
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Krkino skladišče 
buri duhove

Potem ko smo v prejšnji številki prvi objavili, da 
Krka d. d. v Krškem gradi skladišče nevarnih snovi, 
kar je vznemirilo nekatere občane, tokrat objavlja-
mo obširnejši prikaz problematike in odzive Krke 
d. d., Občine Krško in KS mesta Krško.
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 13. junija.

ŠOLARJI TEKMOVALI NA REKI SAVI – Reka Sava, katere dan bomo praznovali 1. junija, po ureditvi 
akumulacijskih jezer za hidroelektrarne nudi dobre pogoje za športne aktivnosti na vodi. To s pridom 
izkoriščajo v krški osnovni šoli, ki je prejšnji četrtek gostila državno prvenstvo osnovnih šol v velikem 
kanuju. Na tekmovanju, ki je potekalo pri čolnišču na desnem bregu Save pod brestaniškim mostom, 
je sodelovalo 14 osnovnih šol s 25 sedemčlanskimi ekipami, odlično pa so se odrezali tudi posavski 
šolarji. V konkurenci šol s prilagojenim programom je ekipa OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško premagala 
ekipo OŠ Brežice, v absolutni konkurenci pa so bili najhitrejši učenci leskovške šole (na fotografiji v 
ospredju), ki so v finalni vožnji premagali ekipo OŠ Center Novo mesto. S 4. mestom so se izkazali 
brežiški učenci, sodelovale so še ekipe iz krške, blanške in pišeške šole.  Foto: Peter Pavlovič

Na seji tudi o 'pump tracku'
KRŠKO – Medtem ko so se že pričele prireditve ob občinskem 
prazniku, se bo danes, 30. maja, na 5. redni seji sestal krški 
občinski svet. Za obravnavo je predvidenih 14 točk dnevnega 
reda. Svetniki bodo v odločanje prejeli program opremljanja 
zemljišč na za individualno gradnjo predvidenem območju 
brestaniškega Dorca in lokacijsko preveritev območja na Vid-
mu, na katerem namerava občina, najdlje za obdobje sedmih 
let, na prostoru nekdanjega doma upokojencev in še nekaj 
porušenih objektov urediti kolesarsko stezo, t. i. pump track. 
Svetniki bodo med drugim odločali tudi o odpisu terjatev ose-
bam iz naslova oskrbe institucionalnega varstva, pogrebnin 
in najemnin, v sprejem prejeli pravilnik o uporabi športnih 
dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov 
v lasti občine, odločali o podaljšanju koncesije za upravljanje 
kabelsko-razdelilnega sistema družbi Ansat ter letnem načr-
tu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kr-
ško.  B. M. 
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Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc, 
virologinja:
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O tem je tekla beseda na 20. 
seji Komisije Državnega sve-
ta za socialno varstvo, delo, 
zdravstvo in invalide, ki je 9. 
maja zasedala v sejni dvorani 
občine Krško. Tako so se lah-
ko člani komisije iz prve roke 
seznanili s potekom pilotnega 
projekta dolgotrajne oskrbe 
MOST, ki ga Center za social-
no delo Posavje – Enota Krško 
kot eden izmed treh izvajal-
cev v Sloveniji izvaja v praksi 
od začetka letošnjega leta.

Dolgoživost sicer še ne pomeni 
dolgotrajne oskrbe, je dejala v 
uvodu seje mag. Klavdija Ko-
bal Straus, generalna direkto-
rica Direktorata za dolgotraj-
no oskrbo na Ministrstvu za 
zdravje, a že danes se iz tega 
naslova intenzivno povečuje-
jo tako javni kot zasebni izdat-
ki. Po projekcijah bo leta 2060 
kar 35 % prebivalstva v Slo-
veniji starejšega od 65 let, de-
set let kasneje pa bo Slovenija 
peta država na svetu z najsta-
rejšo populacijo. A že današnja 
demografska situacija nareku-
je spremembe v socialni mreži 
in konceptualni premik od za-
dovoljevanja potreb k ohran-
janju in izboljševanju telesne-
ga in duševnega zdravja v vseh 
starostnih obdobjih ter spre-

Rešitve za dolgoživo družbo

SLOVENIJA, POSAVJE – Med osmimi evropskimi poslanci, ki 
so bili izvoljeni na nedeljskih evropskih volitvah, je znova 
tudi Koprivničan Franc Bogovič, eden od treh izvoljenih kan-
didatov s skupne liste strank SDS in SLS.

Zmagovalka volitev v 751-članski 
evropski parlament je lista SDS-SLS, 
ki je z dobrimi 26 % glasov osvoji-
la tri mandate. Zasedli so jih nosilec 
liste Milan Zver, Romana Tomc in 
Franc Bogovič, ki je sicer 'štartal' 
s četrtega mesta na listi, a s 13.629 
preferenčnimi glasovi (slabih 11 % 
od vseh glasov za listo) krepko pre-
hitel kandidatko Patricijo Šulin, ki 
je bila na tretjem mestu. V izjavi za 
naš časopis se je zahvalil volivkam 
in volivcem za glasove. »Vesel sem, 

da smo s skupno listo dveh strank pokazali, da se znamo povezo-
vati. Znan sem kot tisti, ki ne deli ljudi, ampak jih poskuša pove-
zati, in sem prav ponosen, da sem že drugič izvoljen na listi dveh 
strank,« je povedal. Glede izzivov za naprej pa: »Po petih letih 
dela v evropskem parlamentu bodo ključne prioritete ostale ena-
ke, se pravi področje podeželja in kmetijstva, projekt Pametne 
vasi in Zavezništvo za mlade, imam pa se namen priključiti še od-
boru ITRE, v katerem govorimo o transportu in energetiki, saj je 
naš prostor zaznamovan z veliko energije in želim del tega ures-
ničiti tudi v evropskem parlamentu.« Po dva evropska poslanca 
sta dobili stranki SD (Tanja Fajon in Milan Brglez) in LMŠ (Ire-
na Joveva in Klemen Grošelj), enega pa NSi (Ljudmila Novak).
Med 103 kandidati in kandidatkami na 14 listah sta bili poleg Bo-
goviča še dve Posavki: na listi SNS je bila na petem mestu Marija 
Župevc s Pečja v občini Sevnica in dobila 105 preferenčnih gla-
sov, na listi Stranke Alenke Bratušek pa na šestem mestu Mate-
ja Zupan iz Pleterij pri Zdolah v občini Krško, ki je prejela 161 
preferenčnih glasov.
Skupna lista SDS in SLS je slavila tudi v vseh treh posavskih vo-
lilnih okrajih. V krškem je z dobrimi 49 % glasov dosegla celo 
najboljši rezultat v državi, v sevniškem jih je dobila dobrih 40 % 
in v brežiškem slabih 35 %. V Sevnici je bila druga LMŠ in tretja 
SD, v Krškem in Brežicah pa je bila SD pred LMŠ. Volilna udelež-
ba je bila v krškem (dobrih 29 %) in sevniškem okraju (dobrih 
28 %) nekoliko višja od državnega povprečja (28,32 %), v brež-
iškem okraju pa nižja (slabih 25 %).
� P.�Pavlovič

Bogoviču še en evropski mandat

Franc�Bogovič

V proračunu je v primerjavi 
s prvim branjem za slab mi-
lijon evrov več odhodkov in 
približno 300 tisoč evrov več 
prihodkov (skoraj 29 milijo-
nov evrov odhodkov in slabih 
26,5 milijona prihodkov). Ob-
čina bo v tem letu najela kre-
dit v višini pol milijona evrov. 
Župan Ivan Molan je obljubil, 
da bodo pripombe občanov, 
ki v tem trenutku niso uresni-
čljive, skušali upoštevati pri 
pripravi proračuna 2020 in 
2021. V proračunu se je med 
drugim povečala stalna pro-
računska rezerva za elemen-
tarne nesreče (splošna pro-
računska rezerva, iz katere se 
v primeru večje elementarne 
nesreče, npr. poplav, sredstva 
prerazporedijo v stalno prora-
čunsko rezervo, ostaja v ena-
ki višini, tj. 468 tisoč evrov); 
zagotovljena so sredstva za 
dodatno ureditev gasilskega 
vadbenega poligona v Sloven-
ski vasi, na novo je postavka 
za vzdrževanje gasilske avto-
lestve in več sredstev za delo-
vanje Gasilske zveze Brežice; 
dodatna sredstva so namenje-
na za turistična društva, pro-
grame športa in ureditev skate 
parka v Brežicah; več denarja 
bo šlo za dom krajanov Kape-
le, revitalizacijo bivšega doma 

Občinski svet naproti bolnišnici
BREŽICE – 20. maja je kot zadnja med posavskimi občinami proračun za letošnje leto sprejela še brežiška. 
Občinski svet je na 5. seji sprejel tudi amandma, s katerim se Splošni bolnišnici Brežice nameni 100 tisoč 
evrov za nakup CT-naprave.

upokojencev Brežice, obnovo 
domov krajanov v Mrzlavi vasi 
in na Sromljah; zagotovljena so 
sredstva za urejanje atletske-
ga stadiona in balona (sanaci-
ja strehe) v Brežicah; za letos 
je predviden začetek gradnje 
novega vrtca pri OŠ Artiče, za-
gotovili so dodatnih 80 tisoč 
evrov za tekoče vzdrževanje 
OŠ Cerklje ob Krki ter doda-
ten denar za letno vzdrževanje 
cest in pločnikov (Trdinova v 
Brežicah, Čatež ob Savi, Pišece, 
Sromlje). Po Molanovih naved-
bah bodo še več denarja name-
nili za obnovo jeklenega mosta 
čez Savo in Krko, pri čemer je 
poudaril, da bi radi most čez 
Savo v tem letu uredili, kar bi 
bila osnova za urejanje mostu 
še čez Krko, da bi lahko drugo 
leto to investicijo tudi dokon-
čali in ponovno sprostili pro-
met čezenj.

Po skoraj dve uri in pol tra-
jajoči razpravi o proračunu 
so glasovali tudi še o nekate-
rih predlaganih amandmajih, 
med katerimi velja izpostaviti 
skupni predlog svetnikov mag. 
Andreja Vizjaka (SDS), Mati-
je Kolariča (SD), Aljoše Ro-
vana (Levica) in Jožice Sušin 
(DeSUS), da se znesek v višini 
100 tisoč evrov, ki je bil pred-

viden za t. i. participativni pro-
račun – letos ga ne bo možno 
realizirati –, prenese na novo 
postavko – sofinanciranje na-
kupa CT-naprave v Splošni 
bolnišnici Brežice. Za uresni-
čitev tega amandmaja so sve-
tniki podprli tudi uskladitveni 
amandma župana.

Polemika o romski komisiji
Svetniki so sprejeli sklep o 
imenovanju komisije za spre-
mljanje romske problematike, 
ki ima osem članov: svetnike 
Aleksandra Gajskega (SDS), 
Darka Udoviča (SMC), Bog-
dana Palovšnika (SD) in Pe-
tra Dirnbeka (Levica), Nadio 
Vižintin v imenu občinske 
uprave, Moniko Ferenčak iz 
KS Cerklje ter Iztoka Kosca 
in Jožeta Zemnika kot preds-
tavnika Romov. Razvila se je na 
trenutke zanimiva razprava, v 
kateri je Udovič to komisijo 
označil za »brezzobega tigra«, 
v njej namreč ne vidi prave-
ga smisla, saj po njegovem 
do zdaj ta komisija ni naredi-
la še praktično nič, razen da 
se je nekajkrat sestala, odkar 
je bila leta 2011 ustanovljena. 
»Če primerjam s krško obči-
no, kjer je podobna zgodba s 
Kerinovim Grmom, so oni 20 
let pred nami, kar se tiče ure-

janja te problematike,« je de-
jal Dirnbek in dodal, da bo v 
tem mandatu veliko glasne-
jši in držal ogledalo oblasti, da 
se konkretno kaj premakne 
na tem področju. Dr. Stanka 
Preskar (SMC) je izpostavila, 
da ima OŠ Cerklje integrirane 
romske otroke od predšolske 
vzgoje naprej, »kar se izkazu-
je za najboljšo možnost, da se 
otroci v avtohtonem okolju 
večinske populacije, ki govo-
ri slovensko, najhitreje nauči-
jo tega jezika in normalno na-
predujejo od prvega razreda 
naprej«. Izrazila je upanje, da 
ne bodo v občinskem svetu ni-
koli sprejemali sklepa o grad-
nji posebnega vrtca za romske 
otroke v majhnem naselju, 
»kvečjemu bi morali delati na 
tem, da se ne širi, če pa že, je 
bolje, da se Romi izselijo, saj 
se bodo tako lažje integrirali v 
okolje, kar so tudi sami ugoto-
vili«. Kot je povedal župan, so 
bile s strani občine že zastavl-
jene neke rešitve – sprejet OPN 
daje osnovo tudi za začetek 
procesa legalizacije romske-
ga naselja Krušče na Gazicah, 
a je problem tudi pri domači-
nih, lastnikih zemljišč, »ki zdaj 
niso enotni in nimajo rešenih 
lastniških razmerij«.
 Rok Retelj

KRŠKO, SLOVENIJA – Smo dolgoživa družba. Že danes 50 odstotkov oseb nad 85 let potrebuje dolgotrajno 
oskrbo, z leti pa se bodo te potrebe samo še povečevale in pogojevale prilagoditve na številnih področjih. 
Glede na izkazane potrebe ukrepi s strani države in resornih ministrstev na tem področju že zamujajo, kot 
prednostno pa je treba sprejeti že dlje časa pripravljajočo zakonodajno podlago. 

membe na številnih področ-
jih, od izobraževanja, kadrov-
ske politike, trga dela idr. Med 
upravičenci do dolgotrajne 
oskrbe so opredeljene osebe, 
ki dopolnijo 18 in več let. Gre 
za izvajanje niza storitev, ki jih 
potrebujejo ljudje z zmanjšano 
stopnjo telesnih in kognitivnih 
sposobnostih, ne glede na to, 
ali so te posledica nesreče, in-
validnosti, bolezni ali starosti.

Krški »most« – povezava 
med izvajalci in uporabniki
Preizkusni, v dobršni meri po 
nemškem modelu oblikovan 
projekt MOST, ki ga izvaja Eno-
ta CSD Krško, temelji na celost-
ni obravnavi posameznika na 
domu, ki mu jo glede na nje-
gove potrebe zagotavlja izob-
likovan tim, med drugim teh-
niki zdravstvene nege, delovni 
terapevt, socialni delavec, fizi-
oterapevt in kineziolog. Ker 
smo o projektu Integrirana 
oskrba v občini Krško MOST, 
ki bo v pilotnem izvajanju do 
junija 2020, že večkrat pisali, 
naj povzamemo prve rezultate 
in ugotovitve, ki jih je zbranim 
članom komisije na seji pred-
stavila vodja projekta Carmen 
Rajer. Od 1. 1. do 30. 4. letos so 
prejeli 201 vlogo za dolgotraj-
no oskrbo, od tega so 165 

oseb ocenili kot upravičene 
do nudenja dolgotrajne oskr-
be. Do sedaj je bilo vključe-
nih 86 uporabnikov, trenutno 
jih je 66. Najmlajša uporabni-
ca šteje 24 let, najstarejši upo-
rabnik 95 let. Strokovni tim za 
uporabnike najpogosteje iz-
vaja storitve za ohranjanje gi-
balne samostojnosti, krepi-
tev zdravja in zdravega načina 
življenja, svetovanje uporab-
niku in njegovim svojcem, pri-
lagoditev njegovega bivalne-
ga okolja, pomoč in nadzor 
pri jemanju že pripravljenih 
zdravil, spremljanje vitalnih 
funkcij pri stabilnem kronič-
nem obolenju, umivanje upo-
rabnika pri specifičnem zdrav-
stvenem stanju (kontrakture, 
razjede, patološki zlomi). Po-
klicni profili v oskrbovalni eki-
pi so izenačeni, medtem ko se 
socialni delavec vključuje pre-
težno pri  osebah z demenco 
ter pri osebah s slabšo social-
no mrežo. Tehniki zdravstve-
ne nege opravljajo zdravstve-
ne storitve pri 21 uporabnikih 
dolgotrajne oskrbe, zaenkrat 
se pretežno kažejo potrebe po 
dajanju in nadzoru nad jeman-
jem zdravil, kontrolah krvne-
ga sladkorja in ostalih vitalnih 
funkcij, aplikaciji inzulina, po-
moči pri temeljnih dnevnih 

opravilih pri specifičnih zdrav-
stvenih stanjih uporabnikov.

Pilotni projekt na območju 
občine Krško služi za prever-
janje ustreznih predlaganih 
rešitev pri zagotavljanju dol-
gotrajne oskrbe, ki bodo pod-
laga za enotno sistemsko ure-
ditev dolgotrajne oskrbe na 
območju celotne države. Kot 
je po predstavitvi dejal pred-
sednik komisije mag. Peter 
Požun: »Nikogar od nas, če 
bi se znašli pomoči potrebni v 
okolju občine Krško, ne bi bilo 
strah.« V sprejetih sklepih je 
komisija pozvala Ministrstvo 
za zdravje k čimprejšnji pred-
ložitvi predloga zakonodajne 
ureditve dolgotrajne oskrbe 
v javno obravnavo, opozori-
la pa tudi, da se mora poiska-
ti ustrezen, sprejemljiv in za 
uporabnike dostopen način fi-
nanciranja tovrstnih storitev. 
Apelirali so tudi, da se mora že 
sedaj aktivno vključiti Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter glede na potrebe 
prilagoditi izobraževalne ku-
rikulume, sicer ne bo možno 
zagotoviti dovolj usposoblje-
nega in ustrezno izobražene-
ga kadra za izvajanje storitev 
dolgotrajne oskrbe. 
 Bojana Mavsar

KRŠKO – Poslanci v Državnem zboru iz Posavja, Matjaž Han 
(SD), Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič 
(SMC), so 27. maja na tiskovni konferenci predstavili razlo-
ge za ustanovitev t. i. Kluba posavskih poslancev in poudar-
ke njegovega delovanja.

Idejni vodja ustanovitve je bil sicer Tomaž Lisec, je uvodoma po-
vedal Matjaž Han in dodal, da bo kot prvi vodenje kluba prev-
zel on sam, njegov namestnik pa bo Lisec, nato se bodo na mestu 
vodje vsakega pol leta izmenjevali po abecednem vrstnem redu. 
»Namen ustanovitve Kluba posavskih poslancev je predvsem, da 
združujemo ideje in misli, kar se tiče Posavja, ter poskušamo s 
svojimi strankami reševati probleme, ki se nakopičijo v tej regi-
ji. Zavedamo se, da pripadamo vsak svoji stranki, ki zagovarja 
vsaka svoje vrednote, in da bomo zaradi tega imeli različna sta-
lišča, a ko bo treba glasovati o projektih, pomembnih za Posavje, 
verjamem, da bomo takrat vsi na isti strani,« je poudaril Han. 
Omenil je, da so se tudi dogovorili, da se bodo enkrat mesečno 
srečevali z župani vseh šestih posavskih občin in se pogovarjali 
o problemih na nivoju občin. »Verjamem, da bomo naredili ne-
kaj koristnega in dali na stran politični prestiž, kadar bo šlo za 
Posavje,« je še povedal. Lisec je dejal, da so imeli najprej namen 
ustanoviti klub poslancev 6. volilne enote, a ker težko odpirajo 
teme skupaj s poslanci iz Zasavja, Bele krajine ali Novega mesta, 
so se odločili, da se v klub povežejo samo štirje poslanci iz Po-
savja. Igor Zorčič je poudaril, da so že doslej izkazali dobro so-
delovanje pri ključnih zadevah, ki so se dotikale Posavja, Dušan 
Šiško pa kot dobro stran kluba izpostavil, da se bodo odslej po-
gosteje srečevali z župani posavskih občin.
 R. Retelj

Na čelu kluba najprej Han

Kljub� različni� strankarski� pripadnosti� posavski� poslanci�
verjamejo,�da�bodo�v�klubu�dobro�sodelovali.
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Že 27. novembra 2011 je ARSO 
Krki d. d. iz Novega mesta iz-
dal okoljevarstveno dovoljenje 
za obratovanje nove naprave, 
ki »lahko povzroča onesnaže-
vanje okolja večjega obsega« 
na lokaciji Tovarniška ulica v 
Krškem. V dovoljenju so bili 
seveda določeni vsi potrebni 
ukrepi, s katerimi se je inve-
stitor obvezal varovati okolje. 
Agencija je hkrati izdala oko-
ljevarstveno soglasje za po-
seg na kompleksu Krka Krško 
– Sinteza 1, pri čemer je po-
gojevala, da mora biti nasipni 
material iz kamnoloma Gun-
te, parcela se ne sme uporab-
ljati kot deponija izkopanega 
materiala, pri izvedbi in obra-
tovanju pa morajo upošteva-
ti višji nivo podtalnice, ki bo 
nastal po izgradnji HE Brežice. 

V poletju 2014 je stekla proi-
zvodnja v prvem modulu Sin-
teze 1 v Krškem, kjer so Kr-
kino investicijo v vrednosti 
85 milijonov uradno odpr-
li 6. oktobra 2015. Kot so iz-
javili ob otvoritvi, so se za 
novo proizvodno lokacijo od-
ločili »zaradi omejenih pro-
storskih možnosti na osrednji 
lokaciji v Novem mestu, v Kr-
škem pa so našli ustrezno ze-
mljišče in infrastrukturo, ki 

ustreza potrebam farmacevt-
ske proizvodnje«. Od takrat pa 
vse do nedavnih vesti o izgra-
dnji skladišča nevarnih sno-
vi v zvezi s tem krškim obra-
tom, če odštejemo občasne in 
nepreverjene govorice v zvezi 
s precejšnjo fluktuacijo kadra, 
ni bilo informacij, ki bi zbuja-
le posebno pozornost. Njego-
vo poslovanje pa je tako ali 
tako del celotnega sistema, ki 
iz leta v leto niza zavidljive re-
zultate.

Vendar pa navedeno skladi-
šče ni edini objekt, ki so ga 
po omenjeni otvoritvi zgra-
dili v že obstoječem komple-
ksu. Krka d. d. je namreč v letu 

2017 na dobrih 300 m2 povr-
šine dogradila naprave za hi-
drogeniranje ali t. i. objekt Hi-
drogeniranje 2, v katerem je 
poskusna proizvodnja stekla 

že v začetku leta 2018 (pri hi-
drogeniranju gre za vezavo 
vodika na dvojno vez ogljika; 
običajno postopek poteka pri 
uporabi katalizatorja pri viš-
ji temperaturi in tlaku; op. p.). 
K obstoječi napravi za hidro-
geniranje z reaktorjem volu-
mna 2000 litrov, ki omogo-
ča hidrogeniranje reakcijskih 
zmesi več kot 600 litrov v nev-
tralnem in bazičnem mediju, 

so v sklopu dograditve v Krško 
preselili 50-litrski hidrogene-
rator z lokacije Ločna v No-
vem mestu in postavili novo 
linijo za hidrogeniranje z vo-

lumnom 600 litrov. Ker obsto-
ječa in dograjena linija zaradi 
varnostnih in tehničnih ome-
jitev ne moreta obratovati is-
točasno, je ARSO ocenila, da 

pri tem ne gre za večjo spre-
membo in da Krki ni treba iz-
vesti presoje vplivov na okolje 
in pridobiti okoljevarstvenega 
soglasja, saj naj ta ne bi imela 
»pomembnih škodljivih vpli-
vov na okolje« (sklep 18. 11. 
2016).

V Krškem bodo skladiščili 
tudi nevarne snovi iz Novega 
mesta

Pred kratkim pa so začeli na 
območju vzhodno od glavne-
ga objekta Sinteza 1 nasipava-
ti tampon za izgradnjo skladi-
šča, uradno poimenovanega 
Skl4, za nadzemno skladišče-
nje maksimalno 800 ton jed-
kih, vnetljivih, oksidativnih, 
strupenih in okolju nevarnih 
snovi. A ne zgolj tistih, ki na-
stajajo v proizvodnem proce-
su intermediatov in učinko-
vin v krškem obratu, pač pa jih 
bodo v krško skladišče pripe-
ljali tudi iz Novega mesta, kar 
je razvidno tudi iz dokumenta-
cije: »Skladišče nevarnih sno-
vi želi upravljavec graditi na 
lokaciji Krško, ker ga bo sem 
preselil z lokacije Ločna, zara-
di nameravane izgradnje dru-
gih enot na lokaciji v Ločni.«

Ob izgradnji osrednjega skla-
dišča kemikalij je predvidena 
tudi postavitev nadstrešnic 
in kontejnerjev s predvideno 
skupno kapaciteto 1600 pa-
letnih mest ali za skladiščenje 
670 ton nevarnih materialov 
s sposobnostjo samodejnega 
vžiga in materialov, ki se vž-
gejo ob stiku z vodo. Če že ne 

gre dvomiti, da bo za požarno 
varnost temu primerno ustre-
zno poskrbljeno, zbode v oči 
dejstvo, da ob tokratnem po-
segu Krki ni bilo treba izves-
ti presoje vplivov na okolje in 
pridobiti okoljevarstvenega 
soglasja.

V na začetku omenjenem so-
glasju za Krkin obrat v Kr-
škem iz novembra 2011 je jas-
no zapisano, da »v času javne 
razgrnitve javnost ni podala 
nobenih pripomb in mnenj«! 
Velja pa omeniti, da je post fe-
stum, na 16. seji Občinskega 
sveta občine Krško 12. apri-
la 2012, Aleš Suša, tedaj sve-
tnik Neodvisne liste Zeleni 
krog, vprašal, katere farma-
cevtske učinkovine bodo pro-
izvajali v Sintezi 1, želel je 
dobiti natančen seznam ke-
mičnih spojin, za katere je 
bilo izdano okoljevarstveno 
dovoljenje. Iz Krke so v zve-
zi s tem kratko odgovorili, da 
bodo v obratu proizvajali far-
macevtske učinkovine za pro-
izvodnjo široke palete Krki-
nih zdravil za bolezni srca in 
ožilja, krvi in krvotvornih or-
ganov, za zdravljenje prebavil 
in presnove ter za zdravljenje 
osrednjega živčevja. Pri proi-
zvodnji naj bi uporabljali ra-
znovrstne surovine in kemika-
lije, največ organska topila. Na 
vprašanje svetnika o planira-
nem številu zaposlenih so od-
govorili, da naj bilo v prvi fazi 
»nekaj deset sodelavcev«.

Direkcija za vode umaknila 
prvotno zahtevo za presojo 
vplivov na okolje

Ker gre za prostor, namenjen 
industrijski proizvodnji, kot je 
razbrati iz sklepa ARSO z dne 
15. 3. 2018, za državne orga-
ne (Urad RS za kemikalije, Di-
rektorat za javno zdravje), ki 
so dajali predhodna soglasja 
za skladišče nevarnih snovi, ni 
bilo pomembno, da gre za lo-
kacijo sredi mesta Krško, da na 
vzhodni meji kompleksa Krke 
teče starovaški potok Potočni-
ca in stojijo sadni nasadi Evro-
sada, 100 metrov južneje od 
objekta pa teče reka Sava. Pač 
pa je slednje očitno zmotilo 
Direkcijo za vode, ki je najprej 
izdala mnenje, »da je zaradi 
značilnosti nameravane spre-
membe in značilnosti možnih 
vplivov za nameravano spre-
membo potrebno izvesti pre-
sojo vplivov na okolje«. 

Do mnenja direkcije se je Krka 
d. d. opredelila med drugim z 
obrazložitvijo, da bodo na 
krški lokaciji skladiščili naj-
več do 809 ton kemikalij in da 
sprememba ne prinaša nove 
tehnologije oz. sprememb v 
obstoječih tehnoloških po-
stopkih, med drugim tudi, da 
iz mnenja Inštituta za varstvo 
pri delu in varstvo okolja Ma-
ribor izhaja, da gre za ne-
pomemben vpliv na vodno 
okolje. Na podlagi dodatnih 
pojasnil Krke se je tudi Direk-
cija za vode opredelila, da za 
objekt ni treba izvesti doda-
tne presoje vplivov na okolje.

Ne gre dvomiti, da so v Krki 
d. d. že pri načrtovanju obrata 
Sinteza 1 posebno pozornost 
namenili varnosti osebja in va-
rovanju okolja. Vendar se, gle-

de na navedeno vsebino skla-
dišča, postavlja vprašanje, ali 
so imeli prav tisti, ki so že ob 
prvih informacijah, da bo Krka 
d. d. gradila v Krškem ob to-
varni Vipap le tovarno učin-
kovin in ne končnih izdelkov, 
z razmeroma majhnim števi-
lom zaposlenih, opozarjali, da 
»ni vse zlato, kar se sveti« in 
da sosednjim občinam ni tre-
ba biti preveč žal za investici-
jo, ki jo bo dobilo Krško. Seve-
da bi bil vsak (javni) ugovor 
načrtom uspešnega gospo-
darskega velikana takrat ne-
smiseln in ga tudi ni bilo. Ali 
sta torej v ekološkem pogle-
du tako objekt v izgradnji kot 
celoten obrat lahko nekakšen 
trojanski konj Novomeščanov 
prebivalcem Krškega?

 Bojana Mavsar

Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

v sredo, 12. junija 2019,
ob 18. uri

Predsednica KS mesta Kr-
ško mag. Nataša Šerbec: KS 
mesta Krško v tej fazi ni bila 
obveščena o predmetni inve-
sticiji. Kot nam je znano, se je 
OPPN obravnaval po predpi-
sanem postopku že leta 2011. 
Žal v tem primeru ne more-
mo komentirati vplivov, ker 
same investicije in vplivov ne 
poznamo. Bomo pa zaradi iz-
ražene skrbi občanov zapro-
sili za podatke.

Krkino skladišče – trojanski konj Krčanom?
KRŠKO – Kot smo že poročali v prejšnji številki Posavskega obzornika, je pričela novomeška družba Krka d. d. na območju kompleksa Sinteza 1 v Krškem z gradnjo objekta za skla-
diščenje nevarnih snovi. Iz okoljevarstvene odločbe Agencije RS za okolje (ARSO) je razvidno, da ne gre zgolj za skladiščenje kemikalij z območja obstoječe farmacevtske enote, 
temveč za selitev skladišča nevarnih snovi z lokacije Krka Ločna v Novem mestu na lokacijo Krka Krško.

POJASNILO�DRUŽBE�KRKA�D.�D.: V zvezi z vašo objavo v četr-
tek, 16. maja 2019, v Posavskem obzorniku na 1. strani z nas-
lovom »V Krškem skladišče nevarnih snovi?« vam sporočamo, 
da je Krka zaprosila za gradbeno dovoljenje za objekt v skladu 
s sprejetim prostorskim planom občine Krško. Kot nam je zna-
no, so vsi izvedbeni prostorski akti občine Krško skladni z ve-
ljavno zakonodajo.  
Pristojni organi so na podlagi obsežne strokovne dokumentaci-
je, ki jo je predložila družba Krka, vključno s Strokovnim mne-
njem o vplivih na okolje, presodili, da je načrtovani objekt skla-
den s sprejetim prostorskim planom in ne bo imel negativnih 
vplivov na okolje. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno, zato 
je Krka v skladu z veljavno zakonodajo začela z  investicijo v 
zakonsko določenih rokih, v izogib pravnih posledic. Objekt bo 
zgrajen v skladu z zakonskimi zahtevami in najvišjimi standar-
di s področja gradnje, skladiščenja in protipožarne zaščite. Gre 
za skladiščenje snovi v zaprtih embalažnih enotah. Zagotovlje-
na sta varen zajem in odstranitev vseh odpadnih snovi, ki bi na-
stale v primeru izrednih dogodkov. 
Lokacija Krško je namenjena proizvodnji farmacevtskih učinko-
vin in izdelkov, vključno s skladiščenjem surovin, med katere so-
dijo tudi nevarne snovi. Vsi vplivi navedene dejavnosti na okolje 
so bili obravnavani že v postopku priprave Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za kompleks Krka Krško. Želimo pou-
dariti, da Krka pri izgradnji objektov vedno upošteva vse določ-
be veljavne zakonodaje ter posebno skrb posveča temu, da njena 
dejavnost v najmanjši možni meri vpliva na okolje. 

MNENJE�OBČINE�KRŠKO: V času umeščanja tega objekta v naš 
prostor pred leti je bila občina aktivno vključena v postopek kot 
pripravljavec prostorskega dokumenta. V tej fazi je bila javnost 
v skladu z zakonodajo obveščena, saj je bil postopek oz. doku-
ment javno razgrnjen, potekala je javna obravnava. Prav tako je 
bila v postopku izvedena celovita presoja vplivov na okolje in iz-
delano okoljsko poročilo. 14. 4. 2009 je prav tako Ministrstvo za 
okolje in prostor izdalo odločbo, s katero je potrdilo, da je pred-
videna umestitev Kompleksa Krka Krško z vidika vpliva na okol-
je sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljske-
ga poročila. Glede na navedene dokumente in odločbe pristojnih 
organov smatramo, da v tem primeru naj ne bi bilo vplivov na 
okolje in ljudi oz. na kvaliteto življenja v mestu.

Na�parceli�za�proizvodnim�objektom�Krke�že�poteka�gradnja�
skladišča�nevarnih�snovi�(foto:�P.�Pavlovič).
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SKORAJ NE MINE DAN BREZ VLOMOV IN TATVINE – V okoli-
ci Krškega je bilo med 13. in 14. 5. vlomljeno v gostinski objekt, 
iz njega pa odtujeni tobačni izdelki in pijača v vrednosti okoli 
1000 €.  20. 5. je, prav tako v okolici Krškega, neznani storilec 
iz odklenjenega rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 350 
litrov goriva, štiri dni kasneje pa je bilo 130 litrov goriva izto-
čenega iz rezervoarja delovnega stroja na delovišču v Pesjem.

Med 14. in 18. 5. je bilo na Premagovcih vlomljeno v starej-
šo nenaseljeno stanovanjsko hišo, iz prostorov pa je izgini-
lo več kosov pohištva in opreme v vrednosti okoli 500 evrov. 
Nekaj dni kasneje so policisti tam ponovno obravnavali vlom, 
tokrat v počitniško hišo, v kateri si je neznani storilec pris-
vojil prehrambene izdelke in oblačila, prav tako v višini oko-
li 500 evrov. 25. 5. je v Curnovcu nepridiprav izkoristil kraj-
šo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v njihovo hišo. 
Zapustil jo je z zajetnim, okoli 5000 evrov vrednim plenom, 
kolikor je znašala vrednost nakita in denarja, ki ju je ukradel.

TUJCI PREKO GORJANCEV TIHOTAPIJO ILEGALCE – Poli-
cisti PP Krško so s strani občanov 14. 5. prejeli obvestilo, da 
so v Oštrcu opazili sumljivo vozilo z več neznanimi osebami. 
Na podlagi opisa in hitrega posredovanja so vozilo izsledili v 
Kostanjevici na Krki, ga ustavljali, vendar je voznik kljub temu 
nadaljeval vožnjo. A ne za dolgo, saj je v paniki izgubil oblast 
nad vozilom in trčil v robnik, kjer je z vozilom obstal. Med po-
stopkom se je izkazalo, da je 31-letni voznik, državljan Rusije, 
poskušal v notranjost države prepeljati Egipčana in štiri Sir-
ce, vsi tujci pa so pred tem ilegalno prestopili državno mejo. 

