravilne načine odstranjevanja 
ne sodi zlitje v kuhinjski lijak ali v stra-
niščno školjko, v greznico, malo ko-
munalno čistilno napravo ali v kana-
lizacijo. Nemalokrat se odvrže tudi na 
kompost ali se uporabi kot dodatek krmi za živali. Škodljivo je tudi 
polivanje odpadnega olja po travnatih površinah. Odvrženo jedil-
no olje se sčasoma spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Slo-
veniji vir pitne vode. Ko pa se podtalnica enkrat onesnaži, traja 
več sto let, da se njena kakovost obnovi in izboljša. 
Nekateri odpadno jedilno olje shranjujejo v steklenice in ga po-
tem vržejo med mešane komunalne odpadke, a le redki odpad-
no jedilno olje zbirajo dalj časa in ga nato odpeljejo v zbirne cen-
tre za ločeno zbrane odpadke.

ZAKAJ ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA NE SMEMO ZLITI 
V KUHINJSKI LIJAK ALI STRANIŠČE?
Če odpadno olje zlijemo v kuhinjski lijak ali straniščno školjko:
• lahko pride do zamašitve odtočnih cevi in težav v čistilnih na-

pravah;
• hitreje se namnožijo majhni glodavci (predvsem podgane);
• olje preide v kanalizacijski sistem in dalje v sistem površinskih 

voda ter podtalnice, kjer zaradi nepropustne plasti, ki jo ustva-
ri na površini vode, onemogoča kroženje kisika in močno ško-
duje vodni favni in flori.

KAKO PRAVILNO RAVNAMO Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM?
Z odpadnim jedilnim oljem bomo pravilno ravnali, če bomo:  
• ohlajeno olje prelili v hišno posodico, odpadno plastenko ali 

steklen kozarec;
• zaprto plastenko ali kozarec hranili na balkonu ali v notranjih 

prostorih stanovanja;
• zbrano vsebino oddali na posebna mesta za zbiranje odpadne-

ga jedilnega olja.

DOBRO JE VEDETI, da odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno me-
šati z ostalimi odpadnimi olji (odpadnim hidravličnim oljem, stroj-
nim in drugim mazalnim oljem, tekočino za toplotno izolacijo ali 
prenos toplote). 

PROJEKT »OLJE NEKOLIKO DRUGAČE«
Pomemben izziv je, kako v skrbi za varno in zdravo okolje še tesne-
je povezati lokalne skupnosti, občane, regijo. V tej luči je bil za-
snovan projekt »Olje nekoliko drugače«, ki se bo izvajal na obmo-
čju vseh šestih občin Las Posavje: Sevnica, Brežice, Krško, Radeče, 
Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Osredotočal se bo na vse 
generacije prebivalcev vseh posavskih občin. 
Vodilni partner, Komunala Sevnica, bo skupaj s partnerji Komu-
nalo Brežice, podjetjem Kostak Krško in Komunalo Radeče sode-
lovala pri nabavi malih zbirnih gospodinjskih posodic, ki jih bodo 
razdelili učencem posavskih šol od prvega do petega razreda. Zbi-
ralne posode za odpadno jedilno olje bodo postavljene v občinah 
Radeče, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Brežice in Krško. V sklopu 
projekta se bodo med drugim izvajale razne izobraževalne dejav-
nosti, delavnice, teklo bo ozaveščanje o problematiki odpadnega 
jedilnega olja. Za dosego čim širšega kroga zanimanja pri projek-
tu sodelujeta tudi Občina Sevnica in Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica. 

Kako pravilno ravnati z odpadnim jedilnim oljem?
Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter 
odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih 
napravah. Odpadna voda z vsebnostjo jedilnega olja je namreč 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna 
odpadna voda.

Zbirna posodica za 
odpadno jedilno olje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Černobil triintrideset let kasneje
V elektrarni s štirimi proizvo-
dnimi enotami sovjetske teh-
nologije RBMK je 26. aprila 
ponoči na četrtem bloku med 
testiranjem sistemov za zasil-
no hlajenje prišlo do hude na-
pake. To je imelo za posledico 
več eksplozij, pri katerih je v 
zrak odneslo pokrov reaktor-
ske posode, nato pa še del re-
aktorske sredice in razbelje-
nega grafita, ki se je hitro vnel. 
Ogenj nad reaktorjem je sku-
paj z vetrovi pripomogel, da 
je radioaktivne delce razneslo 
v okolico elektrarne in v nas-
lednjih dneh daleč po Evropi. 
O poteku dogodkov pred ne-
srečo obstaja več verzij, ven-
dar zaradi okoliščin, v kate-
rih je ta objekt takrat deloval, 

resnica verjetno ne bo nikoli 
znana.

Kot lahko izvemo v černobilski 
nesreči posvečenem muzeju v 
ukrajinskem glavnem mestu, 
lokalni gasilci, ki so prvi priš-
li na mesto nesreče, niso imeli 
zaščitnih oblek niti niso vedeli 
ničesar o sevanju. Neposredno 
naj bi po poročilih OZN umrlo 
sicer 'samo' 47 delavcev in de-
vet otrok zaradi raka ščitnice. 
Po drugih poročilih naj bi bilo 
žrtev mnogo več, saj je pri či-
ščenju posledic nesreče so-
delovalo od 600 do 800 tisoč 
vojakov, gasilcev, rudarjev in 
drugih, znanih kot 'likvidator-
ji', večina je bila starih od 18 do 
22 let. 20 % teh naj bi že umr-

lo za posledicami različnih sto-
penj sevanja pri starosti 40 let, 
velika večina ostalih pa ima 

zdravstvene posledice v obli-
ki raka, težav s srcem in pljuči 
itd. Kolikšne so bile in bodo po-

sledice pri otrocih in potomcih 
prizadetih, kakšne so in bodo 
spremembe pri živalih in v na-
ravnem okolju, ne bo mogoče 
nikoli natančno opredeliti.

Čeprav elektrarna stoji na ob-
močju današnje Ukrajine, je 
skoraj tri četrtine radioaktiv-
nih snovi padlo na območje 
Belorusije in kontaminiralo 
kar eno petino tamkajšnje-
ga ozemlja. Pri tem so zača-
sno evakuirali kar 2000 mest 
in vasi, povsem preseliti pa so 
morali 500.000 ljudi. Na sa-
mem območju pred desetle-
tjem dokončno zaprte elek-
trarne ni večjih sprememb, 
razen da je z mednarodno po-
močjo zgrajen varovalni ščit 

zmanjšal neposredno nevar-
nost sevanja in celo omogočil 
najbolj radovednim turistom 
ogled za vedno zapuščenega 
mesta Pripjat in okolice.

Nesreča v Černobilu je dol-
go veljala za primer nezane-
sljivosti ruske jedrske tehno-
logije in po svoje govorila v 
prid zahodne, zlasti t. i. PWR 
reaktorjev, kakršen je tudi v 
Krškem. Žal so dogodki v ja-
ponski Fukušimi 25 let po Čer-
nobilu ponovno pokazali, da je 
predvsem človeški faktor tisti 
šibki člen, od katerega je naj-
bolj odvisna varna uporaba 
moči, ki jo omogoča cepljenje 
atomskih jeder. 
� S.�Mavsar,�foto:�P.�Brenčič

Zbornica komunalnega gospodarstva je 19. aprila v 
prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani po-
delila 32 organizacijam certifikat »Voda iz pipe«. Med 
prejemniki je tudi Komunala d.o.o. Sevnica.

Slovenija ima številne 
vodne vire, ki se po ko-
ličini in kakovosti vode 
uvrščajo v sam evrop-
ski vrh, a kljub temu 
se pogosto dogaja, da 
mnogi raje posegajo 
po vodi v plastenkah 
ter drugi embalaži, ki 
odvržena po uporabi 
onesnažuje naše okol-
je. Komunalna pod-
jetja želijo prebivalce 
spodbujati k pitju vode 
iz pipe in tako preprečevati proizvajanje dodatnih odpadkov 
ter hkrati ohranjati naravne vire. Poleg tega je voda iz pipe bolj 
zdrava kot ustekleničena in od vseh pijač najbolj odžeja. Voda iz 
pipe je tudi pod nadzorom pristojnih strokovnih služb. 
K projektu »Voda iz pipe« je odgovorno pristopila tudi Komu-
nala Sevnica, ki je že pred leti začela v svojih prostorih ter na 
različnih dogodkih s ponudbo pitne vode iz pipe v steklenih vr-
čih in kozarcih. »V našem podjetju nismo in ne uživamo vode iz 
plastenk niti ne uporabljamo naprav s stoječo vodo iz balona,« 
pove direktor Mitja Udovč in se ob tem spomni poteka zamen-
jave salonitnega vodovodnega sistema od Krakovega do Sevni-
ce pred desetimi leti. Takrat so ob zaključku investicije izbranim 
osnovnim šolam v sevniški občini podarili tudi pitnike, iz kate-
rih vsakodnevno priteče sveža pitna voda iz javnega vodovod-
nega omrežja. »V letošnjem aprilu pridobljen certifikat ’Voda 
iz pipe’ in podpisana zaveza pomenita še večjo osredotočenost 
na osveščanje o pomenu pitja vode iz pipe,« še pove direktor 
Komunale Sevnica. 

Pridobili certifikat »Voda iz pipe«

Direktor Komunale Sevnica Mitja 
Udovč s certifikatom in podpisano 

zavezo »Voda iz pipe«

KIJEV, KRŠKO – Med prvomajskimi prazniki se tudi v Sloveniji marsikdo še spomni na jedrsko nesrečo v ukrajinskem Černobilu – dogodek, ki je pretresel evrop-
sko in svetovno javnost leta 1986. 

Kazalci� na�uri� v� kijevskem�muzeju� spominjajo�na�usodni�
trenutek�(1:23:58).

Reaktorsko�sredico�simbolno�tvorijo�portreti�težko�obolelih�
otrok.

Reševalci�so�imeli�skromno�zaščito�ali�pa�so�bili�brez�nje.

V�hudi�preizkušnji�so�se�ljudje�zatekli�k�bogu,�sprožila�pa�je�
tudi�njihovo�kreativnost.
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BREŽICE – V teh dneh so na brežiško Fakulteto za turizem 
prispeli prvi študenti iz Indije. Fakulteta je v študijskem letu 
2018/2019 namreč razpisala dva študijska programa z iz-
vedbo v angleškem jeziku, namenjeno tujcem, in sicer viso-
košolski in magistrski program turizem. 

Po besedah dekana dr. Boštjana Brumna se je v tem študijskem 
letu k njim vpisalo 17 tujcev iz Rusije, Indije in Mehike. »Prido-
bivanje vstopnih vizumov je trajalo več kot pol leta, zato smo na 
fakulteti v tem času izvajali študij na daljavo. Postopki pridobi-
vanja vizumov se zaključujejo in prvi študenti iz indijske zvezne 
države Kerala že prihajajo k nam. Zaradi zgodovinskih povezav 
so njeni prebivalci pretežno katoliške veroizpovedi,« je pojasnil. 
Skladno s sprejeto Strategijo internacionalizacije visokega šol-
stva se tudi Fakulteta za turizem trudi k študiju v Sloveniji pri-
vabiti mlade iz tujine. Kot pravi Brumen, sta oba študijska pro-
grama za tujce plačljiva – ti plačajo šolnino v višini 3100 evrov 
letno, pri čemer ne zasedajo mest na študijskih programih, ki so 
namenjena domačinom. Dodaja, da lahko v prihodnosti pričaku-
jejo še več tujih študentov, vendar ne v Brežicah. Pojasnjuje, da je 
zaradi načrtovanega števila vpisanih tujcev fakulteta v postopku 
akreditacije dislocirane enote v Ljubljani, kjer nameravajo izva-
jati študijski proces za tujce. »Tujci bodo v Brežicah le nekje do 
septembra, nato se selijo v Ljubljano. Kljub temu nameravamo 
dele študijskega procesa še vedno izvajati na posavskem koncu, 
predvsem terenske vaje in praktično usposabljanje v lokalnih 
turističnih podjetjih. Turističnemu gospodarstvu iz Posavja že-
limo ponuditi znanja in izkušnje tujcev pa tudi njihove poveza-
ve z domovino. Na ta način lahko povečamo turistične tokove s 
trgov, ki bodo v prihodnje pridobivali na veljavi,« še razlaga de-
kan.  R.�R.,�foto:�Fakulteta�za�turizem

KOSTANJEVICA NA KRKI – Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki vsako leto med 20. in 30. aprilom  v 
spomin na umetnika Jožeta Gorjupa, po katerem se imenu-
je, praznuje dan šole. Osrednja prireditev, ki je hkrati tudi 
občinska proslava pred dnevom upora proti okupatorju in 
prvim majem, je že vrsto let zaključek otroškega likovne-
ga extempora. 

Letos je nosil naslov »Riba, ribca, ribica«, navdih zanj pa so poi-
skali v šolskem znaku, na katerem plava ribica iz reke Krke. »Za 
našo šolo je to eden najpomembnejših simbolov, ki pomeni ključ 
do energij, do neodkritih potencialov, vrednot, vrlin in vibra-
cij, ki se skrivajo v vsakem posamezniku, je most do medseboj-
ne povezanosti in sožitja med učenci, učitelji, starši in lokalno 
skupnostjo,« je povedala ravnateljica šole Melita Skušek.
Likovna naloga je bila izziv tako po izboru materiala kot velikos-
ti, barvitosti, načinu predstavitve, udeleženci ex tempora pa so 
izbrali različne materiale (les, papir, žico, glino, plastenke …). Na-
stale so izjemno slikovite male plastike, ribe in ribice pa so napol-
nile kostanjeviški otok, se ujele na trnek ali v bližnje grmovje. Z 
motivom ribe se je na letošnjem likovnem srečanju ukvarjalo 53 
učencev iz 16 osnovnih šol, pridružili pa so se jim tudi vsi učen-
ci od prvega od petega razreda domače šole. 
Zaključne prireditve in razstave nastalih likovnih stvaritev se je 
udeležilo veliko obiskovalcev, zbrane pa je poleg Skuškove na-
govoril tudi župan Ladko Petretič. Kulturni program so obliko-
vali Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, otroški ter mladinski 
zbor in recitatorji iz osnovne šole. 
� P.�P./vir:�OŠ�Jožeta�Gorjupa�Kostanjevica�na�Krki

Extempore v znamenju rib

Učenci�so�ustvarjali�tudi�ob�sotočju�Studene�in�Krke.

Indijci že v Brežicah

V dopoldanskem času je po-
tekal na območju Lisce 4-urni 
tečaj z uporabo gorskih koles 
za otroke in odrasle. Po za-
ključenem tečaju je 10-letni 
Svit Cestnik iz Sevnice de-
jal, da so v skupini veliko va-
dili in se marsičesa naučili. K 
depandansam, kjer so bila po-
stavljena na ogled in izposo-

jo električna kolesa, je priko-
lesaril Zvonko Virant z Loga 
pri Sevnici z lastnim kolesom 
na električni pogon. »Kolo 
uporabljam dve leti in pol in 
je odličen motivator, da grem 
na zrak. Običajno naredim 
okoli dva tisoč kilometrov na 
leto,« je opisal lastno kolesar-
sko izkušnjo. 

Na delavnici, ki se je odvijala 
v notranjih prostorih Tončk-
ovega doma, je načelnik ko-
misije za turno kolesarstvo 
pri PZS Atila Armenta-
no spregovoril o zakonskih 
okvirih ter omejitvah giba-
nja v naravi s kolesi ter ume-
ščanju mreže turno kolesar-
ske poti v Sloveniji. »Turni 

kolesarji pri Planinski zve-
zi Slovenije smo planinci, ki 
za gibanje v naravi uporab-
ljamo za to prilagojena gor-
ska kolesa. S tem premaguje-
mo večje razdalje, obiščemo 
več zanimivih krajev. Turno 
kolesarstvo želimo umestiti v 
okvir dejavnosti, ki nima ško-
dljivega vpliva na okolje, na 

naravo,« je povedal in dodal, 
da je Lisca vredna pozornos-
ti turnih kolesarjev. Direk-
torica KŠTM Sevnica Moj-
ca Pernovšek je predstavila 
projekt »Ride&Bike« ter stra-
tegijo razvoja turizma v sev-
niški občini, učitelj gorskega 
kolesarjenja Marko Mac Ši-
menc pa možnosti trženja 

gorskega kolesarstva kot tu-
rističnega produkta. Ob za-
ključku je vtise iz delavnice 
strnil Robert Kosaber, pred-
sednik Kolesarskega društva 
Sevnica, ki sodeluje pri ume-
ščanju namenske kolesarske 
poti z Lisce: »Gorsko kolesar-
stvo je dodaten produkt, ma-
gnet za popestritev aktivne-

ga preživljanja prostega časa 
v naravi. Želimo si, da bi gor-
sko kolesarsko pot z Lisce v 
doglednem času predali na-
menu.«  

Popoldanski del dogodka je 
bil namenjen vodenemu tu-
rističnemu kolesarskemu iz-
letu po okolici Lisce, in sicer 

na trasi Tončkov dom–Jošt–
Lovrenc–Okroglice–Lisce–
Sončna pot–Tončkov dom, 
kar je v svoj fotografski 
objektiv ujel Benjamin Ko-
vač iz Krškega in nekaj utrin-
kov smo zbrali v spodnji foto 
zloženki. 
 S.�Radi,�
� foto:�B.�Kovač��

Odkrivali možnosti gorskega kolesarjenja
LISCA – Na posavskem biseru se je 11. maja odvijal kolesarski dogodek, poimenovan »Kolo fest 
2019«, ki je del čezmejnega projekta »Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktiven oddih – 
Ride&Bike II«. Projekt je namenjen promoviranju jezdenja in kolesarjenja.

Gorsko� kolesarstvo� postaja� priljubljena� rekreativna�
dejavnost.� Vračanje�s�kolesarskega�izleta�na�izhodišče,�na�Lisco.

KUNŠPERK – 30. aprila so 
Bistričani in Kumrovčani na 
mostu, ki veže Kunšperk in 
Gmajno (Risvico), proslavi-
li dolgoletno prijateljstvo, 
stkano preko prijateljskih, 
družinskih in poslovnih 
vezi. 

Obiskovalce 14. prijateljske-
ga srečanja Bistričanov in Ku-
mrovčanov je uvodoma kot 
nekoč, ko so hodili na delo in 
obiske drug drugemu, zdru-
žila ljudska pesem. Da je ta v 
obeh krajih še vedno živa in še 
vedno doprinese k vedrejšemu 
razpoloženju, so z izmenjujo-
čim se petjem in hojo proti 
sredini mostu pokazale Ljud-
ske pevke Sosede in Šempeter-
ski ljudske pevci ter s kumrov-
ške strani pevke in pevci Etno 
udruge Zipka. Glavnina doga-
janja, ki jo vsaka na svoji stra-
ni izmenjaje gostita obe občini 

Zgledno negujejo medsosedske odnose

organizatorki, je tokrat pripa-
dla hrvaški strani. Gostitelj 
prireditve, župan Kumrovca 
Robert Šplajt, je dejal, da pre-
bivalstvo ob Sotli že od nekdaj 
neguje dobre sosedske in pri-
jateljske odnose, vežejo pa jih 
tudi družinske vezi. Razdruži-
ti jih ne more niti rezalna žica, 

za katero upa, da jo bodo lah-
ko odstranili in zaživeli kot ena 
velika družina. 

»Štirinajst let zapored dvig-
nemo rampo na mostu in se 
poveselimo našega dobre-
ga sodelovanja, tako na nivo-
ju Kunšperžanov in Gmajne 

kot tudi občin Bistrica ob So-
tli in Kumrovec, kjer poskuša-
mo najti kakšne dobre projek-
te. Smo jih že naredili in jih še 
bomo. Tukaj se dobivamo dob-
ri ljudje. Kljub temu, da včasih 
na nivoju držav zaškripa, pri 
nas ne škripa. Mi sodelujemo, 
bomo sodelovali in računamo 
seveda na boljše čase,« je po-
vedal župan občine Bistrica ob 
Sotli Franjo Debelak. Zbrane 
so nagovorili tudi predsedni-
ca Turistične organizacije Ku-
mrovec, Desinić, Zagorska Sela 
in županja občine Zagorska 
Sela Ksenija Krivec Jurak ter 
kandidata za evropska poslan-
ca Franc Bogovič in Andrej 
Šušmelj. Kulturni program 
je popestril hrvaški pesnik 
Branko Pratengrazer. Dru-
ženje je popestrila tudi vleka 
vrvi med ekipama Slovencev 
in Hrvatov. 
 E.�Šterlek

S�pesmijo�so�prišli�drug�do�drugega�in�se�prijateljsko�objeli.�

Prvi�študenti�iz�Indije�so�že�v�Brežicah.
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PLANINA – Prvomajsko sre-
čanje na Planini nad Podboč-
jem je znova privabilo na sto-
tine obiskovalcev, med njimi 
vsako leto številčnejše po-
hodnike in kolesarje, ki pra-
znik dela radi preživijo na tej 
priljubljeni izletniški točki. 
Slavnostni govornik je bil le-
tos sindikalist Jakob Gašpir. 

Srečanje, ki ga družno organi-
zirata krajevni skupnosti Pod-
bočje in Cerklje ob Krki, je bilo 
že 17. po vrsti, zadnja leta pa 
poteka v brezovem gozdičku 
pri lovskem bivaku nad nekda-
njim smučiščem. Številna ude-
ležba organizatorjem dokazu-
je, da ima prvi maj – praznik 
dela še vedno veljavo. »Obisk 
pove svoje, še zlasti, če imamo 
lepo vreme, kot je letos, ljudje 
radi pridejo sem,« je povedal 
dolgoletni organizator sreča-
nja, predsednik sveta KS Pod-
bočje Jani Barbič. Poleg njega 
so zbrane pozdravili še pred-
sednik cerkljanske KS Damjan 
Kodrič, krški župan mag. Mi-
ran Stanko in evropski posla-
nec Franc Bogovič.

Slavnostni govorniki ponavadi 
prihajajo iz vrst politikov, le-
tos pa so ga izbrali iz sindikal-
nih vrst – to je bil predsednik 
Komisije za mlade SKEI Jakob 
Gašpir iz podjetja ATHOS Ele-
ktrosistemi d.o.o. iz Kostanje-
vice na Krki. »Včeraj so goreli 
kresovi. Njihov ogenj je do jut-
ra ugasil, žerjavica pa še žari. 

Kdo bo stavkal, če ne delavci?

Le malo vejevja bi bilo treba 
dodati, pa bi še naprej goreli. 
Naj še tako naprej žari upor, ki 
ga nosimo v srcih, da bi se lah-
ko njegov plamen vedno raz-
plamtel, kadar za skupno dob-
ro stopimo skupaj, vsi za enega 
in eden za vse. Naj živi delavski 
boj! Naj delavski razred dostoj-
no živi!« je začel svoj ognjevit 
govor. Spomnil je na zgodovino 
boja za delavske pravice. »Delu 
čast in oblast – so rekli nekoč. 
Vendar tistih časov, ko so de-
lavci za prvi maj krasili tovarne 
in stroje ter slavili dosežke de-
lavskega razreda, že lep čas ni 
več. V 90. letih smo zamenjali 
sistem, ne vem, če si je delavski 
razred obetal prav vseh spre-
memb, ki so sledile. Minilo je že 
več kot četrt stoletja od takrat; 
tranzicija, lahko rečemo, da je 
mimo, zdaj smo trdno v kapita-
lizmu. Le nekaj infrastruktur-
nih podjetij je še ostalo morda 
od družbene lastnine, vse os-

talo si lasti kapital, ki od dela-
vstva terja, da prodajamo svo-
je delo, zato da preživimo,« je 
nadaljeval in spodbudil delav-
ce k povezovanju v sindikate. 
»Zaman je jamrati, kako je sla-
bo in obenem ne biti priprav-
ljen za to, da bi bilo bolje, nič 
narediti. Nespodobno je kriti-
zirati s figo v žepu, opazovati 
od strani in čakati, da bo nek-
do storil nekaj namesto nas. … 
Kdo bo stavkal namesto delav-
cev – a predsedniki sindikalnih 
central brez članstva?« je bilo 
slišati in za konec še: »Naš de-
lavski boj ni le spomin na prvi 
maj – delavski boj poteka na 
delovnih mestih vsak dan, tu-
kaj in zdaj!«

Uradni del srečanja je popestril 
kulturni program, ki ga je po-
vezovala Hana Kerin, za glas-
bo pa je poskrbel ansambel Le-
narti.
� Peter�Pavlovič

Slavnostni�govornik�je�bil�Jakob�Gašpir�(levo),�desno�dolgoletni�
organizator�prvomajskih�srečanj�na�Planini�Jani�Barbič

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1500 € ter popust staro za novo v višini 1000 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust 1000 €.
**Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1.leto. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem 
letu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
Poraba pri mešanem ciklu 4,8–7,3 l/100 km. Emisije CO2 129–159 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02–0,0465 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto**

 Že za  
16.990 €*

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi

07 391 81 14

TRŠKA GORA – Četudi ob re-
lativno skromnemu števi-
lu udeležencev, saj se je teh 
zaradi dežja in nižjih tem-
peratur na predvečer prve-
ga maja na Trški gori nad 
Krškim zbralo le okoli 150, 
je pri lovskem domu kot 
opozorilo na položaj in pra-
vice delavstva že 35. leto 
vzplamtel kres. 

Obiskovalci so ob prihodu na 
prizorišče tradicionalno pre-
jeli tudi nagelj, sicer pa je v 
uvodu uradnega dela zaigral 
koračnice Pihalni orkester Kr-
ško, Krajevna skupnost mes-
ta Krško pa je v sodelovanju 
z gostiteljsko Lovsko družino 
Krško omogočila vsem udele-
žencem brezplačno pogostitev 
z divjačinskim golažem. Zbra-
ne na prizorišču so nagovori-
li član sveta KS mesta Krško 
Ivan Učanjšek, župan občine 
mag. Miran Stanko in pred-
sednik lovske družine Miha 
Gabrič, ki so v nadaljevanju 
kres tudi prižgali. 

Učanjšek je zbranim zaže-
lel, da bi jim praznični dnevi 
pomenili novo upanje in za-
gon za uspeh: »Danes praznik 
predstavlja največje prazno-
vanje socialnih in gospodar-
skih dosežkov mednarodnega 
delavskega gibanja in opozar-
ja predvsem na kratenje težko 
pridobljenih pravic. Ohrani-
mo spomin, to je zgodovina,« 
je pozval prisotne, »z zborova-

Prvi maj ostaja aktualen

njem opozorimo na pomanj-
kljivosti današnjega družbene-
ga življenja.« »Danes se zdijo 
tedanje zahteve delavskega 
razreda že nekoliko prežive-
le, a temu ni tako,« pa je me-
nil župan Stanko, »saj se svet 
spreminja, s tem pa tudi pot-
rebe po odpravljanju krivic, ki 
nastajajo iz pretiranih naspro-
tij med lastniki podjetij in de-
lavstvom. Razlike bodo vedno, 
saj ne moremo vsi enako pri-
spevati k družbenemu blagos-
tanju, prav pa je, da so te razli-
ke sprejemljive za večino, da se 
ljudje ne počutijo izkoriščane.« 
Poudaril je še, da se je v pra-
ksi izkazalo, da gospodarstvo 
s sodelovanjem delavstva daje 
boljše, sprejemljivejše rezulta-
te: »Zato simbolika 1. maja os-
taja aktualna in prav je, da pra-
znika ne skomercializiramo.« 
Tudi Gabrič je, tako kot njego-
va predhodnika, čestital pri-

sotnim, rekoč, da zadnja leta 
z delom povezujemo varčeval-
ne ukrepe, prenizke plače, sla-
be delovne pogoje in brezpo-
selnost: »Skupen cilj bi moralo 
biti delo in na podlagi rezulta-
tov dela človeka vredno življe-
nje. Najbolj pošteno in človeš-
ko bi namreč bilo, da bi lahko 
vsakdo živel od rezultatov svo-
jega dela, znanja in pridnosti.« 
Izrazil je še zadovoljstvo, da se 
lahko v lovski družini tudi le-
tos izkažejo kot dobri gostite-
lji, saj s tem dokazujejo, da so 
lovci odprti do vseh uporabni-
kov prostora in občanov. Za-
tem so vsi trije govorniki na 
jasi nad lovskim domom priž-
gali kres, tisti udeleženci, ki 
so vztrajali kljub čemernemu 
vremenu na prizorišču, pa so 
v nadaljevanju lahko še obru-
sili pete ob zvokih Ansambla 
Folk&Špas.
� Bojana�Mavsar

Prišleke� so� z� nageljni� pričakali� članici� in� član� Folklorne�
skupine�DKD�Svoboda�Senovo.��
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Uvodoma je številne zbrane 
na slovesnosti, ki je potekala 
na prireditvenem prostoru pri 
Tončkovem domu na Lisci, na-
govoril sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Med drugim je dejal, 
da moramo razmisliti, koliko 
je vredno delo in koliko kapi-
tal, koliko prosti čas in druže-
nje ter zaželel, da bi druženje 
premagalo globalne pritiske, 
globalne trende, »ko nas raz-
lične tehnologije delajo nes-
rečne in nas podjarmljajo ter 
izgubljamo osebne stike«.

Osrednji govornik, sekretar 
SPGS David Švarc, je obudil 
spomin na dogodek, ki se je 
zgodil 24. aprila 1920 v nek-
danji skupni državi Slovencev, 

ŠENTVID – Eno od tradicionalnih posavskih prizorišč srečanj 
ob mednarodnem prazniku dela je bila tudi letos jasa pri cer-
kvici sv. Vida nad Čatežem ob Savi. Organizatorja srečanja sta 
zdaj že nekaj let – odkar so se sindikati odpovedali organizaciji 
– PGD Sobenja vas in Občina Brežice. V imenu gasilskega društva 
je zbrano množico pretežno brežiških občanov, ki jih je ravno 
pravšnje vreme spet privabilo na priljubljeno pohodniško točko 
v občini Brežice, pozdravil predsednik Jože Savnik, ki se je zah-
valil čateškemu župniku Jožetu Packu, da jim vsako leto priskr-
bi prostor za organizacijo prireditve, in Občini Brežice, da lahko 
s skupnimi močmi izpeljejo dogodek. Tudi tokrat je na Šentvidu 
zbrane nagovoril župan Ivan Molan. Dejal je, da se tudi danes 
vse pogosteje srečujemo z željo po kvalitetnem delu in pravič-
nem plačilu, ki zagotavlja nemoteno življenje, vendar po njego-
vem samo plača ni dovolj, ampak je treba skrbeti za kvalitetno 
življenje na vseh področjih. »Marsikje plače še niso dostojne in 
takšne, ki zagotavljajo osebni razvoj ter omogočajo možnost iz-
obraževanja in razvoja na samem delovnem mestu, zato je nalo-
ga vseh nas, da se v prihodnosti še naprej trudimo in ob prazni-
ku dela opozorimo na nepravilnosti ter skušamo v prihodnosti 
vsem po vrsti zagotoviti kvalitetno delo,« je poudaril in izrazil 
željo, da bi vsi imeli delo, ki bi jih osrečevalo in omogočalo ra-
zvoj na delovnem mestu, ter plačilo, ki bi zagotavljalo primerno 
in kvalitetno življenje. Srečanje, na katerem je za branje vezne 
besede poskrbela Barbara Hercigonja Milošević, je popestri-
la glasba Gasilskega pihalnega orkestra Loče, ki ga vodi Ani-
ta Kiralj, središče Brežic pa so v prvomajskem jutru prebudili 
poskočni zvoki Pihalnega orkestra Kapele.  R. R. 

Opozoriti na nepravilnosti

Lepo�vreme�je�privabilo�številne�pohodnike.

Za dostojne plače in pokojnine
LISCA – 1. maja se je na posavskem biseru v organizaciji območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele kraji-
ne in Posavja odvijala slovesnost v počastitev mednarodnega praznika dela. Osrednji govornik je bil sekre-
tar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) David Švarc. 

Hrvatov in Srbov, ko je takrat-
na vlada železničarjem odvze-
la 8-urni delovnik, znižala pla-
če za več kot 40 % ter posegla 
v pokojninsko in zdravstve-
no zavarovanje. Pretekli čas 
je povezal s sedanjim in zas-
tavil nekaj vprašanj: »Kako je 
danes z našimi pravicami, na-
šim delovnim časom, plači-
lom za delo?« V odgovorih je 
nanizal podobo negotovega 
stanja zaposlenih, ki bi mora-
li po mnenju delodajalcev de-
lati več in vse dni v letu, a za 
manj denarja. »Želijo si de-
lavk in delavcev brez pogodb 
za nedoločen čas, brez ureje-

nega delovnega časa, brez pra-
vice do letnega dopusta, brez 
pravice do regresa, brez plači-
la za prevoz na delo, brez tri-
desetminutnega odmora za 
malico, brez pravice do plača-
ne bolniške odsotnosti. Želi-
jo si delavk in delavcev, ki jim 
je prva misel le služba in iz-
ključno služba; ki so priprav-
ljeni delati preko polnega ose-
murnega delovnika po deset, 
enajst, dvanajst ur na dan; ki 
so pripravljeni delati vse dni v 
letu preko celega dneva ali po-
noči; ki so pripravljeni delati 
na klic, ko ga delodajalec pot-
rebuje; ki so ne glede na ne-

ugoden delovni čas, zahtev-
nost in obseg dela ter stopnjo 
izobrazbe pripravljeni dela-
ti za minimalne plače,« so od-
zvanjale besede. David Švarc 
se je dotaknil tudi nizkih po-
kojnin ter spraševal, kako lah-
ko govorimo o socialno pra-
vični državi, ko si upokojenec 
po 40 letih dela ne more pri-
voščiti primerne oskrbe v 
domu upokojencev. V zaključ-
nem delu govora je izrazil še 
potrebo po vlaganjih v kako-
vostna delovna mesta, ukini-
tev prekarnih in negotovih ob-
lik zaposlitve, dostojne plače 
in pokojnine, letno usklajeva-
nje pokojnin in plač z inflaci-
jo ter gospodarsko rastjo, spo-
štovanje 8-urnega delovnega 
časa in skrajševanje 40-urne 
tedenske delovne obveznosti. 

V spremljajočem kulturnem 
programu, ki ga je povezovala 
sekretarka območnega odbo-
ra ZSSS Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja Ivica Sotelšek, so 
sodelovali KD Godba Sevnica, 
mažorete Društva Trg Sevnica 
in folklorna skupina Spomin 
DU Sevnica. V nadaljevanju 
sončnega dne je za prijetno in 
živahno popoldansko druže-
nje skrbel NZA Štajerci. 

� Smilja�RadiSekretar�SPGS�David�Švarc

Prvomajsko�srečanje�na�Lisci�je�s�plesom�popestrila�FS�Spomin�
DU�Sevnica.

BODI EKO 

BODI KUL 

ZBQL

BODI EKO 

BODI KUL 

ZBQL

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

Butik ponovne uporabe

8.00 Pričetek Eko tržnice
8.30 Delavnice izdelovanja eko čistil in bio kozmetike 
 Zeliščarka Alenka Kukman bo prikazala izdelavo eko tablet za pomivalni stroj,   
 obiskovalci tržnice jih bodo brezplačno prejeli, na voljo bo tudi eko pralni prašek.

 Osnovnošolci in vrtičkarji bodo pripravili delavnice o izdelavi kopalnih bombic,   
 detergenta za posodo, toaletnih čistilnih bombic, kopalnih soli, zeliščnega mila,   
 deodoranta, plastelina.

9.30 Nastopi osnovnih šol 
9.45 Podelitev certifikata Pij vodo iz pipe s strani   
 Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije
10.00 KUL ZABAVA Z BQL  
10.30 Modna revija zares trajnostne mode (Stara šola) 
12.00 Zaključek Eko tržnice
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Izobraževanje odraslih je v današnjem času nujno 
potrebno. Nenehen razvoj znanosti in tehnologije 
narekuje odraslim razvijanje vedno novih kompe-
tenc, kompetenc prihodnosti, saj bodo odrasli le 
z znanjem in sposobnostmi lahko konkurenčni na 
trgu dela in v vsakdanjem življenju. 

Ljudska univerza Krško je nepogrešljiva pri zago-
tavljanju znanj in kompetenc prihodnosti za odra-
sle v Posavju. 

Ponudbo izobraževalnih programov smo v zadnjih 
letih premišljeno gradili tako, da prvič v zgodovi-
ni Ljudske univerze Krško nudimo socialno vklju-
čevanje in izobraževanje vsem generacijam, od 
najmlajših do najstarejših, in vsem ciljnim skupi-
nam: zaposlenim, brezposelnim, socialno ogrože-
nim, starejšim, invalidom, priseljencem in Romom.

Zgodba Ljudske univerze Krško se je začela pred 
60 leti. 

LJUDSKA UNIVERZA NEKOČ

Po letu 1950 se je začelo odpiranje v svet in pot-
rebe po znanju za približevanje stopnjam razvitej-
ših tehnologij v svetu. Sredi petdesetih let so se 
začeli poizkusi pridobivanja dodatnih oblik zna-
nja in usposabljanja. Najprej so se pojavile ve-
černe šole za zaposlene pri rednih šolah in kma-
lu so se pokazali prvi uspehi. Potrebe po znanju 
so preraščale izobraževalne zmožnosti šol, zato je 
bil sprejet Zakon o izobraževanju odraslih, ki je v 
Sloveniji omogočil ustanavljanje ljudskih univerz. 

Tradicija izobraževanja odraslih v Krškem se je 
začela 10. 6. 1959 z Odločbo Občinskega ljud-
skega odbora Videm-Krško o ustanovitvi Ljudske 
univerze Krško. Prvi izobraževalni programi za 
odrasle so bili: osnovna šola za odrasle, večer-
na ekonomska šola, šola za učitelje razrednega 
pouka, šola za starše, šola za mlade, večeri na 
vasi, večeri s političnimi komentatorji, šiviljski in 
strojepisni tečaji, potopisna predavanja in potu-
joči kino. 

Razvoj izobraževanja odraslih se je nadaljeval s 
strokovnimi izobraževanji za tajnice in tajnike, vo-
znike motornih čolnov, viličariste, strojnike težke 
gradbene mehanizacije, higienski minimum, prva 
pomoč, tečaji za strojnike parnih turbin in parne-
ga kotla na parnih lokomotivah, politično šolo za 
vodstva mladinskih organizacij, za predsednike in 
sekretarje občinskih vodstev ter politično večer-
no šolo. 

Izvajali smo izobraževalne programe za pridobi-
tev izobrazbe na vseh stopnjah: programi usposab-
ljanj za poklice, srednje poklicno izobraževanje, 
srednje tehnično izobraževanje, višješolsko in vi-
sokošolsko izobraževanje. Izobraževalno ponudbo 
so obogatila usposabljanja za pridobitev nacional-
nih poklicnih kvalifikacij, šola podjetništva in tu-
rizma, Svetovalno središče Posavje in prvi projek-
ti: Družina na razpotju 
– pred novimi izzivi, 
Mreža vseživljenjske-
ga učenja, Andragoška 
mreža, Romski zapos-
litveni center, Poklic-
no informiranje in sve-
tovanje za Rome, Klub 
za iskanje zaposlitve. 
S projektom Center 
vseživljenjskega uče-
nja Posavje smo, prvič 
v zgodovini Ljudske 
univerze Krško, v so-
delovanju s projektni-

mi partnerji v neformalne oblike izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja vključili 19.609 odraslih iz 
celotnega Posavja. Sledili so projekti: Dvig ravni 
pismenosti, Splošno in neformalno izobraževanje 
odraslih, IPA Operativni program pridružitvenih 
aktivnosti Slovenija – Hrvaška, projekt »Kult-pro« 
idr. V sodelovanju z Zavodom Republike Sloveni-
je za zaposlovanje, Območno službo Sevnica smo 
za brezposelne izvajali programe usposabljanj za 
pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij – ma-
ser, refleksoterapevt, usposabljanje za življenjsko 
uspešnost – Most do izobrazbe, Poseben program 
za etnično skupino Romov ter tečaje nemščine kot 
pripravo na zaposlitev v tujini. 

Zaživelo je Svetovalno središče Posavje, Središče 
za samostojno učenje, pred 20 leti tudi Univerza 
za tretje življenjsko obdobje. 

LJUDSKA UNIVERZA DANES

Ljudska univerza Krško smelo zasleduje vizijo: že-
limo postati najsodobnejše izobraževalno središče, 
ki bo še naprej dostopno, priljubljeno in prepoznav-
no po kakovostni in pestri ponudbi izobraževalnih 
programov in svetovanju za odrasle. 

Uresničujemo svoje poslanstvo: spodbujanje vse-
življenjskega učenja z razvojem in ponudbo izo-
braževalnih programov za odrasle ter zagotavlja-

60 let Ljudske univerze Krško
Ljudska univerza Krško praznuje častitljivo obletnico delovanja. Obletnice so priložnost, da svoj pogled 
usmerimo na prehojeno pot in se zazremo v prihodnost. 

Osnovna šola Raka 1959 Seminar za predavatelje 1960 Podelitev potrdil TPK januar 2017
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nje informiranja in svetovanja za izobraževanje. 
Prebivalstvu omogočamo dostop do novih znanj in 
spretnosti. S tem odpiramo ljudem nove možnosti 
na zaposlitvenem in osebnem področju.

Odločno stojimo za našimi vrednotami: dostopnost, 
odgovornost, kakovost, strokovnost, usmerjenost 
k ciljem in rezultatom. 

Danes lahko odrasli na Ljudski univerzi Krško obi-
skujejo: osnovno šolo za odrasle, usposabljanja za 
življenjsko uspešnost, usposabljanja za pridobitev 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, tečaje tujih jezi-
kov, računalniške tečaje, študijske krožke, univer-
zo za tretje življenjsko obdobje, predavanja šole za 
starše, tečaje in delavnice, mesečna predavanja, 
lahko opravljajo izpite iz znanja slovenskega jezi-
ka na osnovni ravni. Znanje za današnji čas lahko 
pridobivajo ali utrjujejo v Središču za samostojno 
učenje, kjer le-to poteka ob podpori sodobne infor-
macijske tehnologije. 

V Svetovalnem središču Posavje nudimo odraslim 
svetovalno podporo pred, med in po zaključenem 
izobraževanju. Izvajamo postopke ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenih znanj ter sve-
tujemo za učinkovito iskanje zaposlitve. V dejav-

nost informiranja in svetovanja v izobraževanju 
odraslih (ISIO) je letno vključenih približno 380 
svetovancev. S projektom Svetovanje za zaposlene 
v Posavju 2016–2022 smo svetovalno dejavnost še 
bolj približali zaposlenim. Izvajamo dejavnost sve-
tovanja za karierni razvoj. V dejavnost svetovanja 
za zaposlene smo vključili že 633 zaposlenih iz Po-
savja. Projekt je financiran iz proračuna Republike 
Slovenije in Evropskega socialnega sklada. 

Projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Po-
savju 2016–2019 je zaposlenim v Posavju omogočil 
pridobivanje kompetenc za učinkovitejše opravlja-
nje dela in sodelovanje v sodobni družbi. V projek-
tu je kompetence v 50-urnih programih pridobivalo 
in krepilo 1.231 zaposlenih. Ljudska univerza Kr-
ško je kot nosilka projekta sodelovala s partnerski-
ma organizacijama: Ekonomska in trgovska šola 
Brežice ter Izobraževalnim centrom Prah, d. o. o. 
Projekt je prav tako financiran iz proračuna Repu-
blike Slovenije in Evropskega socialnega sklada. 

S projektom Večgeneracijski center Posavje smo 
dosegli rast na več ravneh. Pridobili smo nove pro-
store na CKŽ 44. Smo nosilci projekta in v sode-
lovanju s partnerskima organizacijama: Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Dru-

žinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice, aktivno-
sti projekta izvajamo v vseh šestih občinah Posav-
ja. Nudimo socialno vključevanje in izobraževanje 
za vse ranljive ciljne skupine. V Večgeneracijski 
center Posavje se je od leta 2017 vključilo 13.969 
uporabnikov. Projekt je financiran s strani prora-
čuna Republike Slovenije in Evropskega socialne-
ga sklada. 

Na Ljudski univerzi Krško se v Univerzi za tret-
je življenjsko obdobje letno izobražuje okrog 200 
slušateljev, s projektom Neformalno izobraževanje 
brezposelnih se je v letih 2017 in 2018 dodatno iz-
obraževalo 229 brezposelnih. Našim uporabnikom 
nudimo tudi učno pomoč za odrasle.

Na Ljudski univerzi Krško se je s pridobitvijo pro-
jektov število zaposlenih v letih 2016 in 2017 zelo 
povečalo. Zavod s tremi zaposlenimi je v dveh le-
tih postal zavod z devetimi zaposlenimi. Danes je 
na LU Krško zaposleno toliko organizatorjev izo-
braževanja odraslih kot nikoli prej v vsej zgodo-
vini njenega delovanja. Odlikuje nas strokovnost, 
predanost delu in usmerjenost k rezultatom. Naša 
prednost je raznolika izobrazbena struktura zapo-
slenih: andragoginja, sociologinja, slavistke, speci-
alistka družinske terapije, ekonomistka in socialna 
delavka. Vsak dan prepletamo mladostno energijo 
z dolgoletnimi izkušnjami. 

Pri izvajanju izobraževalnih programov imajo 
ključno vlogo naši zunanji sodelavci, ki so odlični 
andragogi s strokovnim znanjem, odličnimi refe-
rencami in s posluhom za udeležence.

Skrbimo za nenehen razvoj, se pogumno lotevamo 
sprememb in rastemo. Naša izobraževalna ponud-
ba je vsako leto bogatejša za številne izobraževal-
ne programe in projekte.

Ponosni smo na bogato tradicijo, dolgoletne iz-
kušnje in vpetost v lokalno okolje, kar nam daje 
čvrste temelje, neizmeren pogum in energijo za 
nadaljnje delo. Prepričani smo v uspeh. 

In vsak dan se skupaj z vami učimo za življenje. 

 Nataša Kršak, direktorica LU Krško

60 let Ljudske univerze Krško

Jutranja telovadba v VGC junij 2017 Predavanje Vikija Grošlja 2018-2019Podelitev potrdil TPK januar 2017

Kolektiv Ljudske univerze Krško: zadaj: Mojca Pompe Stopar, Monika Novšak, 
Nataša Kršak, Anja Brilej Bohorč, Tanja Cizl; spredaj: Ana Kramperšek, Nuška Colarič, 

Andreja Bukovinski Juh, Katja Križaj
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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.