Dva dni kasneje sta bili vozili z več neznanimi osebami opaže-
ni v kraju Dolšce. Novomeški OKC je takoj posredoval obvestilo 
občana policistom na širšem območju, vozili slovenskih regi-
strskih oznak pa je policistom uspelo izslediti in ustaviti na av-
tocesti pri izvozu za Trebnje. Med postopkom so ugotovili, da 
sta tokrat šest tujcev, po tri državljane Sirije in Palestine, sku-
šala pretihotapiti v notranjost državljana Sirije in Libanona. V 
obeh primerih so sprovajalcem ilegalnih prehodov in prevo-
zov odvzeli prostost, ostale tujce pa so po zaključenih postop-
kih predali varnostnim organom sosednje države. 

 Zbrala:�B.�M.

Kaja Budič, Jesenice na Dolenjskem: V nara-
vi se še nisem srečala z nobeno večjo divjo ži-
valjo. Videla sem le podgane, tudi lisice. Sled-
nje so lahko, če so stekle, nevarne tudi človeku. 
Menim, da v lovskih družinah skrbijo za ravno-
vesje in so dovolj pozorni, da bi obvestili lokal-
no prebivalstvo, če bi se dogajalo kaj nenavad-

nega. Naše okolje je dokaj varno, marsikje drugje ni tako.

Vlado Hotko, Podvinje: Pri nas nevarnosti gle-
de divjih živali ni, saj nimamo volkov in medve-
dov. V gozdu in na poljih imamo veliko srnjadi, 
nekaj divjih prašičev – v tem primeru bi obstaja-
la nevarnost, če bi kdo izzival divjo svinjo z mla-
diči –, pogrešam več zajcev, ki jih je bilo včasih 
veliko. Zna pa srnjad narediti precejšnjo škodo 

v vinogradih in na slabo zavarovanih vrtovih.

Marko Molan Zalokar, Raka: Divje živali sre-
čujem tako rekoč vsakodnevno, med drugim li-
sice, divje prašiče, srnjad, poljske zajce idr. V 
bistvu so te najbolj problematične zaradi uni-
čevanja kmetijskih pridelkov in slabega delo-
vanja lovskih družin, saj so pridelovalci v tem 
pogledu prepuščeni samim sebi. Kar veliko ško-

de pa povzroči divjad z nekontroliranimi prehodi tudi na cestah.

Sonja Zelič, Radeče: Hodim v gozd in hribe, ve-
likokrat grem sama iz doline Sopote na Kum. 
Na poti razen srne ali veverice ne srečam no-
bene druge živali. Enkrat samkrat sem v gozdu 
naletela na čredo divjih prašičev, a so se umak-
nili, ko sem po tleh poropotala s palico. Mislim, 
da v našem okolju ni predelov, ki bi bili nevar-

ni zaradi divjih živali. Živali se pred človekom običajno skrijejo.

Ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti smo naše 
sogovornike spraševali, ali vedo, katere divje živali živijo 
v njihovem naravnem okolju, jih srečujejo ali videvajo v 
gozdu, na travnikih in poljih ter ali se jim zdi, da so kate-
ri predeli v njihovi okolici zaradi tega nevarni.

anketa

Poznate živalski svet v okolici?

Ste uveljavljena virologinja 
in specialistka medicinske 
mikrobiologije, glavno po-
dročje vašega strokovnega 
in znanstvenega delovanja 
pa predstavljajo patogeni 
mikroorganizmi, ki jih pre-
našajo vektorji. Lahko to po-
skusiva malo bolj poljudno 
razložiti bralcem?
Kot biologinja sem imela mož-
nost, da sem se lahko zaposlila 
na Medicinski fakulteti, ožje na 
Inštitutu za mikrobiologijo in 
imunologijo, ki ima tri dejavno-
sti: pedagoško, v okviru katere 
predavam kot profesorica, raz-
iskovalno in strokovno. Slednje 
pomeni, da delamo diagnosti-
ko za bolnike, ugotavljamo, za-
radi česa so zboleli, običajno za 
nalezljivimi boleznimi itd. Raz-
iskovalno pa se ukvarjam z mi-
kroorganizmi, ki jih prenašajo 
vektorji, se pravi z večine klo-
pi, komarji, lahko pa so to tudi 
mali sesalci, kot so miške, vo-
luharice, podgane itd. Večina 
mikroorganizmov, s katerimi 
se ukvarjam, so virusi, v manj-
ši meri tudi določene bakterije, 
ukvarjam pa se tudi z nekateri-
mi paraziti oz. zajedalci.

Se zaradi tega, kar o teh stva-
reh veste po strokovni plati, 
nekaterih stvari bolj bojite 
oz. ste bolj previdni?
Vsekakor dostikrat rečemo, da 
smo mikrobiologi 'profesional-
no deformirani' in si zato zelo 
pogosto umivamo roke, mor-
da pogosteje kot ostali ljudje. 
Osebno priznam, da sem ob-
čutljiva. Če se vozim z letalom, 
predvsem na daljši vožnji, in 
nekdo ob meni ali za mano vso 
pot kašlja in kiha, mi ni najbolj 
prijetno. Komarjev in klopov se 
posebej ne bojim, čeprav me 
imajo zelo radi. Če sem v trop-
skih krajih, kjer je komarjev res 
veliko, se obvezno zaščitim z 
repelenti, tudi večkrat dnevno, 
proti klopom pa se ne zaščitim, 
čeprav precej hodim po gozdu, 
se pa običajno pregledam, ko 
se vrnem domov. Seveda sve-
tujem zaščito proti klopom, ki 
je pravzaprav zelo enostavna. 
Ni treba, da smo zato ves dan 
doma in v zaprtih prostorih, saj 
klopa lahko dobimo tudi doma 
na vrtu, je pa priporočljivo, da 
imamo tudi sredi poletja dolge 
hlače in rokave, svetla oblači-
la, da jih lažje opazimo, vseka-
kor pa, da se potem stuširamo 
in otremo z brisačo, s čimer 
že lahko odstranimo klopa. 
Za klopni meningoencefalitis, 
virus, ki povzroča lahko tudi 
smrtno nevarno okužbo, pa 
obstaja tudi učinkovito cepivo, 
ki ga priporočam.

Ste si že od malih nog želeli 
postati znanstvenica, je bila 
to vaša otroška želja, ali vas 
je po naključju odneslo na 
to pot?
Mislim, da me je kar odneslo 
… Pravzaprav sem bila rado-

vedna res od malega. Tule pod 
nami je bil ogromen travnik 
in to je bilo moje 'kraljestvo', 
moje zatočišče. Tam sem se 
včasih skrila v visoki travi in 
nabirala paglavce ter nato ča-
kala, da se bodo v steklenih po-
sodah iz njih razvile žabice, pa 
močerade sem nabirala, skrat-
ka, živali so mi bile pri srcu in 
govorila sem, da bom zoolog. 
Med študijem me je bolj priv-
lačila zoologija kot botanika, na 

inštitutu, kjer še danes delam, 
pa sem pristala, ker je bila tam 
možnost opravljati diplomsko 
delo iz imunologije. Biti tam 
se mi je zdelo tako 'vesoljsko' 
in enostavno nisem več hote-
la zapustiti stavbe, v kateri sem 
že od decembra leta 1980. Si-
cer sem že zelo zgodaj, še med 
študijem, imela tudi družino, 
a sem se pri delu na inštitutu 
'našla' in nisem niti vedela, v 
kaj me bo potegnilo. 

Zasloveli ste predvsem leta 
2016, ko ste s skupino slo-
venskih raziskovalcev prvi 
na svetu dokazali povezavo 

med virusom Zika in mikro-
cefalijo pri otrocih. Štejete 
to za svoj največji znanstve-
ni dosežek in kakšen je po 
vaši oceni vpliv tega odkri-
tja v globalnem pomenu?
To je zagotovo najbolj odme-
ven znanstveni dosežek v sve-
tovnem merilu, ne le zame, 
ampak za celo skupino. Sicer 
pa sem morda še bolj pono-
sna na moje prvo odkritje, to 
je virus Dobrava, ki povzroča 

mišjo mrzlico. To je bil prvi vi-
rus, odkrit v Sloveniji, in edini 
doslej uradno registriran pri 
nas. To je bilo v še mojih raz-
iskovalnih začetkih. Je pa Zika 
v globalnem merilu vsekakor 
bolj odmevna, saj je bilo v da-
nem trenutku dokazano ne-
kaj, zaradi česar so bili vsi na 
trnih, ali je res ali ne. Domne-
va je obstajala, saj je začelo so-
časno z velikim izbruhom Zike, 
zlasti v severovzhodnem delu 
Brazilije, tam strmo naraščati 
število primerov mikrocefalije. 
Ta povezava je terjala dokaz in 
imeli smo možnost, da smo ga 
našli. Vse se je 'poklopilo', ime-

li smo znanje, veliko smo dela-
li, združili smo se ginekologi, 
patologi in mikrobiologi, zato 
nam je uspelo.

To vam je prineslo veliko 
mednarodnega slovesa, naj-
brž pa tudi obveznosti.
Ja, to je potegnilo za seboj ve-
liko stvari. V takih izbruhih se 
vklopijo tudi mediji, poleg tega 
so bile takrat v Braziliji še olim-
pijske igre, tako da je bila za-
deva zelo odmevna. Imela sem 
veliko medijskih nastopov, kar 
mi najbolj ne leži, ampak kar se 
mora, je treba narediti, seveda 
pa tudi veliko predavanj, kar 
traja že skoraj tri leta.    

Omenjali ste tudi pomen 
okoljskih dejavnikov  pri tve-
ganju za obolevanje …
Omenjala sem, da jih ne smemo 
izključiti, ker dejansko nismo 
vedeli, ali morda na to vpliva 
tudi kakšen okoljski dejavnik, 
vendar do danes tega nismo 
dokazali. Okoljski dejavnik je 
bil, da se je to dogajalo samo 
na področjih, kjer sta bili soča-
sno zelo velika populacija ko-
marjev, ki prenašajo virus Zika, 
in gosta populacija ljudi. In pa, 
česar takrat še nismo povsem 
natančno vedeli, da se virus 
Zika lahko prenaša ne samo z 
vbodom komarja, temveč tudi 
s spolnim kontaktom.

Omenili ste že vaše prvo veli-
ko odkritje – virus Dobrava, 
to je bilo še v času Jugoslavi-
je. Kako je bil takrat sprejet 
ta vaš dosežek?
Ko sem ga odkrila, se nisem 
niti zavedala, kaj sem odkrila. 
To je bilo sicer zelo slabo spre-
jeto, saj sem bila še mlada raz-
iskovalka. Ko sem na svetovni 
konferenci o arbovirusih (vi-
rusih, ki jih prenašajo členo-
nožci) v Solunu predavala o 
tem, mi niso verjeli. Rekli so: 
Kaj nam zdaj govori ta mlada 
punca, pa še iz vzhodne Evrope 
je … V tistih časih, sredi osem-
desetih let, je bilo to zelo čuti-
ti. Imela sem srečo, da sem že 
prej spoznala kolega z Inštitu-
ta za tropsko medicino v An-
twerpnu, ki me je spodbudil, 
da sem pri njih začela s posku-
som izolacije tega virusa, saj 
se pri nas nisem imela na koga 
obrniti. Nato me je spoznal še 
z drugimi kolegi, tudi iz ameri-
ške vojske, ki pa niso bili indo-
lentni glede tega odkritja. Takoj 
sem dobila povabilo na njihov 
inštitut za raziskave nalezljivih 
bolezni v Fort Detricku, kamor 
sem potem res šla in do konca 
opredelila ta virus. Potem je to 
postalo dokončno jasno in po-
trdili so ga tudi drugje v Evro-
pi, čeprav je prisoten predvsem 
na Balkanu. Šele potem je bil ta 
dosežek priznan.  

Prejeli ste številna prizna-
nja (navedena so v biografiji, 
op. a.), vam je katero posebej 

Akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc, virologinja:

Znanja pri nas ne cenimo dovolj
BREŽICE – Med Posavci, ki so se na različnih področjih uveljavili bodisi v Sloveniji bodisi v tujini, je na 
znanstvenem področju brez dvoma najbolj uspešna svetovno znana virologinja, sicer po rodu Brežičanka, 
akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc, med drugim tudi prva akademikinja iz našega prostora. Z njo smo se 
pogovarjali ob robu njenega gostovanja v Posavskem muzeju Brežice.

Tatjana Avšič Županc, rojena 11. julija 1957 v Brežicah, je leta 
1976 maturirala na Gimnaziji Brežice, leta 1982 pa diplomi-
rala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je zaključila podi-
plomski študij in leta 1988 magistrirala s področja virologije. 
Leta 1992 je postala doktorica medicinskih znanosti s področ-
ja virologije, leta 1998 pa specialistka medicinske mikrobiolo-
gije. Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske 
fakultete je zaposlena od 1. 1. 1983. Pedagoško delo opravlja 
na Medicinski in Biotehniški fakulteti ter na Fakulteti za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na področju 
virologije je priznana znanstvenica in strokovnjakinja doma 
in v tujini. Njena bibliografija obsega 180 člankov v revijah, ki 
jih citira SCI, ter 54 člankov v ostalih mednarodnih in domačih 
strokovnih in raziskovalnih revijah. V zadnjih 20 letih je vodila 
več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, hkrati 
pa je vodja raziskovalnih dejavnosti na Inštitutu za mikrobiolo-
gijo in imunologijo. Za odmevne znanstvene dosežke in objave 
je leta 1999 prejela Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene 
dosežke na področju virologije, leta 2003 nagrado Ruske aka-
demije medicinskih znanosti 100 years of Virology, leta 2017 
je postala častna občanka občine Brežice. Leta 2007 je bila iz-
voljena v izredno, leta 2015 pa v redno članico Slovenske Aka-
demije znanosti in umetnosti v razredu za naravoslovne vede.
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drago bodisi s strokovnega 
bodisi z osebnega vidika?
S strokovnega vidika zagoto-
vo Zoisova nagrada, saj je to 
najvišje državno priznanje za 
znanstveno-raziskovalno delo, 
osebno pa seveda naziv častne 
občanke občine Brežice. To, da 
so mi dali priznanje v doma-
čem kraju, mi veliko pomeni.
 
Od leta 2007 ste izredna, od 
leta 2015 pa redna članica 
Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti v razre-
du za naravoslovne vede. Ste 
prva posavska akademikinja 
in trenutno, če se ne motim, 
ena izmed le šestih žensk – 
članic akademije. Imate ob-
čutek, da ste ženske v zna-
nosti še vedno zapostavljene 
oz. da se težje prebijete med 
znanstveno elito, v kateri še 
vedno prevladujejo moški?
Verjetno se res težje prebije-
mo v znanstveno elito, čeprav 
nas je veliko in smo sposobne. 
Vemo, da so v času šolanja obi-
čajno dekleta bolj pridna, ima-
jo boljši uspeh in prej končajo, 
potem pa se zaradi ustvarjanja 
družine in materinstva mor-
da malo ustavijo, čeprav se te 
stvari z današnjimi generaci-
jami zelo spreminjajo. Zago-
tovo pa so na vodilnih mestih 
v znanstveni sferi ne le v Slo-
veniji, ampak po vsej Evropi, 
ženske v manjšem številu in 
vseeno prednjačijo moški. Ni-
sem feministka, ampak že če 
pogledamo sestavo SAZU, je 
tako. Predloge za nove člane 
podajo za vsak razred posebej 
člani razreda in če ne predla-

gajo kolegic, seveda tudi ne 
morejo biti izvoljene. Zakaj je 
tako, morate, kot pravi kolegica 
akademikinja Šelihova, vpraša-
ti kolege akademike.

Kot slavnostna govornica na 
podelitvi Prešernovih na-
grad študentom Univerze v 
Ljubljani leta 2016 ste v svo-
jem nagovoru dejali: »Rav-
no znanje je tisto, kar je po-
membno in je temelj vsakega 
napredka.« Ima znanje v naši 
družbi primerno veljavo?
Mislim, da tukaj kar malo šepa-
mo. Ne da pri nas ni znanja, idej 
in sposobnih ljudi, mislim, da 
smo izjemno sposoben, priden 
in delaven narod, je pa to zna-
nje premalo vrednoteno. Za-
gotovo so pomembne tudi iz-
kušnje in iznajdljivost, tudi do 
tega moraš priti in za to rabiš 
čas, vendar znanje nima dovolj 
ne ugleda ne državne podpore. 
Smo na repu Evropske unije in 
pridruženih članic po deležu 
denarja, namenjenega za zna-
nost. Ves čas delam z mladimi, s 
študenti, ki so zelo sposobni in 
seveda gredo v tujino, tudi prav 
je da gredo, vsaj za kratek čas, 
a se jih večina ne vrne več do-
mov, tako kot smo se mi. Osta-
nejo tam, kjer so pogoji za delo 
boljši, kjer so razmere jasne in 
stalne, kjer se ti ni treba vsake 
pol leta bati, ali boš še naprej 
dobil denar za raziskave. 

Znanost se z neslutenim na-
predkom srečuje tudi z etič-
nimi dilemami. So te priso-
tne tudi pri vašem delu?
Pri tem, kar konkretno mi poč-

nemo raziskovalno, zaenkrat 
nimamo etičnih dilem. Seve-
da me lahko takoj vprašate: 
Kaj pa navadni virusi, s ka-
terimi se ukvarjate, jih lahko 
spustite v ozračje? Seveda ne, 
imamo Hipokratovo prisego, 
prisegli smo kot doktorji zna-
nosti, da bomo delali samo za 
dobro človeštva in vsega živega 
na zemeljski obli. Po drugi stra-
ni pa delamo veliko raziskav v 
biomedicini, kjer imamo zelo 
stroga pravila in merila. Nobe-
ne raziskave ne moremo začeti, 
niti ne več diplomskih in magi-
strskih nalog, kaj šele doktor-
skih nalog ali večjih raziskav, 
dokler ne dobimo dovoljenja 
komisije za biomedicinsko eti-
ko. Še bolj stroga pravila so za 
uporabo poskusnih živali v raz-
iskovalne namene. Čisto vsako 
poskusno miško moramo prija-
viti, vse je zelo natančno opre-
deljeno. Ko sem začela delati, 
tega pri nas ni bilo, nato sem 
v Ameriki videla, koliko je ad-
ministracije s tem, pri nas pa 
je zdaj še huje. Ampak tako je 
prav, naj bodo te stvari urejene 
in nadzorovane, če se na papir-
je le ne čaka predolgo.

Pedagoško delo opravljate 
na Medicinski in Biotehni-
ški fakulteti ter na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehno-
logijo Univerze v Ljubljani, 
torej poznate delovanje in 
ustroj več ljubljanskih fakul-
tet. Kakšen je po vaši oceni 
naš visokošolski sistem?
Mislim, da naš sistem ni slab. 
Bolonjska prenova je prinesla 
nekaj prednosti, pa tudi kakšno 

slabost. Denimo pouk, ki ga iz-
vajam v glavnem za študente 
mikrobiologije na Biotehniški 
fakulteti in študente biokemi-
je na Fakulteti za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, mi je zdaj 
bolj všeč. Naš sistem po mo-
jem mnenju bolj šepa na nižjih 
nivojih, na osnovnošolskem 
in srednješolskem. Če se spo-
minjam svoje osnovne in sre-
dnje šole, mi je bilo veliko bolj 
všeč kot to, kar danes vidim. 
Imamo pa dobro urejen podi-
plomski in doktorski študij, če 
ljudje želijo, lahko dobijo zelo 
dobro in kvalitetno izobrazbo. 
Je pa naša izobrazba morda 
včasih še vedno zelo široka in 
mogoče premalo takoj uporab-
na. Sploh mladi želijo, da je vse 
takoj, produkt, rezultat in pla-
čilo, a ni vedno tako, zlasti pri 
raziskovalnem delu, kjer moraš 
biti zelo potrpežljiv in vztrajen 
na dolgi rok.

Vaše delo je tesno povezano 
s področjem zdravstva oz. 
zdravja, ki je ena najbolj pe-
rečih tem v državi. Kakšno 
je vaše mnenje o našem jav-
nem zdravstvenem sistemu?
Trenutno je verjetno na zelo 
slabi ravni, odkar se jaz spom-
nim, najbrž še nikoli ni bilo 
tako slabo urejeno, kot je zdaj. 
Mogoče ni vse tako slabo, kot 
se vidi in sliši, določeni se-
gmenti so še vedno zelo dob-
ri, če omenim le Onkološki in-
štitut, o katerem ne slišiš slabe 
besede. Preventivno zdravstvo 
je bilo verjetno še v času Jugo-
slavije boljše, kot je danes, z 
Evropo smo prevzeli neke stva-

ri, ki so slabše, kot so bile prej. 
Zanimivo je sicer, da zadeve še 
vedno tečejo, najbrž po inerci-
ji, in vseeno nekako funkcioni-
rajo.

Kakšno je vaše mnenje, kot 
virologinje, o preventivnih 
cepljenjih, recimo za gripo?
Sem seveda zagovornica cep-
ljenja. Izhajam še iz časov, ko ni 
bilo cepiv in smo vse preboleli, 
prva cepiva smo dekleta dobila 
proti koncu gimnazije – posku-
sno cepivo za rdečke. Zdi se mi 
sramota, da imamo danes ošpi-
ce in da se ljudje množično ho-
dijo testirat, ker niso prepriča-
ni, ali so bili cepljeni ali ne, ter 
da imamo določene skupine in 
starše, ki odklanjajo osnovno 
cepljenje otrok, tega res ne ra-
zumem. Opažam, da so t. i. pro-
ticepilci zelo agresivni, povsod 
jih je veliko, zlasti na spletu, 
zato je prav, da se o pomenu 
cepljenja veliko govori.
Pred leti sem sodelovala na 
simpoziju o cepivih, na kate-
rem je poleg vseh, ki pri nas kaj 
pomenimo na tem področju, 
sodelovala tudi znana protice-
pilka, sicer sociologinja s FDV. 
Pred tablo je vehementno go-
vorila o tem, da od proizvajal-
ca ne dobi podatkov o natančni 
sestavi cepiva. Ja, gospa draga, 
kako boš to dobila, to so ven-
dar proizvajalčeve skrivnosti, 
tudi če boš pisala Krašu, ti ne 
bodo dali recepta, kako delajo 
praline … 

Pogosto se vračate v doma-
če Brežice. Kaj vam je tukaj 
všeč, kaj vas morda moti?

Bom najprej povedala, kaj me 
moti: da je vsakič, ko pridem 
domov, zaprta še kakšna trgo-
vina več. Sicer pa imam rada 
domačnost, ki jo doživim tukaj. 
Ko grem po mestu, tudi jaz, ki 
ne živim tukaj in mlajše že red-
ko poznam, vedno srečam koga 
znanega in grem z njim na kavo 
ali na sok, to je drugače kot v 
Ljubljani. Nekaj me veže na te 
kraje, že ko se peljem po avto-
cesti in zagledam vodni stolp in 
Šentvid, mi je prijetno. 

Kot vem, ste bili v mladosti 
zagreta športnica, kako je s 
tem danes oz. kaj še radi poč-
nete poleg službe?
V prostem času sem rada z dru-
žino in s svojimi tremi vnuki, 
za sebe pa poskrbim tako, da 
se ukvarjam s pilatesom, po-
zimi smučam, poleti in jese-
ni kolesarim, zelo blizu imam 
hrib, na katerega se povzpnem 
vsaj enkrat na teden. Sicer pa 
rada hodim v gore, lahko se po-
hvalim, da sem osvojila najviš-
ji afriški vrh Kilimanjaro, bila 
sem okoli Annapurne v Himala-
ji, mika me še Patagonija … Pri 
teh stvareh je zelo pomembno, 
kako se nanje pripraviš ne le fi-
zično, ampak tudi v glavi. Veli-
kokrat, ko sem utrujena in ne 
vem, kako bom zmogla vse 
službene obveznosti, si rečem: 
Če si zmogla tisto, boš zmogla 
tudi to, to mi zelo pomaga. Po-
leg tega se rada družim s svo-
jimi prijatelji, tako iz osnovne 
šole Brežice kot s fakultete, in 
sorodniki, berem, hodim v ga-
lerije in muzeje ipd.
� Peter�Pavlovič

KRŠKO – 16. maja je Valva-
sorjeva knjižnica Krško v so-
delovanju z Društvom bral-
na značka Slovenije bralce iz 
Varstveno-delovnega centra 
Leskovec-Krško (VDC), Cen-
tra Sonček in Osnovne šole 
dr. Mihajla Rostoharja Kr-
ško za prebrano literaturo 
že desetič nagradila z bral-
no značko Petra Klepca.

Knjižnica v javnem interesu in 
knjige so tista kulturna dob-

rina, ki mora biti enakovred-
no dostopna vsem uporabni-
kom. Tudi tistim, ki so zaradi 
nižjih umskih ali manjših gi-
balnih sposobnosti že sicer 
prikrajšani za poglobljeno uži-
vanje ali doživljanje kulturnih 
ali drugih sporočilnosti. Tega 
so se v Valvasorjevi knjižnici 
zavedali že pred desetletji, ko 
je sicer na tem področju vlada-
la še precejšnja sivina v sloven-
skem prostoru. Tako so se na 
pobudo bibliotekarke Antoni-

Povezani skozi branje in druženje
je Amon v knjižnici v poznih 
devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja z namenom spodbu-
janja branja najprej povezali 
z Društvom gluhih in nagluš-
nih Posavja, nakar so pričeli 
pred desetletjem bralno kul-
turo preko skupinskih branj in 
mesečnih srečanj ali skozi indi-
vidualna branja negovati tudi 
z uporabniki VDC, leto kasneje 
z učenci OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja, v letu 2011 pa še z ose-
bami s cerebralno paralizo v 

Centru Sonček Posavje. Pro-
jekt sodelovanja so poimeno-
vali Živim in se veselim s knji-
žnico, po prvi skupni prebrani 
Bevkovi pripovedki Peter Kle-
pec poimenovali bralno znač-
ko, pastirčka s piščaljo, ki so 
ga po prebrani zgodbi upodo-
bili varovanci leskovškega VDC, 
pa povzeli za prepoznaven lik 
bralne značke. 

Slednjo so letos – v imenu kr-
ške knjižnice Antonija Amon, v 

imenu Društva bralna značka 
Slovenije pa podpredsednica 
društva Tilka Jamnik – podeli-
li desetič, prejelo pa jo je skup-
no 41 bralk in bralcev iz nave-
dene šole in obeh centrov. Ti so 
ob priznanju prejeli še slikani-
co Kotiček na koncu sveta pra-
vljičarke Anje Štefan, sprem-
ljajoči kulturni program pa so 
s kratko igrico Drevo ima srce 
uprizorili učenci posebnega 
programa Glasbene šole Krško, 
v kateri so bili letos tudi gosti-

telji prireditve, Maj Režman 
iz OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja, uporabnika VDC Aleš Sti-
pič in Vlasta Bajc ter Dorote-
ja Županc in Monika Planinc 
iz Sončka pa so zbranim preb-
rali razmišljanja o prebiranju 
in doživljanju knjižnih vsebin. 
Program je z besedo povezova-
la Vlasta Moškon, kot gostu-
joči glasbeni izvajalec pa je z 
avtorskimi pesmimi in glasbo 
nastopil Sten Vilar.
 Bojana Mavsar

Prejemniki�bralne�značke�s�podeljevalkama�Tilko�Jamnik�in�Antonijo�Amon

BREŽICE – Ekonomska in tr-
govska šola Brežice je 16. 
maja s svečano prireditvi-
jo obeležila 20-letnico šole 
na novi lokaciji. Septembra 
1998 so bili namreč prvič 
pod isto streho združeni 
dijaki, profesorji in delav-
ci šole. Program prireditve 
je bil preplet nagovorov in 
nastopov dijakov šole.

Najprej je navzoče v Domu 
kulture Brežice nagovorila di-
rektorica/ravnateljica ETrŠ 
Brežice dr. Mojca Tomažin. 
Spomnila je, da je ekonom-
ska in trgovska šola v Breži-
cah delovala že veliko prej 
(čez dve leti bo minilo 100 let 
od ustanovitve meščanske šole 
z obrtniško-trgovskim znača-
jem). Leto 1998, ko so se vse-
lili v novo šolsko stavbo na Bi-
zeljski cesti 45, je označila za 
najpomembnejšo prelomnico 
v zgodovini šole. Zahvalila se 
je vsem upokojenim in bivšim 
zaposlenim na šoli. »Želimo, 
da bi bila naša šola v lokalnem 
okolju pa tudi širše prepozna-
na po kvalitetnem strokovnem 
znanju, ki ga daje mladim lju-
dem na poti v svet,« je še po-
vedala in omenila, da je ETrŠ 
Brežice prepoznavna po špor-
tnih dosežkih dijakov kot tudi 
kvalitetnih kulturnih priredi-
tvah, mednarodnih izmenja-
vah, delovni praksi in ekskur-
zijah v tujino. Dejala je tudi, da 
se venomer trudijo, da stopi v 
ospredje njihov slogan »mar 

20 let pod isto streho

nam je za vsakogar«. Brežiški 
župan Ivan Molan, ki je To-
mažinovi izročil tudi plake-
to Občine Brežice, je poudaril 
pomen trgovanja in izobraže-
vanja na tem obmejnem pro-
storu, obljubil je tudi politično 
podporo pri poskusih širjenja 
šole na nove programe zlasti s 
področja trgovine in ekonomi-
je, saj je po njegovih besedah 
gospodarstvo lahko uspešno le 
ob odličnih ekonomistih in tr-
žnikih, prav tako pa bi se s tem 
zmanjšal odliv dijakov iz Po-
savja v druge regije. Ravnate-
ljica Višje strokovne šole Bre-
žice, ki deluje v sklopu ETrŠ 
Brežice, Hermina Vučajnk 
je v svojem nagovoru naštela 
nekaj pomembnih mejnikov 
od ustanovitve prve samostoj-
ne višje šole v Posavju, ki je le-
tos postala tudi že polnoletna. 
V tem času se je v šolo vpisalo 
1720 študentov, od katerih jih 
je 612 že diplomiralo.

Spregovorila je tudi dijaki-
nja predšolske vzgoje na ETrŠ 
Tinkara Matjašič, ki je pove-
dala, da se dijaki na šoli odlič-
no počutijo ter se s profesorji 
dobro razumejo in spoštuje-
jo. Sledil je kulturno-umetni-
ški program dijakov pod vod-
stvom mentoric profesoric 
Darje B. Drašler, Patricije 
Rudolf, Vladke L. Omerzu in 
Metke Lorger. Podlaga pro-
gramu so bile pesmi večnega 
Frana Milčinskega Ježka, ob 
katerih so dijaki peli, plesali, 
telovadili in z barvami ustvar-
jali svoje slike, ki so nastajale 
na odru kar med predstavo. 
Koordinatorica praznovanja 
20-letnice šole in sklepne pri-
reditve je bila Alenka P. Kra-
njec. Med gosti prireditve so 
bili med drugim tudi poslanec 
v DZ Igor Zorčič, bivši direktor 
šole Martin Šoško in bivši rav-
natelj Višje strokovne šole Bre-
žice Franc Pacek.
 Rok Retelj

Nastopil� je� tudi� dekliški� pevski� zbor� šole� pod� vodstvom�
profesorice�Metke�Lorger.
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BREŽICE – 14. maja je v MC Brežice potekal dogodek, nas-
lovljen Dajmo solidarnosti zagon, v okviru katerega so se 
dijaki obeh brežiških srednjih šol pogovarjali o solidarno-
sti. Organizator osmega v nizu regionalnih dogodkov je bil 
Zavod Movit. 

Kot je za naš medij povedala Maja Drobne, zunanja sodelavka Za-
voda Movit, odgovorna za niz dogodkov Dajmo solidarnosti za-
gon, je bil namen dogodka vzpostaviti solidarnostno agendo, to 
pomeni odpreti prostor, kjer se lahko mladi pogovarjajo o soli-
darnosti in kako si predstavljajo solidarnejšo družbo. Projekt je 
vezan na program Evropska solidarnostna enota, ki spodbuja so-
lidarnost v lokalni skupnosti pa tudi širše na način, da so mladi 
mobilni in opravljajo aktivnosti, ki stremijo k solidarnosti, je poja-
snila in dodala, da se v družbi, tudi v šoli, premalo pogovarjamo o 
solidarnosti. Kot nam je še opisala, so bile aktivnosti na dogodku 
zastavljene tako, da so mladi najprej morali stopiti v čevlje neko-
ga drugega – šlo je za izkustveno aktivnost simulacije potresa v 
Posočju, pri čemer so prevzeli določene vloge in se morali dogo-
voriti, kako bodo situacijo rešili –, v drugem delu pa je potekala 
t. i. solidarnostna kavarna, v okviru katere so razpravljali ter iz-
oblikovali svoja mnenja in ideje, kako sami vidijo solidarnostno 
družbo in kaj lahko skupaj naredimo, da bo družba v prihodnosti 
solidarnejša. Na dogodek so povabili mlade iz lokalne skupnos-
ti in organizacije, ki so zainteresirane, da bi v prihodnosti gosti-
le prostovoljce, ki spadajo v sklop Evropske solidarnostne eno-
te. Udeležili so se ga dijaki drugih letnikov Gimnazije Brežice ter 
predstavniki Dijaške skupnosti Ekonomske in trgovske šole Bre-
žice, programov ekonomski tehnik in predšolska vzgoja (2., 3. in 
4. letnik) ter trgovec (2. letnik). Drobnetova je izpostavila, da se 
je tudi na brežiškem dogodku dokazalo, da so mladi že dejavni 
v prostovoljstvu, kot npr. pri gasilcih, tabornikih, skavtih, in da 
imajo veliko mnenj in jih je treba včasih s koncepti neformalne-
ga izobraževanja spodbuditi, da začnejo na glas govoriti o tem. 
 R. Retelj

Mladi o solidarnosti

Mladi�so�zavzeto�debatirali�o�solidarnosti.

Lovci pozivajo k pazljivosti pri košnji
POSAVJE – V Zvezi lovskih družin Posavja opo-
zarjajo, da zaradi košnje – zlasti, če je ta pozna, 
tako kot letos – prihaja do velike izgube mladi-
čev iz vrst srnjadi. »Srne bodo v teh dneh za-
čele polegati naraščaj v visoki travi in medtem 
ko bodo odšle iskat hrano, bodo pustile mla-
diče same na travniku. V visoki travi jih voz-
niki traktorjev, ki imajo pripeto veliko rotacij-
sko kosilnico, ne morejo pravočasno opaziti. 
Mladič, ki prve tedne po skotitvi bolj leži, se 
ne bo umaknil,« pravi predsednik posavskih 
lovcev Niko Marn. Zato apelira na kmete, naj 
bodo pri košnji v tem času bolj pazljivi, dobro 
bi bilo tudi, če bi pred začetkom košnje preg-

ledali travnik, kositi pa bi morali od sredine 
travnika navzven – v krogih oz. spiralah, da se 
lahko divjad umika. V tujini imajo vozniki na 
svojih traktorjih nameščene določene senzor-
je, ki zaznavajo živo bitje v bližini, pri nas tega 
ni. »Če naletimo na srninega mladička, se ga 
ne smemo dotikati z golimi rokami, saj ga po-
tem srna zapusti. Kmetje, ki najdejo na travni-
ku mladiča, naj primejo mladiča s senom, tako 
da ne pride do neposrednega stika človeka z 
mladičem. Najbolje pa je pustiti tisti del trav-
nika nepokošen, saj ne gre za veliko površino, 
srna bo mladiča zvečer ali ponoči odpeljala na 
bolj varno mesto,« pravijo lovci.  P. P.