OZI (19083P) je čudovit sam-
ček atraktivne barve, prijazen, z 
odličnim značajem, star je prib-
ližno eno leto in je srednje ras-
ti. Je primeren za družine in išče 
prijazen ter varen dom.

PUPA (19081L) je prijazna psič-
ka z dežele, ki se počasi navaja 
mestnemu ritmu. Želi si topel 
dom, kjer bo lahko s posvojite-
lji aktivno preživljala skupni čas. 

Ob prazniku KS Brežice vabljeni na

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.

Obvestilo 
Občina Brežice je pričela s postopkom priprave strateškega do-
kumenta »Lokalni kulturni program za obdobje 2020–2024«, 
kot to določa 14. člen Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo. 

Ker želimo v postopek vključiti deležnike s področja kulture, 
vas prosimo, če nam lahko do petka, 31. 5. 2019, posreduje-
te vaše predloge in usmeritve na elektronski naslov vesna.kr-
zan@brezice.si.

Trenutno veljavni lokalni program za obdobje 2015–2019 je do-
segljiv na spletni strani Občine Brežice – zavihek Občina Breži-
ce – Strateški dokumenti (www.brezice.si/obcina_brezice/stra-
teski_dokumenti).  

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo! 

Po slovesnem prihodu gasilskih 
praporščakov ter slovenski in 
gasilski himni je poln šotor ga-
silcev nagovoril predsednik GZ 
Brežice Herman Premelč, ki je 
pozdravil odločitev članov PGD 
Pirošica, da je po treh letih po-
novno katero od društev svoj ju-
bilej združilo z dnevom gasilcev. 
Naštel je nekatere pomembne 
naloge, ki jih je GZ Brežice opra-
vila v prvi tretjini letošnjega leta, 
in dejal, da jih v naslednjem ob-
dobju čaka priprava razpisa 
in nadaljevanje dolgoročnega 
programa nabave gasilskih vo-
zil, tokrat bodo z ustreznim so-
dobnim gasilskim vozilom opre-
mili PGD Cerklje ob Krki, tudi s 
sredstvi dodatka dogovora med 
Občino Brežice in Ministrstvom 
za obrambo. Za njim je na oder 
stopil predsednik PGD Pirošica 
Marjan Štefanič, ki je izrazil ve-
selje, da lahko v tako velikem 
številu počastijo gasilski dan in 
visok jubilej društva, piroško 
društvo je dan gasilcev organizi-
ralo že tretjič. Tajnik PGD Piroši-
ca Andrej Golob je prebral zgo-
dovino društva, katerega začetki 
segajo v leto 1949, ko je referent 
za civilno zaščito v takratni ob-
čini Cerklje ob Krki Jože Vegelj 
z Gorenje Pirošice podal po-
budo za ustanovitev gasilskega 
društva na desnem bregu reke 

Gasilci zbrani v Bušeči vasi
BUŠEČA VAS – Zadnja aprilska sobota je na igrišču v Bušeči vasi minila v znamenju pravega gasilskega praznika, saj je 
Prostovoljno gasilsko društvo Pirošica obeležilo 70 let svojega delovanja, obenem se je odvil dan gasilcev občine Bre-
žice, vse skupaj se je zaključilo s pravo veselico z ansamblom Modrijani.

Krke, ki se je najprej imenovalo 
PGD Dolenja Pirošica. Leta 1968 
je društvo pridobilo vso potreb-
no dokumentacijo za gradnjo 
gasilskega doma. Zemljišče, ki 
je bilo prej v lasti vaščanov – va-
ška gmajna, je bilo prepisano v 
last gasilskemu društvu. Začetek 
gradnje je bil leto kasneje, čla-
ni so vsa gradbena dela opravili 
prostovoljno, potrebna finančna 
sredstva so bila zagotovljena z 
zbiranjem prostovoljnih prispev-
kov in organizacijo gasilskih ve-
selic. Leta 1974 je bil delno ure-
jen gasilski dom, kjer je bila tudi 
zbiralnica mleka, predan v upo-
rabo, dograjen pa v letih 1982 in 
1983. Prvi društveni prapor so 

razvili ob praznovanju 40-letni-
ce delovanja. Leta 1997 prido-
bljeno gasilsko vozilo TAM 150 
je služilo tudi za prevoze pitne 
vode ob pogostih težavah z jav-
nim vodovodom. Leta 2017 so 
se v društvu odločili za nakup 
defibrilatorja, za kar so nameni-
li zbrane prostovoljne prispevke 
ob delitvi gasilskih koledarjev. 
Defibrilator je nameščen na fa-
sadi gasilskega doma na Dolenji 
Pirošici in je dostopen vsakomur. 
Lani so preuredili nekdanjo mle-
karno in ob gasilskem domu za-
menjali dotrajana stara drevesa 
z 12 novimi lipami, ki simbolično 
predstavljajo 12 vasi, ki jih po-
kriva društvo. Le-to ima danes 

približno 60 članov, od tega 15 
operativnih gasilcev.

Brežiški župan Ivan Molan je 
predsedniku Štefaniču izročil 
plaketo Občine Brežice za 70 let 
delovanja društva. Štefanič je 
skupaj s poveljnikom PGD Piro-
šica Damjanom Kodričem zah-
vale za sodelovanje podelil so-
sednjim gasilskim društvom in 
nekaterim drugim organizaci-
jam oz. ustanovam. Zahvalo za 
dolgoletno delo v društvu je pre-
jel najstarejši član društva Lud-
vik Zakovšek. GZ Brežice je PGD 
Pirošica ob jubileju podelila sre-
brno plaketo. Gasilsko odliko-
vanje, plamenico II. stopnje, je 
prejel član PGD Pirošica Branko 
Zakovšek kot tudi samo piroško 
društvo, ki ima tako na prapor-
ju še eno značko več. Za kultur-
ni prispevek na prireditvi so pos-
krbeli mlada pevka Hajdi Haler, 
harmonikar Urh Kodrič in MoPZ 
KD Ivan Kobal Krška vas. Prire-
ditev ob jubileju PGD Pirošica 
in dnevu gasilcev je povezovala 
Damjana Arh. Sledila je večer-
no-nočna zabava, ki jo je začel 
ansambel Posavski veseljaki, na-
daljevali pa Modrijani, ki so po 
ocenah organizatorjev privabili 
vsaj 1200 obiskovalcev.

 Rok Retelj

Najstarejši član PGD Pirošica Ludvik Zakovšek s predsednikom in 
poveljnikom društva

Po pozdravnih besedah je ravna-
telj mag. Daniel Ivša spomnil, da 
so citre starodavni ljudski instru-
ment, da je poučevanje citer na 
šoli spodbujal takratni ravnatelj 
prof. Dragutin Križanić in da je 
igranje citer poučevala prof. Ma-
teja Kolić, nasledila pa jo je nje-
na učenka Anita Veršec. Z vese-
ljem je sporočil, da imajo sedaj 
nove citre in bodo lahko nada-
ljevali s svojim poslanstvom, ki 
je – glasba, glasba in še enkrat 
glasba.

Z glasbo so nato nadaljevali čla-
ni Citrarskega orkestra Glasbene 
šole Brežice, ki so zaigrali tudi ob 
violinski spremljavi Nike Povšič, 
nadaljeval je Mlajši citrarski or-
kester GŠ Brežice s ponarodelo 

Strune citer pojo že 20 let
BREŽICE – Citrarski orkester, ki deluje pod streho Glasbene šole Brežice z dirigentko prof. Anito Veršec, je 25. aprila v Vi-
teški dvorani Posavskega muzeja ob 20. jubileju pripravil kar dva koncerta, saj je bilo zanimanja za koncert zelo veliko.

Mamica je kakor zarja, zapeli sta 
jo Sara in Valentina Rubin. Prid-
ružili so se Anitini bivši učenci in 
vsak ji je v zahvalo podelil vrtni-

co. »Citrar-
ska mami« se 
je zahvalila 
svojim bivšim 
učencem, rav-
natelju Ivši za 
podporo, ki 
jo nadaljuje 
po prof. Križa-
niću, in prof. 
Kolićevi, za 
podporo di-
rektorici Posa-
vskega muzeja 
Brežice Alenki 
Černelič Kroš-
elj, Občini Bre-

žice in županu Ivanu Molanu, ki 
ji je izročil plaketo z besedami 
zahvale za vse doživete lepe tre-
nutke in pohvalo, da je orkester 

eden najboljših v Sloveniji. Slav-
nostni trenutek je sklenil Mlaj-
ši citrarski orkester, ko sta ob 
glasbi zapela Sebastjan Gregl 
in Miha Zagmajster. Koncert 
so nato nadaljevali člani Citrar-
skega orkestra GŠ Brežice, kot 
solisti so z njim zapeli Miha Za-
gmajster, Manca Mihelin in Ana 
Travnikar, Maja Weiss, ter Mar-
jetka Podgoršek Horžen, Petra 
Uršič Novaković in Mihaela Ko-
močar Gorše. Napolnjena dvo-
rana poslušalcev je uživala v iz-
branem koncertnem programu 
in v veznem besedilu Robija Pe-
tana, ki ga je bral s sovoditeljico 
Julijo Laznik.

 N. Jenko S., 
 foto: Danica Rožman

Župan Ivan Molan je Aniti Veršec izročil plaketo.

PIŠECE – V KS Pišece so 6. aprila prostovoljke Rdečega križa pripra-
vile tradicionalno srečanje starejših krajanov. Na srečanju se je v le-
pem sobotnem popoldnevu zbralo okoli 70 krajank in krajanov, sta-
rih nad 70 let. Najprej jih je pozdravila predsednica RK Pišece Eva 
Jagrič, učenci OŠ Maksa Pleteršnika so pripravili lep kulturni pro-
gram, prostovoljka Danica Kocjan pa je zrecitirala svojo pesem. Na 
srečanje so povabili tudi goste. Vabilu sta se odzvali generalna sek-
terarka RK Slovenije Cvetka Tomin in predsednica OZRK Brežice Fa-
nika Zaniuk. Srečanja so se udeležili tudi predsednik KS Pišece Peter 
Skrivalnik, predsednik društva Pleteršnikova domačija Martin Du-
šič, predstavnik PGD Pišece Jože Pšeničnik in župnik Gregor Majcen. 
Na srečanju sta bila najstarejša krajanka Rozalija Petančič in najsta-
rejši krajan Jože Dušič. Popoldan je hitro minil v veselem vzdušju in 
ob dobri glasbi. Obljubili so si, da se drugo leto spet dobijo v še več-
jem številu.  Vir: KO RK Pišece

Srečanje starejših v Pišecah

Zbrani na pišeškem srečanju starejših
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PETEK, 24. maj

• ob 930 
Rozalkin dan

Glasbena šola Krško
(Valvasorjeva knjižnica Krško)

• ob 1600 
Dan Valvasorjeve knjižnice 

Krško
Mestni park pred Valvasorje-
vo knjižnico Krško
(Valvasorjeva knjižnica Krško)

SOBOTA, 25. maj

• ob 900 
Pokal Občine Krško v 

streljanju z zračno puško (za 
cicibane/ke - pionirje/ke)

Strelišče Leskovec pri Kr-
škem
(Strelsko društvo Leskovec)

• ob 900

Slovenski pokal v kajak-
kanu - divje vode za mlajše 

kategorije - Krško 2019 
in Državno prvenstvo 

Slovenije v kajak-kanu 
- divje vode za mlajše 

kategorije
Reka Sava pod krškim mo-

stom, travnik nasproti Mla-
dinskega centra Krško
(Kajak kanu klub Krško)

• ob 900

Teniški turnir dvojic 
v počastitev praznika 

občine Krško 
Teniško igrišče pri Osnov-
ni šoli Adama Bohoriča Bre-
stanica 
(Teniški klub Brestanica)

• ob 900

Telovadimo skupaj
Mestni park v Krškem
(Društvo Šola zdravja)

• ob 900

Državno tekmovanje 
slovenskih godb

Kulturni dom Krško
(Kulturno društvo Pihalni orke-
ster Krško)

• ob 1500 
Festival piva Krško

Staro mestno jedro Krškega
(Center za podjetništvo in turi-
zem Krško in Občina Krško)

NEDELJA, 26. maj

• ob 1000

Slovenski pokal v kajak 
sprintu za mlajše kategorije 

- Brestanica 2019
Akumulacijsko jezero na reki 
Savi pri Brestanici in parki-
rišče pri gostilni Pečnik
(Kajak kanu klub Krško)

PONEDELJEK, 27. maj

• ob 1300 
Otvoritev nadhoda nad 

železniško progo
Parkirišče pri Železniški po-
staji Krško
(Občina Krško)

TOREK, 28. maj

• od 1000 do 1400

Mednarodni festival: 
»Igraj se z mano«

Mestni park pred Valvasorje-
vo knjižnico Krško
(Osnovna šola dr. Mihajla 
Rostoharja Krško)

• ob 2000

»Hočeva ostati v odnosu, ne 
le živeti na istem naslovu« - 

pogovorni večer
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

SREDA, 29. maj

• ob 1800

Koncert orkestrov 
Glasbene šole Krško

Velika dvorana Kulturnega 
doma Krško
(Glasbena šola Krško)

ČETRTEK, 30. maj

• ob 1100 
Dan odprtih vrat 

čebelarskega društva 
Senovo-Brestanica

Čebelarski dom Kladje, 
Senovo

(Čebelarsko društvo Seno-
vo-Brestanica)

• ob 1200

Področno prvenstvo 
osnovnih in srednjih šol 
Posavja v akvatlonu 2019

Bazen Brestanica
(Triatlon klub Krško)

Starec in jaz je avtorjev literarni prvenec. Pisateljevanje je nekaj, 
kar je odkril v zadnjem času in dejstvo, da je našel svoj stavek, 
torej svoj stil, je nekaj, kar mu omogoča nadaljevanje literarnega 
ustvarjanja. Jezik je gost in stavek je res dolg, a je živ in privlačen. 
V knjigi se srečata dva na videz popolnoma različna svetova. 
Spoznamo skoraj neuspelega maturanta, ki bi ga življenje lahko 
zabrisalo kamorkoli, če ne bi spoznal starca, profesorja glasbe. 
Med njima se splete posebna vez, za katero prve zanke izveze 
glasba. Glasba in učenje klavirja sta osrednji tok obeh življenj, 
kar jima ureže skupno strugo. Spoznamo brezkompromisno 
zahtevnost starca kot učitelja in njegovo brezmejno popustljivost, 
ko posluša fanta, ki je bil na tem, da se za vedno izgubi. Spoznamo 
popolno zaupanje in sprejemanje na strani fanta, ko se s starcem 
ob fizični bližini, ko mu ta tolče tempo na klavirju, zbliža tako 
zelo, da s starčevo modrostjo sprejme tudi njegov vonj, ki je 
nemalokrat pregost od vseh starčevskih sokov in njegovo sapo, 
ki ga žgečka po ušesu, ko se starec sklanja nadenj. Mladenič 
sprejme starca. Mladost sprejme starost. Ne gabi se ji, ne boji se 
je. Predanost in zaupanje sta tako globoka, dve telesi sta si med 
pogovori tako blizu, da nas pred koncem romana kratek erotični 
odnos med protagonistoma ne preseneti in ne zmoti. Morda se 
bo kdo zgrozil, toda kdo smo, da bi sodili.

zagovorn ik i

b r a n j a

“
Mirjana Marinčič,
predana ljubiteljica in aktivna 
soustvarjalka kulture, predvsem 
gledališke in besedne, vodja dramske 
sekcije KD Leskovec pri Krškem in radovedna ter kritična bralka, 
v branje priporoča roman slovenskega avtorja Sarivala Sosiča:

“

Obnova Cankarjeve ulice v Krškem 
zaključena v juniju

Potem ko je Občina Krško v preteklem in letošnjem letu na Vidmu 
obnovila več ulic, so se v novembru prejšnje leto začela dela ce-
lovite obnove Cankarjeve ulice, ki bo naslednji mesec zaključena.
Rekonstrukcija ulice je obsegala ureditev oziroma posodobitev ko-
munalne infrastrukture, odvodnjavanja, obnovo cestišča in uredi-
tev dvostranskega pločnika. Z naložbo v skupni vrednosti 644.000 
evrov je bila Občina Krško uspešna pri črpanju evropskih sredstev, 
saj je na razpisu ministrstva za infrastrukturo, Službe za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko, pridobila 95.000 evrov, od tega 85 % 
iz evropskega kohezijskega sklada in 15 % od države. 
Na odseku med Cesto 4. julija in Rozmanovo ulico so položeni vsi 
predvideni komunalni vodi, saniran je toplovod (dela je izvedla druž-
ba Rudar), zgrajeni so obojestranski pločniki, podporni zidovi, uli-
ca je asfaltirana z nosilno in obrabno plastjo. Na tem odseku je uli-
ca odprta za promet. 
Dela pa se intenzivno nadaljujejo na odseku med Rozmanovo in 
Zdolsko ulico, na katerem je ulica popolnoma zaprta, obvozi pote-
kajo po Papirniški ulici in ulici na Resi. Dela tečejo v skladu s termin-
skim planom in bodo v juniju zaključena.

Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za pripravo občin-
skega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje 
Grieshaber udeležence urejanja prostora (zainteresirana jav-
nost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci).

Gradivo »Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN za območje Gri-
eshaber je izdelala M MUNDUS, Mateja Sušin Brence, s. p., v 
aprilu 2019 in je na ogled na spletni strani Občine Krško v rub-
riki »Obvestila in objave – Novice in objave«. Pisne predloge za 
oblikovanje izhodišč lahko podate do vključno 24. maja 2019 
na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski 
naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za 
pripravo OPPN za območje Grieshaber, zadeva št. 3505-5/2019.

27. maja 2019 ob 16. uri bo v okviru projekta Varuj vodo v sejni 
sobi A Občine Krško potekala delavnica o ustreznem obratovanju 
in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za šir-
šo posavsko javnost. Občani občine Krško, ki se bodo udeležili de-
lavnice, bodo imeli na razpisu za sofinanciranje izgradnje MKČN 
prednost, v kolikor bo vlagateljev za sofinanciranje več, kot je na 
voljo sredstev. 

V začetku aprila je Občina Krško objavila razpis za sofinanciranje iz-
gradnje MKČN v višini 27.000 evrov. Maksimalna višina upravičenih 
stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. 
Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so 
nastali od 1. 1. 2016 do oddaje vloge. Kandidati lahko vloge odda-
jo na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46. Komi-
sijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, ra-
zen v avgustu in decembru. V primeru, da bo prispelo več vlog, kot 
je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost:

Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o 
plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.

Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je 
vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih od-
padnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projek-
ta VARUJVODO. 

Javni nagradni natečaj za izbor celostne 
grafične podobe turistične ponudbe 
Občina Krško je 8. aprila objavila nagradni javni natečaj za izbor 
nove celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini Kr-
ško. To je eden od korakov strategije razvoja turizma v občini 
Krško, ki je bila sprejeta v lanskem letu, cilj pa učinkovito pozi-
cioniranje turistične ponudbe občine Krško na trgu. Tako prav-
ne kot fizične osebe se lahko na natečaj, na katerem bo zma-
govalec prejel pet tisoč evrov, s svojimi predlogi prijavijo do 31. 
maja 2019 do 12. ure. Nagradni natečaj je odprt tako za prav-
ne kot tudi fizične osebe in je anonimen. Nagrajenih bo prvih 5 
najbolje ocenjenih natečajnih nalog. Prva nagrada znaša 5.000 
evrov, 2. nagrada 1.500 evrov, 3. nagrada 500 evrov, 4. nagra-
da 300 in 5. nagrada 250 evrov. 
Dodatne informacije: Gregor Brodnik, 
e-pošta: gregor.brodnik@krsko.si ali tel. (07) 49 81 350. 

25. maja v starem mestnem jedru 
Festival piva Krško

Z namenom oživljanja starega mestnega jedra Krškega se bo 25. 
maja v starem mestnem jedru odvijal Festival piva Krško, ki ga or-
ganizira Center za podjetništvo in turizem Krško ob podpori Obči-
ne Krško. 
Na festivalu se bo na ulici predstavilo več kot deset pivovarjev, tako 
iz lokalnega okolja kot iz drugih krajev po Sloveniji. Bogat spremlje-
valni program za odrasle bo postregel z uličnimi igrami in izobraže-
valnimi delavnicami. Obiskovalce čaka tudi ulična dnevna soba s po-
sebnim presenečenjem, v ustvarjalnem kotičku pa bo na voljo Mini 
kraljestvo z uličnimi igrami, delavnice in geo-lokacijska igra na ob-
močju starega mestnega jedra Krškega.

PRIREDITVE OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO 2019
Ob prazniku občine Krško, posvečenem spominu na prve padle krške borce in vrnitvi izgnancev, se bodo vse od 24. maja pa do 9. juni-
ja 2019 odvijale številne prireditve. Objavljamo prvi del. Več pa v prihodnji številki.

Delavnica o obratovanju in vzdrževanju MKČN 
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Pomlad je čas urejanja vrtov. Za 
obogatitev zemlje je zelo pri-
meren tudi kompost, ki je po-
membno naravno hranilo za 
zemljo, saj jo obogati in poma-
ga zadrževati vlago, kar omo-
goča rastlinam boljše pogoje 
za rast. 

Sobivam, sodelujem, soodločam
POVABILO K OBLIKOVANJU PRORAČUNA OBČINE SEVNICA 

ZA LETO 2020

Temeljni finančni dokument delovanja lokalne skupnosti je občin-
ski proračun, ki usklajuje potrebe in izzive aktualnega časa. Odlok 
o proračunu Občine Sevnica se za vsako prihodnje leto odgovor-
no in premišljeno pripravlja v drugi polovici tekočega leta, na te-
meljih znanih potreb in zakonskih nalog ter po analizi predlogov 
in pobud ter temeljitem pregledu s strani občinskega sveta, vseh 
delovnih teles občinskega sveta, krajevnih skupnosti ter drugih 
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.

Ker želimo do oblikovanja končnega predloga proračuna za leto 
2020 pridobiti še neposredne pobude s strani občank in občanov, 
je ideja v proračun uvesti vzvod participativnega proračuna. Gre 
za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da 
o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločate s svojimi 
predlogi, ki bodo po vašem mnenju pomemben kamenček v mo-
zaiku ustvarjanja prijetnega bivanja v domačem kraju in občini.

Kot v vseh drugih občinah tudi finančno poslovanje Občine Sevni-
ca temelji na predpostavki stabilnosti državnih virov v obliki odsto-
pljenih državnih virov, katerih kvota je zakonsko opredeljena. Poleg 
zagotavljanja standarda izvajanja javnih nalog in služb s področij 
otroškega varstva in šolstva, socialnega varstva, vzdrževanja javne 
cestne in komunalne infrastrukture in tudi gospodarjenja z občin-
skim premoženjem, je cilj lokalne skupnosti izvajanje investicijske-
ga cikla v obliki naložb. Nekatere so vezane na letni način finan-
ciranja, spet druge, obsežnejše, zahtevajo večletno načrtovanje, 
usklajevanje, vodenje in izvajanje. Participativni del pa bo obsegal 
manjše ureditve, ki so prav tako pomembne za življenje in delo.

Participativni del proračuna je kvota občinskega proračuna, ki se 
razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica ena-
komerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni 
krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Sredstva iz participativne 
kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, 
temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena raz-
delitvi na participirane pobude, bo 120.000 evrov.

Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela proračunskega de-
narja ter načinu sodelovanja in podaje predlogov je objavljeno 
na spletni strani Občine Sevnica na naslovu www.obcina-sev-
nica.si/sodelujem.

Obrazec je dostopen na spletni strani Občine Sevnica; vanj je 
mogoče vpisati predloge oziroma ga izpolniti, prevzamete pa 
ga lahko tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica. V elektronski 
obliki ga lahko oddate na naslov sodelujem@obcina-sevnica.
si, fizično pa ga lahko pošljete na naslov Občina Sevnica, Glav-
ni trg 19 a, 8290 Sevnica.

Rok za podajo pobud je od 1. do 30. junija 2019.

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska 
uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanju po-
gojev za izvedbo v letu 2020. Odločitev o umestitvi pobud v pro-
račun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske 
uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o 
statusu pobude obveščen. 

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proraču-
nom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov 
vlasta.marn@obcina-sevnica.si.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Občina Sevnica

Delavnica na temo prenove starega 
mestnega jedra Sevnice dobro obiskana
V torek, 7. maja, je v Kulturni dvorani Sevnica potekala delavnica v sklopu izdelave konservatorskega načrta za preno-
vo starega mestnega jedra Sevnice, ki je v zaključni fazi. Delavnica je bila namenjena predstavitvi rezultatov izvede-
ne ankete, ki jo je izpolnilo in svoja mnenja podalo več kot 200 občank in občanov, od tega tretjina prebivalcev stare-
ga mestnega jedra.

Območje analize. Pogled na staro mestno jedro iz zraka. 
Delavnica je bila zelo dobro obi-
skana, sodelovanje v razpravi in 
podajanju predlogov pa aktiv-
no. Po uvodnih pozdravih župa-
na Srečka Ocvirka, izdelovalcev 
načrta in celjske enote Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine je 

sledila razprava. Izpostavljeni so 
bili izzivi, s katerimi se prebival-
ci, obiskovalci in vsi uporabniki 
tega območja srečujejo pri vsa-
kodnevnem življenju, predvsem 
s področja urejanja prometnega 
režima in mirujočega prometa 

ter prilagajanja obstoječih vse-
bin morebitnim novim.
Ključni cilj razprave je bil pri-
dobiti neposredne informacije 
od prebivalcev, obiskovalcev in 
uporabnikov tega območja, kaj-
ti namen konzervatorskega na-

črta je prav analiza vseh potreb 
in danosti v prostoru. To omogo-
ča iskanje najbolj optimalnih re-
šitev za načrtovalski del priprave 
konzervatorskega načrta v obliki 
izpolnitve kratko- in dolgoročnih 
ciljev. Foto: Občina Sevnica

Evropske institucije približali sevniški mladini
V Mladinskem centru Sevnica je v ponedeljek, 7. maja, potekal 
dogodek »EU: tu in zdaj«, s katerim se je KŠTM Sevnica pridru-
žil letošnjemu Evropskemu tednu mladih pod naslovom »Demo-
kracija in jaz«. 
Namen dogodka je bil mladim na inovativen način približati Evrop-
sko unijo in njene temeljne institucije, hkrati pa je bil namen pod-
pora kampanji »Tokrat grem volit«, ki je naravnan v spodbujanje 
k udeležbi na evropskih volitvah 26. maja. Dogodek je pokazal, da 
mladi imajo ideje o tem, kako bi lahko prispevali k družbi na svo-
jevrsten način, in da so evropska vprašanja zanje pomembna, saj je 
bilo izkazano tehtno zanimanje za iskanje najustreznejše poti sode-
lovanja pri odločanju.
Kot so zabeležili organizatorji dogodka, KŠTM Sevnica, se je inte-
raktivno izobraževanje o Evropski uniji, njenih ključnih institucijah 
in postopku sprejemanja odločitev nadaljevalo v skupinskem preiz-
kusu igranja vlog pomembnih evropskih institucij in pozneje pope-
strilo z obiskom Hiše Evropske unije v Ljubljani. Tam so udeležen-
ci in udeleženke utrdili svoje znanje in ga z uporabo multimedijskih 
postaj tudi razširili. Sledil je še nagradni sprehod po Ljubljanskem 
gradu in pot nazaj v Sevnico.

Projekt Rast(išče) sreče, namenjen razvoju 
sistematičnega dela z mladimi
Partnerji mladinskega projekta Rast(išče) sreče – Mladinski center 
Krško kot nosilec projekta, Družinski inštitut Zaupanje, Mladinsko 
društvo Bistrica ob Sotli in KTRC Radeče – so v sredo, 8. maja, v 
Mladinskem centru Sevnica pripravili novinarsko konferenco z na-
menom predstavitve poteka projekta. 

Projekt je namenjen razvoju sistematičnega dela z mladimi, sofinan-
cirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. V dveh letih trajanja projekta partnerji izvajajo 
preventivna središča in individualno delo z mladostniki. Preventivna 
središča so na voljo mladostnikom v času po zaključku pouka za dru-
ženje, pisanje domačih nalog, sodelovanje v delavnicah. Do vključ-
no meseca marca so partnerji zabeležili 2000 obiskov mladostnikov v 

preventivnih središčih in vključili 
več kot 40 mladih posameznikov 
v kontinuirano individualno delo.
Predstavili so tudi terensko vozi-
lo, poimenovano (O)srečevalnik, 
ki je gibalo pomembne aktivnosti 
projekta – mladinskega uličnega 
dela. V ta namen so se partner-
ji izobraževali in raziskovali teren 
ter proti koncu leta 2018 preu-
redili terensko vozilo v mobilni 
mladinski center na kolesih. V 
letošnjem letu načrtujejo izved-
bo 100 intervencij mladinskega 
uličnega dela. Partnerji projek-
ta še dodajajo, da ves čas traja-
nja projekta vabijo k sodelovanju 
tudi nove prostovoljce, ki si želi-
jo delati z mladimi in širiti svoje 
znanje in veščine.

Brezplačni kompost za spomladansko urejanje vrta
Komunala Sevnica ima omejeno 
zalogo kakovostnega komposta 
s certifikatom, ki zagotavlja pri-
mernost uporabe na vrtovih, ze-
lenicah itd. Občane obveščajo, 
da je možen brezplačni prevzem 
komposta v količini največ ene 
avtomobilske prikolice na go-

spodinjstvo, in sicer 
na centralni čistilni 
napravi Sevnica na 
Logu. Ker je količina 
komposta omeje-
na, priporočajo, da 
se za prevzem pred-
hodno dogovorite z 
zaposlenim na čis-
tilni napravi (tel. št. 
041 889 682, v de-
lovnem času od 7. 
do 14. ure). Čistilna naprava Sevnica (foto: Občina Sevnica)
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Dobrodelna akcija »Podari zvezek« 
Šolsko leto se počasi že zaključuje in starši bomo kmalu pričeli razmišljati o nakupu šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto. 
Nakup šolskih torb in potrebščin za številne starše pomeni skrbno načrtovanje, varčevanje in prerazporejanje družinskega proračuna, 
marsikje pa tudi veliko finančno stisko za vso družino.

Na Ljudski univerzi Krško bomo zato v sklopu projekta Večgeneracijski center Posavje priskočili na pomoč posavskim družinam v stiski 
in z Zvezo prijateljev mladine Krško pomagali z donacijo šolskih torb in potrebščin za naslednje šolsko leto. V sodelovanju z Društvom 
SILA iz Ljubljane, ki je doniralo sredstva za nakup 50 šolskih torb, organiziramo dobrodelno akcijo, ki smo jo poimenovali »Podari 
zvezek«. Z akcijo vas želimo povabiti, da podarite zvezek ali katero drugo šolsko potrebščino za osnovnošolce ali srednješolce. Šolske 
potrebščine bomo zbirali v tednu od 20. do 24. maja 2019 v Večgeneracijskem centru Posavje Krško, CKŽ 44, Krško.

Zaključek dobrodelne akcije »Podari zvezek« in predaja šolskih torb 
Dobrodelno akcijo bomo zaključili v sredo, 29. 5. 2019, v prostorih Večgeneracijskega centra Posavje Krško, ko bomo ob 11. uri 
skupaj s predstavniki Društva SILA predali šolske torbe s potrebščinami Zvezi prijateljev mladine Krško, ki jih bo razdelila posavskim 
družinam.

 »Vsakdo potrebuje druge ljudi, ki mu bodo pomagali uresničiti sanje. Vsi potrebujemo drug drugega«. (Jim Rohn)

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

Program MATP je namenjen 
osebam, ki zaradi težjih ali 
težkih motenj v duševnem in 
gibalnem razvoju ne zmore-
jo udejstvovanja v športih, ki 
zahtevajo razumevanje navo-
dil, samostojnost pri izved-
bi aktivnosti in poznavanje 
pravil. Program, ki je bil sicer 
prvič predstavljen na Svetov-

nih poletnih igrah leta 2003 na 
Irskem, se je v 90. letih razširil 
iz Amerike v Evropo, v Sloveni-
ji pa ga s ciljem omogočiti tem 
osebam treninge, jim nuditi 
možnost, da razvijejo spret-
nosti in pokažejo svoje naj-
boljše rezultate, razvijajo od 
leta 2000. V sklopu programa 
so se 15. leto zapored zvrstile 
igre MATP. Slednje niso tekmo-

Kljub motnjam radi tekmujejo
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Varstveno delovnem centru Krško – Leskovec so bili 18. aprila organizator pro-
grama MATP (Motor Activities Training), ki je najmlajši športni program specialne olimpijade. Igre so bile 
namenjene srečanju oseb s težko in težjo motnjo v duševnem razvoju iz ljubljansko-dolenjske regije. 

valno naravnane, temveč ude-
leženci tekmujejo, kot je pou-
darila povezovalka programa 
Tatjana Udovč, sami s seboj, 
pri čemer po svojih močeh iz-
kažejo določen del gibljivosti, 
točnosti, udarce rekvizitov, br-
canje, podajanje žoge, plazenje 
preko in skozi ovire, podiranje 
kegljev, vožnjo s plazilnim vo-

zičkom, upravljanje invalid-
skega vozička tako na ročni kot 
električni pogon idr. Hkrati so 
igre namenjene tudi spodbu-
janju timskega duha in sodelo-
vanja tako znotraj ekipe kot z 
drugimi sodelujočimi. 

Na sedmih tekmovalnih posta-
jah v telovadnici leskovške 
šole se je pomerilo skupno 44 

uporabnikov s 25 spremlje-
valci iz osmih zavodov in usta-
nov, v katerih izvajajo progra-
me izobraževanja, usmerjanja 
in usposabljanja oseb s po-
sebnimi potrebami, med njimi 
tudi ekipe iz Osnovne šole dr. 
Mihajla Rostoharja, Varstveno 
delovnega centra Krško – Le-
skovec ter DUO Impoljca. Iz-
vedbeno podporo organizator-
ju so nudili tudi srednješolci iz 
Šolskega centra Krško-Sevni-
ca kot prostovoljci, sicer pa so 
uporabniki leskovškega VDC 
kot gostitelji pripravili otvori-

tveni pevsko-plesni program, 
vse navzoče pa so pozdravili 
direktor VDC Andrej Romih, 
župan mag. Miran Stanko 
in vodja regijskih iger Van-
da Kočar Junkar, v zaključku 
pa je vsem tekmovalcem po-
delil medalje nekdanji olim-
pijec Primož Kozmus. Več 
udeležencev iger se je kmalu 
ponovno srečalo, saj so se po 
prvomajskih počitnicah v vseh 
regijah zvrstila še tekmovanja 
v atletiki, namiznem tenisu in 
elementih košarke.
� Bojana�Mavsar

Ekipa�organizatorja�VDC�Leskovec�–�Krško

Pomerili�so�se�tudi�v�podiranju�kegljev.

www.PosavskiObzornik.si

RESNICA IMA 
TVOJE OČI 
slovenski avtor 
Samo Rugelj
Litera 2018
222 strani

Prepričljivo zapisan roman o bežnosti 
naših življenj; o osebnem času; o tem, 
kako življenje ne izbira trenutka, ko ti 
pokloni nekaj svojega, in se ti zgodi, 
ko to najmanj pričakuješ – tudi tisto, 
s čimer se ne bi želel nikoli soočiti, 
niti v svojih najbolj morastih sanjah; 
ter o dejstvu, da nikoli ne vemo, kdaj 
bo postavljena naša zadnja pika. In 
o življenjskih situacijah, v katerih ni 
mesta za principe in lahko živiš svoje 
življenje naprej le na način, da se 
sprijazniš s tem, kar se ti ponuja. In, 
četudi težko in na novo, obnoviš svoj 
notranji mir.

SODNIK
katalonski avtor 
Jaume Cabré
prevedla 
Simona Škrabec
Beletrina 2018
517 strani

Ob razkrivanju življenja sodnika don 
Rafela Massoa in njegove ljubice 
Elvire se zgodi umor francoske operne 
pevke Desflorsove, sodnik Masso pa 
osumljenca seveda zelo hitro najde. 
To je mlad pesnik, naiven, reven in 
neizkušen sanjač. Ali mu bo uspelo 
dokazati svojo nedolžnost? Zgodba, ki 
je že sama po sebi mojstrsko zasnovana 
in pripovedovana, odpira tudi vprašanja 
o pokvarljivosti, koristoljubnosti in 
podkupljivosti človekove narave; o 
nemoči posameznika, ujetega v kolesje 
sistema;  o (ne)poštenosti do samega 
sebe oz. do drugih, kar sta le dve plati 
iste medalje. Literarna mojstrovina.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

Povabilo k sodelovanju v dobrodelni akciji »Podari zvezek«
Zbiramo različne šolske potrebščine za osnovno in srednjo šolo: zvezke, mape; 
pisalni pribor: svinčnike, tehnične svinčnike, kemične svinčnike, nalivna peresa, 
radirke, šilčke; likovni material: barvice, flomastre, voščenke, vodene barvice, 
tempera barvice, čopiče, kolaž papir, risalne bloke; lepila, selotejpe; ravnila, 
šestila; peresnice; kalkulatorje; šolske copate; drugo.

Kdaj:  od 20. do 24. maja 2019 med 8.30 in 17.30. 
Kje: Večgeneracijski center Posavje, CKŽ 44, Krško.

Vsak zvezek, vsaka šolska potrebščina je za družine dragocena!  Prijazno vabljeni, da podarite!

Informacije: 051-279-632, info@vgc-posavje.si

CMYK 100 4 87 18

V Društvu rejcev in ljubiteljev 
konj Šentjanž, ki v letošnjem 
letu obeležuje 20 let delova-
nja, je bila leta 2008 ustanov-
ljena Krekova konjenica, ki jo 
vse od ustanovitve vodi Fran-
ci Strnad. V pogovoru razkri-
je del spominov na dva de-
lovna konja, ki so ju imeli na 
kmetiji, na kateri je odraščal 
– če je bila priložnost, je od-
šel z enim izmed njiju tudi na 
kratko ježo. Leta 2005 je kupil 
prvega in nekaj mesecev kas-
neje še drugega konja za ježo, 
na katero se je pogosto odpra-
vil z ženo in sinovi. Leto kasne-
je se je včlanil v Društvo rejcev 
in ljubiteljev konj Šentjanž ter 
bil že naslednje leto eden iz-
med soustanoviteljev Krekove 
konjenice. Le-ta je potrebo-
vala vestnega ter odgovorne-
ga vodjo konjeniških pohodov 
in na posebni slovesnosti so ga 
imenovali za stotnika konjeni-
ce, ki trenutno šteje 21 čla-
nic in članov. »Kdor želi pos-
tati naš član, mora iti z nami 
na pet pohodov. Ko jih op-
ravi, sledi svečana zaoblju-
ba,« pove ter nadaljuje, da 
sta najprimernejša letna časa 
za ježo pomlad in jesen ter se 
dotakne še konjeniških poti, ki 

so pogosto v zasebni lasti in za 
prečkanje posesti je potrebno 
lastnikovo soglasje. »Doslej na 
svojih pohodih nismo imeli te-
žav, povsod so nas lepo spreje-
li,« še pove. 

Tradicionalna konjeniška po-
hoda Krekove konjenice sta 
postala dvodnevni Krekov po-
hod in tridnevni pohod po 
mejah sevniške občine. Prvi 
dan Krekovega pohoda je na-
menjen večurnemu jezdenju 
na 20 kilometrov dolgi poti, 

naslednji dan pa konjeniškim 
igram. »Konjeniki se bodo po-
merili v šentjanški alki in spret-
nostnem jahanju, tekmovanje 
v metu podkve pa je predvi-
deno tako za konjenike kot za 
obiskovalce,« opiše dogodek, 
ki se bo odvijal prihajajočo 
nedeljo med 11. in 13. uro na 
travniku pri društvenem kozol-
cu v Šentjanžu. Na 140 kilome-
trov dolg tridnevni konjeniški 
pohod po mejah občine Sev-
nica bodo odjezdili 31. maja.
  S. R.

V konjeniških škornjih
ŠENTJANŽ – Konji, velike in plemenite živali, so človekov spremljevalec že stoletja. 
Pogosto so bili v pomoč pri delu na kmetijah, z njimi so hodili na lov itd. Danes so 
konji človekov družabnik pri preživljanju prostega časa, uporabljajo pa se tudi v tek-
movalne in terapevtske namene. 

Lanskoletni prihod Krekove konjenice v Loko pri Zidanem Mostu 
na čelu s stotnikom Francijem Strnadom 
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Pred tekom je gorski tekač Mi-
ran Cvet, član KGT Papež, za 
našo medijsko hišo povedal, 
da bo to njegov peti tek na Li-
sco. »Proga je zahtevna, odlič-
no pripravljena, organizator 
se vedno zelo potrudi,« je oce-
nil tekaške pogoje na osem ki-
lometrov dolgi progi, na kate-
ri so se tekačice in tekači prve 
štiri kilometre rahlo vzpenjali, 
nato je sledil kilometrski spust 
in nato trikilometrski vzpon 
mimo vasi Polje in cerkvice 
sv. Jošta na Lisco, kjer je bil 
cilj. Prvi je na vrh Lisce prite-
kel Cvet in peto leto zapovrstjo 
postal absolutni prvak. S ča-
som 38 minut in 33 sekund je 
postavil tudi rekord gorskega 
teka na posavski biser. Poleg 
dobrih tekaških rezultatov, ki 
jih tekmovalec iz Zasavja dose-
ga na številnih tekih po Slove-
niji (na leto nastopi na 25 tek-

KOPRIVNICA – Košarkarska rekreacija, tako imenovana »hou-
ruk partija«, se že 20 let vsako sredo redno dobiva v telovadni-
ci Osnovne šole Koprivnica. Vanjo se vključujejo ljubitelji rekre-
ativne košarke različnih poklicnih profilov, kar daje pestrosti te 
družbe prav poseben čar. V počastitev tega jubileja so zadnji pe-
tek v aprilu na vrtu Gostišča Senica na Senovem priredili družab-
no srečanje vseh aktivnih in bivših članov rekreacije, ki se jih je v 
teh letih nabralo skoraj 50. Vabilu se je odzvala večina rekreativ-
cev, kar priča o tem, da jih poleg ljubezni do oranžne žoge veže 
tudi izjemno tovarištvo in medgeneracijsko spoštovanje. Seve-
da se je v teh letih nabralo veliko anekdot in pripetljajev, zato je 
bilo njihovo druženje in obujanje le-teh prav prijetno. Seveda re-
kreacija ni zaprta družba, zato medse vabijo vse, ki si želijo dob-
re rekreativne košarke in družbe.  S. B.

ZDOLE�–�Na�Zdolah�je�27.�aprila�potekal�7.�Jurjev�tek,�sicer�
drugi�tek�v�letošnji�sezoni�tekov�Dolenjske.�Naliv,�ki�je�kakšno�
uro�pred�štartom�zajel� tudi�Zdole,� je� traso�teka,�ki�poteka�
po�zdolskih�gozdovih�in�travnikih,�dodobra�razmočil,�kar�je�
preizkušnjo�za�tekače�in�tekačice�naredilo�še�težjo.�Na�daljšo,�
9-kilometrsko�progo,�se�jih�je�podalo�80.�Med�moškimi�je�bil�
najhitrejši�(36:51)�Jože�Šuštar�pred�Alešem�Lindičem�in�Timom�
Vipavcem,�najhitrejša�med�ženskami�je�bila�Klara�Ljubi�(44:04)�
pred�Tino�Sajko�(44:15)�in�domačinko�Niko�Žnideršič�(45:33).�
Krajšo,�3,5�km�dolgo�progo,�na�katero�se�je�podalo�29�tekačev�
in�tekačic,�sta�najhitreje�pretekla�Luka�Lazar�(12:53)�in�Ajda�
Slapšak�(14:59).�Pripravili�so�tudi�otroška�teka�na�300�in�800�
metrov.�Po�koncu�teka�so�za�tekače�pripravili�tradicionalno�
zdolsko�cvrtje�ter�seveda�podelitev�medalj�in�nagrad.�� P.�P.,�
foto:�Rok�Germovšek

20 let košarkarske rekreacije

Zbrani�na�družabnem�srečanju�ob�jubileju

Nov rekord teka na Lisco
OREHOVO, LISCA – 2. maja se je 28. gorskega teka z Orehovega na Lisco udeležilo 86 tekačic in tekačev iz 
mnogih slovenskih krajev. Na cilj jih je priteklo 85 (en tekmovalec je odstopil). Absolutni zmagovalec je 
postal Miran Cvet iz Hrastnika, v ženski konkurenci je slavila Mojca Koligar iz Trzina.

mah), je zanimiva tudi njegova 
športna zgodba. 51-letni Miran 
Cvet je bil v mladosti izjemen 
kolesar in v mladinski konku-
renci nekdanje skupne države 
Jugoslavije je bil tudi dvakra-
tni državni prvak. V času obve-
znega služenja vojaškega roka 
je za leto dni prekinil s treningi 

in opustil tekmovalne ambicije 
ter tekmoval samo še v rekre-
ativni kolesarski sferi. Pred še-
stimi leti je med vadbo doživel 
nesrečo – na kolesu ga je zbil 
avto in ker se ni več počutil var-
nega, se je odločil za tek. Treni-
ra do dve uri na dan in mogo-
če ga je srečati tudi pri teku na 

vrh Kuma. Njegovi najzvestejši 
navijači so žena in otroka, nanj 
pa so ponosni tudi v Steklarni 
Hrastnik, kjer je zaposlen. 

V ženski konkurenci je osvoji-
la prvo in v skupni razvrstitvi 
tretje mesto 37-letna Mojca 
Koligar iz Trzina na Gorenj-
skem s časom 46,01. Po zaklju-
čenem osrednjem teku so po-
tekali na travnatem območju 
Lisce še otroški teki, nato je 
sledila razglasitev rezultatov, 
podelitev priznanj, pokalov in 
praktičnih nagrad. Z gorskim 
tekom na Lisco, ki je letos po-
tekal že 28. leto zapovrstjo, je 
pričel in ga še vedno organizi-
ra ter vodi nekdanji sevniški te-
kač Pavle Drobne, ki pred ura-
dnim delom tekmovanja vedno 
poskrbi tudi za urejenost in 
varnost tekaške proge.
  S.�Radi

Gorski�tek�na�Lisco�je�privabil�lepo�število�tekačic�in�tekačev,�
postavljen�je�bil�tudi�nov�rekord.