Na že 34. Bogatajevem dnevu 
so namreč pripravili predsta-
vitev z majem vzpostavljene 
razvojne ambulante s Centrom 
za zgodnjo obravnavo otrok z 
območja Posavja, ki je v razšir-
jeni obliki začel v krškem hra-
mu zdravja delovati v začetku 
tega meseca. Kot je povedala 
direktorica ZD Krško Tatjana 
Fabjančič Pavlič, je z delom 
in posebno obravnavo otrok s 
posebnimi potrebami v razvoj-
ni ambulanti v poznih 80. le-
tih prejšnjega stoletja pričela 
že pediatrinja dr. Janja Rošker 
Bogataj (hči Jožeta Bogataja, 
op. p.) s sodelavkami, po upo-
kojitvi Rošker Bogatajeve pa 
je razvojno ambulanto prev-
zela Snežana Ladika Žvar, dr. 
med., spec. razvojne pediatri-
je. Glede na Zakon o celostni 
obravnavi predšolskih otrok 
s posebnimi potrebami, ki je 
prešel v izvajanje s pričetkom 
letošnjega leta, so v sklopu ra-
zvojne ambulante vzpostavili 
tudi Center za zgodnjo obrav-
navo otrok, v katerem bodo 
otroci v čim krajšem možnem 
času deležni najustreznejše 
oblike pomoči, njihovi star-
ši ali skrbniki pa bodo pre-
jeli potrebne informacije na 
enem mestu. Otroke bodo na-
mreč v centru obravnavali raz-
lični strokovnjaki, trenutno pa 
ekipo v vzpostavljenem centru 

Vzpostavili zgodnjo obravnavo 
otrok s posebnimi potrebami  
KRŠKO – Zaposleni v Zdravstvenem domu Krško, sodelujočih zavodih in ostali povabljeni gostje so 17. maja 
v spomin na dr. Jožeta Bogataja, pionirja zdravstvene dejavnosti na območju občine Krško, obeležili Boga-
tajev dan. Tematsko so ga posvetili zgodnji obravnavi otrok z motnjami v razvoju.

poleg omenjene razvojne pedi-
atrinje sestavljajo še: Marjet-
ka Bratkovič, spec. klinične 
psihologije, nevrofizioterapev-
ti Metka Poljšak, Dubravko 
Medić in Adrijana Bukovec, 
delovni terapevtki Mojca Gun-
čar in Petra Kerin, specialni 
pedagoginji Lucija Novšak in 
Brigita Klemen, socialna de-

lavka Tjaša Škoda, logopedi-
nja Tina Miklič, medicinski 
sestri Viktorija Maksl in Ma-
teja Grilc ter administratorka 
Ema Gorjup.

Direktorica Fabjančič Pavličeva 
je na prazniku krškega hrama 
zdravja za goste in zaposlene – 
teh je trenutno 169 in 21 zuna-
njih sodelavcev – povzela tudi 
pridobitve in novo uvedene 
programe v obdobju od lanske-
ga do letošnjega Bogatajevega 
dneva. Med drugim je izposta-
vila v lanski jeseni vzpostavlje-
no zobno ambulanto za odrasle 
in ambulanto otroško-šolskega 
dispanzerja, v januarju letos pa 
ambulanto za klinično psiholo-
gijo. ZD Krško je tudi eden iz-
med partnerjev Centra za so-
cialno delo Posavja pri izvedbi 
projekta integrirane oskrbe 
MOST. V sodelovanju z resor-
nim ministrstvom ter Občina-
ma Krško in Kostanjevica na 
Krki so nabavili novo vozilo za 
urgentnega zdravnika, obnovi-
li oz. osvežili prostore urgen-

ce, zamenjali strešno kritino 
na garažah zdravstvene posta-
je Senovo, kot najnovejšo pri-
dobitev pa je izpostavila pred 
kratkim nameščen nov aparat 
za RTG slikanje zob ortopanto-
nograf z možnostjo večplastne-
ga slikanja zob. 

Tudi letos so v sklopu prire-
ditve, ki so jo s programom 
popestrili učenci OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja, podelili ju-
bilejne nagrade zaposlenim za 
10, 20, 30 in 40 let skupne de-
lovne dobe v zdravstvu ter za 
20 let dela v ZD Krško (Jasmi-
na Jagič, Nuša Bedek in Dar-
ja Grilc). Ob tej priložnosti je 
bila posebne čestitke vodstva 
in aplavza udeležencev delež-
na tudi Damjana Grubar, dipl. 
med. ses., ki je v tem mesecu 
prejela zlato priznanje Zborni-
ce zdravstvene nege Slovenije 
za izstopajoče delo na podro-
čju zobozdravstvene vzgoje in 
preventive predšolskih in šol-
skih otrok.
 Bojana Mavsar

Pomočnica� direktorice� za�
zdravstveno� nego� Barbara�
Lackovič�je�ob�tej�priložnos-
ti�namenila�čestitke�kolektiva�
Damjani�Grubar�(desno),�zla-
ti�nagrajenki�Zbornice�zdra-
vstvene nege Slovenije. 

TREBNJE, POSAVJE – Minuli konec tedna je v Treb-
njem potekal 47. Teden cvička, osrednji praznik vi-
nogradnic in vinogradnikov iz 32 društev, včlanje-
nih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske. Vsi 
trije osrednji nazivi so pripadli posavskim vino-
gradnikom. Že pred časom je bilo znano, da je novi 
kralj cvička postal Robert Jarkovič, član Vinogra-
dniškega društva Podbočje, ki je ta naziv osvojil že 
drugič po letu 2013. Iz podboškega vinogradniške-
ga društva prihaja tudi nova, že 21. cvičkova prin-
cesa, 21-letna Simona Petretič. Za novo ambasa-
dorko cvička pa je bila razglašena Kostanjevičanka 
dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, sicer prva cvičkova 
princesa.  P. P., foto:�spletna�stran�ZDVD

V 'cvičkov dvor' trije Posavci

Simoni�Petretič�sta�krono�cvičkove�prince-
se�predala�predsednik�ZDVD�Miran�Jurak�in�
vinska�kraljica�Slovenije�Meta�Frangež.
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Sobotnemu teku, ki so ga prip-
ravili sedmo leto zapored, je 
sledilo druženje udeležencev 
ob zvokih ansambla Veseli sva-
tje, medtem ko je bilo nedeljsko 
jutro, v katerem je tradicional-
no zaigral Pihalni orkester Kr-
ško, namenjeno pogostitvi obi-
skovalcev z jajčnim cvrtjem in 
zdolsko gobovo juho. Dopol-
danski maši v cerkvi sv. Jurija je 
sledila osrednja krajevna pri-
reditev s podelitvijo priznanj, 
zeleni Jurij pa je na njej for-
malno oklical pomlad in zbra-
nim zaželel, da bi ta kot pod-
laga služila za dobro letino pa 
tudi za slogo in ljubezen med 
ljudmi. Poleg Jurija so zbrane 
nagovorili še  predsednik THD 
Zdole Marjan Gričar, podžu-
pan občine Krško Vlado Gra-
hovac in predsednik sveta KS 
Zdole Marjan Zorko, ki je ob 

tej priložnosti izpostavil več-
je projekte, ki so že v izvaja-
nju, to je izgradnja večnamen-
skega doma, ki bo predvidoma 
zaključena do konca letošnje-
ga leta, v roku devetih mese-
cev pa naj bi bili tudi zaključeni 

Slivšku naziv častnega krajana

prva in tretja faza rekonstruk-
cije ceste skozi kraj. 

Gričar je po koračnicah, ki sta 
jih izvedli mažoretni skupini 
Mažoretnega kluba Baton Kr-

ško, v imenu THD Zdole podelil 
pisno pohvalo članici društva 
Marjanci Golob, ki je v dru-
štvu aktivna že poldrugo de-
setletje, Zorko pa v imenu sve-
ta KS Zdole krajevna priznanja 
in listino častnega krajana. Pri-

znanje KS so prejeli Pihalni or-
kester Krško, ki je že 23 let 
glasbeni spremljevalec zdol-
skih jurjevanj, vrsto let pa v 
kraju zaigra tudi prvomajsko 
budnico, ter aktivna člana 

PGD Zdole Jože Špiler in v 
odsotnosti Jože Horvat. Špi-
ler je član zdolskega gasilske-
ga društva že od leta 1976, že 
več kot 30 let pa je v njem akti-
ven tudi Horvat, ki hkrati skrbi 
tudi za zanesljivost električne 

Letošnji� zdolski� nagrajenci� (z� leve):� Jože� Špiler,� Pihalni�
orkester� Krško� (zanj� Dejan� Žnideršič� in� Darja� Dobršek),�
Marjanca� Golob� in� (povsem� desno)� Jože� Slivšek� v� družbi�
Marjana�Gričarja,�Marjana�Zorka,�Jurija�Štefaniča�v�preobleki�
zelenega�Jurija�in�podžupana�Vlada�Grahovca�

ODPRTO: Ponedeljek - Sobota: 7.00 - 20.00; Nedelja: 7.00 - 13.00

TEHNIČNO PRODAJNI CENTER  KRŠKO
Cesta krških žrtev 134, 8270 Krško, tel: 07 / 62 04 300,
www.inpos.eu

V torek, 4.6.2019 lahko z malo
sreče kupujete tudi do 95 %

ceneje.

PRODAJNI PROGRAMI: 
- BARVE IN LAKI, 
- VODOVOD IN OGREVANJE ,
- METALURŠKI IZDELKI, 
- ELEKTRIČNO IN ROČNO ORODJE, 
- ELEKTRO PROGRAM, 
- PROGRAM ZA VRT, 
- PROGRAM GOSPODINJSTVA, 
- PROGRAM DELOVNE ZAŠČITE, 
- GRADBENI PROGRAM,  
- PROGRAM KOPALNIC S 3 D IZRISOM, 
 - LESNI PROGRAM

ODPRTO:
Ponedeljek - sobota: 7.00 -20.00

Nedelja: 7.00 - 13.00

ODPRTI TUDI OB NEDELJAH!

Več kot 60.00 artiklov!
ODPRTI TUDI 

OB NEDELJAH!

oskrbe ob večjih projektih, ki 
se izvajajo na območju krajev-
ne skupnosti. Naziv častni kra-
jan je prejel nekdanji dolgole-
tni predsednik sveta KS Jože 
Slivšek. Vse od leta 1996 do 
leta 2018 je bilo pod njego-
vim vodenjem realizirana vr-
sta projektov in pridobitev na 
območju krajevne skupnos-
ti, od izgradnje večnamenske-
ga doma, ureditve prostorov 
za društva, telovadnice, pro-
dajalne, gostinskega lokala idr. 
do prizadevanj za projekte, ki 
so v teku. Slivšek je angažiran 
tudi širše, od leta 2002 zasto-
pa interese krajanov v krškem 
občinskem svetu, bil je dolgo-
letni predsednik Nogometne-
ga kluba Krško, v letih 2007 in 
2017 pa tudi svetnik v Držav-
nem svetu Republike Sloveni-
je. Podelitvi priznanj je sledilo 

še druženje krajanov in obi-
skovalcev ob zvokih ansambla 
Posavki veseljaki, za duhovi-
te vložke pa je z vezno besedo 
poskrbel Cveto Bahč.

 Bojana Mavsar

ZDOLE – Turistično-hortikulturno društvo Zdole je 28. aprila že 24. leto zapored v počastitev krajevnega 
praznika za domačine in obiskovalce pripravilo prireditev Jurjevanje na Zdolah.

Fotografiji�na�levi�(2008)�in�desni�(2018)�kažeta,�kako�se�je�po�rekonstrukciji�ceste�izboljšal�tudi�pogled�s�SV�na�vasico�pod�
cerkvijo�sv.�Jurija,�ki�je�več�desetletij�motil�obiskovalce�tega�kraja.�Obnova�je�sicer�sprožila�različne�polemike,�tako�zaradi�
financiranja�(v�občinskem�svetu)�kot�zaradi�same�izvedbe,�saj�je�bilo�po�mnenju�nekaterih�zanjo�porabljeno�preveč�betona,�s�
čimer�je�rojstni�kraj�legendarnega�kuharskega�mojstra�Ivana�Ivačiča�žal�izgubil�del�svoje�podeželske�avtentičnosti.�(Foto:�S.�M.)

Športno društvo Plavalček 
vabi na:

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

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

6. th INTERNATIONAL PLAVALČEK SWIMMING 
COMPETITION FOR DISABLED

6. MEDNARODNI PLAVALČKOV MITING 
V PLAVANJU ZA INVALIDE

BAZEN                 BRESTANICA
 sobota, 1. junij            2019, ob 10. uri

OUTDOOR SWIMMING POOL 
BRESTANICA 

Saturday, 1. June, 2019, at 10. a.m.

KRŠKO – Na Centru za podjetništvo in turizem Krško so 25. 
maja na glavni ulici v starem mestnem jedru Krškega že tret-
je leto zapored v sodelovanju s pivovarji iz širšega sloven-
skega prostora izvedli festival piva.

Za razliko od večine deževnih dni v mesecu maju so bile sobot-
ne popoldanske, večerne in nočne ure kot naročene za izvedbo 
prireditve na prostem, zato so začeli obiskovalci od blizu in da-
leč že v zgodnjih popoldanskih urah zapolnjevati prireditveni 
odsek ulice. Na njem je  organizator pripravil več razvedrilnih 
delavnic za otroke, starejšim pa preko gostujočih kraft pivovar-

jev omogočil degustacijo različnih piv, izobraževalno delavnico o 
varjenju piva, pa tudi več stojnic s kulinarično ponudbo in v pri-
merjavi s preteklima letoma večje število  improviziranih sedišč 
v t. i. dnevni sobi na prostem, ki so nudila obiskovalcev nedvom-
no več lagodja ob degustaciji piv. Poleg stojnic gostujočih pivo-
varjev: The HumanFish pivovarna z Vrhnike, Castra Pivovarna iz 
Ajdovščine, Barut pivovarna iz Kamnika, Lobik pivovarna iz Ruš, 
Green Gold pivovarna iz Šempetra v Savinjski dolini, Mali Grad 
pivovarna iz Kamnika, Kralj Matjaž pivovarna iz Novega mesta 
in TANKR iz Kranja, so bili zelo oblegane tudi stojnice štirih do-
mačih, posavskih pivovarjev, in sicer  Ressel iz Slivja pri Podbo-
čju, Kitcher iz Kostanjevice na Krki, Bohorska pivovarna s Seno-
vega in APE iz Sevnice.   Bojana Mavsar

Dan piva v dnevni sobi na prostem

Organizatorska�ekipa�iz�CPT�Krško�in�Občine�Krško

Zdravica�Resslovega�pivovarja�Sama�Žabkarja�(levo)�in�vodje�
prodaje�Jureta�Zlobka�(desno)�z�obiskovalcema



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 11, četrtek, 30. 5. 20198 IZ NAŠIH KRAJEV

V Tržišču se je osnovnošolski 
zakon iz leta 1869 uveljavljal 
postopoma. Pomembno vlogo, 
da se je šolanje otrok sploh za-
čelo, so imeli takratni duhovni-
ki v kraju. Prva učilnica je bila 
v župnikovi kašči. Prvo šolsko 
stavbo so v kraju v Mirnski 
dolini, ki leži v sevniški obči-
ni, zgradili leta 1888 in zara-
di vedno večjega števila učenk 
ter učencev jo je bilo potreb-
no ves čas širiti. V šolskem 
letu 1890/1891 je šolo obi-
skoval 201 otrok. V preteklo-
sti je imela OŠ Tržišče tudi tri 
podružnične šole, danes pa je 
ponos kraja nova šolska stav-
ba, ki je bila namenu uradno 
predana 25. novembra 2016. 

»Danes lahko rečemo, da dela-
mo in živimo v eni izmed naj-
lepših šol v Sloveniji, vendar 
nas stara šola vsak dan opo-
minja, naj ne pozabimo na-
njo, čeprav za sodoben pouk 
žal ni primerna, a v njej se 
skriva toliko bogastva zgodo-
vine, da bi bila naša dolžnost, 
da jo ohranimo kot zgradbo 
in vanjo pripeljemo nove vse-
bine. Stara šola bi lahko pos-
tala hiša kulturne dediščine, 

Stara šola – bogastvo zgodovine
TRŽIŠČE – 23. maja so v prostorih OŠ Tržišče obeležili 150 let šolstva v tem okolišu in krajevni praznik, ki 
ga praznujejo 25. maja, na dan sv. Urbana – zavetnika vinske trte, ki lepo raste na vinorodnih gričih v oko-
lici. Podelili so tudi krajevna priznanja.

morda bi v njej lahko zažive-
le dejavnosti, ki bi jih bilo mo-
goče podpreti tudi s kakšnim 
evropskim projektom. Upa-
mo, da bomo s skupnimi moč-
mi znali najti najboljšo reši-
tev,« je med drugim dejala 
ravnateljica OŠ Tržišče Zvon-
ka Mrgole. »Začetek šolstva je 
pomembna stvar,« je dejal žu-
pan občine Sevnica Srečko Oc-
virk in spomnil, da je bila dol-
goletna želja po novi in večji 
šoli pred tremi leti izpolnjena, 
a želja po obnovi in ohranitvi 
stare šole verjetno ne bo doži-
vela uresničitve. »Želja ravna-
teljice, da bi star objekt, ki ni 

bil več primeren za varno iz-
vajanje pouka, ohranjali zgolj 
zaradi lepih spominov, prese-
ga meje potreb,« je menil žu-
pan in poudaril pomen razvo-
ja, ki je prinesel v šolske klopi 
nove in sodobne oblike pouka, 
boljše in kvalitetnejše življenje 
pa omogoča tudi sodobna in-
frastruktura ter tehnologija. 
Predsednik KS Tržišče Janez 
Virant je v svojem govoru iz-
postavil obnovo notranjih pro-
storov kulturne dvorane, ki je 
bila najpomembnejši projekt 
v lanskem letu, v letošnjem pa 
bo v ospredju obnova lokal-
nih cest. 

Šest krajevnih priznanj
V nadaljevanju prijetne prire-
ditve, ki sta je suvereno vodi-
li učenki Tamara in Nastja, 
sta predsednik krajevne skup-
nosti in sevniški župan pode-
lila letošnja krajevna prizna-
nja krajankam in krajanom, ki 
so z delovanjem na področjih 
društvenih dejavnosti in pro-
stovoljstva pustili svoj pečat. 
Priznanje so prejeli: Slavi Ze-
lič, Franc Zupančič, Peter Go-
renc, Mihaela Jelenc, Andre-
ja Umek in Klub ljubiteljev 
starih vozil Mirnske doline – 
Hrast Tržišče.

V spremljevalnem kulturnem 
programu so nastopili učenke 
in učenci OŠ Tržišče ter med 
posameznimi pevskimi nasto-
pi prikazali šolski utrip nekoč 
in danes. Ob visokem jubile-
ju so izdali zbornik ob 150-le-
tnici šolstva v kraju, pripravili 
razstavo »Pogled v šolske klo-
pi z utrinki iz preteklosti in se-
danjosti«. Dogodek se je zak-
ljučil v klepetu ob pogostitvi 
Aktiva žena Tržišče in Društva 
vinogradnikov Malkovec. 

� Smilja�Radi

Letošnji�prejemniki�krajevnih�priznanj�s�predsednikom�KS�
Tržišče�in�sevniškim�županom

pa zapojmo eno po ... 
črneško

vabi na popoldne ob ljudskih pesmih 
in spominih vaščanov iz Črneče vasi, 

Črešnjevca, Vrbja in Vrtače 

NEDELJA, 2. JUNIJ 2019, OB 15. URI 
ČRNEČA VAS, PRI TURNU 

Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki

Spoštovane občanke in občani občine Krško, 
spoštovani župan, podžupanja in podžupana, 
spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega 
praznika se županu in njegovi ekipi zahvaljujemo 
za dosedanje odlično sodelovanje na medobčinski 

in regionalni ravni. Prepričani smo, 
da bo naše sodelovanje v luči številnih skupnih 
projektov tudi v prihodnje lahko za zgled vsem 

slovenskim občinam. 
V svojem imenu in v imenu naših občanov vam ob 

prazniku vaše občine iz Radeč izrekamo iskrene 
čestitke in vam želimo še veliko razvojnih 

dosežkov v korist vaših občank in občanov!
Tomaž Režun, župan občine Radeče,

s sodelavci

V Radečah smo tudi v letošnjih pomladnih mesecih vpeti v organi-
zacijo in izvedbo številnih aktivnosti. Sleherna izmed njih na svoj 
način pomembno prispeva k bogatejšemu in pestrejšemu življe-
nju našega kraja, pozitivno vpliva na kakovost življenja, na blagi-
njo posameznika in lokalne skupnosti nasploh. 

Že tradicionalno se v Radečah pridružujemo Tednu vseživljenjskega 
učenja. Gre za najvidnejšo promocijsko kampanjo na področju ne-
formalnega izobraževanja in učenja, ki zadnjih 24 let združuje raz-
lične generacije širom po Sloveniji, z dogodki budi vedoželjnost ter 
nudi številne priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj. Kampanja 
je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

KTRC Radeče tako tudi letos prevzema vlogo območnega koordina-
torja Tedna vseživljenjskega učenja 2019 (TVU 2019) in s številni-
mi partnerskimi organizacijami pripravlja kar 35 zanimivih dogod-
kov. Predstavitvene, izobraževalne, družabne, kulturne ter slovesne 
prireditve potekajo na območju celotne radeške občine, skupaj z 
domačimi društvi, organizacijami ter podjetji pa jih pripravljamo v 
razširjenem terminu TVU 2019, to je v času med 10. majem in 30. 
junijem. Na ta način v naši majhni lokalni skupnosti opozarjamo na 
pomen vseživljenjskega učenja v današnji izzivov polni družbeni kli-
mi. Verjamemo namreč, da se z učenjem sleherna skupnost samou-
resničuje, razvija, skozi generacije ohranja vezi s svojo preteklostjo 
ter hkrati gradi podobo svoje identitete. TVU 2019 je v Radečah zo-
pet pester, vsebinsko raznolik ter zanimiv. Zagotovo prav vsakdo naj-
de nekaj po svojem okusu. Zato najmlajši in tudi malce starejši, pa 
seveda vsi tisti vmes, sooblikujte radeški praznik učenja in se nam 
pridružite na kakšni izmed prireditev. Prvo priložnost lahko izkoris-
tite to soboto, 1. junija, ko KTRC Radeče v okviru Posavskega fe-
stivala pohodništva že tradicionalno organizira Pohod po Učni poti 
Savus. S pohodom obeležujemo Dan Save in radeških splavarjev, na 
pet kilometrski dolgi krožni poti pa  spoznamo marsikaj zanimivega 
iz lokalne zakladnice naravne in kulturne dediščine. Dobimo se ob 
8. uri pri TRC Savus – po bogatem kmečkem zajtrku se skupaj odpra-
vimo na voden pohod, poučno druženje pa s kulturnim programom 
zaključimo na radeškem splavu.

Koledar vseh dogodkov TVU 2019 si lahko ogledate na 
http://www.ktrc.si/tvu-2019-koledar-prireditev/.

� JZ�KTRC�Radeče

Pester Teden vseživljenjskega učenja v Radečah

w w w . r a d e c e . s i

SEVNICA – Najstarejše sevniško podjetje Kopitarna Sevni-
ca d.d, ki nosi na svojem pročelju častitljivo letnico 1886, 
je 16. maja odprlo novo in prostorno trgovino z obutvijo, ki 
se razteza na 300 m2, na zunanjih površinah je urejen večji 
parkirni prostor ter primernejši dostop za invalidne osebe.  

V umirjenih naravnih barvah in v kombinaciji z lesom so nekdan-
jo tovarniško jedilnico na sedežu podjetja v Šmarju preuredili v 
prodajni prostor z mnogimi policami, na katerih so različni mo-
deli obutve tako za 
prosti čas kot za de-
lovne namene. »Ide-
ja o večjem prodaj-
nem prostoru, ki bi 
ga imeli v bližini sa-
mega podjetja, je zo-
rela več let. Ugotavl-
jali smo, da naši kupci 
z območja Sevnice in 
okolice potrebujejo 
eno širšo ponudbo 
obutve,« je poveda-
la direktorica Mari-
ja Grm, ki verjame 
v dobro prihodnost trgovine, 
v kateri nudijo mnoge zani-
miva artikle – od ročno izdela-
ne obutve za prosti čas do za-
ščitne poklicne obutve, hišnih 
copat in seveda cokle, ki so za-
ščitni znak podjetja že več kot 
stoletje. »To je naša največja tr-
govina, ima tristo kvadratnih 
metrov prodajnih površin. V 
njej smo poleg redne ponud-
be uredili tudi akcijski koti-
ček. Nova trgovina je prinesla 
dve novi delovni mesti, kar nas 
prav tako veseli. V podjetju v 
Sevnici nas je tako vseh zapos-
lenih 115, če pa temu dodamo 
še zaposlene v ostalih trgovi-
nah nas je vseh skupaj blizu 
190. Na hrvaškem imamo 17 
trgovin, v Srbiji sta dve, v Slo-
veniji 16,« je dodala prokuris-
ta podjetja Tatjana Šinkovec. 
 S.�Radi

V stari jedilnici uredili trgovino

Tovarniška� jedilnica� je� postala� velik�
prodajni�prostor.

MALKOVEC – 4. maja so sevniški veterani vojne za Slovenijo or-
ganizirali tradicionalni pohod k enem od tajnih skladišč orožja –  
tokrat k Pungerčarjevi zidanici na Malkovec (na fotografiji). Na 
zbornem mestu pri pletenki v Tržišču je udeležence pred začet-
kom pohoda pozdravila predsednica Združenja borcev za vred-
note NOB Sevnica Vladka Blas in izpostavila pomen spoštova-
nja ter obeleževanja odločilnih dogodkov za obstoj slovenskega 
naroda in države ter zaželela srečno pot. Po poti skozi gozd je 
sledil krajši postanek pri spomeniku 51 žrtvam v boju proti oku-
patorju v času NOB. Na Malkovcu so pohodnice in pohodnike pri-
čakali ter nagovorili Janez Pungerčar s soprogo, predsednik KS 
Tržišče Janez Virant in domačin Janez Valant, ki je predstavil 
najtežje trenutke v zgodovini Malkovca.  J. Levstik

Pohod k tajnemu skladišču orožja 
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Ljudem so se še bolj 
približali, tudi na terenu
BREŽICE – 15. maja je Center za krepitev zdravja (CKZ) Bre-
žice, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Brežice, or-
ganiziral celodnevne aktivnosti za krepitev zdravja. Na zak-
ljučni prireditvi na pokritem platoju pred ZD Brežice se je 
predstavila tudi celotna ekipa CKZ Brežice na čelu z vodjo 
Heleno Hostar.

V okviru evropskega projekta »Krepitev zdravja za vse« (več o 
tem na str. 34) so pripravili celodnevni dogodek, v sklopu kate-
rega so se na dveh lokacijah – v prostorih nogometnega stadio-
na, kjer ima CKZ Brežice sedež, in pred ZD Brežice – zvrstile šte-
vilne (predstavitvene) aktivnosti. Na zaključni prireditvi so tako 
minister dr. Iztok Purič, pristojen za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo v Službi Vlade RS, župan občine Brežice Ivan Molan, dr. 
Rade Pribaković Brinovec, vodja projekta »Krepitev zdravja za 
vse« iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kot tudi direktor 
ZD Brežice Dražen Levojević, ki so po vrsti nagovorili zbrane, 
pohvalili delo celotne ekipe CKZ Brežice. »Skupna moč, volja, vi-
zija in energija so privedle do tega, da ste v Brežicah spoznali po-
men, smisel in učinkovitost projekta Centra za krepitev zdravja,« 
je sklenil. Župan je izpostavil, da je bilo ob otvoritvi prostorov 
CKZ Brežice pred nekaj več kot pol leta rečeno, da bodo prido-
bljena evropska sredstva prinesla dodatne zaposlitve ZD Breži-
ce, ne nazadnje so tudi prenovili prostore, kjer se delavnice CKZ 
zdaj izvajajo. Direktor ZD Brežice se je ob tej priložnosti zahva-
lil vsem partnerjem na državni in lokalni ravni ter sodelavcem v 
ZD Brežice in še posebej ekipi CKZ Brežice.

CKZ novost v zdravstvu
Kot smo lahko slišali na prireditvi, so centri za krepitev zdravja 
novost v našem zdravstvenem sistemu. Bistvo delovanja centra 
je v skupinskih delavnicah in individualnem svetovanju, kjer ob-
čani pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dol-
gotrajno spremembo življenjskih navad. CKZ je nadgradnja pre-
ventivnih programov, s tem da uporabnikom v lokalni skupnosti 
zagotovi več vrst aktivnosti na terenu in se jim tako še bolj pribli-
ža. Namenjen je ljudem, ki so kakor koli ogroženi zaradi življenj-
skega sloga, kroničnih nenalezljivih bolezni ali težav z duševnim 
zdravjem. Uporabnikom nudijo številne brezplačne delavnice in 
individualna svetovanja glede telesne dejavnosti, zdrave prehra-
ne, tveganega pitja alkohola, opuščanja kajenja, življenja s slad-
korno boleznijo, sproščanja in obvladovanja stresa ter spoprije-
manja s tesnobo in depresijo. Strokovni delavci so združeni v pet 
timov, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo.
Povezovalka prireditve Bojana Zevnik je opravila tudi krajše 
pogovore z nekaterimi člani tima CKZ Brežice – z vodjo Heleno 
Hostar, dms, Maticem Cizlom, mag. psih., in Meto Rovan, dipl. 
kineziologinjo. Hostarjeva je izrazila zadovoljstvo z odzivom in 
udeležbo na celodnevnem dogodku, saj so se po njenem uspeli 
srečati z vsemi generacijami občanov. Predsednik posavske po-
družnice Društva za zdravje srca in ožilja Franc Černelič, pred-
sednica Društva diabetikov Posavje – Brežice Darja Mandžuka 
ter častna predsednica Društva za fibromialgijo Veronika Feli-
cijan so družno izpostavili zelo dobro sodelovanje s CKZ Bre-
žice. V programu, za scenarij katerega je poskrbela Milena Je-
senko, so s pevskimi nastopi sodelovale Brigita Šuler, Tanita 
Lipar in Hajdi Haler. Tim CKZ Brežice se je v naslednjih dneh v 
popoldanskih urah odpravil tudi po vseh 20 krajevnih skupno-
stih v občini Brežice, kjer je pred domovi krajanov izvajal meri-
tve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter storitve informiranja 
in svetovanja na stojnici. Rok Retelj

Ekipa�CKZ�Brežice�z�vodjo�Heleno�Hostar�(desno)

Skrb za ustno zdravje otroka se začne že med nosečnostjo z 
rednim in primernim čiščenjem ustne votline obeh bodočih 
staršev, redno in raznovrstno prehrano ter rednimi obiski pri 
zobozdravniku. Verjetnost, da otrok ne bo imel kariesa zgodnje-
ga otroštva, je veliko večja pri materah z zdravo ustno votlino 
kot pri tistih, ki imajo aktivne kariozne spremembe. 

Kot sodelavka Centra za krepitev zdravja Brežice izvajam pre-
davanja o zobozdravstveni preventivi v programu Priprava na 
porod in starševstvo. Zobozdravstvena preventiva šolskih otrok 
pri nas deluje že vrsto let v obliki sistematskih pregledov ustne 
votline pri šolskih mladinskih zobozdravnikih, mesečnega želi-
ranja na šoli v okviru nacionalnega tekmovanja za čiste zobe in 
kot individualna obravnava pri medicinski sestri za zobozdra-
vstveno vzgojo in preventivo. 

V naši specialistični ambulanti obravnavamo otroke na napotni-
co iz regije ZZZS OE Krško (občine Brežice, Krško, Kostanjevica 
na Krki in Sevnica). Sistematske preglede pri 1., 2. in 3. letu sta-
rosti izvajamo za otroke iz občin Brežice, Krško in Kostanjevica 
na Krki. Namenjeni niso zgolj pregledu otrokove ustne votline, 
ampak tudi ozaveščanju staršev o pravilni prehrani in higieni ter 
statistični obdelavi podatkov o ustnem zdravju v naši regiji. Od-
ločenost in doslednost staršev pri uporabi preventivnih metod 
omogoči, da ima otrok zdrave zobe za vse življenje.

Nekaj osnovnih nasvetov za zdravo ustno votlino otroka:

 • dojenje (prvih 5–6 mesecev izključno, nato ob dopolnilni 
prehrani),

 • otroka ne navajamo na sesanje dude in pitje iz stekleničke; 
odvajanje od razvad naj se začne pred prvim rojstnim 
dnem,

 • za žejo naj otrok pije navadno vodo brez dodatkov,
 • navajanje na pitje iz kozarčka naj se začne ob prvi kašici 

(starost 5–6 mesecev); najprej ponudimo vodo na žlički, 
nato v kozarčku,

 • hrano in pijačo, ki vsebuje sladkorje, lahko otrok zaužije 
le ob glavnem obroku; med obroki naj bodo presledki, ko 
otroku ponudimo le vodo,

 • nikakor ne dajemo sladke vsebine v stekleničko pred 
spanjem in ponoči, ko se zbudi,

 • zobe začnemo čistiti takoj po izrasti prvega mlečnega zoba 
s starosti primerno zobno ščetko in zobno pasto z ustrezno 
količino fluoridov,

 • ščetkanje zob naj bo vključeno v vsakdanjo otrokovo 
rutino, in sicer 2-krat na dan (zjutraj po zajtrku ali pred 
odhodom v vrtec/šolo in zvečer pred spanjem),

 • po ščetkanju ust ne spiramo z vodo, ampak otrok vsebino 

le izpljune (to osvoji okoli drugega leta starosti),
 • prostore med zobmi, ki so v kontaktu, čistimo z zobno 

nitko (tudi pri mlečnih zobeh),
 • otroku starši čistijo zobe vsaj do približno 7. leta, do 10. 

leta pa še vedno vsakič preverjajo ali otrok temeljito umije 
zobe, in če je treba, popravijo,

 • prvi obisk pri zobozdravniku, najbolje pri specialistu za 
otroško in preventivno zobozdravstvo, naj bo v starosti 
med 6. in 12. mesecem, torej še pred prvim rojstnim dnem,

 • otrok naj redno obiskuje zobozdravnika na 6 mesecev ali 
pogosteje, če tako oceni zobozdravnik,

 • otroka ne nagrajujemo s sladkarijami.