Gripovi
aktivni tedni mladih

2019

z vami že                 
       let

prijave na:

www.gripovi-tedni.si
041 348 745

1. termin  1. 7. – 6. 7. 2019
2. termin  8. 7. – 13. 7. 2019
3. termin  15. 7. – 20. 7. 2019
4. termin  22. 7. – 27. 7. 2019
5. termin  29. 7. – 3. 8. 2019
6. termin  5. 8. – 10. 8. 2019

Potek aktivnega tedna
Gripov aktivni teden poteka od pone-
deljka do sobote, ko v športnem centru 
Šmarješke toplice pripravimo zaključni 
piknik.

Aktivnosti se začnejo vsak dan ob 9.00. 
Ob 10.30 je malica, ob 12.00 postreže-
mo kosilo oz. topli obrok, nato pa nada-
ljujemo z delom po programu do 15.00, 
ko je čas za odhod domov.
V šestih dneh spoznajo 27 različnih 
športov in tekmujejo v 15. športih.

Oprema
Otroci vsak dan potrebujejo copate, 
brisačo, kopalke, dodatno majico, kapo, 
kremo za sončenje in plastenko vode.

Program
V program so vključene športne vsebi-
ne, s katerimi se pri urah športne vzgoje 
v šolah otroci redko srečujejo., so pa 
zanimive in primerne za vse otroke. 
Nudijo predvsem zabavo in rekreacijo.

Da si bomo nekoliko odpočili od 
športov, si bomo privoščili:
-  vožnjo s turističnim vlakom in   
 kopanje v naravnem bazenu Klevevž
-  ogled studia Radio Krka
-  ogled gasilske brigade Novo mesto
-  ogled vojašnice

-  ogled policijske postaje Novo mesto

Taborniške veščine
Taborniške veščine potekajo s petka na 
soboto, ko prespimo v naravi (šotori-
mo), za najmlajše pa imamo počitniško 
hišo Adria dom. 

Skupine
Otroci so razporejeni v skupine od 4–5 
let od 5–6 let, od 6–8 let, od 8–10 let, od 
10–12 let in od 12–15 let.

Prevoz
Prevoz je organiziran v obe smeri z 
avtobusom, kombiji in osebnimi 
avtomobili mentorjev. V sodelovanju s 
starši se dogovorimo, kje otroci čakajo 
na prevoz.

Cena aktivnosti
Cena za en teden znaša 140 € in se 
plača v soboto na zaključni prireditvi.

Vsak udeleženec dobi Gripov nahrbt-
nik, kapo, majico, spominsko darilo in 
različne nagrade za uspešnost. Posebne 
ugodnosti za starše, ki imajo dva ali več 
otrok na GATM-ju: popust je 10 € za 
vsakega dodatnega otroka iz istega 
legla.

KRŠKO – Praznični prvomajski večer je na stadion Matije Gubca 
v Krškem privabil lepo število ljubiteljev speedwaya, ki so spre-
mljali dirko 4. skupine kvalifikacij za letošnje evropsko prven-
stvo posameznikov. Med 16 speedwayisti na štartni listi sta bila 
tudi dva domača aduta, člana AMD Krško, Matic Ivačič in Denis 

Štojs, ki pa se jima ni uspelo 
prebiti med prve tri voznike 
in posledično v finale kvali-
fikacij za letošnje EP. Gledal-
ci so bili priče nekaterim zelo 
razburljivim vožnjam, pri če-
mer velja omeniti deseto, ko 
sta bila na štartu oba sloven-
ska predstavnika, ki sta upri-
zorila pravi dvoboj za zmago, 
ki jo je s prehitevanjem v zad-

njem krogu odnesel Ivačič, potem ko je Štojs vodil večji del vo-
žnje. Ivačič je po petih odpeljanih vožnjah zbral 11 točk (ena 
zmaga in štiri druga mesta) in bil skupno tretji, Štojs pa sedem 
(tri druga mesta, eno tretje in odstop). Za slednjega je bila s konč-
nim 11. mestom dirka končana, Ivačič pa se je v predzadnji, 21. 
vožnji, ki so jo poimenovali 'zadnja priložnost', pomeril še z Nem-
cem Kevinom Wölbertom, Poljakom Kacperjem Woryno in 
Dancem Bjarnejem Pedersenom za uvrstitev v finalno 22. vo-
žnjo, v katero sta že bila uvrščena najboljša po 20 odpeljanih vo-
žnjah, Rusa Grigory Laguta in Sergey Logachev. Ivačič je bil žal 
prekratek in je z osvojenim tretjim mestom v tej vožnji na dirki 
končal kot peti. Finale je nato dobil ta večer nepremagani Laguta 
pred Woryno in Logachevom. Naslednja dirka na krškem ovalu 
bo 1. junija, in sicer dirka za VN Slovenije v okviru najelitnejše-
ga tekmovanja Speedway Grand Prix.  R. R.

Krčana uprizorila pravo dirko

»Slovenska«�deseta�vožnja�(Štojs�
in�Ivačič�v�ospredju)

KRŠKO – Članska ekipa NK 
Krško se, kot kaže, po štirih 
sezonah igranja v prvi nogo-
metni ligi seli v drugi kako-
vostni razred, saj tri kroge 
pred koncem nima več real-
nih možnosti za predzadnje, 
9. mesto, ki prinaša dodatni 
tekmi za obstanek.

Krški nogometaši so v sredi-
nem popoldnevu odigrali go-
stujočo tekmo proti Triglavu 
iz Kranja, še prej pa zabeleži-
li štiri poraze na petih tekmah 
(proti Muri, Rudarju, Olimpi-
ji in Domžalam, vmes so re-
mizirali s Celjem). Zadnjič so 

slavili 14. aprila v Novi Gorici. 
Do konca prvenstva igrajo še 
doma z Aluminijem in Gorico 
ter v Mariboru. Na 32 odigra-
nih srečanjih v tej sezoni Prve 
lige so zbrali samo 21 točk, 
pri čemer so zmagali le štiri-
krat, devetkrat igrali izenače-
no in kar 19-krat izgubili. Do-
segli so 24 golov, dobili pa 55. 
Dejstvo je, da tudi novi trener 
Andrej Panadić nima prave 
čarobne palice, saj se rezultat-
ska krivulja ni dvignila. Nogo-
metašem seveda ne gre očita-
ti borbenosti na igrišču, nekaj 
je bilo tudi smole, a za redno 
nabiranje točk bi bilo očitno 

treba spremeniti tudi igralski 
kader oz., kot menijo krški na-
vijači, dati veliko več priložnos-
ti doma vzgojenim igralcem, ki 
bodo verjetno v naslednji (dru-
goligaški) sezoni spet imeli po-
membnejšo vlogo. 

Mogoče bo med temi tudi ka-
teri član krške generacije U17 
in U19, ki sta poskrbeli, da 
ima NK Krško dva kroga pred 
koncem že zagotovljeno na-
stopanje na najvišjem nivoju 
v državi tudi v naslednji sezo-
ni mladinske in kadetske lige. 
Kot so sporočili iz kluba, gre 
za to zasluga v prvi vrsti nogo-

metašem in trenerjema Bran-
ku Zupanu in Zoranu Kalo-
perju, »zahvala pa velja tudi 
vsem tistim 35 fantom, ki so 
NK Krško zapustili pred za-
četkom drugega dela prven-
stva, saj so tudi oni tisti, ki so 
zaslužni za obstanek med slo-
vensko prvoligaško druščino. 
Ob tej priložnosti jim sporo-
čamo, da so jim vrata za vrni-
tev v NK Krško in igranje v 1. 
SNL še vedno odprta.« V sezo-
ni 2019/20 bodo v 1. SNL na-
stopale ekipe NK Krško U15, 
U17 in U19, mlajši dečki pa 
bodo igrali v 1. ligi MNZ Celje. 
 R. R.

Krško pred izpadom v drugo ligo
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Z 1,5 km plavanja (skrajšano s 
3 km zaradi mrzle vode), 113 
km kolesarjenja in 30 km teka 
sta hitreje od Jaroslava Ko-
vačiča opravila le dva Špan-
ca: novi svetovni prvak Javi-
er Gomez Noya (5:05:39) in 
branilec naslova Pablo Dape-
na Gonzalez (5:11:21), jekle-
ni Krčan pa je v cilj prišel s ča-
som 5:12:02, 7 sekund pred 
Dancem Kristianom Høgen-
haugom. Na tekmovanju se je 
sicer pomerilo 40 elitnih tri-
atloncev sveta, med njimi še 
dva Slovenca: Denis Šketa-
ko je bil 14., Jure Majdič pa 
28. Na prvenstvu v akvatlonu 
je kot edina slovenska ženska 
predstavnica Slovenije v kate-
goriji elite nastopila Krčanka 
Nina Mandl in s časom 38:11 
zasedla 30. mesto.

Kovačiču so tri dni kasneje, 
7. maja, ob vrnitvi domov do-
mači, prijatelji in podporniki 
pripravili sprejem. Pričakali 
so ga z glasbo in plesom. Vi-
dno ganjen in presenečen nad 
sprejemom je povedal, da si 
medalje na prvenstvu ni obe-
tal, saj mu je tekma služila bolj 
kot priprava na kvalifikacijsko 
tekmo za uvrstitev na slovi-
ti Ironman na Havajih. Ravno 
zato je medalja, čeprav brona-
sta, zanj pravzaprav zlata. Čes-

titat mu je prišel tudi krški žu-
pan mag. Miran Stanko.

V pogovoru za naš časopis je 
povzel potek tekme, v kateri je 
dosegel 13. čas plavanja, četr-
ti čas kolesarjenja in osmi čas 
teka, kar mu je prineslo skup-
no tretje mesto. »Vedel sem, da 
so v konkurenci hitrejši teka-
či od mene, da pa jih lahko lo-
vim v zadnjih desetih kilome-
trih, ko tekmovalci praviloma 
začnemo pešati, pri meni pa 
je zaradi posebne prehrane ta 
padec manj izrazit. Tako sem 
v zadnjem krogu prehitel dva 
tekmovalca in si priboril me-
daljo,« je poudaril pomen od-

lično zastavljene in izpelja-
ne taktike. S tem rezultatom 
je potrdil, da je del svetovne 
triatlonske elite, v katero se 
je vpisal že lani, ko je v nizo-
zemskem Almereju kot prvi 
Slovenec na ironman razda-
lji premagal mejo osmih ur. Že 
naslednjo nedeljo, 25. maja, je 
pred njim tovrstna preizkuš-
nja v španskem Lanzarote-
ju, kjer za uvrstitev na Hava-
je šteje le zmaga. 

Podrobneje o velikem uspe-
hu, karieri in načrtih Jarosla-
va Kovačiča pa v pogovoru na 
strani 4.
 P.�Pavlovič

Z bronom potrdil, da je del elite

Na�sprejemu�pred�domačo�hišo�je�Kovačiču�čestital�tudi�župan�
mag.�Miran�Stanko.

PONTEVEDRA, KRŠKO – Krški triatlonec Jaroslav Kovačič je 4. maja na svetovnem prven-
stvu v dolgem triatlonu v španskem mestu Pontevedra osvojil bronasto medaljo ter s 
tem postavil nov mejnik tako v svoji športni karieri kot v zgodovini slovenskega triatlo-
na. Ob vrnitvi domov so mu pripravili sprejem.

Do specialista
v sedmih
dneh.

Za zdravje,
za zmage.

Specialisti

Specialisti+

Specialisti 
Nezgoda

Preprečite, da bi se vam
zdravstveno stanje 
poslabšalo zaradi 
predolgega čakanja na
pregled specialista.

Dostopajte do pregleda,
diagnoze in zdravljenja
hitreje.

Povprečna čakalna doba z zavarovanji Specialisti v letu 2018 je bila 7 dni.

Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si

IZMENJEVALNICA/ GARAGE SALE

Se ti po omarah nabirajo stvari in ni več 
prostora, kjer bi še lahko stlačili napolnjene 
škatle? Ne sekiraj se!
V Mladinskem centru Krško se lahko v soboto, 
18. maja od 10.00 ure dalje udeležite velike 
Garažne razprodaje oziroma izmenjave.
MC Krško, sobota, 18. 5. 2019,  ob 10.00 

DIY DELAVNICA 

Na DIY delavnici bomo izdelovali glasbene 
inštrumente. Za več informacij pišite na:  
bayromusic@gmail.com.  
MC Krško, sobota, 25. 5. 2019, ob 10.00  
 

KLUBSKI KONCERT METAL SEKCIJE

GEMIŠT - Zagorian grindcore 
DROPTHEHAMMER - Grind/ Deathmetal -
Pula
BIG BAD WOLF - Speed/ Heavy metal -
Ljubljana
VSTOP: 3 EUR
MC Krško, sobota, 18. 5. 2019, ob 21.00

MC DIRENDAJ: ZASADIMO ROŽICE 

Na sobotnih kreativnih delavnicah bomo 
tokrat skupaj s prostovoljci in otroki polepšali 
vhod v mladinski center ter zasadili rožice na 
gredicah. Otroci se bodo tokrat na zabaven 
način naučili prvih »vrtnarskih trikov«. 
Delavnice so brezplačne in  primerne za 
otroke od 6. leta dalje.
MC Krško, sobota, 18. 5. 2019, od 10.00 
do 12.00

IZKOPANINE

Izkopanine so večeri namenjeni poslušanju 
izkopanin stare blues soul funk glasbe.
MC Krško, četrtek, 23. 5. 2019, ob 19.00

MC DIRENDAJ: Ustvarimo si lutko

Izdelovali bomo lutke iz materialov, ki se 
vsakomur potikajo po stanovanju. Pridi in 
skupaj bomo izdelali najbolj zanimive lutke, s 
katerim boste lahko doma starše presenetili 
s pravo lutkovno predstavo. Delavnice so 
brezplačne in primerne za otroke od 6. leta 
dalje.
MC Krško, sobota, 25. 5. 2019, od 10.00 
do 12.00

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

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

ODPIRALNi ČAS:
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
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KRŠKO – V avli Kulturnega doma Krško se je s prvo samos-
tojno razstavo portretov v grafitni in mešani tehniki, ki jo 
je naslovil »Izziv«, predstavil mladi krški ustvarjalec Kris-
tijan Češek.

»Če se zazrem na svoj začetek, na moj prvi 'poizkusni' portret, 
lahko rečem, da sem eksperimentiral na sebi. Poimenoval sem 
ga 'pogled iz ozadja',« je likovni samouk, ki smo ga pred časom 
že predstavili v Posavskem obzorniku, povedal o svojih risarskih 
začetkih oz. samoportretu. »Pozneje, z ustvarjanjem svojih izdel-
kov, sem odkril in ustvaril mnogo več. Ni napredovala samo moja 
tehnika risanja, ampak je napredovala tudi moja osebnost in ka-
rakter. Ustvaril sem samega sebe. Začel sem se izzivati in strah 
mi je postal izziv,« je nadaljeval. Riše predvsem portrete zna-
nih osebnosti, zlasti glasbenikov, tako domačih (Slavko Avsenik, 
Lojze Slak, Alfi Nipič, Elda Viler, Blaž Švab …) kot tujih (Fred-
die Mercury), filmskih igralcev (Jim Carrey, Dwayne Johnson) 
ter zgodovinskih osebnosti (Leonardo da Vinci, Salvador Dali). 
Doslej jih je objavljal le na družbenih omrežjih Facebook in In-
stagram, tokrat pa jih je prvič javno razstavil tudi v fizični obli-
ki, kjer pridejo do izraza vsi detajli. 
Na odprtju razstave se je zahvalil svojim bližnjim za podporo 
in Kulturnemu domu Krško, ki mu je omogočil razstavo. Dogo-
dek so popestrili pianistka Karmen Zaletelj, violinistka Tereza 
in kitarist Toni Zupet ter Folklorna skupina Plamen iz Škocja-
na, katere predsednica in umetniška vodja je Kristijanovo dek-
le Petra. In še zanimivost: po otvoritvenem programu si je pred 
svojim nastopom v predstavi »Predstava za vsako priložnost«  
razstavo ogledal tudi Lado Bizovičar. 
� P.�Pavlovič

S portreti pokukal iz ozadja

Kristijan�Češek�pred�svojim�risarskim�začetkom�z�avtoportre-
tom�in�najbolj�znanim�portretom�igralca�Jima�Carreya

V uri in 45 minut trajajo-
či predstavi, v kateri gre za 
večplastno pripoved o lju-
bezenski zgodbi, ki se zgodi 
med predstavnikoma genera-
cije, ki ni več najmlajša in ne 
želi prepoznati znakov ljubez-
ni, so vsi amaterski igralci, ki 
so stopili na oder, dokazali, 
da jih še zdaleč več ne smemo 
označevati kot take. Tu izsto-
pata predvsem igralca v glav-
nih vlogah Goran Miljanović 
in Saša Uhan oz. kot On (Lutz 
Klavs) in Ona (Karla) z zelo ve-
liko besedila in interpretacije, 
kar sta izvedla zelo suvereno. 
Omenimo še ostale igralce, ki 
so se prav tako izkazali: Boru-
ta Pelka kot Roberta, Denisa 
Derendo Cizla kot Leona Ban-
dića, Leo Zagmajster Jovano-
vić kot Karlino mamo, Vesno 
Smrekar v kar štirih vlogah 
(ženska s psom, ga. Weiss, ku-

Režiserski prvenec Florjaničeve
BREŽICE – Kulturno društvo Drugi oder iz Brežic je s premiero gledališke igre Zasebno življenje 23. apri-
la več kot navdušilo skoraj povsem polno dvorano Doma kulture Brežice. Igro je režirala predsednica KD 
Drugi oder Mojca Florjanič, ki se je tako prvič preizkusila tudi v režiserskih vodah.

harica, Lara), Diano Kosar 
kot natakarico Sabino in Zojo, 
Aljo Istenič kot sprevodnico 
in šoferko Marijo ter Janeza 
Glasa kot oboževalca nogome-
ta in Petra. Kot že omenjeno, 
je režiserka igre Mojca Flor-

janič, sicer diplomirana prav-
nica, katere ljubezen do gleda-
liške umetnosti se je v zadnjih 
letih razvijala predvsem ob igri 
v produkcijah društva. Za pre-
vod moderne igre mlade nem-
ške pisateljice Ulrike Syha je 

poskrbela Mojca Kranjc. Sce-
nograf in oblikovalec svetlobe 
je Denis Derenda Cizel, izbor 
glasbe sta opravila Petra Ur-
šič Novaković in Robert Pe-
tan. Na voljo sta bili šepetal-
ki Dušanka Bulut in Mateja 
Bogovič Fifnja, Anja Pinte-
rič in Boža Polovič Štojs pa 
sta poskrbeli, da so bili igral-
ci tudi ustrezno naličeni. Gle-
dališko igro so člani društva 8. 
maja uprizorili tudi pred krško 
publiko. KD Drugi oder je bilo 
ustanovljeno leta 2012 z na-
menom, da se pridruži vsem, 
ki širijo ljubezen do umetnosti 
med Brežičani in okoličani. V 
času delovanja so člani pripra-
vili kar nekaj literarnih in po-
govornih večerov, gledaliških 
predstav in otroških iger. Tra-
dicionalno v mesecu maju or-
ganizirajo tudi festival Pojoči 
vrtiljak.  R.�Retelj

Glavni�vlogi�v�Zasebnem�življenju�igrata�Goran�Miljanović�in�
Saša�Uhan.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

petek, 17. maj 2019, ob 19. uri
MONUMENT - Drago Tršar  
otvoritev pregledne razstave v novih prostorih
Razstava bo na ogled do 8. septembra 2019.

sobota, 18. maj 2019
Mednarodni muzejski dan
Vstop v galerijo je na ta dan prost. 

sobota, 18. maj 2019, ob 10. uri

Človeška figura, družinska ustvarjalnica

Kostanjevica na Krki

VABLJENI V GALERIJO

MNOŽICA, ok. 1960, 
bron / bronze

Slikarski krožek je v letošnjem 
študijskem letu deloval nekoli-
ko drugače zaradi premajhne-
ga števila udeležencev. »Dvak-
rat na mesec smo se sestali v 
društvenih prostorih pri Ko-
munali Sevnica, kjer smo sku-
paj z našim dolgoletnim men-
torjem Tonetom Zgoncem 
’diskutirali’ o izbranih slikar-
skih motivih ter tehnikah, 
nato smo svoja slikarska dela 
ustvarjali individualno doma. 
Vsi smo vsak po eno sliko po-
darili tudi našemu društvu kot 
protokolarno darilo, ki bo na-
menjeno gostujočim predava-
teljem ali jubilantom našega 
društva,« pove Pavla Černi-
goj, ki je skupaj z Rožo Pečar, 
Jano Cvirn, Markom Okor-
nom, Marijo Jazbec, Ano Ho-
čevar, Marjanom Peričem in 
Danico Hočevar postavila na 
ogled svoja slikarska dela.   

V ustvarjalnem krožku so pod 

Razstava študijskih krožkov U3
SEVNICA – V Knjižnici Sevnica so do 2. junija na ogled unikatna dela članic in članov Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Sevnica (U3), ki so skozi celo študijsko leto (od lanskega oktobra do letošnjega 
aprila) ustvarjali v slikarskem, ročnodelskem in ustvarjalnem študijskem krožku.

mentorstvom Mire Vukolič 
ustvarjale Silva Gregorčič, Ja-
nja Glavač, Sonja Blažič, Ma-
rinka Klakočar in Inka Šiko-
vec. »Družile smo se dvakrat 
mesečno in v letošnjem štu-
dijskem letu smo opravile 18 
ustvarjalnih ur. V zanimivih 
barvnih in oblikovnih kombi-
nacijah smo ustvarile lepo šte-

vilo ogrlic, uhanov in prsta-
nov,« pove Gregorčičeva, ki je 
animatorica skupine. Dobro je 
obiskan tudi študijski krožek 
ročnih del, ki ga vodi Marinka 
Klakočar. Sodelujoče, Marjana 
Otolani, Antonija Kolman, Ja-
nja Glavač, Alojzija Perc, Iva-
na Romih, Ana Kotnik, Anica 
Perme, Joža Senica, Olga Do-

lenšek, Ada Plazar in Breda 
Žveglič, so postavile na ogled 
okrasne namizne prte, plete-
ne torbice, brezrokavnike in 
še marsikaj.

»Gostujoča razstava pome-
ni popestritev naših notranjih 
prostorov in je hkrati tudi pri-
mer dobrega sodelovanja z lo-
kalnim okoljem ter uporabniki 
naše knjižnice. Nekateri sode-
lujejo tudi v našem bralnem 
projektu Posavci beremo sku-
paj. V lanskem letu je bil na pri-
poročilnem bralnem seznamu 
knjižni prvenec sevniške be-
sedne snovalke Anice Perme, 
v letošnjem letu sta na njem 
prav tako posavska avtorja, in 
sicer Silvo Mavsar s Posteljo 
iz knjig in roman Prva dama 
Stanke Hrastelj. Avtorja sta 
tokrat iz brežiške in krške ob-
čine,« še pove direktorica sev-
niške knjižnice Anita Šiško.   
� S.�Radi

V�Knjižnici�Sevnica�so�na�ogled�zanimiva�in�unikatna�dela�treh�
študijskih�krožkov�sevniškega�društva�U3.