Kako izbrati otroku pravilno zobno pasto, je navedeno v spo-
dnji razpredelnici, ki prikazuje evropska priporočila glede upo-
rabe zobne paste:

STAROST 
OTROKA

KOLIČINA ZOBNE 
PASTE

KONCENTRACIJA 
FLUORIDOV

0–2 let ZRNO GRAHA 500 ppm F

2–6 let ZRNO GRAHA 1000 ppm F

6 + let 1 cm 1450 ppm F

Vir: https://www.eapd.eu/index.php/policies-and-guidelines 

V pripravi so nove evropske smernice za uporabo zobnih past 
s fluoridi, kjer svetujejo uporabo zobne paste s 1000 ppm F že 
od prvega zoba, vendar ne več kot za riževo zrno.

Razvade, kot so sesanje raznih predmetov (duda, steklenička, 
prst, odejica, svinčnik), dihanje na usta, nepravilno požiranje, 
lahko vplivajo na nepravilen razvoj in rast čeljustnic in zob. To 
vpliva na izgovorjavo glasov, slabšo funkcijo, večje tveganje za 
nastanek zobne gnilobe (kariesa), večje tveganje za razvoj bo-
lezni obzobnih tkiv, za poškodbo zob ob padcu in poveča se 
verjetnost kasnejše ortodontske obravnave. Otroka skušamo 
odvaditi razvad (duda in steklenička) do 1. leta starosti, najka-
sneje pa do 1,5 leta.

 Tri glavna dejstva zobne preventive:

1. če se s preventivnimi ukrepi začne že od prvega zoba, je 
skoraj 100-odstotna verjetnost, da otrok ne bo imel kariesa 
ter bolezni dlesni in sluznice;

2. kljub temu da zobozdravniki naredijo visoko kakovostne 
restavracije (plombe, prevleke itd.), nobena od teh ne traja 
večno. Večna je preventiva, saj nam da zdrave zobe in 
zdrava obzobna tkiva;

3. plombe/protetični izdelki stanejo, čeprav ne trajajo, stroški 
preventive pa so zelo majhni in trajni. V preventivo spadajo 
tudi redni obiski pri osebnem zobozdravniku (na vsakih 6 
mesecev oz. po oceni zobozdravnika). Ne prelagajte obisk 
na takrat, ko ima otrok že bolečino. Takrat je morda že 
prepozno.

Dragi starši/skrbniki, preventiva pomeni zdravje, pomeni pamet, 
pomeni naložbo. Pametni ljudje vlagajo v preventivo in dobro 
zdravje. Bodite eden od njih!

 Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. otroškega 
 in preventivnega zobozdravstva, ZD Brežice

Skrb za ustno zdravje otroka 
se začne že med nosečnostjo

Zdravi zobje niso samo lepi, ampak nam omogočajo primerno prehranjevanje, pravilno izgovorjavo, povečajo 
našo samopodobo, zdrava obzobna tkiva pa dokazano lahko izboljšajo nekatere kronične bolezni (npr. sladkor-
na bolezen). Dobro ustno zdravje pozitivno vpliva na kakovost našega življenja.

Občina Kostanjevica na Krki objavlja javno zbiranje 
ponudb za prodajo parcel v obrtni coni, stanovanjskem 
naselju Ljubljanska cesta in Globočice ter apartmaja v 

naselju Bučanje v Nerezinah na Hrvaškem. 
Več na spletni strani občine: 

www.kostanjevica.si

Izvajalke zobne preventive
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NEMŠKA VAS – Znana vino-
gradniška družina Žaren je 
16. maja na svojem pose-
stvu v Nemški vasi predsta-
vila novo blagovno znamko 
Albiana, hkrati pa so svojo 
ponudbo obogatili še z degu-
stacijsko sobo in prenočišči.

Začetek vinarske poti Žarno-
vih sega osem desetletij nazaj, 
ko sta Albin in Ana Žaren (iz 
njunih imen je skovano ime Al-
biana) kupila posest, na kate-
ri še danes gospodarijo Žarno-
vi. Njun sin Janez je skupaj z 
ženo Berto že v zelo mladih le-
tih prevzel kmetijo in jo usme-
ril predvsem v pridelavo cvič-
ka, ki je postal njihov zaščitni 
znak. Danes, ko kmetijo vodi 
že tretja generacija, Jernej z 
ženo Lidijo, ga na 20 hektar-
jih vinogradniških površin, na 
katerih raste 90 tisoč trt (po-
lovica je žametne črnine, 12 
tisoč trt frankinje, ostalo pa 
bele sorte), pridelajo kar 230 
tisoč litrov, s čimer so največ-
ji pridelovalec cvička iz v celo-
ti doma pridelanega grozdja.

Ker se je kultura pitja spre-
menila in je potrošnik postal 
bolj zahteven, so želeli ustva-
riti nekaj več in rezultat tega 
je blagovna znamka Albiana, ki 
vključuje deset vrhunskih sor-
tnih vin. »Albiana je tradicija, 

Nadgradili tradicijo prednikov

je sodobna nadgradnja dela 
naših prednikov. Je vrhunsko 
vino najboljše kvalitete, name-
njeno ljubiteljem dobrih oku-
sov in poznavalcem vin,« pravi 
Jernej Žaren. Albiane sicer ne 
boste našli v trgovinah, saj jo 
prodajajo le na domačem dvo-
rišču in neposredno gostin-
skim lokalom.

Vinsko zgodbo Žarnovi dopol-
njujejo z degustacijsko sobo in 
prenočišči (štiri sobe s 15 le-
žišči). »V novem, sodobnem 
prostoru pripravljamo degu-
stacije za manjše ali večje šte-
vilo strank. Tu predstavimo 
naša vina, poleg katerih ponu-
dimo domače dobrote, neka-
tere pripravljene še po recep-
tih mame Ane, in pokažemo 

300 let staro klet, v kateri zo-
rijo naša vina,« pravi Lidija Ža-
ren. Investicijo v nove prosto-
re so izvedli v celoti z lastnimi 
sredstvi.

Otvoritev nove znamke in pro-
storov, na katero so povabi-
li številne goste z evropskim 
poslancem Francem Bogo-
vičem in županom mag. Mi-
ranom Stankom na čelu, je 
potekala ob prepletu videov, 
pogovorov z ustvarjalci Albi-
ane in glasbenimi točkami. V 
znak otvoritve je Jernej Žaren 
s sabljo odprl njihovo penino 
Albiana Brut in zbrane povabil 
na premierno pokušino v kom-
binaciji z izbrano hrano.

� P.�Pavlovič

Jernej�Žaren�je�v�znak�otvoritve�s�sabljo�odprl�penino�(foto:�
B.�Colarič).

Učenci osnovnih šol Jurija 
Dalmatina Krško, dr. Mihajla 
Rostoharja Krško, Leskovec pri 
Krškem, Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki, XIV. divizije 
Senovo, Podbočje, Koprivni-

ca, Brestanica in malčki iz Vrt-
ca Brestanica so na stojnicah 
demonstrirali prikaz izdelave 
detergenta za pomivanje po-
sode, mila, kopalnih kroglic in 
kopalne soli, toaletnih čistilnih 
kroglic in plastelina, medtem 
ko je zeliščarka Alenka Ku-
kman obiskovalcem predsta-

Voda iz pipe je zakon!
KRŠKO – Družba Kostak je v sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtcem 18. maja na Tržnici Videm pripra-
vila že 15. Eko tržnico, ki je potekala v znamenju vode, zaščite vodnih virov, promocije pitja vode iz pipe in 
prikaza izdelave naravnih čistil.

vila tudi praktično izdelavo 
tablet za pomivalni stroj in 
pralnega praška. Živahno so-
botno popoldne so popestrili 
s spremljajočim programom, 
v katerem sta zaplesali ple-

sni skupini krške in podboške 
šole, v Stari šoli, kakor se ime-
nuje tamkaj delujoč in dobro 
založen butik ponovne upo-
rabe, so izvedli priložnostno 
modno revijo, za navdušenje 
med mladimi pa je s pevskim 
nastopom poskrbela duet bra-
tov Piletić, ki sta se uveljavila 
pod imenom BQL.

Ob tej priložnosti je družba 
Kostak formalno s strani Zbor-
nice komunalnega gospodar-

stva, ki deluje pri Gospodar-
ski zbornici Slovenije, prejela 
certifikat Voda iz pipe. S tem 
so se v družbi,  v kateri zago-
tavljajo vodooskrbo na obmo-
čju občin Krško in Kostanje-
vica na Krki, zavezali, kot sta 
na eko tržnici poudarila vod-
ja sektorja komunale Jože Le-
skovar in predsednik uprave 
Miljenko Muha, da bodo tudi 
v bodoče strokovno skrbeli za 
oskrbo prebivalstva s kako-
vostno pitno vodo in promo-
virali pitje pitne vode iz pipe, 
ki je bolj zdrava in okolju pri-
jaznejše kot pitje predpakira-
nih vod. Družba Kostak je sicer 
ena izmed prvih med skupno 
32 organizacijami na območju 

Slovenije, ki so ob letošnjem 
dnevu Zemlje pridobile certi-
fikat na podlagi izkazanega za-
vedanja o družbeno odgovorni 
vlogi do okolja in spodbujanja 
dobrih praks. Ena izmed teh je 
tudi načrtno delo in zgodnje 
izobraževanje otrok o pome-
nu varovanju okolja, zato sta 
Muha v imenu družbe Kostak 
in direktor komunalne zbor-
nice Sebastijan Zupanc ob tej 
priložnosti še podpisala zave-
zo certifikata Voda iz pipe, s 
katero so se zavezali, da bodo 
tako v svojih poslovnih prosto-
rih kot na drugih dogodkih po-
nujali vodo iz pipe.

 Bojana Mavsar

Učenci�OŠ�Koprivnica�z�mentorico�ob�svoji�ustvarjalni�stojnici

Miljenko�Muha�in�Sebastijan�Zupanc�ob�podpisu�prejetega�
certifikata�in�zaveze�Voda�iz�pipe

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Odpadno rastlinsko jedilno olje kot koristna surovina
Odpadno jedilno olje je za okolje zelo obremenjujoč odpadek, zato moramo poskrbeti, da se ne 
meša z ostalimi odpadki in ne zliva v odtoke ali neposredno v naravo.

Pravi način zbiranja je, da ga po 
uporabi ohladimo, zbiramo v 
ustreznih posodah in oddamo v 
predelavo. S tem omogočimo nje-
govo ponovno uporabo v energet-
ske namene kot visokoenergetsko 
surovino za gorivo biodizel ali bi-
oplin za proizvodnjo električne 
energije in toplote. Gre za pro-
dukta iz odpadnega jedilnega ra-
stlinskega olja, ki ne onesnažuje-
ta okolja. 

Iz enega litra odpadnega jedilnega 
olja se proizvede 90 odstotkov ekološkega gori-
va biodizel ali bioplina, 10-odstotni ostanek je 
glicerin, ki se lahko uporabi v farmacevtski in-
dustriji.

Projekt “Olje nekoliko drugače” je bil zasnovan 
v smeri povezanosti lokalne skupnosti, občin in 
regije Posavje v skrbi za trajnostno rešitev pro-
blematike odpadnega jedilnega olja. S strani Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj  in tehnologijo je 
potrjen kot ena izmed operacij za uresničeva-
nje ciljev Strategije lokalnega razvoja na obmo-
čju LAS Posavje.

Vodilni partner projekta je Komunala d.o.o. Sev-
nica, ostali partnerji so Komunala Brežice d.o.o, 
Kostak d.d., Javno podjetje Komunala Radeče 
d.o.o., Občina Sevnica, Društvo U3 Sevnica. 

V sklopu projekta se bodo izvajale aktivnosti 
osveščanja prebivalcev občin o pomenu pravil-
nega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem, naba-
vile se bodo gospodinjske posodice za zbiranje 

olja in ulični zbiralniki. Na Zbirnem 
centru Sevnica se bo vzpostavila 
filtrirna postaja, ki bo predelovala 
zbrano odpadno jedilno olje v al-
ternativno gorivo. 

Naložbo sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Skupna višina sredstev pro-
jekta znaša 201.315,03 EUR, zne-
sek sofinanciranja je 130.818,80 
EUR. Zaključek operacije je predvi-
den do 30. septembra 2019.

TRENUTNO SO V POSAVJU ŽE 
VZPOSTAVLJENA PREVZEMNA MESTA ZA 
ODPADNO RASTLINSKO JEDILNO OLJE:

• BREŽICE: zbiralnik pri OŠ Brežice, MC Brežice 
in ekološkem otoku v Slomškovi ulici; v času 
akcije zbiranja nevarnih odpadkov v Brežicah 
se ga odda v Zbirno reciklažni center Boršt.

• KRŠKO: zbiralne posode na ekoloških otokih 
na parkirišču v bližini OŠ Jurija Dalmatina na 
Vidmu in pri OŠ Leskovec pri Krškem ter v mo-
bilni zbiralnici v času akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov ali Centru za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad.

• KOSTANJEVICA NA KRKI: zbiralna posoda 
na ekološkem otoku pri OŠ Jožeta Gorjupa v 
Kostanjevici na Krki in mobilni zbiralnici v času 
akcije zbiranja nevarnih odpadkov ali Centru 
za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

• SEVNICA: Zbirni center za odpadke Sevnica ali 
v času jesenske akcije zbiranja nevarnih od-
padkov v mobilni zbiralnici.

SEVNICA – Na ravnici ob reki Savi stoji vse od leta 1923 to-
varna Tanin in vodstvo podjetja je skupaj z zaposlenimi 18. 
maja pripravilo dan odprtih vrat. Povabilu se je odzvalo lepo 
število občank in občanov, ki so na vodenem ogledu videli 
potek proizvodnih procesov, prostore in končne produkte.

V podjetju, ki bo čez štiri leta praznovalo 100-letnico obstoja, se 
ukvarjajo s predelavo lesa in pridobivanje ekstraktov predvsem 
iz hrastovega in kostanjevega lesa ter se vse bolj usmerjajo v ra-
zvoj in izdelavo produktov, ki so prehranski dodatki za živali. 
Pred petimi leti so odprli tudi nov obrat za ekstrakcijo učinkovin 
oz. antioksidantov, ki se uporabljajo v prehrani ljudi. S svojimi 
proizvodi so prisotni na vseh celinah, slovenski trg predstavlja le 
2 % prodaje. Letna realizacija je okoli 20 milijonov evrov. Največ 
lesa uvozijo s Hrvaške in prizadevajo si za krožno gospodarstvo, 
kar pomeni, da posekan les v gozdu čim bolj izkoristijo, za čim 
večje število produktov in s čim manj odpadka. Zaloge hlodovine, 
okoli 30 tisoč ton, zadošča za pet mesecev obratovanja tovarne. 
»Sam sem bil zaposlen v podjetju 15 let in takrat je bilo vse dru-
gače. Objektov je bilo manj in prav tako delovne površine, veliko 
je bilo ročnega dela, danes, vidim, je veliko stvari vodenih preko 
računalnika. No, pa plače so bile višje kot v Kopitarni, kar je bilo 
logično, saj je šlo za različne procese,« se je spominjal ob ogledu 
tovarne 92-letni Stanko Trupi. Branko Kolman, ki je zaposlen 
v podjetju, ki se razteza na 700 m2 površine in še išče dodatne 
možnosti širitve, je po zaključenem vodenju dejal, da si želi, da bi 
podjetje še dolgo obstajalo, da bi bilo poslovanje uspešno in da 
bili tudi prebivalci zadovoljni ter ponosni na tovarno, ki ima do-
mačega lastnika. Direktor podjetja in večinski lastnik Ivan Mirt 
je poudaril, da skušajo v podjetju ravnati tudi okoljevarstveno 
in redno opravljajo meritve emisije snovi v zrak, a značilen vonj 
po taninu, podoben kuhani kavi, bo ostal.  S.�Radi

Tanin večino produktov izvaža

Zaradi�lažjega�vodenja�so�bili�obiskovalci�na�dnevu�odprtih�
vrat�podjetja�Tanin�razdeljeni�v�skupine�in�eno�izmed�njih�je�
vodil�direktor�Ivan�Mirt.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Ribje steze, znane tudi kot ribji prehodi ali prehodi za vodne or-
ganizme, so omilitveni ukrepi, ki omogočajo prehajanje rib in 
drugih vodnih organizmov preko raznih pregrad na vodotokih, 
vključno z jezovnimi zgradbami hidroelektrarn (v nadaljevanju 
HE). Na ta način vzpostavljena prehodnost omogoča ribam, da 
dosežejo višje ležeča območja, kjer se lahko prehranjujejo in raz-
množujejo oziroma imajo habitat. Hkrati pa s tem ne pride do 
drobljenja in tako poslabšanja stanja ribjih populacij v vodotokih.
Za dobro delovanje prehodov in dobro prehodnost sta z vidika 
rib ključna dva dejavnika. Najprej je treba ribe privabiti na dolo-
čeno mesto pod pregrado, kjer se nahaja vhod v prehod, nato 
pa jim omogočiti, da s svojim nagonom plavanja proti vodnemu 
toku prepotujejo prehod. Na svetu obstaja več različnih izvedb 
prehodov. Vsem je skupno, da s tehničnimi ali sonaravnimi ukre-
pi ustvarijo pogoje, da ribe zmorejo premagati višino ovire, ki jo 
je ustvarila pregrada na vodotoku. Prehodi za ta namen uporab-
ljajo sonaravne obvodne struge z elementi, kot so drče, zapored-
ni bazeni in odbijači vodnega toka, ali pa uporabljajo serije za-
porednih bazenov, med katerimi se voda preliva preko ločilnih 
sten ali skozi reže v ločilnih stenah.  Lahko se uporablja tudi ribje 
splavnice, kjer ribe iz spodnjega prekata ob polnitvi povezoval-
nega jaška preplavajo v zgornji prekat in s tem preko pregrade. 
Nekateri tovrstni prehodi so opremljeni tudi s pomikajočimi se 
mrežami, ki ribe prisilijo, da zapustijo prehod. Lahko pa se upo-
rabljajo kar ribja dvigala, kjer se najprej s tokom privabi ribe v dvi-

galo, nato pa se jih dvigne in izpusti nad pregrado.

Na HE na spodnji Savi imajo HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Bre-
žice prehode. Prehoda na HE Arto – Blanca in HE Brežice sta izve-
dena kot sonaravni obvodni strugi z nekaterimi tehničnimi ele-
menti, kot sta betonska vtočna objekta s sistemom zapornic, ki 
zagotavljata ustrezen pretok v prehodu. Natančneje, na prehodu 
HE Arto – Blanca pretok v prehodu uravnavata dva vtoka z zapor-
nicami, na prehodu na HE Brežice pa to funkcijo opravlja en vtok 
z eno glavno vtočno zapornico ter sistem šestih pomožnih zapor-
nic. V sonaravni obvodni strugi na HE Arto – Blanca se izmenjujejo 
kamniti pragovi in počivališča. Sonaravni del prehoda na HE Bre-
žice pa sestavlja zaporedje kamnitih pragov, tolmunov, počivališč 
in drstišč s kamnito podlago. Konfiguracija terena pri HE Krško ni 
omogočala izvedbe sonaravnega prehoda, zato je bil lahko zgra-
jen le tehnični prehod. Večji del prehoda sestavlja režasti prehod. 
Za zagotavljanje ustreznega in enakomernega pretoka ta prehod 
uporablja sistem dveh vtokov z zapornicama. Vhodni in izhodni 
del prehoda pa sta izdelana v obliki kamnite drče. 

Na vseh treh prehodih na spodnji Savi se izvajajo ihtiološki mo-
nitoringi, v skladu z določili okoljevarstvenih soglasij posamezne 
HE. Na prehodu HE Arto – Blanca so se ti monitoringi pričeli izva-
jati leta 2009, na ribji stezi HE Krško v letu 2014, na ribji stezi HE 
Brežice pa se prvič izvajajo ravno v letu 2019. Ihtiološke monito-

ringe za družbo HESS izvaja Zavod za ribištvo Slovenije, pristojna 
in kompetentna institucija za raziskovalne in strokovne naloge s 
področja sladkovodnega ribištva in področja ribiške biologije v 
Sloveniji. V sklopu teh monitoringov se prehodnost in naseljenost 
prehodov spremlja z večkratnim pregledom namenskih mrež, ki 
se tekom leta postavljajo v režaste prehode, ter z večkratnim elek-
troizlovom posameznih odsekov prehodov.

Rezultati monitoringov kažejo, da prehodi dobro opravljajo svoj 
namen oziroma funkcijo, saj omogočajo, da vrste rib, ki živijo na 
tem odseku reke Save, v celoti prepotujejo prehode in s tem pre-
hajajo preko jezovnih zgradb HE. Med drugimi omogočajo preha-
janje tudi potamodromnim vrstam rib in evropsko pomembnim 
vrstam rib, kot so podust, mrena, 
platnica, bolen in klen. V sklopu ih-
tioloških monitoringov je bila prav 
tako dokazana drst podusti, klena, 
pisanke in mrene v sonaravnem 
delu prehoda na HE Arto – Blanca. 

Ribje steze – pridobitev za ribe in ribiče
1. junija bomo obeležili mednarodni dan reke Save, ki ga od leta 2007 praznujemo v štirih državah, skozi katere teče ta 944 km dolga reka, torej v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbi-
ji. Ta dan je priložnost, da se opozori na pomen reke za razvoj gospodarskih, turističnih, rekreativnih in drugih aktivnosti ter regionalnega povezovanja med državami in narodi. Tokrat se bomo 
posvetili prehodom za vodne organizme, t. i. ribjim stezam, ki so urejene ob jezovnih zgradbah hidroelektrarn in omogočajo ribam prehajanje med posameznimi akumulacijskimi bazeni.

HERMAN KERIN, 
gospodar Ribiške družine Brestanica-Krško: 

Od izgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško dalje je bila zaradi jezu pri elek-
trarni migracija rib po reki Savi na-
vzgor prekinjena, predvsem donav-
ske podusti, ki se je prej hodila drstit 
v reko Mirno, kjer je bilo eno najbolj 
znanih drstišč. Ribe, ki so živele gor-
vodno od NEK, so se še drstile v Mirni, 
ostali populaciji rib pa je bilo to za-
radi pregrade onemogočeno. Z na-
polnitvijo akumulacijskega bazena 
za HE Brežice se je to spremenilo, saj 

je ribam omogočen tako prehod skozi ribjo stezo pri HE Brežice, ki je 
urejena sonaravno, kot mimo NEK, kjer so zdaj zapornice dvignjene 
in ne ovirajo več prehoda. Poleg tega so umetna drstišča urejena že 
v sami stezi, da se med migracijo lahko drstijo že tam, če je potreba. 
Pri HE Krško je ribja steza zaradi pomanjkanja prostora sicer umet-
na oz. betonska, a vseeno deluje. To se v akumulacijskem jezeru za 
HE Krško izredno pozna. Populacija rib se je sicer spremenila, prej je 
bila po številčnosti na prvem mestu podust in druge salmonidne vrs-
te, zdaj pa prevladujejo cipridne oz. toplovodne vrste rib, kot so krap, 
som, ogrica, platnica, mrena, klen, linj, ščuka, smuč itd. Spremenil se 
je tudi sistem ribolova, saj so zdaj na celem območju akumulacije isti 
pogoji zanj. Prej naša ribiška družina sploh ni imela tekmovalne tra-
se, saj zanjo ni bilo ustreznih pogojev, zdaj pa jo imamo na Rožnem. 
Vsako leto imamo nekaj tekmovanj in smo tako mi kot udeleženci z 
njimi izredno zadovoljni. Ureditev akumulacijskih bazenov in ribjih 
stez je za nas, ribiče, zelo pozitivna.

SANDI KOSMAČ,
predsednik Ribiške družine Sevnica: 

Ribja steza ob HE Arto – Blanca, 
ki je bila odprta leta 2009, je prva 
v Sloveniji in je sestavljena iz treh 
delov: dvokrakega dvonivojske-
ga vtočnega betonskega kanala 
s prekati in regami, sonaravnega 
odseka in iztočnega dela. V zgor-
njem delu struga rahlo vijuga, v 
spodnjem delu je serpentinasta. 
Kadar je voda čista, lahko v njej vi-
dimo, kako potujejo ribe, mnoge 
med njimi tudi na eno večjih drs-

tišč v reko Mirno pri Boštanju. Ribiški družini Sevnica je bilo dodel-
jeno vzdrževanje ribje steze in naše delo je tudi, da jo redno čisti-
mo. Približno 30 ur na teden porabimo za odstranjevanje plavja iz 
tolmunov, da lahko ribe nemoteno migrirajo proti drstiščem. Oko-
li ribje steze so zasajena drevesa, ki nudijo senco in ustrezno tem-
peraturo vode. V naši ribiški družini večkrat inštaliramo prenosno 
kamero v ribjo stezo in opazujemo življenje v njej, kar nas navda-
ja z optimizmom. V sodelovanju s HESS načrtujemo montažo ka-
mer v ribjo stezo, kar bo omogočilo natančno spremljanje gibanja, 
števila ter vrste rib. Veseli nas tudi sodelovanje s šolami, ki se ved-
no pogosteje odločajo za naravoslovni dan z ogledom ribje steze. 
V preteklosti so otroci hodili na tovrstne oglede v tujino, predvsem 
v Avstrijo. Dosedanje izkušnje z ribjo stezo so pozitivne, saj ribam 
omogoča neprekinjeno migracijo za nujno preživetje, tako da jim 
omogoča dostope do drstišč in vzrejnih habitatov.

KREŠIMIR KVATERNIK,
univ. dipl. inž. grad., IBE, projektant: 

Pregrade na vodotokih, kot so hidroelektrarne, prekinjajo ustalje-
ne poti vodnih organizmov, kar povzroča dolgoročne spremembe 
v vrstni sestavi in številu osebkov posameznih vrst v vodotoku. Eden 
izmed posegov za omilitev tega vpliva je izvedba prehodov za vod-
ne organizme, ki vrstam, ki se selijo vzdolž vodotoka, omogočajo 
gibanje mimo pregrade. Obstaja več vrst prehodov, vendar je treba 
v vsakem posamičnem primeru zasnovo prehoda prilagoditi speci-
fičnim razmeram lokacije: vrstam organizmov, ki jim je treba omo-
gočiti prehod, pretoku vodotoka, višinski razliki, konstrukciji pregra-
de, konfiguraciji terena in številnim drugim. Projektant pri zasnovi 
upošteva predhodno izdelane študije, med katerimi je zelo pomem-
bna ihtiološka, ki na osnovi ugotovljenega stanja vodotoka določi, 
katerim vrstam rib je treba prehod prvenstveno prilagoditi. Na os-
novi teh podatkov se določi pogoje v prehodu, ki omogočajo orga-
nizmom nemoteno selitev (npr. količina, hitrost in globina vode), 
pa tudi morebitne druge ureditve (počivališča, drstišča, tolmune). 
Prav tako se pri načrtovanju upošteva primere dobre prakse in iz-
kušnje na podobnih objektih, zlasti pa uspešnost predhodno izve-
denih prehodov na istem vodotoku. Zato so pri načrtovanju preho-
dov zelo pomembne ugotovitve opazovanj delovanja že izvedenih 
objektov, na osnovi katerih se ugotovi, katere rešitve so učinkovite in 
katere niso. Na osnovi opazovanj se določijo tudi morebiti potrebni 
dodatni ukrepi tako za izboljšanje delovanje prehoda, kot tudi drugi 
ukrepi za vzdrževanje staleža organizmov v vodotoku, npr. izvedba 
dodatnih ureditev vzdolž vodotoka, vlaganje rib in drugi.

PETAR DIMITROVSKI,
 predsednik Ribiške družine Brežice: 

Tako dobre ribje steze – pa sem jih 
že kar nekaj videl –, kot je na HE 
Brežice, ni v Sloveniji in je lahko 
vsem ostalim za vzor. Pred izgrad-
njo akumulacijskega bazena je bil 
ta del ob Savi popolnoma neoblju-
den. S tem posegom je nastal bre-
žiški 'korzo', ribiči pa smo pridobili 
ogromno vodno površino, na ka-
teri bomo lahko v prihodnosti pri-
rejali velika tekmovanja oz. sre-
čanja ribičev tako na evropskem 

kot svetovnem nivoju – načrtujemo, da bi čez dve leti že priredili 
eno večje ribiško tekmovanje, kot je svetovno prvenstvo v športnem 
ribolovu, kar pomeni, da bi v Brežice za deset dni prišlo nekje 500 lju-
di, kar se bo zagotovo poznalo tudi skozi finančni vidik. V RD Breži-
ce se je po izgradnji brežiške HE članstvo povečalo (trenutno ima-
mo približno 350 članov), tudi odzivi ribičev so nadvse pozitivni. V 
akumulacijskem jezeru je presenetljivo velika količina rib, Sava da-
nes ne smrdi več, prijetna je za ribolov, ne obešajo se ti neke druge 
stvari na trnek. Velika vodna površina pomeni večjo kapaciteto rib, 
zdaj imamo lahko ribiči vse pod nadzorom, v prihodnosti pa bo 
ribjega življa še več. Prepričan sem tudi, da bo prišlo do spremembe 
ribjih vrst, seveda avtohtonih, ne tujerodnih, kar bo samo še izbolj-
šalo situacijo. Opravljali smo že izlov zaradi remonta NEK in ugoto-
vili, da je ribja steza pri HE Brežice zelo funkcionalna. Za tako dobro 
narejeno ribjo stezo, ki omogoča ribiška tekmovanja na najvišjem 
nivoju, se zahvaljujemo projektantu in drugim, ki so to omogočili.

Zračni posnetek HE Brežice, kjer je na desni strani lepo vidna ribja steza.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

MURI (19082Š) 
je prijazen in igriv muc, star ok-
rog enega leta in kastriran. išče 
prijazen dom, kjer bo postal del 
družine. 

OZI (19083P) 
je čudovit samček atraktivne 
barve, prijazen, z odličnim zna-
čajem,  star je približno eno leto 
in je srednje rasti. Je primeren 
za družine, išče prijazen in va-
ren dom.

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

V občini Brežice je, na podla-
gi podatkov iz registra pridelo-
valcev grozdja in vina, ki ga vo-
dijo pri UE Brežice, posajenih 
192.085 trsov rumenega plavca, 
ki se uvršča na četrto mestu 
med vsemi sortami na območju 
občine Brežice (6,39 %). 

S projektno nalogo za izvedbo 
raziskave rumenega plavca se 
bo preverilo predvidevanje, ali 
ima rumeni plavec višje vred-
nosti hidroksi-cimetnih kislin, ki 
so naravni antioksidant, ter iz-
vedla primerjavo vsebnosti le-
-teh z drugimi sortami. Nadalje 
se bo v okviru raziskave določil 
najbolj primeren čas trgatve in 
specifičnost arom, zato bo izve-
dena primerjalna analiza aroma-
tike rumenega plavca. 

Na osnovi genetske analize bo 
raziskava določila starše te sor-
te in njen izvor. S tem želi Ob-
čina raziskati tudi izvor imena 

Občina Brežice obvešča, da bodo na spletni 
strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki 

RAZPISI objavljeni naslednji javni razpisi:

1. Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokrovitelj-
stva v letu 2019
• Rok za oddajo prijav za vse dogodke, ki so že bili izve-

deni v letu 2019 in za tiste dogodke, bodo v juniju in 
juliju, je 20. 6. 2019.

• Rok za oddajo prijav za ostale dogodke je do 20. v me-
secu za dogodke v naslednjem mesecu.

2. Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov in motori-
stičnih tekmovanj v letu 2019
• Rok za oddajo prijav je 20. 6. 2019.

3. Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven 
mesta Brežice v letu 2019 
• Rok za oddajo prijav je 20. 6. 2019.

4. Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in 
domoljubnih organizacij v letu 2019
• Rok za oddajo prijav je 20. 6. 2019.

5. Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih do-
godkih v letu 2019 
• Rok za oddajo prijav je skozi celo leto 2019.

Občina Brežice vsako leto v proračunu zagotavlja sredstva za grad-
njo pločnikov in za ostale ukrepe, s katerim skrbi za izboljšanje pro-
metne varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej pešcev. 
Občina je oktobra 2018 pričela z izvedbo pločnika ob Cesti bratov 
Cerjakov, in sicer ob državni cesti R1-220 Krško–Brežice na obreme-
njenem odseku med železniško postajo Brežice in železniškim pre-
hodom pred Gornjim Lenartom. 

Vrednost gradbenih del investicije znaša cca 379.000 evrov in za-
jema izvedbo pločnika z rešitvami odvodnjavanja in pripadajočo in-
frastrukturo ter javno razsvetljavo v dolžini 500 m. Dela izvaja v po-
stopku javnega naročanja izbrani ponudnik – podjetje KOP Brežice 
d.d. Dela so se pričela oktobra 2018, zaključek del je načrtovan ko-
nec maja 2019, v mesecu juniju oz. juliju pa sledi še prevzem del.

Rumeni plavec in pišeška marelica – 
avtohtoni sorti, ki si zaslužita večjo pozornost
Letošnji proračun Občine Brežice prinaša med novimi nalogami na področju kmetijstva tudi začetek raziskovalnih ak-
tivnosti za avtohtoni sorti sadja – rumeni plavec in pišeško marelico. Ti dve prepoznani avtohtoni sorti si kot lokalni 
posebnosti zaslužita vidnejše mesto v lokalnem okolju in tudi širše. Občina Brežice bo s tem uresničila pobude, ki so 
jih nanjo naslovili neposredno posamezni pridelovalci, podprli pa so jih tudi predstavniki Odbora za kmetijstvo in ra-
zvoj podeželja ter člani Občinskega sveta Občine Brežice. 

plavec, ki morda izhaja iz izvora 
staršev, kjer naj bi bil eden rde-
če sorte, kar naj bi se odražalo 
tudi v občasnem in izjemno red-
kem pojavu rdečega grozda na 
trsu rumenega plavca. Raziska-
va bo vključila določene kemič-
ne analize vin, zlasti kislin sorte 
rumeni plavec, v smeri utemelji-
tve sorte kot ene primernejših v 
kombinaciji z drugimi sortami za 
pridelavo penečih vin. Sorta ru-
meni plavec se odraža po višji ki-
slini in kot takšna zahteva poseb-
no tehnologijo za pridelavo vina 
rumeni plavec kot sortnega, ki 
ga trenutno v tej obliki skoraj ni. 

Celostna kulinarična ponud-
ba vključuje poleg vin še izbra-
ne lokalno pridelano proizvode, 
kjer želimo predvsem izpostavi-
ti kombinacijo rumenega plavca 
in dobrot iz avtohtone pasme kr-
ško poljskega prašiča. Raziskavo 
želi Občina zaključiti s klonsko 
selekcijo rumenega plavca ter 

s tem vzpostaviti pogoje za ka-
kovostne cepljenke, ki bodo 
pridelane v lokalnem okolju iz 
lokalnih matičnih vinogradov. 
Raziskava se bo predvidoma v 
naslednjem letu zaključila z iz-
dajo monografije o rumenem 
plavcu s podrobnim opisom, 
zgodovinskimi viri in najnovej-
šimi dognanji, pridobljenimi na 
podlagi raziskave.