SEVNICA – V Mosconovi ga-
leriji na sevniškem gradu so 
bila do 5. maja na ogled zani-
miva in unikatna dela diplo-
mirane slikarke Stanke Go-
lob z Grahovega ob Bači pri 
Tolminu na Notranjskem. 
Umetnica se je predstavila s 
slikami, ki jih ustvarja iz na-
ravnega materiala – peska. 

Pesek, ki ima mnogo različnih 
barv, slikarka Stanka Golob 
nabira v rekah, potokih, gor-
skih meliščih in kamnolomih 
po vsej Sloveniji. »Pesek, ki 
ga prinesem domov, temeljito 

Slike iz peska Stanke Golob
operem, tako kot solato. Sledi 
sejanje peska v vodi skozi de-
set različnih sit in nato sušenje 
ter razporejanje vzorcev po od-
tenkih in debelinah v posebne 
regale,« je povedala umetnica 
na odprtju razstave in predsta-
vila še nastajanje slike. Najprej 
izbere motiv, nato pripravi na-
tančne skice ter izbere ustre-
zno podlago – kovino, platno, 
les, karton ali steklo. Potem se 
začne nanašanje peska različ-
nih barv in debelin na ploskev, 
ki jo je pred tem premazala z 
lepilom. »Če se lotim večje sli-
karske površine z različnimi 

barvnimi odtenki, mora biti 
dan bolj hladen in vlažen, da se 
lepilo ne suši prehitro,« je po-
jasnila diplomirana slikarka, ki 
od leta 1997 kot prostovoljka 
vodi tudi brezplačne delavnice 
slikanja s peskom za otroke in 
dijake ter za osebe s posebni-
mi potrebami. »V zadnjem času 
zelo veliko delam tudi s slepi-
mi in slabovidnimi, ker ti oti-
pajo pesek podobno kot Brail-
lovo pisavo,« je še povedala in 
nato povabila k ogledu razsta-
ve ter na pogostitev z dobrota-
mi z njene kmetije, med kate-
rimi je bilo tudi več vrst sira in 

kruha, ki sta ga z možem Mila-
nom pekla tik pred odhodom 
v Sevnico. 

Na odprtju razstave je zaigra-
la dve prijetni skladbi na ci-
tre Neža Simončič, učenka GŠ 
Sevnica iz razreda učiteljice 
Tinke Vukič.  S.�Radi�

Stanka� Golob� je� verjetno�
edina� slovenska� umetnica,�
ki�ustvarja�slike�iz�različnih�
vrst�naravnega�peska.
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Četrtek, 16. 5.

• ob 10.00 v Glasbeni šoli Krško: 
podelitev bralne značke Petra 
Klepca

• od 12.00 do 16.00 pred OŠ Bre-
žice: 9. Ekopraznik

• ob 16.00 na dvorišču Fakultete 
za turizem v Brežicah: kulinarič-
ni dogodek »Slovenija gre skozi 
želodec: okusimo tradicijo«

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: pogovor 
»Igrišče se išče«

• ob 18.00 v Domu kulture Breži-
ce: svečana prireditev ob 20-le-
tnici Ekonomske in trgovske 
šole Brežice

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: predava-
nje mag. Martina Lisca »Družina 
kot vir največje sreče in/ali naj-
večjih strahot« (v sodelovanju s 
Klubom ZA)

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: Posavski obrazi – akad. 
prof. dr. Tatjana Avšič Županc: 
znanstvenica, častna občanka, 
prva posavska akademikinja

Petek, 17. 5.

• ob 9.00 na ploščadi pri Špor-
tnem domu Sevnica: srečanje 
posavskih skupin Šole zdravja

• od 9.00 do 12.00 v Mestni hiši 
Brežice: Spoznajte me – Živa spi-
rala

• od 9.00 do 12.00 na Finančnem 
uradu Brežice: dan odprtih vrat

• ob 9.30 v sejni sobi MC Brežice: 
predavanje mag. Martina Lisca 
»Hoja za smislom«

• ob 14.00 v MC Krško: Dan dru-
žabnih iger – delavnica v sklopu 
dnevnega centra Dom na Free

• od 15.00 do 22.00 v sta-
rem mestnem jedru Sevnice: 
Sevn'ška kuhinja na trgu 2019

• ob 16.00 v MT Senovo: kuhar-
ska delavnica

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ku-
harska delavnica – tiramisu

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg v 
Brestanici: odprtje razstave »Če 
bi Posavje bilo«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: plesna predstava Oddel-

kam v posavju
Majo Marinčič; ob 16.00: javno 
vodstvo z Jano Puhar

• od 10.00 do 18.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: prost vstop ob medna-
rodnem muzejskem dnevu; ob 
10.00: družinska ustvarjalnica 
»Človeška figura«

• ob 13.00 na bazenu OŠ Lesko-
vec pri Krškem: Sinhronija – tek-
movanje v prvinah v umetno-
stnem plavanju začetnic, deklic 
in kadetinj

• ob 15.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: javno vodstvo 
ob mednarodnem muzejskem 
dnevu po razstavi »Če bi Slove-
nija bila«

• ob 16.00 v Mestnem muzeju 
Krško: predavanja o ohranjanju 
premične in nepremične dediš-
čine ob mednarodnem muzej-
skem dnevu

• ob 19.00 pri družini Skoporc – 
Zavrl na Brunku: kulturna prire-
ditev »Mesec maj« KUD Budna 
vas z gosti, literarnimi ustvarjal-
ci iz Sevnice in literarne sekcije 
Beseda KD Franc Bogovič Dobo-
va (ob 18.00, pred prireditvijo, 
ogled cerkve) 

• ob19.00 v dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: kon-
cert MePZ Lisca Sevnica z gosti, 
MePZ Slovenski dom Zagreb in 
GŠ Sevnica   

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: Veliki pomladni koncert 
Simfoničnega orkestra Glasbe-
ne šole Krško

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session vol. 28

• ob 21.00 v MC Krško: klub-
ski koncert – Gemišt, Dropthe-
hammer, Big Bad Wolf

Nedelja, 19. 5.

• ob 9.00 z Banove domačije v Ar-
tičah: spomladanski pohod po 
Artiški sadjarski poti

• ob 9.30 v Termah Čatež: do-
brodelni tek »Tečem – da poma-
gam« (tek na 3 km in 10 km ter 
otroški tek)

• ob 15.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 34. kroga Prve lige med 
NK Krško in NK Aluminij

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: 46. revija odraslih 
pevskih zasedb »Pesem Posav-
ja 2019« – 2. koncert

• Ponedeljek, 20. 5.

• ob 9.00 na gradu Rajhenburg v 
Brestanici: srečanje z nosilcem 
liste DeSUS za volitve v Evropski 
parlament dr. Igorjem Šoltesom

• ob 18.00 v Domu kulture Breži-
ce: zaključna produkcija plesnih 
pripravnic PD Imani »Moj planet 
je narobe svet«

• od 18.00 do 19.00 na Ljudski 
univerzi Krško: TVU 2019 – no-
rdijska hoja za zdravje z Damja-
no Grubar

• ob 18.00 v sušilnici Kulturnega 
doma Bistrica ob Sotli: brezplač-
no predavanje za starše Leonide 
in dr. Alberta Mrgoleta »Izšteka-
ni najstniki in starši, ki štekajo«

• ob 19.00 v avli Upravne enote 
Brežice: odprtje fotografske raz-
stave »Branko Brečko – Anita 
Radkovič: 2 pogleda na Vrbino«

Sreda, 22. 5.

• od 17.00 do 20.00 v prostorih 
LIJAmedie (CKŽ 44, Krško): hitri 
tečaj snemanja in montaže

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: letni 
koncert Mešanega mladinske-

ga pevskega zbora Gimnazije 
Brežice

Četrtek, 23. 5.

• od 17.00 do 18.00 pred Večge-
neracijskim centrom Krško (CKŽ 
44, Krško): TVU 2019 – Zeleme-
njava 

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko 
v Knjižnici Brežice: Gregor Kod-
rič: Tui-na masaža

• ob 19.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: filmski dogodek »Zgodovi-
na ljubezni« – projekcija filma in 
pogovor z režiserko Sonjo Pro-
senc

• ob 19.00 v MC Krško: Izkopani-
ne – večer stare blues, soul, funk 
glasbe

• ob 19.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: predstavitev knjige 
mag. Tite Porenta »Veliki ljudje 
slovenskega čebelarstva«

• ob 19.00 v Trend Baru Brežice 
(pri menjalnici Ažur): Vodnikov 
literarni večer »Preplet besede, 
glasbe in barv«

• ob 19.00 v Caffe galeriji Radeče: 
odprtje otroške likovne razsta-
ve »Otroci rišejo« likovne sekci-
je Art lipa KUD Budna vas

Petek, 24. 5.

• ob 9.30 v Glasbeni šoli Krško: 
dan Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško – Rozalkin dan; od 16.00 
dalje v Valvasorjevi knjižnici 
Krško: druženje ob igrah, pra-
vljicah in ustvarjalnicah za vse 
generacije (program na str. 27)

• ob 15.00 v klubu MC Brežice: 
MC idejnik

• ob 17.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: odprtje razstave »Izdelki iz 
korenin mladosti« 

• ob 18.00 v spodnji telovadnici 
OŠ Sava Kladnika Sevnica: Sev-
niški karatlon – poligon s pre-
magovanjem ovir za predšolske 
otroke in osnovnošolce

Sobota, 25. 5.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – izdelo-
vanje papirnatih dežnikov

• od 9.00 naprej v Kulturnem 
domu Krško: 39. tekmovanje 
slovenskih godb

• ob 10.00 pri Športnem domu 
Sevnica: Sevniški kolesarski 
maraton

• ob 10.00 v MC Krško: DIY de-
lavnica

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj – ustvarimo si lutko

• ob 10.00 v Večnamenskem 
domu Pišece: glasbeni festival 
z dobrodelnim bazarjem otro-
ških izdelkov

• od 15.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: Festi-
val piva Krško

• od 15.00 do 22.00 v Mestnem 
muzeju Krško: odprta vrata raz-
stave »80. so bila leta … v Kr-
škem«

• ob 17.00 in 20.00 v cerkvi sv. 
Roka v Brežicah: 46. revija od-
raslih pevskih zasedb »Pesem 
Posavja 2019« – 3. in 4. koncert

ka za sodobni ples GŠ Krško »Jaz 
plešem!«, osrednji regijski dogo-
dek v Tednu ljubiteljske kulture

• ob 18.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: »Cegu pod lonec, fi-
žolček v naročje; gremo v Pod-
bočje« – delavnice in ogled 
muzeja, ob 19.00: program v 
Viteški dvorani

• ob 19.00 v novih prostorih Ga-
lerije Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: otvoritev pregledne 
razstave Draga Tršarja »Mo-
nument«

• ob 19.00 v župnijski cerkvi v 
Boštanju: 46. revija odraslih 
pevskih zasedb »Pesem Posav-
ja 2019« – 1. koncert

Sobota, 18. 5.

• od 8.00 do 12.00 na Tržnici Vi-
dem: Eko tržnica

• ob 8.00 v Radečah: pohod ZA 
konopljo od Radeč do Magolni-
ka, ob 15.00: konopljina tržnica, 
ob 18.00: okrogla miza na temo 
»Konoplja, ljudje, zdaj!«

• ob 9.00 na Jablancah: pohod po 
Poti štirih slapov

• ob 9.00 izpred gostišča Repovž 
v Šentjanžu: pohod po Krekovih 
stezicah

• ob 9.00 izpred TIC Čatež ob 
Savi: tradicionalni pohod po Ča-
teževi energijski poti

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – izdelo-
vanje vilinskih vrtičkov z minia-
turnimi hiškami in vrtnimi pri-
pomočki

• od 9.00 do 13.00 pred Mestno 
hišo Brežice: Maj v mestu Breži-
ce – festival Pojoči vrtiljak

• ob 9.00 in 10.00 v tovarni Tanin 
Sevnica: dan odprtih vrat

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj – zasadimo rožice

• ob 10.00 v MC Krško: Izmenje-
valnica / Garage sale

• ob 10.00 v MT Raka: sprehod do 
gradu Raka z ustvarjanjem

• od 10.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: prost vstop ob 
mednarodnem muzejskem dne-
vu; ob 10.00: javno vodstvo 
z Oži Lorber; ob 14.00: javno 
vodstvo s Stanko Glogovič in 

Vsak mesec v letu je po svoje poseben. Nikoli niso meseci po-
dobni lanskim, predlanskim ali tistim pred desetimi in več leti. 
Vedno se sproži nekaj in tisto nekaj da mesecem drugačno sli-
ko. In ta drugačnost večini, ki bi rada imela mesece ali dne-
ve popolnoma po svoji zamisli, dela ljudi otožne, prešerne in 
zelo zelo različne.

Ko smo si nek dan dale duška za premlevanje, smo bile enotne, 
da je maj poseben. Diši po pomladi, je v pričakovanju poletja, 
zrak vonja ljubezen, razen vrtičkarjem je hladno majsko de-
ževje manj sprejemljivo, rosnemu zelenju se zahoče, da s(m)o 
starejši letniki bolj mladostni. Je pa prehitro odcvetel španski 
bezeg, cvetovi forzicij in magnolij so pobegnili, sončne narci-
se so poniknile, le na barvnih cvetovih tulipanov so počiva-
le duše in oči. 

A zame ostaja poseben češnjev cvet. Posebno Kajuhov Češnjev 
cvet.

Samo en cvet, en češnjev cvet, / dehteč in bel odlomi, moja dra-
ga! // Ne bom ga za klobuk pripel, / ne bom ga v gumbnico si 
del, / odlomi ga, odlomi, draga! // Jaz bom ljudem poslal ta 
cvet, / vsakomur, ki na križ pripet / trpi v pomladi tej … // In 
glej, ta drobni češnjev cvet / bo v njih izbrisal malodušja sled 
/ in spet razžaril rožni jim pogled. // Samo en bel, en češnjev 
cvet/ odlomi, moja draga, / saj veš, kako vsak pozdrav / člo-
veku za rešetkami pomaga.

Zgodovina v pesnitvi. Ampak ljudje smo tako silno grobo po-
sebni. Ko smo sposobni pomendrati vse češnjeve cvetove vseh 
ljudi, ki so častno izbojevali boje pred sedemdesetimi in več leti 
in ne tako davnimi osemindvajsetimi leti, ko so bile češnje ta-
kisto polne belih cvetov. A za koga bitke in vojne? Čemu služijo 
pripovedi, spomini in vse knjige, ko ima vsak možnost vpogled 
v dogajanja in si lahko vsak ustvari širšo – ne enostransko – 
sliko? Za razumevanje drug drugega, za skupno pot. Ki ni bila 
nikoli posuta z belimi češnjevimi cvetovi, še težja bo v tako sil-
ni različnosti vseh narodov, če bo vsak poganjal naprej svojo 
prtljago. Kot edino zveličavno. 

Tudi naše vsakodnevne poti so gorko posebne. Dodajam: ljud-
je smo na naših poteh nerazumno posebni. Ko predrzno ogro-
žamo življenja okoli sebe. Ko noben ukrep v cestnoprometnih 
predpisih nima nikakršne teže! Ko se na poteh valijo pripiti, do 
onemoglosti vinjeni, drogirani, z mobiteli na ušesih, drveči sko-
zi naselja, vozeči v nasprotne smeri, neupoštevajoči prehodov 
za pešce … Udeleženci v prometu smo vsi. In koliko cvetov, be-
lih in vseh drugih, je bilo položenih v spomin in v slovo v še ne 
petih mesecih? Tudi to je resničnost – tu in zdaj!

Če hočemo, zna biti življenje lepo. V odtenkih tudi posebno lepo.     

Posebnost-i.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

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

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

• ob 17.55 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: nogome-
tna tekma med NK Krško in ND 
Gorica

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
koncert skupine Donrock

Nedelja, 26. 5.

• po sveti maši ob 8.00 v župnij-
ski cerkvi Svete Trojice v Trži-
šču: četrti pohod po poti bla-
ženega Alojzija Grozdeta od 
Tržišča do Studenca

Ponedeljek, 27. 5.

• od 10.00 do 12.00 v Večgene-
racijskem centru Krško (CKŽ 44, 
Krško): TVU 2019 – šivanje z Ino 
Čebular 

Torek, 28. 5.

• od 16.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Znanje in vešči-
ne iz depoja 3: rezbarjenje –  de-
lavnica »Spoznavanje drevesnih 
vrst in rezbarjenje«

• ob 19.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: odprtje razstave »Franjo in 
Iva Stiplovšek: razvoj muzeal-
stva v Posavju«

Sreda, 29. 5.

• od 11.00 do 12.00 v Večgene-
racijskem centru Krško (CKŽ 
44, Krško): TVU 2019 – zaklju-
ček dobrodelne akcije »Podari 
zvezek«

• ob 18.00 v KD Krško: koncert 
orkestrov Glasbene šole Krško
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Majdi Goljuf, Cesta Brigad 29, 
8000 Novo mesto. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 2. (1.) Ans. PETAN - Stari hrast
 3. (2.) Ans. SVETLIN - Pismo zadnjega brata
 4. (3.) Ans. LIPOVŠEK - Beli Angel
 5. (4.) VERA & ORIGINALI - Kje so tiste pesmi
 6. (7.) Ans. PETRA FINKA - Fant iz naše vasi
 7. (10.) Ans. PETKA - Vse bi storil, sinko moj
 8. (4.) Ans. JOŽICA SVETE in njeni PRIMORCI - Kikirikiki
 9. (8.) Ans. POSLUH - Ker te ljubim
 10. (-.) Ans. MLADIKA - Svet brez tebe

Predlog tega tedna za glasovanje:
Gala kvintet - Zvezde ljubezni

Kupon št. 467
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, 18. 5. 2019, ob 20. uri

1. nagrada:  bon v vrednosti 25 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 15 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23. maja, na naslov: Posav-
ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. S so-
delovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so nje-
govi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in 
se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonoda-
jo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

VITA MARIN WELLNES, 
ALEXANDRA GRAMC S.P., TRG MATIJE GUBCA 3, 8270 KRŠKO

Geslo 8/2019 številke:

PRI NAS MESO DOMAČE 
DIŠI DRUGAČE

Nagrade, ki jih podarja Mesni butik Mlakar, prejmejo:
1. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 25 €;
 Ivanka Požun, Dobrova
2. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €; 
 Franc Bernard, Leskovec pri Krškem
3. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €; 
 Hermina Simončič, Sevnica

Rebeka Dremelj v enem dnevu do 50.000 ogledov, 
predstavljamo mlad narodnozabavni ansambel iz oko-
lice Krškega. Tokrat preberite:

»To sem jaz. Točno takšna, kot sem. Za nekoga zoprna, 
za drugega fantastična. Za nekoga arogantna, za druge-
ga najbolj prijazna in ljubeča na svetu. Razgaljena. Brez 
lasnih podalj-
škov, brez ume-
tnih trepalnic, 
brez ličil. Točno 
takšna, kot sem. 
Naredila sem 
najlepši glasbe-
ni izdelek v svo-
ji karieri,« je na Instagramu zapisala naša posavska rojaki-
nja Rebeka Dremelj (foto: youtube) ter za potrebe novega 
videospota z naslovom Še verjamem pokazala svoj obraz, 
na katerem ni niti trohice ličil. V njem so glavne vloge do-
bili trije posamezniki, ki so dokaz, kako popolna je lahko 
nepopolnost. To so umetnica Ana Rogel, ki kljub bulozni 
epidermolizmi ustvarja čudovite slike, edina profesionalna 
plesalka plesa na vozičku Barbara Šamperl ter najuspe-
šnejši slovenski paraolimpijski plavalec Darko Đurić. »V 
svetu čedalje večjega vpliva družbenih omrežij, fotografij 
in videza sem želela ustvariti nekaj, s čimer bi bila dober 
zgled svojima hčerkama. Vprašala sem se, kakšno sporoči-
lo želim poslati njima, ki odraščata,« je za konec še dejala 
uspešna poslovna ženska, blogerka, influencerka in glas-
benica. Dodajmo, da se je število ogledov video izdelka v 
prvih 24 urah povzpelo kar na 50.000!

V poplavi tradicionalni kresovanj ob prvomajskih prazni-
kih je seveda opaziti tudi veliko nadobudnih skupin. Ena 
takšnih je bila tudi na Trški gori in sliši na ime Ansambel 

Folk&Špas (foto: youtube). Gre za tričlansko narodnoza-
bavno zasedbo, ki jo sestavljajo Martin Remih, Gašper 
Zorko in Elvis Preskar. »Prihajamo iz okolice Krškega. 
Začetki našega skupnega ustvarjanja segajo v leto 2014. 
Druži nas veselje in ljubezen do glasbe. Vedno radi pope-
strimo večer z glasbo in dobro voljo, zato v naši družbi ni 
nikoli dolgčas,« so fantje zapisali na svoji spletni strani.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke
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o POPOLNA NEGA OBRAZA
diamantni pilling, laser, naravna kozmetika

POPOLNA NEGA TELESA 
savna, blazina z blatom, kavitacija, 
anticelulitni program

MASAŽE, PEDIKURA, MANIKURA, 
LIČENJE, DARILNI BONIwww.vita-marin.com 

031 811 133

Zažarite kot poletno sonce.

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

KOSTANJEVICA NA KRKI – V tamkajšnji Galeriji Božidar Ja-
kac bo v soboto, 1. junija, ob 19. uri jubilejno peto medna-
rodno pesniško srečanje, ki ga organizira pesnik Miro Tičar 
iz Velikega Mraševega.

Srečanja pesnikov so se začela februarja 2015 v Kmečkem hramu 
v Kostanjevci na Krki v soorganizaciji s kostanjeviškim oddelkom 
Valvasorjeve knjižnice Krško, tega leta sta bili nato še dve sre-
čanji. Leta 2016 so organizirali srečanje pred Lamutovim likov-
nim salonom, naslednje leto pa je prvič potekalo v Galeriji Boži-
dar Jakac. Lani je bilo srečanje ponovno v galeriji. »V teh letih se 
je na odru zvrstilo na stotine pesnikov iz prostora bivše skupne 
države, in sicer iz Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije,« pravi pobu-
dnik in organizator srečanj Miro Tičar, avtor dveh samostojnih 
pesniških zbirk. Pri vodenju dogodkov sta sodelovali Alenka 
Žugič Jakovina in Carmen L. Oven, na vsakem dogodku pa so 
predstavili po dva avtorja. Dogajanje so vedno popestrili z ogle-
dom Kostanjevice na Krki, Kostanjeviške jame, Galerije Božidar 
Jakac, obešanjem pesmi na Kostanjeviške mostove …
Letošnje srečanje predstavlja mali jubilej, saj bo na vrsti že peto 
leto zapored. »Zato smo v goste povabili dva uveljavljena knji-
ževnika Enesa Kiševića iz Zagreba in Glorjano Veber iz Polze-
le. Kot glasbeni gost bo letos nastopila skupina Renessans iz Sa-
rajeva,« pravi Tičar in poudari, da jih vsa leta podpirata Občina 
Kostanjevica in njen župan Ladko Petretič, Galerija Božidar Ja-
kac in njen direktor Goran Milovanović, letos pa so k sodelova-
nju pritegnili tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti. Na to pesni-
ško manifestacijo organizator vabi vse ljubitelje žlahtne besede, 
dobre glasbe. Letos se je za branje poezije prijavilo 28 avtorjev. 
 P. P.