Vzporedno bo Občina pristo-
pili tudi k izvedbi raziskave še 
ene avtohtone vrste - pišeške 
marelice. V sklopu te raziska-
ve želi Občina popisati obstoje-
ča drevesa sorte pišeške mare-
lice in določiti podlage, še zlasti 
pri starejših drevesih, pri kate-
rih je očitno dosežena kompati-
bilnost med podlago in cepičem, 
kar je pri marelicah največji pro-
blem, ki ima za posledico propa-
danja dreves. Občina Brežice bo 

nadaljevala z aktivnostmi za zaš-
čito sorte pišeška marelica, je-
dro raziskave pa bo usmerjeno 
v določitev najustreznejših pod-
lag, pri katerih je najmanjši de-
lež apopleksije oz. kapi pišeške 
marelice. 

V izvedbo obeh raziskav bodo 
vključeni lokalni prideloval-
ci in njihove izkušnje tako pri 
gojitvi rumenega plavca kot pi-
šeške marelice na najrazličnej-
ših podlagah. Z izvedenimi raz-
iskavami in doseženimi rezultati 
želi Občina definirati pogoje, s 
katerimi bodo pridelovalcem 
v občini omogočena najboljša 
izhodišča za pridelavo tako ru-
menega plavca kot pišeške ma-
relice. Istočasno želi Občina obe 
sorti tesno vpeti v promocijo lo-
kalne turistične ponudbe ter do-
seči njihovo širšo slovensko pre-
poznavnost.

PIŠEŠKA MARELICA
Ime je dobila po vasi Pišece blizu Bre-
žic, kjer skoraj ni bilo kmetije, ki ne 
bi imela vsaj nekaj dreves tega sade-
ža. Plodovi so odličnega kislo-sladke-
ga okusa in zelo aromatični. Pišeška 
marelica je zamolklo oranžne barve, 
na strani, kjer jo obseva sonce, pa 
se obarva rdeče. Odlična je za svežo 
uporabo in za predelavo v marme-
lado. Žal se je v zadnjem desetletju 
število dreves zaradi bolezni močno 
zmanjšalo. (Foto: Marija Podgoršek)

RUMENI PLAVEC
Rumeni plavec velja za avtohtono 
vinsko sorto Bizeljsko-sremiškega vi-
norodnega okoliša in je sestavni del 
vseh mešanih vin v okolišu. O njem 
je leta 1844 pisal že Matija Vertovec: 
»Terta, vredna, de bi jo povsod nasa-
dili; dá silno dobro grozdje in pa vino 
zdravo in obstoječe, rumeno ko čisto 
zlato. Tudi rodovitna je močno.« In 
ravno rodovitnost jo je skoraj ugo-
nobila, saj so jo vinogradniki preveč-
krat zlorabljali, zaradi česar je dobila 
sloves masovne, manj kakovostne sorte. Zadnja leta zopet dobiva 
na veljavi, saj ob manjši obremenitvi in primerni tehnologiji dose-
že tudi vrhunsko kakovost. (Foto: Roman Matjašič)

Potek gradnje pločnika Šentlenart

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam in občanom 

občine Krško!

Naj bo praznik priložnost za več druženja in 
pogovorov. Iskreno čestitam vsem izjemnim 
posameznikom in organizacijam, ki boste v 
znak zahvale za prispevek pri ustvarjanju vaše 
skupnosti prejeli priznanja, plakete in znake. 

Želim vam mnogo uspehov tudi v prihodnje, 
hkrati se vam zahvaljujem za sodelovanje v 
okviru naše skupne regije Posavje.

Vse lepo in dobro ob vašem prazniku!
Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

w w w . b r e z i c e . s i
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Urejenost javnih površin, skrb za ozelenitev mesta in hortikultur-
na ureditev pomembno vplivajo na kakovost življenja občanov, 
hkrati pa veliko prispevajo k ustvarjanju dobrih vtisov obiskoval-
cev. Pomladni čas je najbolj primeren za izvajanje večjih posegov, 
kot so zasaditve novih dreves in drugih rastlin, obrezovanje vej, 
košnja travnatih površin in podobno.

V lanskem in letošnjem letu je bilo v mestu Sevnica zasajenih okoli 
140 mladih dreves. Najobsežnejšo zasaditev predstavlja lipov dre-
vored, ki je bil zasajen letos v sevniškem parku ob Savi. Zasadi-
tev večjega števila medovitih rastlin, kamor sodijo tudi lipe, ni po-
membna zgolj z vidika lepše in bolj urejene okolice, temveč tudi 
zaradi pomembne vloge, ki jo imajo te rastline pri ohranjanju po-
pulacije čebel. Parkirišče ob bazenu Sevnica po novem krasijo še 
mlade breze. Občinski park je olepšan z dvema novima platanama 
in lipo. Lipa je bila zasajena ob prav posebni priložnosti, praznova-
nju 150. obletnice slovenskega tabora v Sevnici, v znak pozornosti 
predsedniku države Borutu Pahorju ob njegovem obisku slovesno-
sti. Prejšnji teden so splošno stanje in zdravje dreves v mestu Sev-
nica ocenili strokovnjaki z ljubljanskega Gozdarskega inštituta, pri 
čemer je bilo splošno stanje in zdravje dreves ocenjeno kot dob-
ro. Sodelovanje občine z različnimi strokovnjaki pri zasaditvah se 
je tako izkazalo za uspešno.

Občina Sevnica se zaveda pomena zelenih javnih površin in življenja 
v sožitju z naravo, zato bo tudi v prihodnje skladno z zmožnostmi 
stremela k čim večjemu številu novo zasajenih dreves in medovi-
tih rastlin na javnih površinah na območju celotne občine. Urejanje 
zelenic poteka skladno z načrti, kljub temu, da je nestanovitno vre-
me v mesecu maju redna vzdrževalna dela nekoliko otežilo. Uredi-
tev naravnih prostorov je predvidena za celotno območje občine, 
pri čemer občina aktivno sodeluje s krajevnimi skupnostmi in se 
odziva na njihove pobude. Tak je med drugim tudi primer dobrega 
sodelovanja med občino in krajevno skupnostjo Krmelj. S središču 
Krmelja je bil urejen park, ki z urejeno podobo predstavlja prostor 
za druženje krajanov. Usklajeno je tudi nadaljnje vzdrževanje parka.

Urejene javne površine so zagotovo velika spodbuda tudi vsem lastni-
kom zasebnih površin, da jih urejajo sebi in kraju v ponos. Tako je ne 
glede na lastništvo zemljišč vedno poskrbljeno za lep videz kraja in 
urejeno okolje. Pri urejanju tako javnih kot zasebnih površin nasta-
jajo odpadki, ki jih ni mogoče odlagati v zabojnike doma ali na eko-
loških otokih, za kar je na voljo Zbirni center za odpadke v Sevnici.

Občina Sevnica z državnim prvakom 
tekmovanja Kaj veš o prometu
Občinski prvak Maj Starič iz Osnovne šole Blanca postal državni prvak na tekmovanju "Kaj veš o prometu". 

Tekmovanje »Kaj veš o prome-
tu« spodbuja osnovnošolce k 
učenju prometnih pravil, pravil-
ne vožnje v prometu  in razvija-
nju voznih spretnosti s kolesom. 
Tekmovanja vsako leto organi-
zirajo občine na regijski ravni, 

najboljše uvrščeni šolarji pa se 
pomerijo tudi na državnem tek-
movanju. 

Na letošnjem 51. občinskem ozi-
roma kvalifikacijskem tekmova-
nju »Kaj veš o prometu«, ki sta 
ga organizirali Občina Sevnica in 
Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu občine Sevnica 
v sodelovanju z osnovnimi šo-
lami, Policijsko postajo Sevnica 
ter Avtošolo Prah Sevnica, je so-
delovalo 24 učencev iz regijskih 
osnovnih šol. Tekmovanje je go-
stila Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica, potekalo pa je 20. maja. 

Po skupinskem seštevku točk se 
je na prvo mesto uvrstila Osnov-
na šola Blanca, na drugo Osnov-
na šola Milana Majcna Šentjanž, 
tretje mesto je zasedla Osnovna 

šola Sava Kladnika Sevnica. Med 
posamezniki so se najbolje od-
rezali Maj Starič iz Osnovne šole 
Blanca (1. mesto), Maj Zamida iz 
Osnovne šole Krmelj (2. mesto) 
in Sani Abram iz Osnovne šole 
Blanca (3. mesto). 

Maj Starič je sevniško občino za-
stopal na državnem tekmovanju 
25. maja v Mislinji, pod mentor-
stvom Majde Stopar. Med vsemi 
udeleženci je pokazal največ zna-
nja in spretnosti ter tako postal 
državni prvak. Iskrene čestitke.
� Foto:�Občina�Sevnica

Državni� prvak� Maj� Starič� z�
mentorico�Majdo�Stopar

Utrinek�z�občinskega�tekmovanja

O pomenu čebel za naravo in človeštvo
20. maja na pobudo slovenskih čebelarjev obeležujemo svetovni dan čebel z namenom krepitve informiranja o njiho-
vem pomenu za naravo in človeštvo.

Občina Sevnica skozi vse leto z 
različnimi aktivnostmi deluje v 
korist čebel in čebelarstva: iz-
vaja trajnostne okoljske ukre-
pe, skrbi za ustrezne krajinske 
ureditve in zasaditve medovitih 
rastlin, nudi podporo promociji 
izdelkov in lokalno pridelani hra-
ni, ozavešča občane, izvaja razne 
izobraževalne vsebine, omogoča 
delovanje sevniške tržnice s stal-
no prisotnostjo lokalno pridela-
nega medu.

Eden od aktualnih projektov z 
močnim poudarkom na pome-
nu čebel za naravo je tudi pro-
jekt »Trajnostni razvoj Lisce za 
zdravo Posavje«, v okviru kate-
rega je Občina Sevnica pod sev-
niškim gradom postavila nov 
čebelnjak. V sklopu aktivnosti 
projekta je občina v sredo, 22. 
maja, pripravila dogodek z izo-
braževalno vsebino in spoznava-
njem pomena čebel, čebelarstva 
in nove pridobitve, čebelnjaka.
Sevniški grad so tako v okvi-
ru tega dne obiskali tretješolci 
sevniške osnovne šole. Pozdra-
vil jih je župan Srečko Ocvirk, ki 
je izpostavil povezano ponudbo 
gradu, grajske okolice in grajske-
ga parka kot odličnega prosto-

ra tako za učenje o naravoslovju 
kot za preživljanje prostega časa.
Otroke so pozdravili tudi vsi, ki 
so se naravoslovnemu dnevu 
pridružili, da bi učencem prib-
ližali pomen čebel; Nevenka 
Strnad iz Čebelarskega društva 

Sevnica, naravovarstvenik Du-
šan Klenovšek ter Marija Imperl 
in Alojz Guček, ki sta otrokom 
predstavila gozdno učno pot. 
Sledilo je naravoslovno razisko-
vanje okolice in ogled čebelnja-
ka.� Foto:�Občina�Sevnica

Brežiška izpostava Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in reše-
vanje je skupaj z Občino Sevnica 
in Območnim združenjem Rde-
čega križa Sevnica minulo soboto 
v Krmelju organizirala posavsko 
regijsko preverjanje usposoblje-
nosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa. Prever-
janje je potekalo na štirih de-
lovnih mestih v okolici Osnovne 
šole Krmelj, kjer so člani ekip nu-
dili prvo pomoč poškodovanim 
ob različnih situacijah.
Na že 25. posavskem tekmova-
nju je prvo mesto osvojila ekipa 
NEK Krško, drugo mesto ekipa 
Gasilske zveze Sevnica 1, tretje 
mesto pa so si razdelile tri eki-

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči v Krmelju

pe, in sicer OZRK Sevnica 1 in 2 
ter ekipa Gasilske zveze Sevnica 
2. Sočasno je potekalo tudi 17. 
regijsko preverjanje ekip za regi-
jo Zasavje, tako da je v soboto 
v Krmelju sodelovalo kar deset 
ekip. Iskrene čestitke vsem so-

delujočim.
Hkrati s tekmovanjem je bila iz-
vedena predstavitev dejavnosti 
različnih služb, ki se vključujejo 
v sistem varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Sodelovali 
so: Prostovoljno gasilsko društvo 

Sevnica, Ekipa potapljačev PGD 
Sevnica, Zdravstveni dom Sevni-
ca, Planinsko društvo Lisca Sev-
nica, Policijska postaja Sevnica, 
Kinološko društvo Zagorje, eno-
ta reševalnih psov, Radioklub Tr-
bovlje Skupina ARON za Zasav-
je in Posavje, Slovenska vojska in 
Uprava za obrambo Novo mesto.
Dogodka so se med drugimi go-
sti udeležili tudi generalni direk-
tor Uprave Republike Sloveni-
je za zaščito in reševanje Darko 
But, generalna sekretarka Rde-
čega križa Slovenije Cvetka To-
min, podpredsednica Rdečega 
križa Slovenije Belinda Ladiha 
in župan Občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk.

Predstavitev�ekip�(Foto:�Ivan�Poplas�/�Žan�Meke)

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Krško.

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku vam namenjamo tudi iz 
občine Sevnica. Občinski praznik je praznik skupnosti, sodelovanja in 
povezanosti. Naj vaši dnevi praznovanja tečejo v duhu teh vrednot, 

ki so blizu vsem Posavkam in Posavcem. 
Ob tej priložnosti vam čestitamo za uspešno delo in vam želimo še 

veliko uspehov na vseh poteh, še posebne čestitke pa izrekamo tudi 
vsem prejemnikom občinskih priznanj. 

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, s sodelavci

Pomladno urejanje javnih površin



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 11, četrtek, 30. 5. 201914 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Kr
šk

o

Predstavitev namere izgradnje suhega 
skladišča za izrabljeno gorivo na območju NEK
V okviru programa nadgradnje varnosti Nuklearne elektrarne Krško želijo v NEK izvesti nadgradnjo skladiščenja izrab-
ljenega goriva, in sicer z izgradnjo suhega skladišča, ki naj bi ga zgradili do leta 2021. Z vidika varnosti je ta način skla-
diščenja v svetu priznan kot najboljša tehnična rešitev. 
Za izvedbo tega projekta je pot-
rebno spremeniti veljavni pro-
storsko izvedbeni akt - uredit-
veni načrt Nuklearne elektrarne 
Krško. Umestitev suhega skladi-
šča je ureditev državnega pome-
na, zato je Občina Krško, na pod-
lagi dogovora z ministrstvom za 
okolje in prostor, prevzela vlo-
go pripravljavca prostorskega 
akta, saj gre za prostorsko uredi-
tev skupnega pomena – tako dr-
žavnega kot lokalnega. Postopek 
priprave sprememb in dopolni-
tev predmetnega ureditvene-
ga načrta po Zakonu o ureja-
nju prostora (ZUreP-2) še pred 
začetkom izdelave predvideva 
vključevanje udeležencev ureja-
nja prostora (zainteresirana jav-
nost, nosilci urejanja prostora in 
drugi udeleženci), zato so pred-
stavniki Občine Krško kot prip-
ravljavec prostorskega akta, Nu-
klearne elektrarne Krško kot 
investitorja in načrtovalca pod-
jetja Savaprojekt 16. maja v Kul-
turnem domu Krško predstavili 
namero o izgradnji suhega skla-
dišča za izrabljeno gorivo na ob-
močju NEK.

Kot je uvodoma pojasnil žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko, je interes lokalne skup-

nosti predvsem ta, da bo z na-
črtovano naložbo, ki je del var-
nostne nadgradnje in bo sledila 
mednarodno priznani praksi, bi-
stveno povečana jedrska var-
nost. Zato je Občina Krško z Mi-
nistrstvom za okolje in prostor 
podpisala dogovor, da prevzema 
vlogo pripravljavca prostorskega 
akta, saj gre za ureditev državne-
ga pomena na območju NEK. Kot 
je še dodal župan, je občina po-
doben postopek vodila tudi v 
primeru prostorske umestitve 
novih plinskih blokov v Termo-
elektrarni Brestanica pred ne-
kaj leti, tako da ne gre za prvi 
tak primer. Na ta način je občina 
vseskozi udeležena v postopkih 
umeščanja in igra aktivno vlogo.
Predsednik uprave NEK Stane 
Rožman je poudaril, da odgo-

vorno upravljanje in profesio-
nalna etika nalagata, da v NEK 
izvajajo politiko stalnega razvoja 
ter nadgrajujejo procese in opre-
mo. Posodobitve prinašajo pozi-
tivne učinke tudi za širšo družbe-
no skupnost. Janko Cerjak, vodja 
projektnih sprememb v NEK, je 
ob predstavitvi tehnologije suhe-
ga skladiščenja izrabljenega go-
riva poudaril, da je za razliko od 
dosedanjega skladiščenja v baze-
nu, kjer sta za delovanje potreb-
ni voda in električna energija, pri 
suhem skladiščenju zagotovlje-
no pasivno hlajenje s prostim 
pretokom zraka brez delujočih 
hladilnih sistemov. Robustni za-
bojniki pa zagotavljajo visoko ra-
ven varnosti za delavce in okolje 
od prestavitve iz bazena v zaboj-
nike, med transportom v načr-

tovano novo zgradbo in ves čas 
skladiščenja tudi v primeru izre-
dnih naravnih dogodkov, kot so 
npr. ekstremni potresi, ekstre-
mne poplave, padec letala. 

Mitja Kožar, vodja oddelka za 
urejanje prostora in varstvo oko-
lja na Občini Krško, je predstavil 
postopek priprave sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta 
(SDUN). Ureditveni načrt NEK 
iz leta 1987, ki je bil dopolnjen 
v letu 1997, namreč ne predvi-
deva umeščanja objekta suhe-
ga skladišča izrabljenega goriva. 
V postopku so po novem zako-
nu zainteresirana javnost, nosilci 
urejanja prostora in drugi udele-
ženci vključeni že v samem za-
četku oziroma izhodiščih. Sle-
dil bo sklep o pripravi izdelave 
sprememb in dopolnitev ure-
ditvenega načrta (SDUN) NEK, 
nato objava osnutka dokumen-
ta, javna objava in javna razgrni-
tev, ko bo zopet vključena zain-
teresirana javnost z možnostjo 
podajanja pripomb in predlogov 
na razgrnjeno gradivo. V nasled-
nji fazi sledi priprava predloga 
SDUN, v zadnji pa potrditev do-
kumenta s strani ministrstva in 
sprejem s strani Občinskega sve-
ta Občine Krško.

Namenu predali novo atletsko stezo 
pri OŠ Leskovec pri Krškem

Pri OŠ Leskovec pri Krškem je Občina Krško zaključila z obnovo atlet-
ske steze v skupni vrednosti nekaj manj kot 150.000 evrov, pri če-
mer so pridobili 43.000 sofinancerskih sredstev na razpisu mini-
strstva. Novo, večjo stezo z notranjim krogom 200 metrov sta 11.  
maja uradno namenu predali podžupanja občine Krško Ana Somrak 
in ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem Jožica Repše. Kot je ob tem 
pojasnila podžupanja, nova steza po obnovi zadostuje kriterijem za 
šolske steze, saj stara ni bila več primerna za izvedbo šolskih špor-
tnih programov. Hkrati je urejeno tudi metališče za kroglo ter pros-
tor za skok v daljino in sprinterski del steze v dolžini 100 metrov. Za 
naložbo je Občina Krško pridobila 43.000 evrov na razpisu ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport, dela pa so potekala od ok-
tobra lani do konca prejšnjega leta, v spomladanskem času je bilo 
potrebno urediti še označbe.

Aktivnosti v okviru projekta Povezani s Savo
Namen operacije je razširiti ri-
bolovno, športno, rekreativno 
in turistično ponudbo, ki je dos-
topna najširšem krogu socialnih 
skupin v območje neposredno 
ob Savi, s ciljem povečanja lo-
kalne oskrbe s svežimi sladko-
vodnimi ribami in diverzifikacijo 
dejavnosti v turizem. S poveča-
njem privlačnosti prostora se bo 
povečala uspešnost množičnej-
šega izvajanja ribolova. To po-
sledično privablja več ljudi, ki 
se seznanijo z možnostmi aktiv-
nega oddiha, ki jih ponuja bli-
žnja okolica. V okviru operacije 
bo izvedena zasnova programa 
usposabljanja mladih ribičev. V 
nadaljevanju se bodo pričela na 
podlagi tega izvajati usposablja-
nja mladih ribičev in vseh osta-
lih ljubiteljev narave s praktični-
mi nasveti humanega ribolova in 
pomembnosti ohranjanja ribje-
ga življa. Lokalni gostinski ponu-
dniki ob tem pridobijo možnost 
izvedbe privlačnejših kulinarič-
nih dogodkov blizu vode in s tem 
povečujejo število obiskovalcev. 

RAZISKAVE IN IZOBRAŽEVA-
NJE NA PODROČJU SLADKO-
VODNEGA RIBIŠTVA IN GOJE-
NJA RIB V POSAVJU
V prvi fazi projekta je partner 
CPT Krško izvedel predvsem raz-
iskovalno in izobraževalno delo 

na področju sladkovodnega ri-
bištva in gojenja rib v Posavju. 
Z vidika gastronomske ponudbe 
regije so bili v raziskavo vključe-
ni nekateri gostinci, potekala je 
analiza njihove ponudbe ribjih 
jedi iz rečnih rib v Posavju. Vse-
kakor so se tukaj pokazale doda-
tne priložnosti povezovanja go-
stinskih ponudnikov z ribogojci, 
kot tudi z ribiškimi družinami ter 
vključevanje pestrejše ponudbe 
rib na krožniku.

V sklopu izobraževanja gostin-
skih ponudnikov ob Savi je v go-
stilni Pečnik potekala tudi ku-
linarična delavnica na temo 
priprave sladkovodnih rib z na-
menom širšega razvoja ribje ku-
linarike ter razvoja novega turi-
stičnega produkta v povezavi z 
ribištvom in kulinariko. 

Kreirala sta jo Damjan Wallner 
(Akval d.o.o), ki je prikazal ra-
zvoj kulinarike rečnih rib, in Su-
zana Pavlič, Ribogojstvo Pavlič, 
ki je predstavila razvoj turistične-
ga produkta iz ribištva in kulinari-
ke. Drugi del srečanja je zajemal 
praktično kulinarično delavnico 
priprave toplo pripravljenih jedi 
iz rečnih rib, kot so krap, postrv 
in sulec.

Delavnica je zajemala tako prak-
tični prikaz priprave jedi kot tudi 
okušanje pripravljenih ribjih jedi. 
Med drugim so okušali: paté di-
mljene postrvi v ovoju pistacije 
s hruškovo kremo in hrenovimi 
perlami; krapove raviole s čema-
ževo kremo, mlečno peno in tro-
benticami; poširan file postrvi na 
sotiranih špargljih z regratom, ti-
mijanovo jajčno omako in kruho-
vimi ocvirki; file sulca z zeliščno 
skorjico na julienne zelenjavi z 
lečo in grahovem pireju. Delav-
nice se je udeležilo devet kuhar-
jev iz Posavja.

Z namenom predstavitve novih 
vsebin in opreme ob Savi je po-
tekalo tudi srečanje z različnimi 
ponudniki in akterji na področju 
turizma ob Savi (gostišča, nasta-
nitve, upravljavci naravne in kul-
turne dediščine, športne sto-
ritve). Vsi novi produkti bodo 

celostno zaokrožili ponudbo ob 
Savi in s tem privabili več obi-
skovalcev.

DELAVNICE RIBOLOV V 
SLADKIH VODAH
Za posavske ribiče oz. ljubite-
lje ribolova in ribištva so v okvi-
ru projekta Povezani s Savo med 
10. in 18. majem v prostorih 
Občine Krško potekali seminar-
ji z naslovom »Ribolov na slad-
kih vodah (s poudarkom na ribo-
lovu na reki Savi)«, ki jih je vodil 
Mohor Slatner iz Ribiške druži-
ne Brežice. Ribiči so se seznani-
li z zgodovino sladkovodnega ri-
bištva, normativno urejenostjo 
slovenskega ribištva (zakonoda-
jo), ribiškem upravljanju in orga-
nizaciji v ribištvu, ekologiji vod, 
biologiji rib, gojitvi sladkovod-
nih rib, spoznali lovne in nelov-
ne ribje vrste v Savi, ribolovno 
opremo in tehnike ribolova v ce-
linskih vodah ipd. Seminarja so 
se udeležili ribiči ribiških družin 
iz Brežic, Brestanica-Krško, Sev-
nica in Radeče. 

DAN ODPRTIH VRAT RIBIŠKE 
DRUŽINE BRESTANICA – 
KRŠKO
Prijetno okolje ribnikov Mačk-
ovci v Brestanici je v sobotnem 
dopoldnevu, 18. maja 2019, pri-
vabilo številne ljubitelje narave. 

Člani Ribiške družine Brestani-
ca – Krško smo v okviru projek-
ta Povezani s Savo odprli vrata 
Ribiškega doma, kjer so obisko-
valci ob predstavitvi delovanja 
društva lahko iz bogate zbirke li-
terature s področja ribištva od-
prli tudi kakšno knjigo. Razstava 
trofejnih rib in številnih poka-
lov, ki so jih tekmovalci zbrali v 
več kot 70-tih letih delovanja 

društva, pa potrjuje našo tek-
movalno dejavnost. Posebej ži-
vahno je bilo ob ribniku, kjer so 
se ribiči predstavili s prikazom 
različnih tehnik ribolova in pra-
vilnim ravnanjem z ujetimi riba-
mi. Zaključili smo z okušanjem 
odlično pripravljenih sladkovo-
dnih rib. 

� RD�Brestanica�–�Krško

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, direktor družbe Slovenske 
železnice - Infrastruktura Matjaž Kranjc in predsednica KS mesta Kr-
ško mag. Nataša Šerbec (na fotografiji) so 27. maja namenu preda-
li nov nadhod nad železniško progo v Krškem, za katerega je Občina 
Krško namenila nekaj več kot 180.000 evrov. Nadhod nad železniško 
progo v Krškem je v letu 1957 postavila tovarna celuloze in papirja, 
v 2015 je občina s ciljem obnove nadhod od družbe Vipap odkupila. 
Železni nadhod je bil dotrajan in nevaren, zato so se odločili za od-
stranitev celotne konstrukcije in izdelavo nove. Slovenske železnice 
in Občina Krško sta v letošnjem letu našla skupno rešitev za postavi-
tev novega nadhoda, ki bo omogočil varen prehod preko železniške 
proge. Nov nadhod oz. jekleno konstrukcijo višine osem, širine 4,3 
ter dolžine 41 metrov je izvajalec Willy Stadler postavil konec aprila. 
Pri končni realizaciji projekta so sodelovali tudi predstavniki Sloven-
skih železnic, ki so prevzeli inženiring izvedbe projekta. Kratek pro-
gram ob dogodku sta pripravila dijaka Šolskega centra Krško- Sevnica.

Nov nadhod nad železniško progo predali namenu
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Drage občanke, 
cenjeni občani,
junij je naš mesec, naš 
praznični čas. In razlogov za 
praznovanje je veliko. 

Tako ali drugače smo v pre-
teklem letu opozorili nase 
kot skupnost, ki je prodor-
na, razvojno naravnana, 
ustvarjalna in inovativna. Ki 
želi sodelovati ter prispeva-
ti k razvoju lokalne in širše 
posavske regije kot tudi dr-
žave. Vsega tega brez vaše-
ga sodelovanja zagotovo ne 
bi dosegli.

Sledili smo uravnotežene-
mu razvoju, tako na podro-
čju šolstva z obnovo osnov-
nih šol in vrtcev, naredili več 
ključnih korakov na poti do 
izgradnje nove osrednje knji-
žnice, obnovili enega večjih 
kulturnih biserov v Sloveniji 
– Hočevarjev mavzolej, zgra-
dili stanovanja za mlade dru-
žine, s pilotnim slovenskim 
projektom MOST pa zače-
li s celovito oskrbo starejših 
občank in občanov. Obnav-
ljali smo številne občinske 
pa tudi državne ceste, med 
katerimi moram izpostaviti 
tretji most in izgradnjo ob-
voznice, ki bo v celoti zaklju-
čena konec letošnjega leta. Z 
izgradnjo novega poslovilne-
ga objekta na pokopališču v 
Krškem nam na tem podro-
čju ostane le še nov poslovil-
ni objekt v Stranjah.

Ob zagotavljanju infrastruk-
turnih pogojev za kakovo-
stno življenje v naši lokal-
ni skupnosti smo znatna 
sredstva namenili tudi različ-

nim programom. Preko raz-
pisov smo namenili sredstva 
za razvoj malega gospodar-
stva in podjetništva, kmetij-
stva, za številne kulturne in 
športne programe. 

Vsekakor je vedno še veli-
ko možnosti in prostora za 
izboljšave. Na področju šol-
stva in predšolske vzgoje 
bomo nadaljevali z obnova-
mi oz. novogradnjami objek-
tov predšolske vzgoje oz. šol 
– na Senovem z gradnjo no-
vega skoraj ničenergijskega 
vrtca, na Zdolah nadaljeva-
li z gradnjo večnamenske-
ga doma, v katerem bo svo-
je prostore imel tudi vrtec. 
Nadaljevali bomo z umešča-
njem novega objekta OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja v staro 
mestno jedro Krškega. V na-
črtu je tudi gradnja nove po-
družnične šole OŠ Leskovec 
pri Krškem v Velikem Pod-
logu z vrtcem. Na področju 
kulture je glavnina aktivno-
sti usmerjena v obnovo in 
gradnjo prizidka Valvasorje-
ve knjižnice Krško. 

Na področju prometne in-
frastrukture je v letošnjem 
letu namenjenih 8, 6 milijo-
na evrov. Predvsem v smeri 
dokončanja krške obvoznice 
ter obnove občinskih in dr-
žavnih cest. Na področju 
gospodarstva smo začeli s 
projektom Podjetniški inku-
bator Krško za start-up pod-
jetja, ki bo prostore imel na 
CKŽ 44 v starem mestnem je-
dru Krškega. Nadaljujemo z 
urejanjem komunalne infra-

strukture ter nadgradnjo ši-
rokopasovnih povezav.

Na področju zaščite in reše-
vanja potekajo aktivnosti za 
začetek širitve in obnove ga-
silskega doma PGE Krško in 
PGD Videm ob Savi. 

Veseli me, da ste se, spošto-
vane občanke in cenjeni ob-
čani, v okviru participativ-
nega proračuna, ki ga prvič 
uvajamo za prihodnje prora-
čunsko leto, odzvali in s šte-
vilnimi predlogi pokazali, da 
želite sodelovati pri razvoju 
naše lokalne skupnosti. 
Kje so še priložnosti in izzi-
vi? Želim si še bolj konstruk-
tivnega sodelovanja z drža-
vo. Tudi Krško je namreč 
enakovreden in enakopra-
ven gradnik slovenske dr-
žave. 

Spoštovani,
iskrene čestitke, še posebej 
pa letošnjim nagrajenkam 
in nagrajencem, … ki zna-
te, hočete, ki vam ni vseeno 
in je bilo vaše delo opaženo. 
Hvala vsem, ki soustvarjate 
praznične dogodke in vsem, 
ki praznujete z nami.

Srečno in vse najboljše, 
Krško.

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

Občina Krško bo na slavnostni akademiji v počastitev občinskega praznika v pe-
tek, 7. junija 2019, podelila priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in po-
memben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Prejemnike visokih priznanj je 
na predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Ob-
činski svet Občine Krško.

Franc Glinšek že vsaj štiride-
set let prispeva k razvoju kra-
jevne skupnosti Podbočje in 

širše lokalne skupnosti. Že v 
mladosti se je vključil v kra-
jevno mladinsko organizaci-
jo, se pridružil gasilcem, bil 
pa je tudi med ustanovnimi 
člani Športnega društva Pod-
bočje, iz katerega se je razvila 
uspešna košarkaška zgodba.
Vrsto let je bil podpredsednik 
Krajevne skupnosti Podbo-
čje in eden temeljev razvoja 
tega dela občine, s somišlje-
niki pa je poskrbel za prepo-
rod Društva vinogradnikov 
Podbočje.
Po osamosvojitvi je aktiv-
no sodeloval pri vzpostavlja-
nju lokalne samouprave po 
novi zakonodaji, na prvih ne-

posrednih volitvah leta 1997 
pa je bil izvoljen v Državni 
svet Republike Slovenije in v 
veliki meri pripomogel k ra-
zvoju občine Krško. 
S prevzemom vodenja Fakul-
tete za energetiko (v ustanav-
ljanju) v Krškem je povezal 
mnoge ljudi in presegel mar-
sikatero oviro, da je fakulte-
ta postala del izobraževalne-
ga sistema v Sloveniji.
Kljub upokojitvi pa Franc 
Glinšek še ni rekel zadnje be-
sede. Zagotovo je v pripravi 
kakšna nova inovacija, poza-
bljena zgodba iz naše kultur-
ne dediščine ali pa vinska sor-
ta, ki bi jo lahko obudil.

Krško je imelo enega najsta-
rejših cehov na Slovenskem - 
Krojaški ceh že v prvi polo-
vici 15. stoletja. Z razvojem 
obrti se je kazala potreba po 
združevanju in povezova-
nju obrtnikov v razne oblike 
in tako je bila v začetku prej-
šnjega stoletja v Krškem usta-
novljena tiskarska zadruga, a 
zametki sedanje organizacije 
obrtnikov in podjetnikov Kr-
škega segajo šele v leto 1969, 
ko je bilo uradno registrirano 
Društvo zasebnih obrtnikov 
in gostincev Krško. Združe-

valo je obrtnike iz Krškega, 
Kostanjevice na Krki, Brežic 
in Sevnice ter bilo z enajstimi 
sorodnimi društvi po Slove-
niji pobudnik za ustanovitev 
Zveze združenj samostojnih 
obrtnikov Slovenije, sedanje 
Obrtno-podjetniške zborni-
ce Slovenije.
Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Krško je re-
levanten in uspešen za-
govornik gospodarstva in 
pomembno prispeva h go-
spodarski rasti občine in 
regije. Z izobraževanji in 

usposabljanji člane zbornice 
seznanja z aktualnimi zako-
nodajnimi informacijami, jim 
svetuje pri delu in poslova-
nju ter razrešuje številne po-
slovne in pravne probleme.
Že vrsto let odlično sodeluje 
z največjim hrvaškim obrtni-
škim združenjem iz Zagreba 
ter s številnimi hrvaškimi in-
stitucijami, s katerimi jim je 
uspelo stkati številne poslov-
ne vezi, tudi »spremeniti« 
predpise na Hrvaškem. Tako 
je postala sinonim in stična 
točka za večino slovenskih 
podjetij, ki vstopajo na hrva-
ški trg.
Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Krško je idej-
ni avtor in nosilec projekta 
Master 5 - modela mojstrske 
šole, ki so ga skupaj z doma-
čimi in tujimi partnerji uspeš-
no prijavili na razpis Evrop-
ske komisije. 
Zbornica ob tem sodeluje še 
pri dveh nacionalnih projek-
tih, namenjenih promociji 
poklicev mladim Podjetna 9ka 
in oživljanju mestnih središč 
Urbana obrt. 