Pesniki se bodo znova srečali
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Anita Kosovan, Gorenja 
Pirošica – deklico,

• Lucija Kampijut, Bizeljsko 
– deklico,

• Špela Podgoršek, Krško – 
deklico,

• Manuela Kramžar, 
Leskovec v Podborštu – 
deklico,

• Nina Avguštin, Senovo – 
deklico,

• Vesna Ograjenšek, Dolnje 
Impolje – deklico,

• Katja Deržič, Bukošek – 
deklico,

• Lucija Molan, Trebež – 
dečka,

• Anamarija Butkovič, 
Bizeljsko – dečka,

• Indira Karajbić, Zavidoviči 
(BiH) – deklico,

• Sara Ojsteršek, Reštanj – 
dečka,

• Ana Marija Frankovič, 
Podbočje – dečka,

• Katarina Kunej, Bistrica 
ob Sotli – dečka.

ČESTITAMO!

rojstva

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

moja poroka

Dona�Kastelic�z�Drnovega�in�Peter�Zupančič�iz�Brežic,�
27.�oktober�2018,�park�v�Krškem�(foto:�Gregor�Molan)

poroke

• Marko Kržan z Bizeljskega 
in Andreja Mrgole s 
Konjskega,

• Andraž Povše iz Krškega in 
Tjaša Urbanč z Gorice,

• Uroš Debelak iz Spodnjega 
Starega Grada in Nataša 
Veble iz Nimnika na 
Bizeljskem,

• Gašper Podlesnik iz 
Šentjanža in Katarina 
Klemenčič z Mrtvic,

• Jernej Zupančič iz Polja 
pri Tržišču in Jasmina 
Koračin iz Cerovca pri 
Trebelnem,

• Matej Simončič iz 
Vrhovega in Marcela Kolar 
z Bizeljskega,

• Mitja Gričar in Andreja 
Dobrovoljc, oba iz Krškega,

• Matej Brezovšek s 
Senovega in Nataša 
Božičnik z Velikega Kamna,

• Simon Tovornik in Urška 
Bračun, oba s Senovega,

• Boštjan Kvartuh iz 
Poštene vasi in Ines 
Mlakar z Brezja pri 
Senušah.

ČESTITAMO!

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!

v sodelovanju s KŠTM Sevnica in Posavskim obzornikom.

S pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje osvojite 
lepo nagrado (odgovor najdete v današnji številki 
časopisa).

Kako se imenuje konjenica, ki je del 
Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž?

Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 
tri nagrajence, ki bodo prejeli vsak svojo spominsko 
majico z logotipom »Visit Sevnica«. 

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov in 
telefonsko številko) pošljite do ponedeljka, 27. maja, 
na naslov: Posavski obzornik, s pripisom »Za nagradno 
igro«, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško ali na e-naslov: 
nagradna.igra@posavje.info.

Nagrajence bomo o prejeti nagradi obvestili preko 
posredovanih kontaktov.  

NAGRADNA IGRA »Ride&Bike II«

 medijski sponzor

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da so njegovi osebni podatki 
v primeru prejema nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne 

igre, v skladu z zakonodajo (GDPR).

RADEČE – V soboto, 4. maja, sta na Občini Radeče 50 let sku-
pnega življenja proslavila zakonca Ida in Mirko Rozman. 

Zakonca sta ob prisotnosti župana Tomaža Režuna, ki je kot po-
oblaščenec za sklepanje zakonskih zvez potrdil zakonsko zvezo, 
poslovne sekretarke Katja Čeč, svojcev in prijateljev ter pevcev 
MoPZ Papirničar iz Jagnjenice sklenila jubilejno zlato poroko.
Njuna skupna pot se je začela 3. maja 1969. Spoznala sta se na 
rojstnem dnevu ženinovega brata. Idin rojstni kraj je Račica, kjer 
se je rodila 1950, osnovno šolo je obiskovala v Loki pri Zidanem 
Mostu in Sevnici. Trgovsko šolo je nevesta zaključila v Celju, ob 
delu pa je dokončala še srednjo komercialno šolo. Mirko se je 
rodil leta 1945 v Mihalovcih v Prlekiji. Osnovno šolo je obisko-
val v Radečah, nato je obiskoval gostinsko šolo v Ljubljani, kjer 
je pozneje ob delu končal šolo za gostinsko-turističnega tehni-
ka. Nekaj časa sta živela pri nevestinih starših, nato sta se pre-
selila v Radeče, kjer živita še danes. Mirko se je upokojil leta 
2000, Ida pa 2004.
Zakoncema sta se rodila sin Mirko in hči Suzana. Najbolj sta 
vesela obiska svojih treh vnukov: Aljaža, Matica in Marka. Kot 
upokojenca uživata v letih, ki so jima še namenjena, ter upata, 
da jima bo zdravje dobro služilo.
Ob obnoviti zakonske zveze sta prejela Zlatnik Občine Radeče, 
zlatoporočno listino in šopek. Izrečene so bile tudi iskrene če-
stitke vseh prisotnih, pevci pa so jima s pesmijo polepšali že tako 
svečan in lep dan. 
� Vir:�Občina�Radeče

Zlata poroka zakoncev Rozman

Zlatoporočenca�z�županom,�sinom�in�hčerko
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Pridružite se nam!

Druženje ob igrah, pravljicah 
in ustvarjalnicah

za vse generacije
Petek, 24. maj, ob 9.30
rozalkin dan v  G l a s b e n i  š o l i  K r š ko
s pravljičarkami iz knjižnice, z otroki in vzgojiteljicami 
iz vrtcev Krško (enote Ciciban, Grič, Kekec in Pravljica) 
in Leskovec pri Krškem (enoti Pika Nogavička ter Vila) 
ter učenci in učitelji Glasbene šole Krško.

Petek, 24. maj, od 16. ure
o s r e d n j a  e n o t a  Va l va s o r j e ve  k n j i ž n i c e
i n  m e s t n i  p a r k

1 6 . 0 0
slovesen začetek 
U VO D N I  P O Z D R AV  D I R E K TO R I C E  K N J I Ž N I C E

1 6 . 1 5
ustvarjanje in igre
pravljično tkanje
kdo je kdo in kaj je kaj  D O M O Z NA N S K I 
S P O M I N

rišem panjske končnice  R I S A N J E 
Č E B E L A R S K I H  M OT I VOV  Z  A K A D.  S L I K A R J E M 
R A J KO M  Č U B RO M

včasih in danes igraje z roko v roki 
I G R A L N O  P O P OTOVA N J E  P O  K U LT U R N I 
D E D I Š Č I N I  K R Š K E G A 
poslikava obraza
tisoč gibov za zdravje  TELOVADBA Z 
DRUŠTVOM ŠOLA ZDRAVJA, KRŠKO – DESNI BREG 

čebelica moja prijateljica  DELAVNICA Z 
MLADIMI ČEBELARJI OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO 
IN ČLANI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA KRŠKO

knjižnica v parku  I Z P O S O JA  NA  P RO S T E M

vodeni ogledi 
K A P U C I N S K A  K N J I Ž N I C A
Z B I R K A  S P E E DWAY  V  S L OV E N I J I

1 7 . 0 0
josipina in jaz  F OTO G R A F I R A N J E  Z 
Z G O D OV I N S K I M  L I KO M  J O S I P I N O  H O Č E VA R 
(v sodelovanju z JSKD, OI Krško)

1 8 . 3 0
razigrani zaključek 
nagovor predstavnika občine krško
klovnesa ifigenija sfrčkljana se 
predstavi  PREDSTAVA EVE ŠKOFIČ MAURER

Prireditev je podprla Občina Krško. 

več na www.knjiznica-krsko.si

POVEZOVALKA PROGRAMA: eva škofič maurer
V primeru slabega vremena bomo dogajanje 
prestavili v osrednjo knjižnico in Dvorano v parku.
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prejeli smo

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

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

SPOMIN

iz Krškega.

ELICA CIGLAR

Je�čas,�ki�da,�je�čas,�ki�vzame.
Pravijo,�je�čas,�ki�celi�rane.
In�je�čas,�ki�nikdar�ne�mine,
ko�zasanjaš�se�v�spomine.

8. maja je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Njeni najdražji

SPOMIN

iz Dobove.
ŠTEFANIJA KLEMENČIČ

Si�kot�sonce�življenja�sijala,�
za�vse�svoje�ljubezen�razdajala,�
odslej�boš�kot�zvezda�svetleča,�
naj�ti�v�nebesih�dana�bo�sreča.

22. aprila je minilo žalostno leto, odkar nas je 
zapustila naša draga žena, mama in babica 

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu. Pogrešamo jo. 

Žalujoči: mož Stanko, hčerki Katarina in Danijela z družino

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

PROGRAMI:
 PLESNA PRIPRAVNICA I., II., III., letniki rojstva 2013, 2012, 2011
 SODOBNI PLES, leto rojstva 2010 in starejši
 PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, leto rojstva 2014
 GLASBENA PRIPRAVNICA, leto rojstva 2013

 PROGRAM GLASBA - INŠTRUMENTALNI POUK 
(priporočljiva starost: od 7 let dalje)

INFORMATIVNA DNEVA ZA STARŠE IN OTROKE: 
 ENOTA LAŠKO, ponedeljek, 20. 5. 2019, ob 17.00
 ENOTA RADEČE, torek, 21. 5. 2019, ob 18.00

SPREJEMNI PREIZKUS ZA INŠTRUMENTALNI POUK 
IN VPIS K OSTALIM PROGRAMOM BO V OBEH ENOTAH: 

 V ČETRTEK, 23. 5. 2019, ob 17.00 in
 V PETEK, 24. 5. 2019, ob 17.00

SPREJEMNI PREIZKUS PETJE: 
Laško, 24. 5. 2019 ob 17.00, Radeče, 24. 5. 2019 ob 19.00

Več informacij na spletni strani www.gslasko-radece.si
Vabljeni

VPIS V GLASBENO ŠOLO 
ZA  ŠOLSKO LETO 2019/2020

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

SPOMIN

iz Kršega.

MILAN BENJE

Boleč�spomin�je�v�naših�srcih,
pomlad�se�je�vrnila,

a�tebe�ni�in�ni.

16. maja mineva eno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki kakor koli obujate spomin nanj.

Vsi njegovi

AKTIVNE POČITNICE 
ZA STAREJŠE V NEREZINAH

Program gibalnih aktivnosti za zdravje starejših

Zveza Prijateljev Mladine Krško bo v času od 
25. maja do 1. junija 2019 organizirala:

Aktivne počitnice za starejše – 
program gibalnih aktivnosti za zdravje starejših, 

ki ga bo izvajal Stane Iskra.

Rok za prijave je 17. maj 2019 oz. do zapolnitve mest. Program 
bomo, ob zadostnem številu prijav, izvedli v Počitniškem naselju 
ZPM Krško v Nerezinah. Cena programa je 260 €. 

Več informacij na: 051 382 095 (pisarna), 041-342-095 (Vida) 
ali preko e-naslova: zpm@zpmkk.si

Spoštovano uredništvo!

V 9. številki Posavskega obzor-
nika z dne 30. 4. 2019 je kar v 
dveh člankih (na strani 4 in 5) 
omenjena problematika slo-
venskih izgnancev 1941–1945. 

Pod naslovom Čas po vrnitvi 
je bil čas pozabe je objavljen 
pogovor z gospo Emilijo Dr-
žanič, dolgoletno predsedni-
co brežiških izgnancev, ki na 
vprašanje o vojni odškodni-
ni med drugim korektno pove, 
da je "Zakon o povračilu pre-
moženjske škode iz druge sve-
tovne vojne pripravljen, njego-
vo prvo branje je bilo v prejšnji 
vladi, potem so šli dokumenti 
v omaro in se je vse ustavilo". 
Sprašuje se, kdaj in če sploh bo 
prišlo do sprejema tega zako-
na. V članku z naslovom Spomi-
ni ne zastarajo novinarka po-
roča o zboru krških izgnancev 
in navaja, da so izrazili neza-
dovoljstvo, ker zakon o povra-
čilo premoženjske škode "v mi-
nulem letu ni dobil v Državnem 
zboru RS potrebne podpore".

V zvezi s tem se oglašam, ker 
mislim, da je treba bralce in še 
posebno člane izgnanskih or-
ganizacij bolj celovito obvesti-
ti o tej problematiki, še zlas-
ti v Posavju. Kot sem namreč 
obljubil v volilni kampanji, 
sem zelo resno vzel tudi pro-
bleme izgnancev in doslej že 
večkrat sprožil ravno vpraša-
nje premoženjske škode. Tako 
sem že dne 8. 11. 2018 naslovil 
na predsednika DZ pisno vpra-
šanje ministru za notranje za-
deve, ki pa je odgovoril, da je za 
to pristojna celotna vlada RS. 
Ker se v zvezi s tem ni nič zgo-
dilo, sem nato dne 28. 1. 2019 
na 4. seji DZ postavil vpraša-
nje ministrici za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-

Komu je sploh še mar 
za izgnance?

nosti. Še enkrat sem poudaril, 
da kljub številnim pobudam, ki 
jih je od leta 1995 dajalo zlas-
ti Društvo izgnancev Sloveni-
je 1941–1945 v Državni zbor 
in dosedanjim Vladam, nobe-
na izmed teh ni v tem pogle-
du ničesar storila. Šele v zad-
njih mesecih prejšnje Vlade RS 
je prišlo do pospešene obravna-
ve predloga zakona o povrači-
lu simbolične vojne škode, ki je 
bil v prvi obravnavi 27. mar-
ca sprejet, nato pa do dru-
ge obravnave ni prišlo zaradi 
nasprotovanja dela koalicijskih 
strank, ki pa so sedaj tudi v Vla-
di. Ministrica je izrazila prip-
ravljenost za sodelovanje pri 
reševanju tega vprašanja z Mi-
nistrstvom za pravosodje, ki bi 
naj po njem bilo pristojno, saj 
je menda že leta 2008 obliko-
valo osnutek zakona o povra-
čilu vojne škode.

Ker nisem bil zadovoljen z od-
govorom, saj sem videl, da mi-
nistri prelagajo zadevo eden 
na drugega, sem v skladu s 
246. členom poslovnika pred-
lagal, da se o tem čim prej op-
ravi splošna razprava v Držav-
nem zboru in s tem slovensko 
javnost znova opozori na pro-
blem ljudi, ki so med drugo 
vojno in po njej toliko pretrpe-
li. Pri tem sem računal, da me 
bodo podprli vsaj kolegi iz Po-
savja Han (SD), Zorčič (SMC) in 
Lisec (SDS), vendar se je po gla-
sovanju izkazalo, da je to sto-
ril le slednji. Predloga za raz-
pravo ni podprla nobena izmed 
vladnih strank in nenazadnje 
niti dr. Brglez, zato vse kaže, 
da je bila njegova pobuda res 
le predvolilni manever, kot so 
takrat pisali mediji. Kot slišim 
iz vrst samih izgnancev, njiho-
vo vodstvo kljub temu še naprej 
čaka na dr. Brgleza, čeprav se 
po enem letu v DZ ni niti ogla-
sil na to tematiko.

S tem pismom želim opozoriti, 
da je zadeva v zvezi z odškodni-
no izgnancem očitno zakopa-
na globoko v omari koalicij-
skih strank, in sicer v najbolj 
spodnjem predalu, v katerega 
skušam s svojimi prizadevanji 
poslati vsaj nekaj svetlobe, kaj 
več pa je v rokah vladajočih. Ob 
tem bi poudaril tudi skoraj po-
polno ignoranco medijev, kar 
si žal ne morem razlagati dru-
gače, kot da gre za ignoriranje 
mojega dela nasploh, in sicer 
zato, ker sem poslanec opo-
zicijske Slovenske nacionalne 
stranke.

� Dušan�Šiško,�
� poslanec�v�DZ�RS
� Krško,�10.�5.�2019

SPOMIN

z Vinjega Vrha.
MIRAN SLEMENŠEK

Težko�spoznavamo,
da�smo�ostali�sami,�in�vemo,

da�nikoli�ne�bo�ugasnila
svečka�zate,�ki�pleše�v�vetru,

in�tako�čutimo�tvoj�dih,
ki�nam�šepeta:

nekoč�se�zopet�srečamo.�

24. maja 2019 bo minilo leto dni, odkar nas je zapustil naš dragi

Prav lepa hvala vsem, ki mu prižigate sveče
in obiskujete njegov grob.

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

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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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

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

ZAHVALA

ANTONIJE KUKEC

Solza,�žalost,�bolečina
te�zbudila�ni,

a�ostala�je�tišina,
ki�močno�boli.

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

se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 
Hvala sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem za vso pomoč 
ter podporo v težkih trenutkih bolezni in slovesa, za vse darovane 
svete maše, cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo 
opravljen obred, govorniku za prebrane poslovilne besede, pogrebni 
službi Novak, pevcem za zapete žalostinke in trobentaču.

Spomini na njeno dobroto bodo ostali živi in večni.
Žalujoči: sin Franci z družino

s Križa

ZAHVALA

iz Krškega.

STANKA KORITNIKA

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše,
brez�pomena�zanje�so
razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)
Bolezen je iz naše sredine kruto iztrgala 

našega dragega

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sosedom in vsem, ki ste nam ob najtežjih trenutkih stali ob strani 
in nas tolažili, darovali sveče, cvetje in denarne prispevke ter ga 
pospremili na njegovo zadnjo pot. Zahvala pa tudi vsem njegovim 
lovskim tovarišem, ki ste ga tako lepo pospremili, gospodu župniku 
Mitji za lepo opravljen obred in Gregorju za zaigrano Tišino. 

Vsem iskrena hvala. 
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

iz Zg. Lenarta

MARIJE B. JAMBROVIČ

Mirno�in�dostojno�si�zaspala, 
v�večni�sen�od�nas�odpotovala.

Le�srce�in�duša�ve, 
kako�boli,�ko�te�več�med�nami�ni.

Ob boleči izgubi naše drage  

se iskreno zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem za izkazano sočutje, izrečena 
sožalja, pristen stisk roke ter darovane sveče in cvetje. Zahvala 
tudi inter. oddelku SB Brežice, Komunali Brežice, cvetličarni Tina, 
pevskemu zboru, trobentaču, govornici ge. Afroditi in gospodu 
župniku za poslovilni obred. Veliko hvaležnost izrekamo vsem, ki ste 
našo Marijo Barbaro spoštovali in jo pospremili k večnemu počitku.

Z bridko žalostjo v srcu – vsi njeni

ZAHVALA

upokojene frizerke z Orešja na Bizeljskem,
MIROSLAVE PAVLIN

Materina�ljubezen�je�kot�vrt, 
kjer�vedno�sije�sonce 

in�vlada�večna�pomlad.

Ob boleči izgubi moje ljube žene, mame, 
tašče, babice, sestre in tete

se iz iskrenega srca zahvaljujemo za vse podarjeno cvetje, sveče, 
izrečena sožalja in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Posebna zahvala velja pogrebni službi Žičkar za vso organizacijo 
pogreba in gospodu župniku Vladu Leskovarju z Bizeljskega za lepo 
opravljen obred ter izrečene besede slovesa.
Pogrešali te bomo.

Žalujoči: mož Cenko z vsemi svojimi

ZAHVALA

dipl. ing. gozdarstva, iz Brežic
ANTONA LIPEJA

Spomini�so�kot�iskre, 
ki�pod�pepelom�tlijo, 

a�ko�jih�razgrneš, 
vedno�znova�zažarijo. 

(J.�W.�Goethe)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta in dedka 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
izrekli sožalje, namenili besede tolažbe in sočutja ter se v tako 
velikem številu še zadnjič poslovili od našega dragega Tonija. Hvala 
tudi vsem, ki ste namesto cvetja in sveč darovali v korist Slomškovega 
doma v Brežicah. Ohranimo ga v lepem spominu in naj počiva v miru.

Žalujoči: žena Dušanka 
ter sinova Davor in Dušan z družinama

ZAHVALA

FRANCA KOPINE

Odšel�si,
ostali�so�le�boleči�
spomini�na�dni,

ki�več�jih�ni.

Poslovili smo se od našega dragega

Z globoko in nepozabno hvaležnostjo se za dolgoletno zdravljenje 
zahvaljujem dr. Janji Zorko Kurinčič, doc. dr. Alešu Tomažiču iz 
UKC Ljubljana, dr. Vladimirju Mlinariču, zdravnikom in sestram 
kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, ki so mu s skrbno 
predanostjo lajšali zadnje ure življenja, ter ekipi nujne zdravniške 
pomoči ZD Krško. 

Hvala za izrečena sožalja in vsem, ki ste se poklonili njegovemu 
spominu. Hvala gospodu župniku Turinku za spoštljiv obred in sveto 
mašo, podjetju Kostak za pogrebne storitve ter sosedama Ivanki in 
Ivi za storjene usluge.

Hvala za podarjene vence, sveče, svete maše in denarne prispevke.

Vsem še enkrat s spoštovanjem in hvaležnostjo hvala.
Žena Milka

z Malega Kamna.

ZAHVALA

ZINKE VEBLE 

Srce�je�omagalo, 
tvoj�dih�je�zastal, 
a�spomin�nate�bo 
za�vedno�obstal.

Ob boleči izgubi naše dobre mame, 
stare mame, tašče, sestre, tete, sestrične, 

botre, dobre sosede in prijateljice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za tolažilne besede in tople stiske rok. Hvala vsem, ki 
ste nam v težkem času slovesa nesebično stali ob strani, darovali 
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala velja 
sosedi Giti Černoš za vsestransko pomoč, sestri Vasji za obiske na 
domu, prav tako osebni zdravnici Zdenki Marinček in sestri Mateji. 
Hvala osebju bolnišnice Brežice in dr. Janezu Zidarju z ekipo iz 
oddelka UKC nevrologije Ljubljana za dolgoletno zdravljenje. Zahvala 
vsem Cirilovim sodelavcem iz Slovenskih železnic VIT Dobova ter 
sindikatu za denarno pomoč in izrečena sožalja, hvala AMD Brežice 
za denarno pomoč. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Milanu Kšeli, Gorazdu Baštašiču 
in Matjažu Rotarju za darovanje svete maše in lepo opravljen obred, 
pevcem za odpete žalostinke, Patriciji Kelhar za ganljiv govor in 
pogrebni službi KOP Brežice za izvedbo pogreba, zahvala tudi 
restavraciji Štefanič in Foto Rožman.
Še enkrat iskrena hvala, ker ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti. Spomini na njeno življenje in dobroto bodo ostali 
živi in večni.

Žalujoči: sinova Bojan in Ciril z Danico, brat Žani z družino 
ter vsi njeni, ki so jo imeli neizmerno radi 

in je ne bodo nikoli pozabili

iz Milavčeve 84, Brežice,

ZAHVALA

 *6. oktober 1930  25. april 2019, iz Krškega.
ANA JUDEŽ

Bila�si�sonce,�bila�si�dan,
v�praznem�domu�iščem�te�zaman.

Zdaj�žarek�si�z�neba�poslan.