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Franc Glinšek

za velik prispevek pri razvoju Podbočja in širše lokalne skupnosti

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško

ob 50-letnici delovanja in prepoznaven prispevek h gospodarskemu razvoju občine Krško

Ivan Čolak je po študiju elek-
trotehnike na mariborski uni-
verzi leta 1978 prišel v Krško 
kot sodelavec podjetja Đuro 
Đakovič, ki je sodelovalo pri 
gradnji jedrske elektrarne, 
nato pa nadaljevalo pri nje-
nem vzdrževanju. Po stečaju 
matičnega podjetja v začetku 
90-ih let je s še nekaj sodelav-
ci ustanovil družbo Elmont 
in bil imenovan za direktor-
ja podjetja. 

V Krškem si je tako ustvaril 
drugi dom in s svojim dol-
goletnim delom prispeval k 
uspešnemu gospodarskemu 
razvoju družbe in tudi občine 
Krško. Ob tem je pomembno 
zaznamoval družbeni utrip v 
občini, še posebej ko je v tež-
kih časih krškega nogometa 
prevzel predsedovanje No-
gometnega kluba Krško. 
Družba Elmont je danes so-
dobno organizirana, viso-
ko tehnološko opremljena in 
usposobljena gospodarska 
družba, specializirana za iz-
vajanje vseh vrst elektro del 
na kompleksnih in najzah-
tevnejših industrijskih in je-
drskih objektih, predvsem v 
Nuklearni elektrarni Krško.
Elmont je tudi nosilec števil-
nih certifikatov, predvsem za 
zagotavljanje kriterijev kako-
vosti v jedrskih elektrarnah, 
ob tem pa imajo veljavno do-
voljenje za izvajanje sevalne 
dejavnosti, podeljeno s strani 
Uprave RS za jedrsko varnost.

Visoko strokovno uspo-
sobljen kader, ki s svojimi 
osebnimi referencami obvla-
duje vodenje najzahtevnej-
ših projektov, prenaša svoje 
znanje in izkušnje na mlajše 
sodelavce. Ob tem se pogosto 
odzivajo potrebam lokalnega 
okolja, saj z donacijami pri-
spevajo k razvoju šol, vrtcev 
ter številnih društev, ki delu-
jejo na območju občine Krško 
in Posavja. 

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Ivan Čolak & družba ELMONT d.o.o.

za življenjsko delo na področju gospodarstva in več kot 25 let uspešnega poslovanja družbe



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 11, četrtek, 30. 5. 201916 PRILOGA OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

Začetki glasbene poti Anto-
na - Tonija Sotoška segajo v 
otroška leta, ko je kot samo-
uk začel z igranjem harmoni-
ke. Vztrajnost in trud sta ga 
pripeljala do odmevnih uvr-

stitev na mnogih tekmova-
njih, tudi na Zlati harmoni-
ki Ljubečne. Nastopal je kot 
solist na prireditvah v lokal-
nem okolju, v televizijskih 
oddajah, več kot 15 let pa je 
bil tudi harmonikar Folklor-
ne skupine Senovo.
Ker učenje diatonične harmo-
nike v javnih glasbenih šo-
lah takrat še ni bilo mogoče, 
je leta 1993 ustanovil zaseb-
no šolo harmonike. V 25 le-
tih je izšolal več kot devetsto 
harmonikarjev iz celotnega 
Posavja in širše, ti pa so na 
raznih tekmovanjih doma in 
v tujini osvojili več kot tisoč 
nagrad, mnogi pa danes po-
učujejo harmoniko ali igrajo 
v različnih ansamblih. 
V glasbeni karieri je sestavil 

kar nekaj glasbenih sestavov, 
posnel nekaj kaset in zgoš-
čenk z lastnimi skladbami in 
priredbami narodnih pesmi, 
trenutno pa največ nastopa 
s sinovi v družinskem an-
samblu. Je aktiven član Zve-
ze harmonikarjev Slovenije 
ter večkratni član in predse-
dnik strokovnih komisij na 
državnih tekmovanjih har-
monikarjev, v letu 2019 tudi 
na svetovnem prvenstvu har-
monikarjev.
Krškemu, kjer ustvarja in živi 
z družino, je posvetil pesem 
Krško, moje mesto. Ob mno-
gih drugih pa je najbolj po-
nosen na avtorsko skladbo 
Pa kaj zato!, ki je postala hi-
mna oseb z Downovim sin-
dromom. 

Rok Sanda je avtor gledali-
ških del, ki so dosegla odmev-
ne rezultate v slovenskem 
gledališkem prostoru. Že v 
srednješolskih letih je nasto-
pal v gledaliških predstavah, 
ustanovil kulturno društvo 

»Prostor idej, zagona, dela, 
ustvarjanja in napredka« ter 
bil redni sodelavec DKD Svo-
boda Senovo. Izobraževal se 
je v Veliki Britaniji, in sicer 
na področju angleške knji-
ževnosti in kreativnega pisa-
nja. Od 2014 se posveča pi-
sanju scenarijev za filme in 
gledališke predstave s social-
no in zgodovinsko tematiko. 
S kratkim filmom Gastarbei-
ter in istoimensko gledališko 
predstavo se je podal v avtor-
ske vode in vzpostavil teme-
lje dela društva Mali Petelin. 
Z zgodovinsko dramo Ika-
rus je bil v 2017 nominiran za 
Nagrado Slavka Gruma, nje-
gova režija pa je bila izbrana 
za najboljšo predstavo na 55. 
Linhartovem srečanju.
Za gledališko predstavo Fe-

niks je prejel posebno pri-
znanje selektorja za dramsko 
delo in režijo na regijskem ni-
voju, nato pa je bila predsta-
va na državnem nivoju 56. 
Linhartovega srečanja na-
grajena s tremi Matički. V 
letu 2018 se je na regijski nivo 
Linhartovega srečanja uvr-
stil kar z dvema režijama, z 
gledališko predstavo Poštna 
prevara KUD Vesel Teater 
in gledališko predstavo Ski-
ner društva Mali Petelin. Rok 
Sanda je tudi avtor obeh gle-
daliških tekstov, s predstavo 
Skiner pa se je uvrstil tudi 
na državni nivo Linhartove-
ga srečanja. Številne nagra-
de pričajo o kvaliteti njego-
vega dela, ki sodi na najvišjo 
raven ljubiteljske gledališke 
produkcije.

Glasbenik, skladatelj, diri-
gent in glasbeni pedagog 
Dejan Učakar je glasbi pre-
dan že vse življenje. Kompo-
nira resno in zabavno glasbo, 
predvsem za večje orkestral-
ne skupine. Kot član mno-

gih orkestrov je sodeloval na 
koncertih v Sloveniji in tuji-
ni. Njegove skladbe premier-
no izvajajo Simfonični orke-
ster Krško, Pihalni orkester 
Krško, Pihalni orkester DKD 
Svoboda Senovo ter Simfo-
nični orkester Glasbene šole 
Marjana Kozine Novo mes-
to. Njegovo delo »Bojevniki« 
je izvajal študentski orkester 
v Braziliji, na Portugalskem 
pa so izvedli njegov »Minu-
tni uvod za zelo gibčne pi-
halce«.
Dejan Učakar je avtor ura-
dnega aviza praznika obči-
ne Krško, ustvaril je številne 
priredbe za znane sloven-
ske izvajalce, kot sta Elda Vi-
ler in Nuša Derenda, orke-
striral himno gasilske zveze, 
ki je bila izvedena na slav-

nostni akademiji v Cankarje-
vem domu, partituro pa od 
leta 2019 hrani Slovenski ga-
silski muzej. Nepozabno je 
njegovo glasbeno-scensko 
delo Rok Kurent iz leta 2012. 
V lanskem letu pa je napi-
sal glasbo za dokumentarni 
film Tisoč ur bridkosti za eno 
uro veselja o življenju in delu 
Ivana Cankarja, predvajan na 
RTV Slovenija. 
Svoje bogato glasbeno zna-
nje predaja tudi mlajšim. Kot 
pedagog deluje na glasbenih 
šolah Krško, Novo mesto in 
Celje ter na umetniški gim-
naziji Celje. Z učenci je dose-
gel več uspehov tako na do-
mačih tekmovanjih TEMSIG 
kot tudi v tujini. 

V zadnjih štirih letih so dija-
ki Gimnazije Krško v čistilni 
akciji Smetožerka počistili ok-
rog 20 divjih odlagališč na Kr-
škem polju, lani septembra so 
se lotili mestnega okolja ter v 
akciji Očistimo Krško počisti-
li 700 kg odpadkov. Lani so 
se gimnazijcem na Smetožer-
ki pridružili dijaki Srednje po-
klicne in strokovne šole Krško 

ter v skupni akciji počisti-
li nova divja odlagališča na 
Krškem polju in širše obmo-
čje brežin ob Savi. Ni bilo na-
ključje, da je gimnazija Krško 
prevzela lokalno koordinaci-
jo akcije ŠE ZADNJIČ Očisti-
mo Slovenijo 2018. Dijaki so 
z mentorjema akcijo zasno-
vali kot šolski prostovoljski 
projekt ter oblikovali spletno 

stran www.ocistimokrsko.si, 
ki bo tudi v prihodnje slu-
žila kot portal za vse ekolo-
ške vsebine povezane z bi-
vanjem, delom in šolanjem v 
občini Krško. Dijaki so vsebi-
ne prispevali sami, oblikova-
li ozaveščevalne letake, krat-
ke filme o ponovni uporabi.  
420 prostovoljcev je Krško 
razbremenilo 9200 kg smeti. 
Levji delež vseh pridnih pro-
stovoljnih rok, ki so napolni-
le kar 7 od 11 zabojnikov, pa 
je prišel s Šolskega centra Kr-
ško - Sevnica, v okviru katere 
deluje tudi Gimnazija Krško.
Ravno po zaslugi Gimnazi-
je Krško je bila krška občina 
med najbolj angažiranimi ob-
činami v državi v akciji Očis-
timo Slovenijo 2018, delo na 
področju varovanja okolja pa 
nadaljujejo z novimi akcijami 
in delavnicami.

Ustanovni zbor Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo (OZVVS) 
Krško je bil 22. 12. 1998, re-
gistrirano pa je bilo v janu-
arju 1999 na Upravni eno-
ti Krško. Združenje aktivno 
sodeluje s sorodnimi vete-
ranskimi organizacijami in 
Zvezo slovenskih častnikov 
območnega združenja Krško. 
Člani veteranskih organizacij 

iz Krškega: Združenje borcev 
za vrednote NOB Krško, Po-
licijsko veteransko društvo 
Sever Posavje in OZVVS Kr-
ško, so 21. junija 2000 pod-
pisali »LISTINO O MEDSE-
BOJNEM SODELOVANJU«. 
27. aprila 2003 se je v Mlad-
ju temu sporazumu pridru-
žilo še Območno združenje 
slovenskih častnikov Krško.
OZVVS Krško se je vključe-

valo v vsa dogajanja vezana 
na spomin pretekle zgodovi-
ne Slovencev. Njihov največji 
dosežek je postavitev spome-
nika na počivališču Zaloke 
(avtocesta Krško – Ljublja-
na), ki mimoidoče opominja 
na dogodke iz leta 1991. 
Leta 2007 je predsedstvo 
OZVVS Krško sprejelo sklep 
o obeležitvi objektov, kjer so 
se izvajale pomembne aktiv-
nosti v letih 1990 in 1991. Eno 
izmed obeležij je postavitev 
spominskih plošč na objekte, 
v katere je Manevrska struk-
tura narodne zaščite skri-
la orožje in minskoeksplo-
zivna sredstva Teritorialne 
obrambe. 
Društvo je vse od ustano-
vitve zelo aktivno in pre-
poznavno tudi v športnem, 
humanitarnem in družbe-
nem življenju lokalne skup-
nosti in širše. 

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Anton Sotošek

za vsestransko glasbeno ustvarjalnost

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Rok Sanda

za izjemne dosežke na področju gledališke dejavnosti

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Dejan Učakar

za bogato glasbeno ustvarjanje tako v lokalnem in slovenskem prostoru kot tujini

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Gimnazija Krško

za dolgoletno delo z mladimi na področju varovanja okolja

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

 (OZZVS) Krško
ob 20-letnici ohranjanja vrednot osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo

Hilmija Ahmatović se je v Slo-
venijo priselil pred 40 leti in 
že v juniju 1978 na sindikalnih 

igrah v Leskovcu osvojil prvo 
mesto. S tem je bilo začrtano 
njegovo šahovsko poslanstvo 
v Krškem, ki se je nadaljeva-
lo z ustanovitvijo Šahovskega 
kluba v Krškem. 
Istega leta je pričel z mentor-
stvom v šahovskem krožku 
na Osnovni šoli Jurija Dal-
matina Krško, kmalu pa ša-
hovske krožke razširil tudi 
na ostale osnovne šole v krški 
občini. Kakovostno in preda-
no delo je kmalu rodilo po-
zitivne sadove, saj je v tem 
času v Krškem zrasel nov 
rod uspešnih mladih šahis-
tov. Mnoge generacije je nav-
duševal za šah, hkrati pa s po-

močjo šahovske igre pomagal 
številnim otrokom, tudi tistim 
s posebnimi potrebami, da so 
našli svojo priložnost in pros-
tor za dokazovanje ter se ob 
tem lažje soočali z izzivi.
V letih njegovega delovanja je 
Krško dobilo kar 55 državnih 
prvakov. Mladi šahisti Šaho-
vskega kluba Triglav Krško 
so v zadnjih letih redno med 
najboljšimi tremi klubi v Slo-
veniji, uspehe pa žanjejo tudi 
v starejših kategorijah. 
Skozi svoje delo v šahovskem 
klubu je med mladimi gojil 
pozitiven odnos do življenja 
in sočloveka ter jih učil pošte-
ne igre in iskrenosti pri delu.

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Hilmija Ahmatović

za predano delo in spodbujanje razvoja šaha v občini Krško
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JUBILEJNA PRIZNANJA OBČINE KRŠKO

Ivan Šturbej se je s prosto-
voljstvom prvič srečal v ga-
silskih vrstah, kamor se je 

vpisal leta 1982 v Stranjah. 
Njihovo društvo je takrat 
začelo z gradnjo gasilske-
ga doma in Ivan je bil med 
najprizadevnejšimi člani. S 
preselitvijo na Senovo se je 
takoj vključil v delo PGD Se-
novo. Tudi tu ga je čakalo 
delo pri gradnji garaž, sku-
pnih prostorov ter stano-
vanj. Ivanov pozitiven odnos 
do društva so gasilci nagra-
dili s funkcijo društvenega 
gospodarja in to delo opra-
vlja že več kot 18 let. Ob pre-
selitvi na Bračičevo ulico je 
takoj začel z aktivnostmi za 
ohranitev skupnih krušnih 
peči, ki jih je Turistično dru-

štvo (TD) Senovo uredilo po 
njegovi zamisli in z njego-
vim nesebičnim prostovolj-
nim delom. Še vedno je oskr-
bnik teh peči in skrbi tudi za 
urejeno okolico in urejenost 
etnološke zbirke "Od zrna do 
kruha". Leta 1999 se je vklju-
čil tudi v TD Senovo in sode-
luje pri izvedbah aktivnosti 
društva, kot so vzdrževa-
nje poti, društvene priredi-
tve ipd. Po upokojitvi se je 
včlanil tudi v Društvu upo-
kojencev Senovo, kjer je član 
športne sekcije. Na vseh pod-
ročjih Ivan Šturbej letno op-
ravi skupno več kot 400 ur 
prostovoljnega dela.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Ivan Šturbej

za dolgoletno prostovoljno delo na področju gasilstva in turizma na Senovem

Kulturno-umetniškemu društvu Liber (ob 10-letnici) Karitas Krško (ob 10-letnici)
Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnici 

Posavje (ob 20-letnici)

Kulturnemu društvu Žarek Dolenja vas - sekciji Ljudski 
pevci Ajda (ob 20-letnici)Društvu potapljačev Vidra Krško (ob 30-letnici)

Vzgojno-varstveni ustanovi pri OŠ Raka - Vrtcu Čebelar 
(ob 40-letnici)

Društvu za varilno tehniko Krško (ob 40-letnici)Ljudski univerzi Krško (ob 60-letnici)Gostilni Gadova peč Podbočje (ob 70-letnici)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Velika vas  
(ob 70-letnici) Glasbeni šoli Krško (ob 70-letnici) Posavskemu muzeju Brežice (ob 70-letnici)

družbi Vipap Videm Krško, d.d. (ob 80-letnici)
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Moj projekt – participativni proračun Občine Krško za 2020

Seznam projektnih predlogov, ki niso ustrezali kriterijem in merilom ter zato niso bili 
uvrščeni v glasovanje, so objavljeni na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki 
E-Občina/MOJ PROJEKT – participativni proračun skupaj z obrazložitvami komisije, 
zakaj predlog ni bil uvrščen na glasovanje.

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom za poslane predloge in vse vabimo h 
glasovanju.

Glasovanje od 5. do 12. junija 2019
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri določanju o njegovi porabi sodelujete občanke in občani, ki 
sami določite, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti. V 
občini Krško smo v letošnjem letu prvič pristopili k takšni obliki participacije občank in občanov, in sicer za naslednje proračunsko leto. Od 15. mar-
ca do 15. aprila 2019 ste občanke in občani lahko oddali predloge za projekt, ki ga želite v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 
50 različnih predlogov za različna območja. Ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, je pregledala najprej občinska uprava, 
dokončno pa je o tem presodila za to imenovana komisija v sestavi predsednik odbora za finance Občinskega sveta Občine Krško Jože Žabkar, pred-
sednik Občinske turistične zveze Tone Petrovič (predsednik komisije), Franc Černelič kot predstavnik starejših, Ela Kovačič kot predstavnica mladih 
ter direktorica občinske uprave Melita Čopar. 

Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na sedežih posameznih KS 5. junija 2019 in 12. junija 2019 med 15. in 19. uro 
ali na spletni strani Občine Krško od 5. junija 2019 do vključno 12. junija 2019. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Ob-
čine Krško za proračunsko leto 2020, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Komisija za izvedbo participativnega proračuna je pripravila 
seznam izvedljivih projektov po posameznih območjih v skla-
du s pogoji za uvrstitev na glasovanje. 

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če 
prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju obči-
ne Krško; prispeva k namenom poziva za projektne predlo-
ge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, 

dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnos-
ti; je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krš-
ko in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev; 
je skladen z nalogami občine, bo izveden na območju občine in 
je umeščen v enega od sedmih območij občine; v preteklosti 
še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško; ni uvrščen 
v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustre-
za pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlaga-

telji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško in je finančno 
ovrednoten praviloma med 2.000 in 10.000 evrov z DDV za 
predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne 
skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000 in 
15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo 
meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

 ` UREDITEV PROSTORA ZA BIVANJE V SENČKI NA IGRIŠČU ,  
Brestanica, predlagatelj Martina Ivačič

 ` UREDITEV KLOPI IN KOŠA OB ŠPORTNEM IGRIŠČU,  
Rožno-Presladol, predlagatelj Franc Gole

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

 ` ZUNANJI FITNES V ŠPORTNEM PARKU,  
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, predlagatelj Iva Gomilšek – ŠD Dolenja vas

 ` JAVNO DOSTOPEN DEFIBRILATOR,  
Zdole, predlagatelj Mitja Omerzel

 ` UREDITEV IGRIŠČA ZA ULIČNO VADBO »STREET WORKOUT« 
nedaleč od večnamenskega doma, Dolenja vas, predlagatelj Peter Blatnik

 ` UREDITEV IN OBNOVA VAŠKEGA VODNJAKA IN OKOLICE,  
Zdole, predlagatelj Matjaž Gomilšek

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 ` FITNES NA PROSTEM V SKLOPU ŠPORTNEGA IGRIŠČA,  
Raka, Predlagatelj Viki Kotar

 ` POSTAVITEV IGRAL NA PROSTEM NA OTROŠKEM IGRIŠČU,  
Raka, predlagatelj Jernej Šterk

 ` POSTAVITEV KLOPI OB GD RAKA,  
Raka, predlagatelj Damjana Pirc

 ` OBNOVA STARIH AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ,  
Raka, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo

 ` POSTAVITEV OZNAK ZA ULICE CANKARJEVA, POT NA ARMES, 
GUBČEVA … , Senovo, predlagatelj Darko Prah

 ` POSTAVITEV TUŠA, KLOPI IN OTROŠKEGA IGRALA OB IGRIŠČU 
ZA ODBOJKO NA MIVKI, Koprivnica, predlagatelj Metka Bogolin

 ` STOPNIŠČNA OGRAJA ZA VARNEJŠI DOSTOP DO LEKARNE IN 
ZDRAVSTVENE POSTAJE, Senovo, predlagatelj Ferdinand Uršič

 ` IGRIŠČE ZA ULIČNO KOŠARKO NAD VEČSTANOVANJSKIMA 
ZGRADBAMA DELAVSKA 6 IN 8, Senovo, predlagatelj Olivera Mirković

 ` JAVNO DOSTOPNI DEFIBRILATOR (AED) PRI KS ALI OŠ,  
Koprivnica, predlagatelj Sandi Lekše

Območje 5:  KS Krško

 ` UREDITEV IN RAZŠIRITEV VAŠKIH POTI, NAMESTITEV KOŠEV, 
KLOPI NA TRŠKI GORI,  
Krško, predlagatelj Helena Španovič

 ` ZBORNIK SPREGLEDANE – POZABLJENA POLOVICA KRŠKEGA,  
Krško, predlagatelj Tina Gorenjc

 ` UREDITEV JOSIPININEGA PARKA,  
Krško, predlagatelj Lucijan Troha, Marija Vrlja

 ` OBNOVA PREHODOV – KRŠKIH GAS,  
Krško, predlagatelj Anja Omerzu, Marija Vrlja

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 ` POSTAVITEV FITNESA NA PROSTEM ZA PODBOČJE IN VELIKI 
PODLOG,  
predlagatelj Branko Strgar

 ` POSTAVITEV FITNES – RAZTEZALNIH NAPRAV V ŠPORTNEM 
PARKU NA GORICI,  
Veliki Podlog, predlagatelj Marko Marinčič

 ` OBNOVA IGRIŠČA IN IGRAL GRŽEČA VAS,  
Veliki Podlog, predlagatelj Jože Žičkar

 ` UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V MALEM PODLOGU,  
Veliki Podlog, predlagatelj Uroš Žibert

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 ` JAVNA RAZSVETLJAVA NA PEŠPOTI, KI POVEZUJE ČRNILE, ULICO 
11. NOVEMBRA Z ULICO ANKE SALMIČEVE,  
Leskovec pri Krškem, predlagatelj Janez J. Olovec

 ` ZUNANJI VADBENI FITNES V NARAVI PRI GASILSKEM DOMU V 
VELIKI VASI, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh

 ` PARK ZA DRUŽENJE IN ŠPORT Z IGRIŠČEM ZA ODBOJKO,  
Senuše, predlagatelj Jože Tomažin

O katerih predlaganih projektih za leto 2020 boste lahko glasovali?
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Prireditve ob prazniku občine Krško 2019
ČETRTEK, 30. maj 2019

• ob 1100 
Dan odprtih vrat čebelarskega društva 

Senovo-Brestanica
Čebelarski dom Kladje, Senovo
(Čebelarsko društvo Senovo-Brestanica)

• ob 1200

Področno prvenstvo osnovnih 
in srednjih šol Posavja v akvatlonu 2019

Bazen Brestanica
(Triatlon klub Krško)

PETEK, 31. maj 2019

• ob 1700 
Predstavitev krških sinhronih plavalk

Bazen v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem 
(Klub sinhronega plavanja Krško)

SOBOTA, 1. junij 2019

• ob 930

3. Meštrovičev memorial in mednarodni 
šahovski turnir

Gostišče Senica, Senovo
(Šahovski klub Triglav Krško)

• ob 930

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

• ob 1000

6. mednarodni Plavalčkov miting 
v plavanju za invalide 

Bazen Brestanica
(Športno društvo Plavalček)

• ob 1500

Turnir v odbojki na mivki – 
srečanje z gosti iz Bajine Bašte

Odbojkarsko igrišče pri Osnovni šoli Adama 
Bohoriča Brestanica 
(Odbojkarsko društvo Brestanica)

• ob 1900

FIM Speedway Grand Prix –  
Velika nagrada Slovenije 2019

Stadion Matije Gubca Krško
(Avto moto društvo Krško)

NEDELJA, 2. junij 2019

• ob 1000 
»Želja moj'ga je srca med prijat´lje iti« – 

župnijski praznik
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Župnija sv. Ruperta, Krško – Videm ob Savi)

• ob 1000 
»Krško open 2019« – karate nastop in 

otroško prvenstvo
Mala športna dvorana Osnovne šole Jurija 
Dalmatina Krško 
(NIPPON klub Krško)

• ob 1500

Tradicionalne kasaške dirke s 
Šampionatom Slovenije

Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

PONEDELJEK, 3. junij 2019

• ob 1400

Podelitev priznanj najboljšim inovacijam 
regije Posavje za leto 2019

Grad Rajhenburg
(GZS, Območna zbornica Posavje, Krško)

• ob 1800

»Glava – Rubikova kocka« – predavanje
Kulturni dom Krško
(Društvo Šola zdravja)

TOREK, 4. junij 2019

• ob 1000 
Podpis pogodbe za dozidavo in 
rekonstrukcijo OŠ Koprivnica

Osnovna šola Koprivnica
(Občina Krško)

• ob 1800

Koncert komornih skupin  
Glasbene šole Krško

Grad Rajhenburg 
(Glasbena šola Krško)

SREDA, 5. junij 2019

• od 1300 do 1700 
Dan odprtih vrat 

Dnevnega centra ZPM Krško
Dnevni center ZPM Krško
(Zveza prijateljev mladine Krško)
• ob 1530 

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

ČETRTEK, 6. junij 2019

• ob 1500

Dan odprtih vrat 
Društva upokojencev Senovo

Prostori Društva upokojencev Senovo
(Društvo upokojencev Senovo)

• ob 1600 
Otvoritev novega poslovilnega objekta 

Pokopališče Krško
(Občina Krško)

PETEK, 7. junij 2019

• ob 700

Z Bohorsko konjenico 
ob meji občine Krško

Grad Rajhenburg – zbirno mesto 
(Društvo Bohorska konjenica)

• ob 1400

»Za srce in dušo« – 
otvoritev razstave ročnih del

Dom XIV. divizije Senovo
(Društvo upokojencev Senovo)

SOBOTA, 8. junij 2019

• ob 800

48. mednarodni plavalni miting –  
Krško 2019

Bazen Brestanica
(Plavalni klub Celulozar Krško)
• ob 800

Juriš na Bohor
Jablance
(Planinsko društvo Bohor Senovo)

• ob 1000

3. rekreativni turnir v badmintonu – 
KRŠKO OPEN 2019

Športna dvorana Osnovne šole Jurija 
Dalmatina Krško
(Športna zveza Krško)

NEDELJA, 9. junij 2019

• od 800 do 1800

»13. Vaški turnir v fuzbalu« 
za pokal Krajevne skupnosti Krško polje

Asfaltno igrišče na Drnovem
(Športno, turistično in kulturno društvo 
Neviodunum) 

• ob 900

Triatlončkov dan
Sprehajalna pot ob Savi – pod krškim 
mostom
(Športno društvo Posavje)

• ob 900 
Pohod na Grmado 

v počastitev praznika občine Krško
Ribnik na Resi
(Planinsko društvo Videm Krško)

• ob 1800

»Pustite nam naš svet« – koncert
Dvorana v parku
(Društvo mladi harmonikarji, VS Mavrice)

PETEK, 7. junij 2019

Osrednji prireditvi 
ob prazniku občine Krško:

• ob 1700

Slavnostna akademija 
v počastitev praznika občine Krško

Kulturni dom Krško
(Občina Krško)

• ob 1900

Kulturno-zabavno druženje 
Ploščad pred Kulturnim domom Krško

(Občina Krško)
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Smo�v�času�krškega�občinskega�praznika,�s�katerim�se�spo-
minjamo�prvih�krških�žrtev�v�drugi�svetovni�vojni�in�vrnit-
ve�izgnancev�po�njej.�Vrhunec�praznovanja�bo�7.�junija,�ko�
bodo�na�tradicionalni�slavnostni�akademiji�podelili�letošnja�
občinska�priznanja,�čemur�bo�sledilo�še�druženje�občank�in�
občanov.�Čestitkam�in�lepim�željam�občankam�in�občanom,�
ki�jih�na�teh�straneh�znova�izrekajo�številne�ustanove,�dru-
štva�in�posamezniki,�se�pridružujemo�tudi�v�našem�uredniš
tvu!  Uredništvo

Voščila ob prazniku občine Krško

Cenjene in spoštovani,
prejmite ob prazniku vaše občine iskreno voščilo!

Naj bo skupno praznovanje praznik vseh delovnih, 
poštenih in dobrih ljudi, ki vedo, 

kaj so solidarnost, sodelovanje in povezovanje, 
kajti za dobre ljudi je dobro le najboljše.

Naj pogled v prihodnost prinese le najboljše vam, 
cenjene občanke in spoštovani občani, 

   vaši občini in naši regiji.  

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane in spoštovani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Seme preteklosti je steblo sedanjosti 
in cvet prihodnosti. 

Naj bo prihodnost svetla, stkana iz spoštovanja 
in medsebojnega razumevanja.  

Naj bo vedno dovolj priložnosti 
za krepitev sodelovanja in povezovanja.   

Sprejmimo nove izzive z veliko mero odgovornosti 
do prostora, v katerem živimo, 

s spoštovanjem do občank in občanov.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

Iskrene čestitke vsem ob prazniku 
KS Podbočje in občinskem prazniku,

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.

Predsednik Janez Barbič
in Svet KS Podbočje

Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

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

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
 

Iskreno čestitamo ob prazniku občine Krško 
z željo po krepitvi medsebojnega sodelovanja 

in zaupanja. Vsem nagrajencem 
in nagrajenkam iskreno čestitamo.

 

mag. Nataša Šerbec, predsednica, 
in Svet KS mesta Krško

V znamenju pridobitev in načrtov

Od 24. maja do 9. junija se bo 
v počastitev praznika zvrsti-
lo okvirno 45 prireditev. Med 
pridobitvami je bil med dru-
gim 27. maja že odprt nadhod 
nad železniško progo na Vid-
mu, v začetku junija bo obči-
na podpisala pogodbo z izbra-
nim izvajalcem del za dozidavo 
dveh učilnic knjižnice in za 
preureditev kuhinje v Osnov-
ni šoli Koprivnica. Investici-
ja, vključno z opremo, znaša 
930.000 evrov. 6. junija bo na-
menu predan poslovilni objekt 
na krškem pokopališču. Med-
tem ko so bila gradbena dela 
zaključena že v minulem letu, 
bo v zadnjih dneh pred otvori-
tvijo zaključeno še opremlja-
nje. Celotna naložba je znašala 
1,5 mio evrov. Do sredine junija 
bo predvidoma sproščen pro-
met po obeh voznih pasovih vi-
demske obvoznice od tretjega 
krškega mostu v smeri tovar-
ne Vipap Videm in obratno, do 
tedaj pa bo promet potekal  iz-
menično. 

Sicer pa bo že kmalu ob objek-
tu KS Senovo stekla gradnja ni-
čenergijskega vrtca z osmimi 
oddelki. Za gradnjo je občina 
že pridobila gradbeno dovolje-

nje, pa tudi 485.000 evrov so-
financerskih sredstev Eko skla-
da. Na Zdolah bo stekla 2. faza 
gradnje oz. izvedba gradbeno 
obrtniških del v novogradnji 
večnamenskega doma, v ka-

terem bo prostore imela tudi 
enota Murenček Vrtca Krško.  
Še v letošnjem letu bo izdelana 
idejna zasnova za novogradnjo 
Osnovne šole dr. Mihajla Rosto-
harja v starem mestnem jedru 
Krškega, pripravljena projek-
tna dokumentacija za energet-
sko sanacijo Doma XIV. divizi-
je na Senovem, na občini pa so 
v fazi pridobivanja gradbenega 
dovoljena tudi za novogradnjo 
podružnice leskovške šole v 
Velikem  Podlogu. Na področju 
investicij v kulturne objekte so 
glavnino aktivnosti usmerili v 

drom in Vidmom, dokončanje 
kolesarske steze na Senovem, 
ureditev kolesarske povezave 
skozi Sotelsko, ureditev štirih 
novih izposojevališč za kolesa, 
in sicer pri Vipapu, Sparu na 
Vidmu, Zdravstvenem domu 
Krško in v Brestanici, ter ure-
ditev parkirišča Park&ride pri 
parkirišču pri Vipapu. V sta-
rem mestnem jedru bodo do 
konca letošnjega oktobra za-
ključena preureditvena grad-
bena dela na objektu na CKŽ 
44 v Podjetniški inkubator Kr-
ško, v teku pa so tudi že aktiv-
nosti za izgradnjo bloka s 24 
varovanimi stanovanji ob že 
obstoječih oskrbno-najemnih 
stanovanjih na Sp. Griču.

Čoparjeva je izpostavila tudi 
participativni proračun obči-
ne za leto 2020, za katerega so 
prejeli 50 različnih predlogov. 
Občinska uprava jih je že preg-
ledala, v teh dneh pa jih bo še 
v ta namen sestavljena komi-
sija, nakar bodo občani lah-
ko med 5. in 12. junijem o njih 
elektronsko glasovali na sple-
tni strani občine ali pa na sede-
žih KS v navedenih dneh med 
15. in 19. uro.
 Bojana Mavsar 

obnovo in gradnjo prizidka k 
Valvasorjevi knjižnici. Med po-
letjem bodo na območju pred-
videne novogradnje najprej 
stekla arheološka izkopavanja, 
po zaključku teh pa še gradbe-

na dela. V zvezi 
s krško knjižni-
co je v teku tudi 
javno naročilo 
za nakup biblio-
busa ali potujo-
če knjižnice. Ta 
projekt bo sofi-
nanciran s stra-
ni države, občin 
Krško,  Brežice, 
Sevnica, Rade-
če in Kostanje-

vica na Krka, saj bo v bodoče 
potujoča knjižnica z izposojo li-
terature oskrbovala bralce po 
krajih, ki so dislocirani od ob-
činskih središč in večjih krajev, 
kjer že imajo knjižnice in njiho-
ve enote. 

Med investicijami sta župan 
in direktorica občinske upra-
ve med drugim še izpostavi-
la do konca jeseni zaključeno 
južno krško obvoznico Žado-
vinek, izdelavo projektne do-
kumentacije za izgradnjo peš 
mostu med starim mestnim je-

KRŠKO – V uvodu letošnjega krškega občinskega praznika sta župan mag. Miran Stanko in direktorica ob-
činske uprave Melita Čopar 23. maja strnila večje investicije v letošnjem letu, s poudarkom na tistih, ki 
bodo predane namenu že v prazničnih dneh.

Mag.�Miran�Stanko�in�Melita�Čopar

Spoštovane občanke in občani Občine Krško,

7. junij, praznik Občine Krško, je dan spomina 
na prve krške žrtve in vrnitve izgnancev, obenem 
pa tudi čas veselja ob vsakoletnem razvoju naše 
lepe občine in dokončanih projektih, ki dvigujejo 
kakovost bivanja v našem kraju. 

Čestitke občinskim nagrajencem ob prazniku in 
zahvala za njihov prispevek k boljšemu in 
lepšemu življenju v naši občini.

Ob priložnosti našega občinskega praznika se 
vam, spoštovane občanke in občani, tudi iskreno 
zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali na 
volitvah v Evropski parlament. Z vašim 
zaupanjem Krško in celotno Posavje ostaja z 
menoj trden in odločen glas v Evropskem 
parlamentu tudi v prihodnje. 

Iskrene čestitke ob 
prazniku Občine Krško
in lepo praznovanje!
Franc Bogovič,
poslanec Evropskega 
parlamenta (SLS/EPP)
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Ob prazniku občine Krško 
in prazniku Krajevne skupnosti Brestanica – 

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

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

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

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Peter Račič in Svet KS Krško polje

Spoštovane krajanke in krajani!

Čestitamo vam ob krajevnem in občinskem prazniku.
Naj vam letošnje krajevne in občinske prireditve 

polepšajo praznične dni. 

Svet KS Leskovec pri Krškem
in predsednik Jože Olovec 

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

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

in za sabo pusti sledi.

Krajevna skupnost Senuše

Predsednik Jože Tomažin in Svet KS Senuše

Ob prazniku KS Senuše čestitamo
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.

Svet KS Veliki Podlog, Karolina Cizerle, predsednica Sveta

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

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

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

prispevajo k družbenemu razvoju.

Predsednik Damjan Bogovič

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

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

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

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

Svet KS Rožno - Presladol, predsednik Anton Bohorč

Spoštovane občanke, občani!

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Ob prazniku občine Krško čestitamo 

ter vam želimo prijetno druženje na prireditvah,

ki bodo potekale v počastitev praznika.

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

Predsednica Vlasta Moškon
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
ter delovnih uspehov.

KRAJEVNA SKUPNOST GORA
Gora 31, 8270 Krško

Ob prihajajočem prazniku
vam izrekamo čestitke z željo,

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

Predsednik Alojz Kerin in Svet KS Gora

Po besedah Ane Somrak, 
predsednice Komisije za izbor 
naj prostovoljca/ke in prosto-
voljske organizacije, so preje-
li v kategorijah posameznikov 
do in nad 30 let ter za naj pro-
stovoljsko organizacijo skupno 
kar 16.116 glasovnic, od tega 
938 časopisnih, preostali de-
lež glasov pa so oddale glaso-
valke in glasovalci preko elek-
tronskega glasovanja. Največ 
glasov, 8342, je bilo oddanih 
za tri nominirane prostovoljke 
organizacije, poleg ZPM Krško 
še Turistično društvo Senovo 
in Klub posavskih študentov, 
za naj prostovoljko v katego-
riji do 30 let, kjer je bi poleg 
Katarine Brodnik nominiran 
še Filip Černelč, 2960 glasov, 
v kategoriji nad 30 let, kjer so 
bili poleg Đurđice Braje no-
minirane še Anica Ivnik, Ro-
mana Meznarič, Vilma Pir-
nar, Alenka Špan in Helena 
Španovič, pa so prejeli 4814 
glasov.

Po mnenju glasovalk in gla-
sovalcev si je Katarina Bro-
dnik v kategoriji do 30 let pri-
služila naziv naj prostovoljke 
z delom prostovoljke, orga-
nizatorke in vodje Mladinske 
točke Raka, poleg tega deluje 
tudi kot prostovoljka v projek-

Družbo mehčajo s človečnostjo
KRŠKO – V okviru nacionalnega tedna prostovoljstva sta 14. maja Katarina Brodnik in Đurđica Braje preje-
li naziv za naj prostovoljki v letu 2018 v občini Krško, za naj prostovoljsko organizacijo pa je bila razglaše-
na Zveza prijateljev mladine Krško.

tu Žurajmo brez drog in alko-
hola, v kategoriji nad 30 let pa 
je Đurđica Braje prejela zma-
govalno število glasov za vi-
dno dolgoletno delo na po-
dročju prostovoljstva v okviru 
Zveze prijateljev mladine Kr-
ško, angažira se kot svetoval-
ka za TOM telefon, ob tem pa 
je tudi predavateljica in usta-
noviteljica Društva za motiva-
cijo razvoja Fokus Krško. ZPM 
Krško, v njenem imenu je pri-
znanje prevzel predsednik 
Vinko Hostar, je v letu 2018 
z 218 prostovoljci – od tega je 
v minulem letu pričelo s pro-
stovoljskim delom 48 novih 
prostovoljk in prostovoljcev – 

izvajala številne programe: le-
tovanje in zimovanje otrok in 
mladostnikov iz socialno manj 
spodbudnih okolij, aktivnosti 
ob tednu otroka, dan za spre-
membe, psihosocialno pomoč 
in svetovanje, novoletno ob-
darovanje ter druge social-
ne programe in programe za 
aktivno preživljanje prostega 
časa otrok in mladine. Župan 
mag. Miran Stanko je ob tej 
priložnosti čestital tako pre-
jemnikom naziva kot nomini-
rancem za naziv, rekoč, da če bi 

imeli le državo, bi bila ta videti 
kot človeški skelet, medtem ko 
so v prostovoljstvu angažirani 
posamezniki in prostovoljske 
organizacije tisti, ki okostje 
zapolnjujejo z mehkimi deli 
družbe, mnogotero vsebino in 
človečnostjo.

Na podelitvi nazivov sta v 
spremljajočem programu svo-
je izkušnje in vtise ob opravlja-
nju prostovoljskega dela v Za-
vodu Knof zbranim v Dvorani 
v parku predstavili tudi Ale-
ksandra Mihhaltševskaja iz 
Rusije (prostovoljka Erasmus) 
in Katarina Goryaeva iz Esto-
nije (prostovoljka Evropske 
prostovoljne službe), ob po-
vezovanju Klavdije Mirt pa je 
glasbeni vložek prispeval duo 
Maja Weiss in Robi Petan. Is-
tega dne je tudi Občina Krško 
ponovno prejela priznanje 
Prostovoljstvu prijazno mes-
to. V njenem imenu je prizna-
nje na slovesnosti Slovenske fi-
lantropije v Črni na Koroškem 
prevzel podžupan Vlado Gra-
hovac.

 Bojana Mavsar

Letošnji�naj�prostovoljki�Katarina�Brodnik�in�Đurđica�Braje�
ter�Vinko�Hostar�v�imenu�ZPM�Krško�v�družbi�župana�mag.�
Mirana�Stanka�in�predsednice�izbirne�komisije�Ane�Somrak

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

čestitamo ob občinskem prazniku.

Kolektiv PGE Krško112 w
w
w
.p
ge
-k
rs
ko
.si

www.PosavskiObzornik.si

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.
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- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

BREZPLAČNI PRVI PREGLEDI

- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

Za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTOLOGIJA - ALL ON 4

ORTODONTIJA

O
rd

in
a
ci

ja
: 

C
K

Ž
 1

1
2

, 
8

2
7

0
 K

rš
k
o

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

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

www.tatalovic.si

6
DCT

DENTALNI CENTER TATALOVIĆ

Občankam in občanom ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Krško.

Čestitamo ob 

občinskem prazniku 

in se zahvaljujemo 

za zaupanje!

www.gpi.si

Velika izbira motornih koles 
(Kawasaki, Honda, Piaggio, Vespa in Aprilia)

in motoristične opreme.
Servis z originalnimi rezervnimi deli.

Želimo vam prijetno praznovanje! 
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KRŠKO

Vse naše člane vabimo na praznovanje 50-letnice 
v torek, 4. junija 2019, ob 19. uri, 

v veliko dvorano Kulturnega doma Krško.

 Veselimo se srečanja z vami. 

Ob tej priložnosti vsem občankam in občanom ob prazniku 
občine Krško iskreno čestitamo in želimo prijetno praznovanje.
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Ker rad vozim. 
Rad pripeljem do cilja.
V občini, polni 
uspešnih in 
radostnih ljudi.

www.avtoline.si

Ker rad vozim

Ob občinskem prazniku se 
veselimo  uspehov, ki smo jih dosegli 
z vztrajnostjo in sodelovanjem.

Čestitamo občankam in občanom 
Krškega ter želimo prijetno 
praznovanje.
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Čestitamo ob prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Obiščite nas v prenovljenih poslovalnicah 
v Krškem in Sevnici.

Spletna trgovina: www.primo.si

Iskrene čestitke 
ob našem skupnem 

občinskem in 
krajevnem
prazniku.

ZGODBA O VINU JE 
ZGODBA O LJUDEH

Občankam in občanom
želimo veselo praznovanje

občinskega praznika.

Vabljeni v našo 
Vinoteko Krško

ali na eno izmed 
tematskih degustacij. 

klet-krsko.si/degustacije-in-ogledi

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

Od leta 1928

Pred 50 leti (1969)
Svet je v tem letu doživljal hitre spremembe. Tudi pri nas so 
ljudje na še redkih televizijskih sprejemnikih v posameznih 
krajih spremljali prve stopinje človeka na Luni. V ZDA je kot 
predsednik tega leta prisegel Richard Nixon, v Sloveniji pa se 
je zaradi zapostavljenega položaja v tedanji Jugoslaviji zgodila 
cestna afera. Začeli so prikazovati legendarni film Bitka na Ne-
retvi, ki je bil nominiran za oskarja za najboljši tujejezični film. 

V občini Krško je bila leta 1969 ustanovljena Krajevna skupnost 
Koprivnica. Osnovna šola XIV. divizije Senovo je z obnovitve-
nimi deli obeležila 40-letnico delovanja, podjetje Agrokombi-
nat je odkupilo 41 ton ribeza. 30. 4. 1969 je bilo s strani Ob-
čine Krško izdano prvo soglasje za potrebe priprav in gradnje 
Nuklearne elektrarne Krško. Maja je potekalo svetovno consko 
prvenstvo v speedwayu, ob tej priložnosti so stadion obnovi-
li, da bi ga lahko obiskalo kar 20.000 speedwayskih navdušen-
cev. 22. 6. 1969 je bil izveden referendum za uvedbo samo-
prispevka v KS Krško in Zdole za namen financiranja gradnje 
nove osnovne šole v Krškem. V juliju so odprli krški obrat pod-
jetja Labod, Krško pa je obiskal tudi predsednik izvršnega sve-
ta SRS Stane Kavčič. Ker se je bruto produkt v občini v zadnjih 
letih zelo dvignil in je leta 1968 obsegal že 45 milijard dinar-
jev, so podjetja v leto 1969 vstopila s pozitivnim finančnim re-
zultatom. Vodilni v občini so se intenzivno ukvarjali z reševa-
njem problematike senovskega rudnika in pripravljali gradnjo 
novih proizvodnih obratov. 

V občini Krško je bil na prvi skupni seji občinskega zbora in 
zbora delovnih skupnosti 23. 4. 1969 za predsednika skupšči-
ne občine izvoljen Jože Radej, ki je nasledil Staneta Nunčiča. Ob-
činski praznik so praznovali 4. 7. v spomin na prve krške žrtve 
in vrnitev izgnancev. Že 3. julija je bila slavnostna seja druž-
beno-političnega zbora občine Krško, na kateri je bil prisoten 
tudi podpredsednik skupščine SRS dr. Jože Brilej. Na seji je ča-
stno priznanje z medaljo Janeza Vajkarda Valvasorja prejel Sta-
ne Nunčič, podelili pa so tudi odlikovanja predsednika države 
- red zaslug za narod Alojzu Omerzuju, Jožetu Zidariču in An-
tonu Hruševarju, red dela z zlatim vencem pa Francu Pavlinu. 
Praznično dogajanje se je nadaljevalo s položitvijo vencev od-
bornikov k spomeniku padlim in z otvoritvijo razstave grafik 
Lojzeta Spacala ter zaključilo s sprejemom predsednika skup-

ščine za odbornike, družbeno-politične in kulturne delavce. 

V prazničnem pismu občanom je predsednik skupščine obči-
ne Krško Jože Radej izrazil veselje nad uspelim referendumom 
za novo osnovno šolo v Krškem, se dotaknil gospodarskih raz-
mer, obiska predsednika izvršnega sveta RS Slovenije Staneta 
Kavčiča in izpostavil še vrsto potreb po urejanju komunalne in 
cestne infrastrukture v občini. 

Pred 40 leti (1979)
OZN je leto 1979 razglasila za mednarodno leto otroka, v Iranu 
je za šahom Rezo Pahlavijem prišel na oblast ajatola Homeini, 
v Iraku Sadam Husein. Podjetje Philips je v svet lansiralo prvo 
zgoščenko, Sony pa prvi walkman, v ameriški jedrski elektrarni 
Otok treh milj je prišlo do hude nesreče, na čelo britanske vlade 
je stopila »železna lady« Margaret Thatcher in začela se je sov-
jetsko-afganistanska vojna. Črno goro je prizadel močan potres.

V mesecu maju je občino Krško obiskal predsednik tedanje dr-
žave Josip Broz Tito. Odprt je bil nov kulturni dom na Senovem, 
v Brestanici so odprli nov bazen. V tovarni celuloze in papirja 
so se soočali s težkimi gospodarskimi razmerami, Nuklearna 
elektrarna Krško v ustanavljanju pa je iskala stanovanja za stro-
kovnjake ameriškega podjetja Westinghouse in počasi obliko-
vala svoj delovni kolektiv. V obdobju pomanjkanja stanovanj je 
bila pomembna gradnja 172 stanovanj v soseski Spodnji Grič.

Občino Krško je kot predsednik skupščine občine vodil Silves-
ter Gorenc. Občinski praznik so praznovali 7. junija in je bil pos-
večen spominu na prve krške borce in vrnitev izgnancev. Ob 
prazniku se je več dni vrstil pester praznični program, ki je bil 
tokrat bolj v znamenju kulturnih prireditev. Začeli so v petek, 
1. junija, ko so odprli pregledno razstavo olj slikarja Maksima 
Sedeja st. v krški galeriji. V tedanjem Delavskem domu sta bila 
istega dne še otvoritev razstave »35-let geodetske službe v SR 
Sloveniji« in koncert, ki sta ga organizirala OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in Mladinski pevski festival Celje. Že naslednji dan, v so-
boto, so svoja dela v galeriji brestaniškega gradu na ogled pos-
tavili likovniki samorastniki, za športne ljubitelje je bil v nede-
ljo v Krškem turnir kegljanja za občinski pokal. 

Kako s(m)o praznovali ...
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nadaljevanje�na�str.�25

Za zdravje skupaj z vami!

www.lekarna-krsko.si
Zdravje je naša vrednota.
Iskrene čestitke ob prazniku.
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Občankam in občanom 
čestitamo za praznik 

in želimo veliko dobrega 
sodelovanja tudi v prihodnje. 

Nuklearna elektrarna Krško

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

www.sc-krsko.si

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

pa želimo veliko uspehov ob zaključku šolskega leta. 

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

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

SL-inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s parkirnimi mesti
od 95.146 € do 

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

Nova stanovanja na Vidmu

Čestitamo ob prazniku!

SL-inženiring

- parketi
- itisoni

    - vinil
    - tekači

           - topli podi
           - laminati

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

Vsem občankam in občanom 
občine Krško čestitamo ob prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Ob prazniku občine Krško vam čestitamo
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

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

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

Čestitamo
ob prazniku!

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

(izvoz za VIPAP)

v

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in vam želimo prijetno praznovanje.

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

Ob prazniku občine vam čestitamo in vam želimo veselo praznovanje.

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



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 11, četrtek, 30. 5. 2019 25PRAZNIK OBČINE KRŠKO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ZEL-EN
Ob prazniku občine Krško 

iskreno čestitamo in želimo 
veliko osebnega zadovoljstva,

uresničenih ciljev in zelenih idej, 
v dobro vseh.

www.zel-en.si

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

Spoštovane občanke 
in občani občine Krško.

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

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

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

pomembnih področjih.

Želimo vam obilo osebnega 
zadovoljstva, uspehov pri vašem delu 

ter prijetno praznovanje.

Na predvečer praznika je pihalni orkester Tovarne celuloze in 
papirja Djuro Salaj Krško pripravil koncert, v nadaljevanju so 
namesto slavnostne seje pripravili akademijo, na kateri so s ča-
stnim priznanjem z medaljo Janeza Vajkarda Valvasorja nag-
radili podjetje Konfekcijo LISCA – TOZD Senovo ob 15-letnici 
delovanja in Transport Krško ob 20-letnici. Obe delovni orga-
nizaciji sta se dobro razvijali, saj je bilo v Lisci zaposleno 360 
delavk, v Transportu pa skupno 176 zaposlenih. Slikarju in gra-

fiku Božidarju Jakcu so ob tej priložnosti podelili naziv častne-
ga občana občine Krško, saj je bil dolga leta povezan s Kosta-
njevico na Krki, kostanjeviški galeriji pa je podaril kar 375 del. 
Program slavnostne akademije so sooblikovali pevski zbor Vik-
tor Parma, prvak ljubljanske opere tenorist Rajko Koritnik, na 
klavirju Borut Smrekar in recitatorji. Zbrani so si lahko ogle-
dali tudi dva domoznanska filma Gremo v Krško in Vlaki vozijo 
mimo. Na dan občinskega praznika je krška raziskovalna skup-
nost prvič podelila Teslovo plaketo, ki jo je prejel izumitelj Bo-
ris Pšeničnik s Senovega. S to obliko naj bi spodbujali tehnične 
izboljšave, racionalizacije in izume. Praznovanje ob občinskem 
prazniku so nadaljevali tudi 8. junija s promenadnim koncer-
tom senovske rudarske pihalne godbe in večerom amaterske 
dejavnosti občine Krško, na katerem so društva predstavila pe-
stro ljubiteljsko kulturno ustvarjalnost v krški občini. 9. juni-
ja je potekala še proslava, ki je bila posvečena mednarodnemu 
letu otroka, na katerem so nastopili predšolski otroci. 

Pred 30 leti (1989)
Leto velikih družbenih sprememb je tako v svetu kot pri nas 
prineslo mnogo zanimivih dogodkov. V zemeljsko orbito so 
poslali prvi satelit danes znamenitega navigacijskega sistema 
GPS, na trg je prišla igralna konzola Gameboy. Proti koncu leta 
je prišlo do padca berlinskega zidu, s čimer je bila končana hla-
dna vojna, gledalci so lahko preko TV spremljali tudi strmog-
lavljenje romunskega predsednika Ceausescuja. V Beogradu je 
Janez Drnovšek postal predsednik predsedstva tedanje zvezne 
države, v Ljubljani je na protestnem zborovanju pesnik Tone 
Pavček predstavil Majniško deklaracijo z zahtevo po suvereni 
državi slovenskega naroda.

V sredo, 7. junija, so se sestali delegati vseh treh zborov krške 
občinske skupščine na slavnostni seji. Na predlog Komisije za 
odlikovanja in občinska priznanja velikega znaka tokrat niso 
podelili, drugo najvišje priznanje – znak občine Krško pa so 
prejeli: Franc Janežič za izjemne strokovne dosežke in zasluge 
za razvoj delovne organizacije »SOP« Krško, Alojz Jelovšek za 
dolgoletno uspešno strokovno delo v Tovarni celuloze in papir-
ja »Djuro Salaj« Krško, Jože Kolšek za življenjsko delo na podro-
čju kovinarstva ter v gasilski organizaciji, Franc Resnik za pri-
spevek k razvoju KS Senuše in občine Krško in Alfonz Šoln za 
prispevek na področju zavarovalništva. Priznanje občine Krško 
so leta 1989 prejeli: Ivan Arh, Tone Kerin, Alojz Kovačič, Alojz 
Lekše, glasilo »Naš glas« in Slovensko kulturno in športno dru-
štvo »Simon Jenko« iz Nürnberga v ZR Nemčiji.

V izjavi za javnost je predsedstvo Skupščine občine Krško pod 
vodstvom tedanjega predsednika Zorana Šolna med drugim 
zapisalo, da se krško gospodarstvo še naprej uspešno kosa s 
konkurenco na svetovnih trgih, saj se je njen konvertibilni iz-
voz povečal skoraj za četrtino, gospodarstvo je ob koncu prej-
šnjega leta imelo skoraj štirikrat večjo akumulacijo. Čeprav so 
se realni osebni dohodki zmanjšali za nekaj več kot 9 odstotkov, 
vendar še vedno za 2 odstotka manj kot v republiškem popre-
čju. Po slavnostni seji so v galeriji odprli razstavo likovnih del 
rojaka Vojka Pogačarja, nato pa je sledila otvoritev druge faze 
obnovljenega dela mesta – kare Dalmatinova ulica.

Kako s(m)o praznovali ...

nadaljevanje�na�str.�26

Albiana − vinska klet Žaren, Nemška vas 1, 8273 Leskovec pri Krškem, info@albiana.si, www.albiana.si, FB: albiana

Pridružujemo se 
vsem lepim željam 

ob občinskem prazniku.

Levi�breg�mesta�v�letu�1979,�v�ozadju�NE�Krško�v�gradnji
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Med nekaj pridobitvami je bila za občane najbolj zanimiva otvo-
ritev nove avtobusne postaje na Vidmu. Takratna Izletnikova 
poslovna enota v Krškem je zaposlovala 50 delavcev, ki so z 32 
avtobusi dnevno prevozili okoli 7.000 kilometrov prog in na 
njih prepeljali približno 5.000 potnikov. V Krškem so odprli t. 
i. prostocarinsko prodajalno, ki je dobila prostore v hotelu Sre-
mič, v zgradbi nekdanje osnovne šole v Podbočju je začela obra-
tovati enota Tovarne kovinske galanterije iz Ljubljane, k praz-
ničnim dogodkom pa so prišteli tudi otvoritev novih prostorov 
Inženiring biroja podjetja SOP v Ljubljani. V bogatem praznič-
nem programu, ki se je začel že 4. junija s tekmovanjem pihal-
nih orkestrov, seveda ni manjkala speedway dirka za zlati znak 
občine Krško, ob 35-letnici delovanja RK Krško pa so pripravi-
li prireditev 24 ur rokometa. Tovarna celuloze in papirja je ob 
svoji 50-letnici gostila stanovske kolege iz vse Slovenije na ju-
bilejnih 30. športnih igrah itd.
 

Pred 20 leti (1999)
V letu, ko je število prebivalcev Zemlje doseglo 6 milijard, so 
kronike zabeležile odstop ruskega predsednika Borisa Jelci-
na, ki ga je nasledil Vladimir Putin, v začetku leta so NATO-va 
letala bombardirala Beograd oziroma Zvezno republiko Jugo-
slavijo, v Evropski uniji, katere pridružena članica je postala 
Slovenija, je bila uvedena skupna denarna enota – evro. Naša 
država je doživela dva pomembna obiska, in sicer ameriškega 
predsednika Billa Clintona in papeža Janeza Pavla II. V sloven-
skih šolah se je začelo poskusno uvajanje devetletke, Slovenija 
je tega leta uvedla davek na dodano vrednost.

Slavnostna seja ob občinskem prazniku je potekala 3. juni-
ja na gradu Rajhenburg. Tedanji župan Franci Bogovič, ki je 
to funkcijo prvič nastopil v začetku leta, je med drugim dejal, 
da je krški praznik spomin na malega človeka, saj se ob njem 
spominjajo izgnancev in prvih krških žrtev. Ob hkratnem pri-
znanju težav, ki tarejo krško gospodarstvo predvsem zaradi 
problemov v velikih podjetjih, je izrazil optimizem glede pri-
hodnjega razvoja, za kar ima po njegovem občina Krško ven-
darle velike možnosti.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Krško so preje-
li priznanja občine Krško za leto 1999: veliki znak občine Kr-
ško Glasbena šola Krško, znak občine Krško - Obrtna zbornica 
Krško, Stanko Gorenc, Janez Molan, Jože Požun st. in Živko Še-
bek, ki pa je priznanje (pisno) zavrnil. Priznanje občine Krško 
so prejeli Metalna Senovo d.o.o., Muzej političnih zapornikov, 
internirancev in izgnancev Brestanica, Športno društvo Dole-
nja vas, Jože Cvar, Rafael Kranjc, Zdravko Mastnak, Adolf Mo-
škon, Janez Nanut in Jože Slivšek.

Kot smo poročali v Posavskem obzorniku, so organizatorji kul-
turnih športnih in družabnih prireditev ob občinskem prazni-
ku leta 1999 pripravili res obilo dogodkov. Tako so športniki 
in rekreativci pripravili 5. rekreativni spust po reki Krki, med-
narodno prvenstvo v ribolovu v Nerezinah, cestno kolesarsko 
krožno dirko po Krškem in kolesarsko dirko za Veliko nagra-
do Savaprojekta, speedway dirko za zlati znak občine Krško, 
30. pokal občine Krško v streljanju z zračno puško, hitropo-
tezni šahovski turnir v Krškem, tekmovanje v lovu rib s plov-
cem v Kostanjevici na Krki, turnir v odbojki na mivki na Go-

Kako s(m)o praznovali ...

Ob praznovanju občinskega praznika 
vam iskreno čestitamo 

in želimo veliko osebnega 
zadovoljstva ter delovnih uspehov.

Občinski odbor Krško in 
poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

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

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

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje.

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 

občankam in občanom
ter želimo veliko osebnih 

in poslovnih uspehov.

Z željo, da še naprej ostanemo vaš partner 

za zagotavljanje in kontrolo kakovosti,

vam voščimo najlepše želje 

ob prazniku občine Krško.

www.qtechna.si  

Čestitamo ob prazniku in lepo 
vabljeni na poletno teraso.

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

OBČANKAM IN OBČANOM 
ČESTITAMO OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU.

Spoštovane občanke in občani, 

iskrene čestitke 

ob prazniku 

občine Krško.

Lokalni

odbor

Krško

Občinski odbor SDS Krško,
predsednik Jože Olovec

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam 

ob občinskem prazniku 
in vam želimo prijetno 

praznovanje.

Bodite zmerni in dobri v tistem, kar ste,
in ne v tistem, kar bi drugi želeli, da ste.

Da ne bo življenje, kot Sava,
teklo mimo vas.

Zate, moje Krško.

nadaljevanje�na�str.�28
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NOVA PRODAJALNA 
SANOLABOR 

V KRŠKEM!

Pri nas najdete širok izbor:

 medicinskih pripomočkov za 
prodajo ali izposojo, ki jih predpiše 

zdravnik na naročilnico ZZZS,
 ortopedske obutve,

 izdelkov za inkontinenco
in stomo,

 ortopedskih pripomočkov 
za WC in koplnico,

 pripomočkov in krem za nego 
zob in ustne votline,

 prehranskih dopolnil priznanih 
blagovnih znamk,

 eko kozmetike, bio živil, otroške in 
brezglutenske hrane ...

Od 1. do 5. v mesecu nudimo 5 % 
gotovinski popust za upokojence 

ter stalni 5 % popust za člane 
društva diabetikov.

Sanolabor Krško
CKŽ 112, Krško; 07 292 71 20

 mp.krsko@sanolabor.si

www.sanolabor.si

ČESTITAMO OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU!

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo in vztrajnostjo,

voščimo ob prazniku občine Krško. CKŽ 135 C, Krško, www.sipro-inzeniring.si

Čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

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

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Akcija 
balkonskega 

cvetja

Drage občanke in občani občine Krško,
čestitamo vam ob prazniku
in vam želimo prijetne praznične dni!

Metalna Senovo d.o.o. | Titova cesta 52, 8281 Senovo

www.metalna-senovo.si

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

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

www.kim.si

rival-varovanje.si

Čestitamo 
ob prazniku.

Za vašo varnost!

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

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

  Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Čestitamo
ob prazniku

občine Krško!
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ARH elektromehanika d.o.o., Leskovec, 
tel.: 07 49 04 300 www.elektroarh.si
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ČESTITAMO 
OB PRAZNIKU!

rici pri Velikem Podlogu, turnir v in line hokeju v Leskovcu in 
velike kasaške dirke na hipodromu Brege. 

Med kulturnimi prireditvami so občani lahko obiskali razstavo 
perorisb Vena Dolenca, koncert nekdanjih dijakov in študentov 
Glasbene šole Krško, razstavo fotografij pod naslovom Moč Save, 
zaključni koncert ob 50-letnici Glasbene sole Krško, Big band 
fest, razstavo Od setve do kruha, srečanje s pesnikom Tonetom 
in igralko Sašo Pavček, občinsko revijo otroških pevskih zborov, 
kulturni večer z naslovom Hočem, da sem, revijo pihalnih orke-
strov Posavja, orgelski koncert v Kostanjevici pa tudi citrarski 
piknik v Koprivnici in Vidovanje v Kostanjku pri Zdolah. V Žado-
vinku je potekalo tradicionalno srečanje modelarjev Slovenije.

Pred 10 leti (2009)
V začetku tega leta je Barack Obama zaprisegel kot 44. pred-
sednik ZDA, Irska oborožena armada je razglasila konec obo-
roženega boja, slovenski predsednik Borut Pahor in hrvaška 
predsednica Jadranka Kosor sta v Stockholmu podpisala arbi-
tražni sporazum o urejanju meje. Začela je veljati Lizbonska 
pogodba o reformi Evropske unije. Na drugih volitvah v EU je 
Slovenija izvolila 7 poslancev, v državi je vse močneje odmeva-
la svetovna gospodarska kriza, v občini Krško so sprejeli loka-
cijo za odlagališče radioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Praznovanje občinskega praznika je tudi v tem letu spremlja-
la novinarska ekipa Posavskega obzornika. Osrednja priredi-
tev ob prazniku občine Krško je bila slavnostna akademija s 
podelitvijo priznanj 4. junija v Kulturnem domu Krško. Po-
dobno kot pred desetimi leti, vendar tokrat zaradi svetovne 
gospodarske krize, je župan Franc Bogovič pozival k optimiz-
mu in poudaril, da je Krško občina, v kateri številne gospodar-
ske družbe uspešno kljubujejo nestabilnim razmeram na trgu. 
Razlog za to naj bi bilo večletno vzpostavljanje dobre poslov-
ne klime. V nadaljevanju je poudaril številne pridobitve, med 
drugim poslovne cone, izgradnjo komunalne infrastrukture na 
območju cele občine, velika vlaganja v obe fakulteti, srednjo 
šolo, osnovne šole, vrtce, telovadnice in igrišča … Slavnostna 
govornica Vlasta Nussdorfer, višja državna tožilka in general-
na sekretarka Društva Beli obroč, je poudarila pomen med-
človeških odnosov. 

Kulturni program so izvedli senovski amaterski gledališčniki 
z uprizoritvijo komedije Vaje v slogu, nato je sledila tudi slo-
vesna podelitev enajstih letošnjih priznanj. Najvišje priznanje 
- veliki znak občine Krško - sta prejela Ivan Kozole in Danijel 
Mižigoj. Kozole za prispevek k razvoju občine in življenjsko 
delo pri razvoju sadjarstva, Mižigoj pa za 40-letna prizadeva-
nja za zagotavljanje enakih možnosti in skrb za ljudi s poseb-
nimi potrebami. Znak občine Krško so prejeli Alojz Lekše s 
Senuš, Anton Petrovič s Senovega in Branimir Vodopivc iz Do-
lenje vasi, s priznanji pa so se zahvalili Darji Hrastelj, Aniki An-
tolič Miler, Jožetu Arhu, vsi trije iz Leskovca pri Krškem, Vid-
ki Kuselj iz Krškega ter Minki Zalokar iz Brestanice. Župan je 
podelil tudi zlato plaketo kot posebno občinsko priznanje, ki 
jo je prejel novinar Goran Rovan za pogumno dejanje pri re-
ševanju ponesrečencev ob nesreči na reki Savi ter za vse do-
sežke in ustvarjalno delo.

Uradni del slovesnosti je s krško himno Hej, Krčani zaključil 
Moški pevski zbor iz Brestanice, zatem pa je na ploščadi pred 
domom sledilo še družabno srečanje občank in občanov, na 
katerem so se z domačimi dobrotami in posebnostmi krajev 
predstavile vse krajevne skupnosti, za glasbene takte pa je pos-
krbel ansambel Brodniki.

� Pripravila:�S.�Mavsar,�P.�Brenčič�

Kako s(m)o praznovali ...

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

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR
s Senovega (1997–2019)

www.zarnkrsko.si

Veselimo se
lepot naše občine,
uspehov ljudi
ter izzivov prihodnosti!

30 let

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

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

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

Prejemniki�občinskih�priznanj� leta�2009�v�družbi�Vlaste�
Nussdorfer�in�župana�Bogoviča
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Na Tržnici Videm v mesecu juniju vabimo na Ribiški dan. Na dogodku se bodo 
predstavili ribogojci, gos�nci in društva, ki delujejo na področju ribištva in življenja 
ob vodi. Na ogled bo akvarij z živimi avtohtonimi posavskimi ribami in opremo, ki 
je namenjena ribogojstvu in ribištvu. Ob tem bo na voljo gradivo za boljše 
poznavanje rib v naših vodah. Otroci bodo lahko na poučni delavnici spoznavali 
vrste rib in njihove življenjske pogoje. Predvsem pa je cilj dogodka poveča� 
uživanje lokalnih posavskih rib. V ta namen bodo pripravljene različne jedi iz rib za 
brezplačno pokušino, možen bo nakup svežih rib.

Ribiški dan je del ak�vnos� projekta RIBA JE IN in je tako sofinanciran z EU sredstvi  
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo na podlagi II. poziva LAS Posavje. Vodilni 
partner projekta je Občina Sevnica, za vsebino Ribiškega dne je odgovorna Občina Krško. 
Izvajalec dogodka je CPT Krško, info@cptkrsko.si. 

Vabljeni na RIBIŠKI DAN.

Projekt RIBA JE IN je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je 
odgovorna Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje  Opera�vnega programa za pomorstvo 
in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014 - 2020 je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ob koncu šolskega leta vas vabimo na »Družinski piknik v parku«. Mestni park 
Krško bo to popoldne  s pomočjo lokalnih društev in organizacij oživel v veliko 
prizorišče. Poleg prijetnega druženja in posedanja na odejicah bodo predvsem 
za najmlajše ta dan potekale številne delavnice, družabne igre, otroške 
ustvarjalnice in nastopi. 

Organizatorji bomo poskrbeli, da bodo na dogodku tudi košarice s pestro 
ponudbo lokalnih dobrot. Živahno dogajanje bo ob 18 uri s svojim glasbenim 
nastopom zaokrožil Rudi Bučar. Obisk mestnega jedra pa lahko dopolnite tudi z 
obiskom kulturnih ustanov, saj bo ta dan tudi »Poletna muzejska noč«. 

Več informacij na CPT Krško: info@cptkrsko.si. Celoten program bo v kratkem na 
voljo na: www.visitkrsko.com. 