Za vedno je odšla naša draga

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri slovesu in se ji poklonili, 
se od nje poslovili, nam izrekli sožalje, darovali maše, sveče in 
prispevke ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

MARTINA SINTIČA st.

Ni�nasmeha,�ni�bitja�srca.
Sedaj�si�le�angel,

angel�z�neba.

Ob boleči izgubi dragega moža, skrbnega 
očeta, starega očeta, pradedka, tasta, strica, 

svaka, botra, dobrega soseda in prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, svete maše in 
denarne prispevke ter vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani.

Posebna zahvala vsem, ki ste nam kakor koli nesebično pomagali, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete zadnje 
pesmi, govorniku, pogrebni službi Žičkar in gostišču Hribar.

Še enkrat hvala vam, ki ste našega očeta spoštovali in ga v tako 
velikem številu pospremili k večnemu počitku. V naših srcih bomo 
hvaležno ohranjali njegov spomin.

Žalujoči: njegovi najdražji

iz Veniš pri Leskovcu pri Krškem

ZAHVALA

HINKA
BOŽIČNIKA

Ob izgubi našega dragega očeta, dedka, 
pradedka, tasta, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
darovano cvetje, sveče in svete maše.
Najlepša hvala tudi osebju ZD Sevnica, gasilcem PGD Blanca, pevcem 
in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste ga prišli pospremit na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

z Blance

SPOMIN

BENJAMIN JALOVEC

Naš najdražji

22. maja bodo minila tri žalostna leta, odkar si šel prezgodaj od nas.

Zelo te pogrešamo.

Vsi, ki te imamo radi 
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Prodam hidravlično prešo 
(170 l), cisterni (400 l in 600 
l), nerjaveči mlin in betonske 
stebre. Tel.: 040 880 752 

Vino, rdeče (0,90 €/l) in fran-
kinjo (1,40 €/l), prodam. Oko-
lica Sevnice. Tel.: 041 643 972

Prodam vino rumeni muškat, 
sauvignon, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 774 169

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

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

Prodam telico LS, staro 20 
mesecev, brejo 6 mesecev, in 
komat (22 col) ter vajeti, vse 
novo. Tel.: 041 284 396

Prodam lepo rastno telico si-
mentalko, staro 9 mesecev, tež-
ko 300 kg. Tel.: 07 49 77 095

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

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

Prodamo mladi svinji (120 
kg) za zakol in plemenki, lini-
ja 12, težki 75 kg, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 68 348

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 07 49 78 289

Prodam pujske, težke od 27 
kg do 30 kg. Tel.: 07 49 77 450

Prodam mlado svinjo, težko 
okoli 230 kg, in  koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 858 594

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam breje kamerunske 
ovce. Tel.: 041 717 321

Kupim par valilnih jajc sivega 
purana. Tel.: 041 586 271

na morje, klima, terasa, 200 m 
do morja, parkirišče, gril, TV 
SAT. Tel.: 041 983 525

Oddamo dvosobni apartma 
v Karinu – Karinsko morje, 
lastna plaža 50 m, mirno oko-
lje, primerno za družine. Veli-
ka terasa, grill, klima, internet. 
Tel.: 070 816 099

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Polo 1.4, letnik 
2002, registriran do 6. 3. 2020, 
ob registraciji narejen servis. 
Tel.: 040 357 757

Prodam dobro ohranjen Golf 
3, dizel, l. 1997, cena 500 €. 
Tel.: 031 330 413

Prodam avto Opel Astra Kara-
van 1,7 CDTi, Cosmo oprema, 
let. 2006, barva siva metalik, v 
odličnem stanju, na novo regi-
striran. Tel.: 041 281 490

KMETIJSTVO

Kupim kosilnico Gaspardo ali 
Superior in prodam traktorski 
luščilec koruze. 
Tel.: 030 998 658 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam 2.500 l cvička (cena 
po dogovoru), modro franki-
njo in mešano belo (kerner, 
chardonnay) po 1,30 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam cviček (0,80 €/l) in 
frankinjo. Možna dostava. Oko-
lica Krškega. Tel.: 031 822 242

Prodam belo in rdeče vino, 
vinsko žganje in molzni stroj 
Virovitica (dobro vzdrževan). 
Tel.: 040 865 655

Prodam vino: rumeni muškat 
(polsladki in suhi), mešano 
belo, frankinjo in črnino (od 
0,8 €/l dalje). 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Ugodno prodam večjo količi-
no žganja sadjevca (50–55 %) 
in vino cviček. 
Tel.: 031 705 929

Prodam vino cviček, franki-
njo, kraljevino in telico simen-
talko, staro 7 mesecev. 
Tel.: 051 870 909

Prodam vino modre frankinje, 
mešano rdeče, mešano belo, 
chardonnay, muškat (suho). 
Bizeljsko. Cena od 1 €/l. 
Tel.: 040 781 444 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica
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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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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija 
stanovanjskih hiš, zidanic ali 
hlevov, zgrajenih pred letom 
1998; PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 25, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Prodam vinograd z možno 
gradnjo najboljšemu ponu-
dniku na Osredku (Goleku) v 
izmeri 55 arov z lepim razgle-
dom tja do Zagreba. Elektrika 
in voda na parceli, optika v ne-
posredni bližini. Asfaltna ces-
ta je zgoraj in makadam spodaj 
do parcele. Tel.: 041 722 809

Prodam gozd v bližini Velike 
vasi v velikosti 4 ha (bukev in 
rdeči bor). Tel.: 031 452 450

Najamem garsonjero blizu že-
lezniške postaje (Trebnje, Ra-
deče, Brežice). Možen odkup. 
Tel.: 031 879 481

V najem oddam okrepčeval-
nico Beli konjiček na Bizeljski 
cesti 81 v Brežicah in prostor 
za vzgojo gob. 
Tel.: 051 805 698

Na otoku Pašman oddam dvo-
sobni apartma Agnes, pogled 

Kupim rabljena železna kole-
sa za Muto Gorenje Maestral. 
Tel.: 031 312 634

Prodam škropilnico na elek-
triko P-25 in 120 m cevi na ko-
lutu. Tel.: 051 392 451

Prodam pajka SIP, komplet 
novih jermenov za tračni ob-
račalnik SIP 220 in motokulti-
vator Muta Maestral. 
Tel.: 030 694 956

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

Mlin na kamne za žito, vejalnik 
(pajkelj), skobeljni stroj ter ra-
bljene vinogradniške betonske 
stebre, prodam. 
Tel.: 041 773 508

Prodam ohranjeno nakladal-
ko SIP 19, zelo malo rablje-
no (al. stranice), nakladalec 
hlevskega gnoja Leon (hidrav-
lične nogice). Tel.: 041 233 834 

Prodam vrtno kosilnico Pano-
nija in palete za senene bale. 
Zelo ugodno. Tel.: 041 847 896

Prodam puhalnik Grič, nakla-
dalko 28, kosilnico SIP 135 in 
molzni stroj. Tel.: 031 452 450

Prodam žitni kombajn Fahr z 
motorjem Mercedes, š. 180 cm, 
s silosom. Cena 500 €. 
Tel.: 07 49 69 512

Prodam samohodno škropil-
nico Solo, 80 l. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 903 596

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

Prodam drva, mešana, žagana 
na 25 cm, cena 50 €/m, 10 m. 
Tel.: 031 749 285 

Prodam motokultivator Muta 
Maestral z novim motorjem in 
4 priključki, samohodno škro-
pilnico Solo in nahrbtno lakse-
rico Solo. Tel.: 040 618 625

Prodam ječmen in odlično 
rdeče vino. Tel.: 031 312 627
Koruzo in ječmen v zrnju (kva-
litetno) prodam ali menjam za 
prašiče. Tel.: 040 309 402

Prodam koruzo v zrnju ali 
stroku, 5 ton. Cena 0,18 €/kg. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 992 037

Prodam 25 ton koruze poltr-
dinke. Tel.: 031 529 306

Prodam krmo (seno – okrogle 
bale). Tel.: 041 596 113 

Prodam silažne bale, silokom-
bajn Vihar SIP 40 ter stružnico 
za les (draksler), okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Prodam bukova drva, razžaga-
na na 33 cm, razcepljena, nare-
jena v decembru. Okolica Kr-
škega. Tel.: 031 570 494

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

Prodam mešana drva, možna 
dostava, in vino modro franki-
njo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 824 776

Prodam javorjeva drva, kratko 
žagana, ter motor Daelim 125, 
čoper. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Kupim les na panju, hlodovino 
ali gozd v Posavju. 
Tel.: 030 745 402
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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 (11/2019) bo izšla v 
četrtek, 30. maja 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 23. 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.

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Po 10 € prodam 5 starih koles, 
stare rabljene elektronke za 
TV in radio. Tel.: 041 420 947

Prodam počitniško prikolico 
(3,8 m), dobro ohranjeno. Ima 
baldahin, platno 6 x 8 mm, 2 
mizi, stole in klopi. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 776 237

Ugodno prodam hrastovo 
vrtno garnituro, miza je dolga 
3 m in široka 1 m. 
Tel.: 040 464 458

Prodam gostinske stole, mize, 
dva biljarda in kmetijsko orod-
je (starine). 
Tel.: 031 304 297

RAZNO

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

Starejši osebi ali paru nudim 
vsestransko pomoč. Iskren, 
pošten dogovor. Sem delaven 
upokojenec. Tel.: 070 111 100

Nudim pranje in likanje na 
svojem domu. 
Tel.: 041 667 345

V Sevnici iščemo gospo za po-
moč starejši osebi pri čiščenju 
stanovanja, pranju in likanju. 
Tel.: 041 635 016 

Iščemo osebo za 4-urni delov-
ni čas za delo v vinogradu. 
Tel.: 041 667 234

Prodam čoln – jadrnico 
Bay walker 8 – za ribištvo 
in družinsko zabavo na 
Savi, jezerih in morju. Ne-
potopljiv, ima jadra, vesla, 
možna uporaba motorja. 
Dolžina 250 cm, širina 128 
cm, teža 32 kg. Prevaža se 
na strehi avtomobila. Cena 
850 €. Tel.: 041 733 219

STIKI

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

Sem 46-letni fant, rad bi spoz-
nal dekle ali mamico za skup-
no življenje. Tel.: 070 464 315

Urejen moški v petdesetih želi 
spoznati resno dekle ali ma-
mico za resno vezo ali prija-
teljstvo. Tel.: 070 228 502

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

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.
29. maja enodnevne race in gosi,

vsak četrtek enodnevni beli piščanci,
vsak torek in petek rjave in črne jarkice 

ter težki grahas� petelini.
Naročila sprejemamo vsak delavnik od 8. do 18. 

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave enoletne kokoši in 
jarkice v začetku nesnosti 

dobite vsak delavnik 
po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. Telefon: 031 621 522, 

07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo 

vas, da so v prodaji mlade 
rjave jarkice vsak delavnik 
ob 16. uri, kmalu bodo na 
voljo tudi enoletne kokoši 

nesnice. Naročila za 
purane sprejemamo do 

torka, 21. maja.

ARMEŠKO – V mesecu marcu je 
naša krajanka Valburga Resnik 
z Armeškega pri Brestanici pra-
znovala častitljivih 90 let. Go-
spa živi na svojem domu skupaj 
s hčerkino družino, ki skrbi, da 
ji je lepo v danih razmerah. Njen 
nasmeh in dobra volja je ne izda-
jata, da je bilo na njeni življenjski 
poti mnogo težav, kar ji je pobra-
lo precej moči. Pa vendar je s po-
zitivnim pogledom na življenje 
ohranila optimizem. Njenemu 
praznovanju smo se pridružili 
predstavnik Občine Krško Vla-
do Grahovac, predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak, 
predstavnice brestaniškega Rdečega križa in Društva upokojen-
cev ter ji zaželeli še veliko zdravih in nasmejanih let. 
� Vir:�KO�Rdečega�križa�Brestanica

90 let Valburge Resnik

Jubilantka�Valburga�Resnik

ARMEŠKO – Marija Re-
beršak iz Armeškega je 
3. aprila praznovala že 
102. rojstni dan. Ob vi-
sokem jubileju se je po-
veselila in nazdravila s 
svojimi domačimi. Vese-
la je vsakega obiska, saj 
zaradi poškodbe, ki jo je 
utrpela poleti, ne more 
več hoditi. S tujo pomoč-
jo lahko pogleda skozi 
okno in opazuje živali in naravo. Še vedno je v skrbeh, ali bo 
delo pravočasno opravljeno. Ob rojstnem dnevu smo ji zaželeli 
veliko zdravja.  D.�R.

Dočakala 100 in še dve leti čez

102-letnica�Marija�Reberšak

DRNOVO – V minulih dneh je 
Ana Baznik, rojena 3. 5. 1929 
na Drnovem, praznovala 90. roj-
stni dan. Tudi njena družina se 
med vojno ni mogla izogniti izgo-
nu in bili so izseljeni v Nemčijo v 
Dresden. Tam je imela srečo, saj 
je pristala v dobri družini, kjer so 
imeli pekarno in je tako ob po-
moči pri peki pazila tudi njihove 
otroke. Kljub skromnosti in revš-
čini po vojni si je ustvarila dru-
žino in v skupnem življenjem z 
možem Antonom so se  rodili štirje otroci: Anica, Stane, Zvone 
in Alojz. Njeno življenje je bilo težko, skromno, vendar pošteno, 
skrbela je za dom, pomagala tudi drugim, hkrati pa je  sodelova-
la tudi v raznih  društvih. Največja in žalostna preizkušnja je bila, 
ko je boj z boleznijo izgubil sin in v istem letu še mož. Klub bo-
lečini in žalosti je njeno življenje teklo dalje, ob bolečini pa so ji 
največjo podporo dajali njeni najbližji, predvsem vnuki in prav-
nuki ter tudi prijatelji in vaščani. Da je njeno bogato življenje bilo 
opaženo, je potrjeno v teh dneh, ko so jo z obiski in pozornostjo 
razveselili poleg njenih najbližjih, sorodnikov, prijateljev, vašča-
nov in aktiva kmetic tudi podžupanja Ana Somrak, predsednik 
KS Leskovec Jože Olovec, predstavnica Društva izgnancev Zden-
ka Žičkar, predstavnici RK Leskovec Helena Rogič in Karolina 
Cizerle. Vsi so ji zaželeli, da čas, ki ji je odmerjen, preživi v zdrav-
ju in majhnih srečah ter ohrani v srcu mladost.   A.�H.

90 let Ane Baznik   

Jubilantka�Ana�Baznik

BREŽICE – 30. aprila so pediatrični oddelek Splošne bolni-
šnice Brežice obiskale »Srčne mamice«, ki so oddelku po-
darile dva prenosna monitorja za merjenje vitalnih funk-
cij otrok. 

Srčne mamice Nina, Natalija, Ines, Iris, Maša, Anja in Sanja 
že od leta 2011 otrokom v bolnišnicah rišejo nasmehe na obraz 
s pomočjo igrač, knjig, družabnih iger in materiala za ustvarja-
nje, osebju oziroma ustanovam pa pomagajo pri nakupu različ-
nih aparatur. »Poslanstvo vsakega ni zgolj prejemanje, ampak 
tudi darovanje. Nedvomno drži, da kdor osrečuje druge, je tudi 
sam srečen. Čarobnost poslanstva pediatričnega oddelka ni zgolj 
zdravljenje in ozdravitev. Gre za sklop pomembnih trenutkov, ki 
naše junake pripeljejo do boljšega počutja. V istem trenutku so 
ob medicinski oskrbi pediatra ujete tudi vse aktivnosti zdravstve-
ne nege medicinskih sester, ki so na tem oddelku neprecenljive. 

Donacija srčnih mamic

Srčne�mamice�ob�primopredaji�z�vodstvom�pediatrije�in�di-
rektorico�SBB�Anico�Hribar

To so trenutki, kjer je nasmeh 
vsakdanji pozdrav in topel do-
tik vsakdanja gesta,« je ob tem 
zapisala Anita Mujakić, stro-
kovna vodja pediatričnega od-
delka brežiške bolnišnice. Kot 
je še dodala, ob dobri doda-
tni podpori medicinske opre-
me delo bistveno lažje steče in 
otroci hitreje uberejo pot do 
ozdravitve: »Dva dodatna mo-
nitorja vitalnih funkcij s pri-
padajočimi manšetami ima-
ta zaslon visoke ločljivosti, 
kar zagotavlja svetel in ja-
sen pogled, tehta manj kot 1,7 
kg, Li-ion baterija zagotavlja 
več kot 22 ur neprekinjene-
ga spremljanja, zanesljiva me-
ritev temperature zagotavlja 
hitro odčitavanje temperatu-
re, PI (Perfusion index) pa za-
gotavlja zanesljivosti Sp02 me-
ritev. Društvu Srčnih mamic se 
iskreno zahvaljujemo za dona-
cijo.«  P. P.
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Na Dobrovi pod Bohorjem do-
muje štiričlanska družina Ko-
zole: mama Melita, oče Janko, 
22-letna Larisa in kot naj-
mlajša v družini danes 12-le-
tna Zala. Njena soba v prvem 
nadstropju stanovanjske hiše 
je odeta v dekliške barve, po-
hištvo je enostavno in Zali na 
dosegu roke tudi iz vozička, z 
nedavno vgrajenim dvigalom v 
prizidku hiše pa ji je omogočen 
tudi direkten dostop do otro-
ške sobe. V njej se rada zadr-
žuje, pravi Zala, piše naloge, 
prebira knjige, klepeta s prija-
telji, zelo rada se ukvarja tudi s 
športom, najraje jezdi in plava. 
Kaj bi nekega dne želela pos-
tati, sicer še ne ve, a če bi se 
ta hip morala odločiti, bi žele-

la postati solo pevka, saj zelo 
rada prepeva. A do odločitve 
o izobraževanju za poklicno 
usmeritev jo loči še nekaj let in 
če bo v šoli marljiva kot do se-
daj – je namreč popolna odlič-
njakinja –, ji bodo nedvomno 
ne glede na gibalno oviranost 
odprta vrata mnogo izobraže-
valnih ustanov. 

Nakup dvigala omogočila 
širša skupnost 
A pot do dvigala ni bila ne pre-
prosta ne lahka in vse prej kot 
hitra. Nakup dvigala je za star-
ša, ki že tako ali tako v upa-
nju, da se bo Zala nekega dne 
vsaj za silo postavila na svo-
je noge ter že od njenega naj-
bolj ranega obdobja namenja-

ta sredstva za plačilo različnih 
terapij za ohranjanje giblji-
vosti in večanje mišične moči 
njenih okončin, prestavljal ne-
izvedljiv finančni zalogaj. Zato 
so na Osnovni šoli XIV. divizi-
je Senovo, na kateri Zala v le-
tošnjem letu obiskuje peti ra-
zred, v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Krško in 
krovno Zvezo prijateljev mla-
dine Slovenije ter oddajo Te-
dnik na RTV Slovenija sproži-
li dobrodelno akcijo zbiranja 
sredstev za nakup dvigala. 
Kot je povedal ravnatelj Vin-
ko Hostar, je senovska šola že 
od leta 2003, ko so jo obnovili 
in dogradili, opremljena z dvi-
galom, prehod med etažami 
je omogočen tudi po urejenih 

klančinah, naknadno so vgra-
dili še stopniščno dvigalo, s či-
mer je gibalno oviranim ose-
bam, četudi je Zala zaenkrat 
edina učenka s temi potreba-
mi, omogočen dostop tudi do 
športne dvorane: »Investicije 
za invalidne in gibalno ovira-
ne učence smo izvedli v sode-
lovanju z Občino Krško, hkrati 
pa smo se zavedali, da je po-
moči potrebna tudi družina, 
saj Zala ne le odrašča, temveč 
potrebuje vedno več zasebno-
sti.« Da ne bi prišlo do zaple-
tov, je še povedal Hostar, so za 
montažo dvigala v hiši angaži-
rali izvajalca, ki bo tako kot v 
šoli skrbel za vzdrževanje hi-
šnega dvigala, veliko pa sta k 
realizaciji prispevala starša in 

krajani tega območja z udar-
niškim delom, saj so sami iz-
vedli vse preostale gradbene 
posege. Z namenom vgradnje 
dvigala so morali namreč ob-
stoječi balkon preurediti za 
prizidek za dvigalo, ki vodi do 
Zaline sobe. »Tako je Zali življe-
nje olajšano in olepšano,« je še 
dejal Hostar, sicer tudi predse-
dnik ZPM Krško.

Mama Melita, ki se zahvalju-
je vsem organizacijam, podje-
tjem, društvom in posamezni-
kom, ki so se vključili v akcijo, 
je še povedala, da je dvigalo 
stalo okoli 12.600 evrov, sami 
pa so za gradbeni material pri-
spevali 5.000 evrov. »Sedaj se 
lahko Zala iz skupnega pros-

tora v pritličju odpelje ali pri-
pelje povsem samostojno, do 
sedaj pa je morala vsakič po-
čakati na nekoga izmed nas, 
da smo jo prenesli iz spodnje-
ga v gornje nadstropje, v ka-
terem smo za Zaline potrebe 
prilagodili tudi kopalnico. Po-
leg tega je postalo že nevarno, 
saj je Zala zrasla, pridobila na 
teži, zaradi česar sta med pre-
našanjem po zavitih in gladkih 
stopnicah s sestro Lariso tudi 
že padli. Na srečo brez posle-
dic, zato je bil res zadnji čas, da 
smo s to investicijo omogočili 
večjo mobilnost Zali, ne nazad-
nje pa tudi nam olajšali vsako-
dnevno življenje.«

� Bojana�Mavsar

Zala je z novim dvigalom samostojnejša
DOBROVA – Zaradi zapletov pri porodu je Zala Kozole utrpela cerebralno paralizo, a jo ne glede na to, da je gibalno ovirana in vezana na invalidski voziček, odli-
kuje prikupnost, zgovornost, nalezljiv nasmeh in veder pogled na življenje. Vgrajeno dvigalo v domači hiši, za katerega je pred časom potekala široka akcija zbi-
ranja sredstev, ji omogoča bolj samostojno gibanje in dostop do lastne sobe v prvem nadstropju.

Zala�z�mamo�Melito�in�ravnateljem�šole�Vinkom�Hostarjem Z�novim�dvigalom�se�samostojno�odpelje�in�vstopi�v�svojo�sobo.

STARO MESTNO JEDRO KRŠKO, 
25.5.2019, 15.00

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Društvo Sonček Posavje, ki združuje 
osebe s cerebralno paralizo in ostalimi motnjami v razvoju, nji-
hove družine, strokovne delavce ter podporne člane, je na obč-
nem zboru pregledalo delo v lanskem in zastavilo načrte za le-
tošnje leto. Lani so izvajali hipoterapije, zdravstveno terapevtske 
in obnovitvene kolonije, poskrbeli so za aktivno preživljanje pro-
stega časa, počitniško varstvo, športne aktivnosti, vadbo za gibal-
no ovirane, se srečevali s prijatelji, sorodniki in podporniki, prip-
ravili kostanjev piknik z motoristi, športni dan, pustno rajanje ... 
Tudi v bodoče bodo skrbeli za sprostitev in razbremenitev star-
šev in skrbnikov, ki so v številnih primerih prikrajšani življenja 
normalnih zdravih družin, velik poudarek bodo dali tudi sorojen-
cem, ki tudi rabijo pozornost.  Vir:�Društvo�Sonček�Posavje

Sprostiti starše in skrbnike