OTVORITEV GOZDIČKA: 
RAZSTAVA PROSTOVOLJCEV IN 
AKUSTIČNI KONCERT 

Vroče poletje je končno tu in z njim 
topli večeri. Za vas pripravljamo 
pester program, ki se bo odvijal v 
poletnih mesecih. Otvoritev sezone 
pričenjamo z razstavo prostovoljcev, 
s pričetkom ob 13.00 in akustičnim 
koncertom, s pričetkom ob 21.00, v 
Gozdičku nasproti MC Krško.

V primeru dežja, se dogodek prestavi 
v dvorano.

MC Krško, 8. 6. 2019, ob 21.00

CHARLIE CHAPLIN POD 
ZVEZDAMI 

Tokrat vas vabimo na ogled filma v 
čudovitem ambientu. Pod zvezdami, 
v Gozdičku nasproti MC Krško, si 
bomo ogledali večno klasiko. Družbo 
nam bo delal Charlie Chaplin in nam 
učvrstil trebušne mišice, kar je za 
poletje še tako zaželeno.

V primeru dežja, predvajanje filma 
odpade.

MC Krško, 7. 6. 2019, ob 19.00

HIP HOP KONCERT: DRILL; 
MASAYAH; YUNG VOODOO; CDW 

YOYOYO wassup playaz, is u thirsty 
for some raw hiphop n all dat? We 
got just da thing 4 u: Drill , Masayah, 
YUNG VOODOO WAPPA, CDW, 
can you believe this?

MC Krško, 15. 6. 2019, ob 21.00

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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BREŽICE – V Športni dvorani Brežice (pri OŠ) bo v soboto, 
1. junija, od 10. do 18. ure potekal zaključni turnir medna-
rodne veteranske lige, na katerem bo sodelovala tudi do-
mača veteranska ekipa, ki je v rednem delu tekmovanja za-
sedla 2. mesto.

V Brežicah je skupina entuziastov pred skoraj 40 leti ustanovila 
košarkarski klub, ki od takrat z vzponi in padci združuje in vzga-
ja generacije košarkarjev. V preteklosti so brežiški košarkarji ob 
uspehih domačega kluba (igrali so tudi v prvi slovenski ligi) so-
delovali tudi pri uspehih KK Podbočje in KK Interier Krško. Prav 
lani so obeležili 20 let, odkar so postali državni prvaki v ulični 
košarki. Trenutno je brežiški trener hkrati tudi trener slovenske 
košarkarske selekcije dečkov do 15. leta, v kateri sta tudi dva ko-
šarkarja iz Posavja, ki sta igrala v klubski selekciji U15.
Tradicijo uspešnih brežiških košarkarjev nadaljujejo tudi vetera-
ni, ki že tretje leto sodelujejo v mednarodni veteranski ligi, ki jo 
organizira Košarkarska zveza zagrebške županije. Vsako leto se 
sezona zaključi s turnirjem, ki ga organizira ena od sodelujočih 
ekip, letos je ta čast pripadla Brežičanom. Po rednem delu je bila 
letos pred njimi le ekipa Petar Zrinski Vrbovec, poleg teh dveh pa 
bodo na zaključnem turnirju igrale še ekipe Gorica, Virje, Multi-
agram Zagreb, Dugo selo, Samobor in Lenovo Ivanič grad. Brež-
iški veterani vabijo vse ljubitelje košarke k ogledu tekem, sami 
pa napovedujejo boj za zmago. P. P.

Brežiški veterani gredo na zmago

SEVNICA – 26. maja se je s startom pri sevniškem športnem 
domu pričel 24. sevniški kolesarski maraton, ki je privabil 
115 kolesarskih navdušenk in navdušencev različnih sta-
rosti – najmlajši je imel 5, najstarejši 82 let. 

50 kolesarjev in dve kolesarki se je podalo na zahtevno traso, 
poimenovano Posavski izziv, ki v dolžini 75 km vsebuje dva zah-
tevna vzpona, na Brunk in Zabukovje, s skupnimi 1200 m višin-
ske razlike. Ostali so kolesarili na trasi malega oz. družinskega 
maratona, ki poteka v dolžini 30 km po savski dolini iz Sevnice 
do Radeč ter se skozi Šmarčno in Boštanj vrača v Sevnico. Naj-
bolj pripravljeni kolesarji so »Posavski izziv« premagali v dveh 
urah in šestih minutah. Po prevoženi izbrani trasi so udeležen-
ci prejeli spominsko medaljo, nagrado organizatorja (kolesar-
ske nogavice), sladoled in malico. Posebno nagrado sta preje-
la najmlajša udeleženca, 8-letna Taja Zabukovšek iz Šentjurja 
in 5-letni Marko Rot Samide iz Mokronoga, ki sta v spremstvu 
staršev brez težav prevozila traso družinskega maratona. Nag-
rado sta prejela tudi najstarejša udeleženca, 60-letna Zdenka 
Veršnik in 82-letni Anton Cesar (oba iz Trbovelj). 
 Vir:�KD�Sevnica�

115 kolesarjev na maratonu

Prihodnje�leto�bo�sevniški�kolesarski�maraton�obeležil�četrt�
stoletja�neprekinjene�organizacije�rekreativne�kolesarske�
prireditve.

LESKOVEC PRI KRŠKEM, KADAN – 25. in 26. maja se je v če-
škem Kadanu odvijalo evropsko prvenstvo v karateju za mlajše 
kategorije in veterane, ki se ga je udeležilo 16 evropskih držav. 
Nina Kerin iz Kluba borilnih veščin Dren Leskovec se je skupaj 
z reprezentanco Slovenije udeležila tekmovanja v kategoriji kata 
deklice 15 let. V prvem krogu je bila prosta, v drugem krogu pa 
kljub odlični predstavi v zelo izenačenem boju izgubila proti tek-
movalki iz Norveške in kasnejši finalistki ter tako izpadla iz boja 
za med najboljših osem. Vir:�KBV�Dren�Leskovec

Nina Kerin na EP v karateju

26. maja popoldne je bilo vese-
lo na brežiškem stadionu, kjer 
je prek 400 navijačev pozdra-
vilo visoko zmago Brežičanov 
proti Beltincem (5:0). Strelci 
so bili David Božič ter Toni 
Vidović in Luka Duvnjak, ki 
sta zadela oba po dvakrat. Pred 
tekmo je bilo jasno, da morajo 
brežiški nogometaši za obsta-
nek zmagati, obenem pa mora 
Ilirija 1911, ki je bila pred za-
dnjim krogom tri točke pred 
njimi, izgubiti. In ravno to se 
je zgodilo – ekipi sta bili na 
koncu sicer točkovno izena-
čeni (26), a je daljšo potegnil 
posavski drugoligaš, ki je bil v 
tej sezoni boljši na obeh med-
sebojnih dvobojih (4:2). Varo-
vanci Darka Karapetrovića 
so tako poskrbeli, da bodo lah-
ko ljubitelji nogometa v nas-
lednji sezoni v 2. SNL spre-
mljali dva posavska kluba in 

Naslednjo sezono posavski derbi
BREŽICE, KRŠKO – Minuli vikend se je zaključila letošnja nogometna sezona v prvi in drugi slovenski nogo-
metni ligi. Medtem ko so igralci NK Krško po štirih letih igranja med elito izpadli, so si nogometaši NK Bre-
žice Terme Čatež ravno na zadnji tekmi priigrali obstanek med drugoligaši. 

bili priče pravemu posavske-
mu derbiju, saj bo en od dru-
goligašev po novem tudi NK 
Krško, ki je po štirih sezonah 
izpadel iz prve lige. Brežičani 
so po 30 odigranih krogih na 
koncu osvojili 14. mesto med 
16 klubi, zmagali so šestkrat, 

osemkrat remizirali in 16-
krat izgubili ter imeli gol raz-
liko 32:52.

Če so imeli na koncu v Breži-
cah razlog za veselje, pa za Kr-
ško ne moremo ravno reči. Že 
dva kroga pred koncem Prve 

lige TS je bilo namreč jasno, 
da se po štirih sezonah igranja 
v prvoligaški konkurenci krški 
nogometaši selijo v drugo ligo. 
Na zadnji tekmi minulo soboto 
so doma sicer premagali Gori-
co in tako dosegli peto zmago v 
sezoni. Bilo je 3:2 (strelci Luka 
Vekić, Mario Cetina in Ante 
Kordić). Izkazalo se je, da so 
bili Primorci v tej sezoni za 
Krčane, ki jih je v zadnji tretji-
ni prvenstva vodil Andrej Pa-
nadić, nasprotnik po meri, saj 
so jih premagali trikrat (poleg 
tega še dvakrat Muro). Še prej 
je Krško izgubilo v Ljudskem 
vrtu proti Mariboru (0:2) in 
doma proti Aluminiju (1:3). 
Na 36 tekmah v tej sezoni so 
petim zmagam dodali še devet 
remijev in 22 porazov ter s 24 
točkami, z gol razliko 29:65, na 
koncu zasedli zadnje, 10. mes-
to.  R. Retelj

Veselje�brežiških�nogometašev�in�vodstva�po�zadnji�tekmi�v�
sezoni�(foto:�NK�Brežice�1919)

SEVNICA, ČEŠKE BUDEJOVI-
CE – Potapljačica v prostem 
potapljanju Slavica Žertuš 
(na fotografiji) je 25. maja na 
mednarodnem tekmovanju v 
prostem potapljanju v Čeških 
Budejovicah osvojila 4. mes-
to ter s 5 minutami in 57 se-
kundami za 9 sekund izbolj-
šala slovenski ženski rekord v 
statični apnei. Prvič je na tek-
movanju pri potapljanju na 

vdih uporabila tudi monopla-
vut in priplavala 90 metrov, 
kar je bilo dovolj za 7. mesto 
v skupnem seštevku v ženski 
kategoriji. »Z rezultatoma sem 
zadovoljna, saj je bila konku-
renca zelo močna,« je poveda-
la Žertuševa, ki se že pripravlja 
na tekmo, ki bo potekala pri-
hajajoči vikend na Reki na Hr-
vaškem, čez dobre tri tedne pa 
se bo udeležila evropskega pr-
venstva v turškem Istanbulu.
 �S.�R.,�foto:�M.�G.�

Nov uspeh 
Žertuševe

LESKOVEC�PRI�KRŠKEM�–�Klub�sinhronega�plavanja�Krško�je�
18.�maja�na�bazenu�leskovške�šole�organiziral�zadnjo�tekmo�
sezone�–�Sinhronija�2019.�Tekmovanja�se�je�udeležilo�39�tek-
movalk�iz�slovenskih�klubov.�Domačinke�so�osvojile�kar�nekaj�
medalj:�v�kategoriji�sinhronka�8�je�1.�mesto�osvojila�Ana�Kova-
čič,�v�kategoriji�sinhronka�9�je�zmagala�Iva�Lukič,�3.�mesto�sta�
osvojili�Taira�Smonkar�in�Manca�Mežič,�v�kategoriji�sinhronka�
10�pa�sta�prvi�dve�mesti�zasedli�Laura�Rostohar�in�Julija�Mo-
žgan.�»Za�uspešno�izpeljano�tekmovanje�se�zahvaljujem�sod-
nicam,�staršem,�donatorjem,�Občini�Krško�in�OŠ�Leskovec�pri�
Krškem,«�je�zapisala�trenerka�Darina�Svozilova.�P.�P.

Konec tedna speedway GP dirka
KRŠKO – V soboto, 1. junija, bo na stadionu Matije Gubca v Kr-
škem že štirinajstič največji motošportni spektakel v Sloveniji 
– dirka svetovnega prvenstva v speedwayu za Veliko nagrado 
Slovenije. V konkurenci najboljših speedwayistov sveta bosta 
tudi dva slovenska voznika: serijski državni prvak Matej Ža-
gar kot stalni udeleženec letošnjih dirk za svetovno prvenstvo 
in domačin Matic Ivačič kot povabljen voznik s t. i. wild car-
dom. Dan pred dirko bo uradni trening in kvalifikacijske vo-
žnje za določitev štartnih mest.  P. P.
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KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki so 17. maja v novih prostorih odprli pregledno 
razstavo Monument – Drago Tršar. Z razstavo se zaključuje 
istoimenski medinstitucionalni projekt, ki ga vodi Moder-
na galerija iz Ljubljane.

92-letni akademski ki-
par in akademik Drago 
Tršar je pomembno za-
pisan v patrimonij slo-
venskega kiparstva. Nje-
gova izjemna dela, od 
monumentalnega jav-
nega kiparstva do male 
plastike, lahko najdemo 
v vseh preglednih publi-
kacijah slovenske likov-
ne umetnosti 20. stole-
tja, prepoznaven pa je 
tudi po delih v številnih 
drugih likovnih medijih. 
Bil je tudi dolgoletni pro-

fesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 
»Gre za poklon velikemu kiparju, akademiku Dragu Tršarju. Leta 
2017 je praznoval visok življenjski jubilej, 90-letnico, in takrat 
smo se na pobudo Moderne galerije iz Ljubljane dogovorili, da 
priredimo serijo večjih razstav, na katerih bomo predstavili nje-
gov res bogat opus,« je povedal direktor kostanjeviške galerije 
Goran Milovanović. Široko zastavljena in poglobljena strokov-
na obdelava avtorjevega opusa s strani kar sedmih muzejskih 
in galerijskih institucij je potekala med leti 2017 in 2019, ko se 
projekt zaključuje v Kostanjevici na Krki. »Za razliko od Moder-
ne galerije, kjer je bila na ogled predvsem monumentalna, veli-
ka plastika, smo se tukaj odločili za srednje in manjše formate v 
bronu, mavcu in keramiki. Razstavo začnemo z avtorjevo upodo-
bitvijo živalskega sveta, ki ga spremlja ves čas njegovega ustvar-
janja, in ga nadaljujemo z nekaj zgodnjimi figuralnimi upodobit-
vami. Dodali smo serijo njegovih portretov, po katerih je avtor 
tudi zelo znan, in izpostavili ključne trenutke, ki so zaznamova-
li njegov opus, predvsem izjemno serijo množic. Na ogled je bo-
gat prerez njegovega življenja in opusa,« je še pojasnil Milova-
nović. Razstavljenih je 89 Tršarjevih skulptur, ki so jim dodali še 
skulpturo, ki je v kostanjeviški galeriji še iz 50. let. Razstava bo 
na ogled do 8. septembra.� P.�Pavlovič

Na ogled opus Draga Tršarja

Drago�Tršar�ob�znameniti�skulptu-
ri�bika,�za�katero�je�leta�1955�do-
bil�nagrado�za�kiparstvo�na�I.�me-
diteranskem�bienalu�v�Aleksandriji.

Kot je v uvodnem nagovoru 
povedala vodja brežiške ob-
močne izpostave JSKD Simo-
na Rožman Strnad, so Teden 
ljubiteljske kulture zaznamo-
vali številni kulturni dogodki 
v organizaciji JSKD in njegovih 
izpostav v sodelovanju z Zve-
zo kulturnih društev Slovenije, 
številnimi kulturnimi društvi, 
zavodi, lokalnimi skupnostmi, 
šolami, knjižnicami, muzeji in 
posamezniki. »Na tak način 
osveščamo in pod enotno po-
dobo predstavljamo vse, ki svoj 
talent, čas in energijo namenijo 
ljubiteljski kulturi ter tako bo-
gatijo sebe in družbo,« je deja-
la. Vsako leto je v središču ena 
od umetniških zvrsti, letos je 
to osrednjo vlogo prevzel ples, 
zato so plesno obarvani števil-
ni dogodki, od državne otvori-
tvene slovesnosti v Murski So-
boti do uvodnega regijskega 
dogodka v Krškem. 

V središče so postavili ples
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je 17. maja kot otvoritveni dogodek Tedna ljubiteljske kulture (od 17. 
do 26. maja) za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje potekala plesna predstava oddelka za sodobni ples Glas-
bene šole Krško »Jaz plešem!«

Plesno predstavo »Jaz ple-
šem!« so oblikovali mladi ple-
salci iz vseh skupin oddelka 
za sodobni ples krške glasbe-
ne šole ter gostje iz Izaje. »Le-
tošnja tema 'mediji' jih je pope-
ljala v njihov vsakdan – naložili 
so si ga na telefon, ga gledali 
preko televizije, o njem bere-

jo, poslušajo po radiu in doži-
vljajo skozi nevidne povezave. 
Vendar so mediji lahko tudi 
varljivi in nas lahko zavede-
jo v odvisnost novega časa. V 

predstavi spoznamo tudi re-
šitev – osebni stik, ples, igra, 
prebrati dobro knjigo in pos-
lušati radio,« je pojasnila ko-
reografinja predstave Rosana 
Horvat, plesna učiteljica na GŠ 
Krško. Kot gostujoča koreogra-
fa sta sodelovala Nastja Bre-
mec Rynia in Michal Rynia, 
kot režiserka pa Vesna Šin-
ko. Na koncu je sledila še po-
delitev bronastih značk Mete 
Vidmar 12 plesalcem, ki se več 
kot pet let udejstvujejo v plesni 
dejavnosti. Prejeli so jih: Nuša 
Bajc, Urška Bračun, Eva Cola-
rič, Lana Ferenčak, Mia Hren, 
Timotej Hribar, Neli Kovačič, 
Aleks Leon Levak, Rijana Ma-
vrek, Kaja Pavlovič, Patrik 
Petan in Žana Žniderič.
� P.�Pavlovič

Mladi�plesalci� so�v�ospredje�svoji� točk�postavili�medije� in�
nevarnosti,�povezane�z�njimi.

Mednarodno pesniško srečanje 
KOSTANJEVICA NA KRKI 2019

1. junija 2019 ob 19. uri 
Galerija Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki)

Sponzorji:

Gosta večera: Enes Kišević, Zagreb in 
Glorjana Veber, Polzela

Glasba: Ansambel Renessans iz Sarajeva 
(Džani Hott in Suzana Vinković)

Moderatorka: Carmen L. Oven
Organizator večera: Miroslav Tičar

Poetese in pesniki bodo prebirali svoje pesmi.

BRESTANICA – 17. maja so na gradu Rajhenburg postavili 
na ogled razstavo Če bi Posavje bilo, ki je rezultat aprilskih 
in majskih fotografskih delavnic. Koordinatorici sta bili viš-
ja kustosinja Nina Sotelšek in kustosinja pedagoginja Zin-
ka Junkar. 

Zbrane na odprtju je pozdravila direktorica Kulturnega doma 
Krško Darja Planinc, ki je med drugim dejala, da iščejo vedno 
nove načine komunikacije z javnostjo ter pohvalila odlično idejo 
Sotelškove: »Z njo se je namreč ponudila priložnost, da v njeno 
nastajanje aktivno povabimo vas, spoštovani sodelujoči, ki pri-
hajate iz različnih okolij, imate različna znanja, interese, pokli-
ce, zato tudi različne poglede na življenje in okolje, kjer bivate, 
ljubite, ustvarjate …« Poleg posameznikov so se k sodelovanju 
odzvale tudi OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, Center za socialno delo Posavje, enota Krško ter Večna-
menski romski center Drom. 
Udeleženci delavnic so se prepustili vodstvu mentorjev fotogra-
fov Katji Goljat, Juriju Korenjaku, Dejanu Mijoviću, Matjažu 
Ruštu in Klemnu Skubicu ter raziskovali vpetost v svoje lokal-
no okolje in ob tem skušali razvijati svojo fotografsko govorico. 
»Namen projekta je bil vključiti čim večje število lokalnih prebi-
valcev različnih starosti, izobrazbe in socialnega statusa in jim 
približati vizualno umetnost na njim razumljiv način. Vsaka sku-
pina je delala s svojim mentorjem, ki je udeležencem predstavil 
neskončne možnosti kreativnega izražanja s fotografskim me-
dijem,« je bilo poudarjeno na otvoritvi razstave, ki jo je s svoji-
mi izbranimi fotografijami pripravilo 35 udeležencev v starosti 
med deset in 70 let.  M.�Hrvatin

Če bi Posavje bilo

Skupinska�fotografija�ob�otvoritvi�razstave
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Ura slovenščine
UČENCI OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO 

IN UČENCI GLASBENE ŠOLE KRŠKO
literarno-glasbeni večer

četrtek, 6. junij 2019, ob 17.00
UČILNICA NA PROSTEM PRI OŠ JURIJA DALMATINA

Rudi Bučar
koncert

sobota, 15. junij 2019, ob 18.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

Španski večer
GLEDALIŠKA SKUPINA DKD SVOBODA SENOVO

gledališka predstava
četrtek, 4. julij 2019, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

Predstavitev kratkih filmov 
Luksuz produkcije

DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA
ponedeljek, 22. julij 2019, ob 21.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

Slikarska razstava Elene Sigmund
GLASBA: MATJAŽ ŠKOBERNE

otvoritev razstave in pogovorni večer
ponedeljek, 12. avgust 2019, ob 19.00

DVORANA V PARKU

Večer pred Dnevi poezije in vina 
GOSTUJOČI PESNIKI 

GLASBA: NINA PIRC IN MIHA KORETIČ
pesniško-glasbeni večer 

torek, 20. avgust 2019, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

Slikarsko-kiparski MIX
 Romana Blatnika

GLASBA: UČENCI GLASBENE ŠOLE KRŠKO
otvoritev razstave

četrtek, 5. september 2019, ob 19.00
DVORANA V PARKU

Kresnikov večer
pogovor z dobitnikom literarne nagrade kresnik

september 2019
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO

Poletni večeri v parku tradicionalno potekajo pod okriljem 
Valvasorjeve knjižnice Krško, JSKD, Območna izpostava 
Krško in KS mesta Krško. Prireditve, ki so glasbeno, literarno, 
gledališko in plesno obarvane, pomenijo dragocen prispevek 
k oživljanju starega mestnega jedra in so do sedaj s pestro 
vsebino pritegnile lepo število obiskovalcev.

Organizacija Poletnih večerov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško, 
Krajevna skupnost mesta Krško.

Vinar poletnih večerov je Kmečka zadruga Krško.
Prireditve je podprla Občina Krško.

VSTOP PROST.

Posavje je pelo
POSAVJE – V Boštanju, Brestanici in Brežicah so se zvrstili štirje 
koncerti že 46. izvedbe revije posavskih pevskih zasedb Pesem 

Posavja 2019, ki jo organizira-
jo območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti in zveze kulturnih dru-
štev iz Posavja. Na njih je za-
pelo 533 pevk in pevcev iz 30 
zborovskih (12 mešanih, se-
dem moških in trije ženski) in 
manjših vokalnih zasedb (po 
štiri moške in ženske). Več na 
www.PosavskiObzornik.si in v 
naslednji številki časopisa.
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Četrtek, 30. 5.

• ob 11.00 v Mladinskem cen-
tru Brežice: premiera doku-
mentarnega filma »Izgra-
dnja verige hidroelektrarn 
na spodnji Savi«

• ob 17.00 v brestaniški knji-
žnici: pravljična urica

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: GibArt 2019 – regij-
ska revija plesnih skupin 
Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje fotograf-
ske razstave članice KD Le-
skovec Sonje Levičar »Rože 
z mojega vrta«

Petek, 31. 5.

• od 16.00 do 18.00 pred VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
TVU 2019 in Teden izobra-
ževanja za trajnostni razvoj 
– brezplačni tehnični pre-
gled koles

• ob 18.00 v lokalu Platz Sev-
nica: dobrodelni BBQ & beer 
fest

• ob 18.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje likov-
ne razstave udeležencev ex-
-tempora Krško 2019 »Kra-
kovo«

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: svečana seja KS ob 
krajevnem prazniku s pode-
litvijo priznanj, kulturnim 
programom KD Leskovec ter 
pogostitvijo Aktiva kmečkih 
žena Krško polje

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: slavnostna seja ob 
140. obletnici PGD Sevnica

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
krško: komedija »Resnica«, 
za zeleni in modri abonma

Sobota, 1. 6.

• ob 8.00 pri TRC Savus Rade-
če: pohod po učni poti Savus

• ob 9.00 na Trgu Brestanica: 
pohod okoli Brestanice

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
zmaj iz blaga

• ob 10.00 pred OŠ Leskovec: 
Kolesarski mali maraton

• od 10.00 do 10.45 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotna 
eksperimentalna delavnica 
»Svet nanodelcev« v izved-
bi Petre Jenuš, ob 10.45 in 
14.00: voden ogled Sveta 
energije

• od 12.30 dalje pred Barom 
Megovec v Dobovi: Fašjen-
kova golažijada, ob 17.00: 
razglasitev zmagovalnih ekip

• ob 17.00 v Športnem domu 
Sevnica: 35. srečanje gasil-
skih pevskih zborov in sku-
pin ter gasilskih godb Slo-
venije

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
mednarodno pesniško sre-
čanje Kostanjevica na Krki 
2019

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: Live saturday night // 
Maskardh

Nedelja, 2. 6.

• od 7.00 dalje na Ribniku 
Mačkovci: tradicionalno dr-

kam v posavju
ca »Spoznavanje drevesnih 
vrst in rezbarjenje«

• od 16.00 do 18.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
TVU 2019 in Teden izobra-
ževanja za trajnostni razvoj 
– izdelava naravnega deo-
doranta in repelenta (prija-
ve na 051 279 632)

• ob 17.00 v OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova: otvoritev 
stalne razstave z izkopani-
nami, ki so jih našli pri grad-
nji šolskega igrišča

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje 6. otroške likovne 
razstave mladih likovnikov 
osnovnih šol občine Sevnica 
»Paleta brez meja«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: praznovanje 50-le-
tnice ustanovitve Območne 
obrtno-podjetniške zborni-
ce Krško

Četrtek, 6. 6.

• ob 10.00 v Kerinovem 
Grmu: dan odprtih vrat Več-
namenskega centra Kerinov 
Grm

• ob 17.00 v učilnici na pros-
tem pri OŠ Jurija Dalmati-
na Krško: literarno-glasbe-
ni večer Ura slovenščine

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: prireditev ob 
60-letnici Ljudske univerze 
Krško »Med rastočimi kroš-
njami«

Petek, 7. 6.

• od 9.00 do 12.00 v Mestni 
hiši Brežice: Spoznajte me – 
Domača apoteka Angel

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: dobrodelni kon-
cert OŠ Ane Gale Sevnica »To 
sem jaz«

• od 18.00 do 21.00 v športni 
dvorani Brežice: dan odprtih 
vrat športnega plezanja

• ob 19.00 na igrišču pred OŠ 

dr. Jožeta Toporišiča Dobo-
va: osrednja slavnostna pri-
reditev ob 200-letnici šolstva 
v Dobovi

Sobota, 8. 6.

• od 8.00 do 12.00 na Tržnici 
Videm: Ribiški dan

• ob 8.30 pred samostanom 
Olimje: 14. tradicionalni po-
hod po Kozjanskem parku

• ob 9.00 na Trgu Brestanica: 
kolesarjenje okoli Brestanice

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

• ob 17.00 v Kobilah: otvori-
tev travnatega igrišča

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session vol. 29

Ponedeljek, 10. 6.

• od 9.00 do 12.00 v Mestni 
hiši Brežice: Spoznajte me – 
Sonja Klemenčič

• ob 9.30 v sejni sobi MC Bre-
žice: predavanje VGC Breži-
ce »Uveljavljanje pravic pre-
ko CSD-ja«

Torek, 11. 6.

• ob 17.00 v sejni sobi MC 
Brežice: Atopijski dermati-
tis – praktična delavnica o 
(preventivni) negi kože

Sreda, 12. 6.

• od 9.00 do 10.00 v Središ-
ču za samostojno učenje na 
Ljudski univerzi Krško: TVU 
2019 – video vodiči o upora-
bi pametnega telefona (pri-
jave na 48 81 160)

• od 16.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: TVU 
2019 – registracija samo-
stojnega podjetnika, gospo-
darske družbe ter drugih 
oblik opravljanja dejavnosti

• ob 18.00 v parku starega 
mestnega jedra Krškega: 
prireditev ob prazniku KS 
mesta Krško

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: Štirje tipi prehra-
ne – predavanje o zdravju in 
boleznih

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

žavno ribiško tekmovanje 
obrtnikov v lovu s plovcem

• ob 10.00 pod šotorom pri 
Jožefovi dvorani v Leskovcu 
pri Krškem: župnijski dan 
Župnije Leskovec, gost upok. 
nadškof Alojz Uran

• od 10.00 do 16.00 v Voja-
šnici Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki: dan odprtih vrat 
vojašnice in letališča Cerklje 
ob Krki, ob 12.00: svečana 
otvoritev mednarodne vo-
jaške vaje »Jadranski udar 
2019«

• ob 15.00 na železniški po-
staji v Tržišču: blagoslov no-
vozgrajene kapelice prvega 
zavetnika železničarjev, bl. 
Antona Martina Slomška

• ob 15.00 pri turnu v Črne-
či vasi: koncert »Pa zapojmo 
eno po … črneško«

• ob 16.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: večer Avseni-
kovih pesmi v izvedbi Pihal-
nega orkestra DKD Svoboda 
Senovo

• ob 17.00 v gasilskem domu 
Kapele: Pesem ob košnji, na-
stopajo Kapelski pubje z go-
sti

Ponedeljek, 3. 6.

• ob 15.00 v VGC Posavje 
(CKŽ 44, Krško): izmenjava 
igrač in družabnih iger

• ob 17.00 pred Ljudsko uni-
verzo Krško:  TVU 2019 in 
Teden izobraževanja za traj-
nostni razvoj – spoznavanje 
»mestnih« dreves in zasadi-
tev drevesa znanja

Torek, 4. 6.

• ob 10.00 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): pohod na Trško 
goro (prijave: 051 279 632)

• od 16.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Znanje in veščine iz depo-
ja 3: rezbarjenje –  delavni-

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

BREŽICE – 10. maja pod večer je z obiskovalci zapolnjeno Vite-
ško dvorano brežiškega gradu s tradicionalnim majskim letnim 
koncertom ponovno navdušila Vokalna skupina Solzice, ki vse od 
ustanovitve v šolskem letu 1990/91 pod okriljem Glasbene šole 
Brežice deluje pod taktirko prof. Marjetke Podgoršek Horžen. 
Repertoar je obsegal 12 pesmi tako slovenskih kot tujih sklada-
teljev, slušatelje pa je 27 pevk razveselilo še z dvema dodatnima 
skladbama, njihov odhod iz dvorane pa so ti v znak priznanja 
pospremili ob bučnem aplavzu stoje. Korepetitor skupine s kla-
virsko spremljavo je bila prof. Pierina Cavaliere Mršić, z vezno 
besedo pa je koncert popestrila Romana Žnideršič.
 B. M.   

BREŽICE – V dvo-
rani Glasbene šole 
Brežice je 29. aprila 
dijak 4. letnika Kon-
servatorija za glas-
bo in balet Maribor 
Tadej Kopinč, si-
cer doma z Velikega 
Obreža, na predma-
turitetnem koncer-
tu suvereno izvedel 
svoj nastop, ki je bil 
generalka za matu-
ro in sprejemne iz-
pite na glasbeno akademijo. Približno 50-minutni program s pe-
timi skladbami, ki ga je ravnatelj GŠ Brežice mag. Daniel Ivša 
označil kot zelo zahtevnega tako po težavnosti kot fizično, so 
njegovi družinski člani, prijatelji in znanci, ki so ga prišli poslu-
šat, na koncu nagradili z bučnim aplavzom. Tadej, letnik 2000, 
je svoje prve korake v glasbi naredil pri sedmih letih v GŠ Bre-
žice. Pet let se je učil harmoniko pri prof. Ivši, nato pa še tri leta 
pri prof. Urošu Polancu. V 7. razredu nižje glasbene šole je kla-
virsko harmoniko zamenjal za gumbno. Zdaj zaključuje konser-
vatorij pri prof. Slavku Magdiću, ki je tudi pripravil točke pro-
grama. Kot solist in član komornih sestavov in orkestrov ima za 
sabo že vrsto nastopov ter tekmovanj po Sloveniji, Hrvaški in 
Slovaški. Leta 2017 je na slovenskem tekmovanju mladih glas-
benikov TEMSIG v Tržiču osvojil srebrno priznanje. Leta 2018 
je na 13. mednarodnem srečanju harmonikarjev Pannoni Accor-
dion prav tako osvojil srebrno priznanje. Je tudi član harmoni-
karskih orkestrov Konservatorija za glasbo in balet Maribor, GŠ 
Brežice in GŠ Sevnica. Kot je še omenil Ivša, se je Tadej že zelo 
zgodaj vključil v harmonikarski orkester GŠ Brežice in se vedno 
odzval povabilu na nastope brežiške in sevniške glasbene šole. 
»V Brežicah dobivamo novega mladega, perspektivnega glasbe-
nika,« je poudaril.  R. R. 

Majski koncert brežiških Solzic

Solzice�z�zborovodkinjo�Marjetko�Podgoršek�Horžen�(desno)

Tadejeva generalka uspela

Tadej�Kopinč� (v� sredini)� z�nekdanjima�
učiteljema� in� mentorjema� Urošem�
Polancem in mag. Danielom Ivšo

DOLENJA�VAS�–�10.�maja�je�v�organi-
zaciji�Kulturnega�društva�Žarek�Do-
lenja�vas�v�tamkajšnji�dvorani�pote-
kalo�srečanje�pevskih�zborov.�Poleg�
domačih�Prepelic�(na�fotografiji)�so�
v�pričakovanju�posavskega�pevske-
ga�praznika�Pesem�Posavja�zapeli�
še�Moški�pevski�zbor�Kapele,�Meša-
ni�pevski�zbor�Artiče�in�Vokalna�sku-
pina�Barbara�Globoko.�Vezno�bese-
dilo�je�ob�predstavitvi�nastopajočih�
podajala�Branka�Jenžur.�M.�H.
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Zvišan krvni tlak in krvni sladkor, 
zvišane maščobe v krvi in 
sladkorna bolezen tipa 2. To 
so najpogostejše težave, na 
katere opozarjajo v Centru za 
krepitev zdravja v Brežicah in jih 
želijo s številnimi preventivnimi 
programi odpraviti. Delavnice, 
različne aktivnosti in predavanja 
o zdravem življenju, gibanju, 
zdravi prehrani, tehnikah 
sproščanja, spoprijemanju s 
stresom, tesnobo ali depresijo, 
zdravem hujšanju ali opuščanju 
kajenja so namenjene vsem, ki 
želijo izvedeti več o zdravem 

načinu življenja in o dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na 
zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni.

Vse to se dogaja v okviru projekta nadgradnje in razvoja 
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle, 
ki je podprt tudi z 9 milijoni evropskih sredstev in v katerem 
sodeluje 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije. S pomočjo 
Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
ki v vzporednem projektu MoST (Model skupnostnega pristopa za 
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih 
skupinah) skrbita za strokovno podporo oblikovanja preventivnih 
programov, premoščajo ovire pri dostopu do preventive in tako 
prispevajo k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

15. maja so se v Centru za krepitev zdravja v Brežicah predstavili 

tudi v okviru kampanje EU projekt, moj projekt, saj so v glasovanju 
za naj projekt kampanje s skoraj 15.000 glasovi osvojili prvo mesto. 
Namen kampanje, ki jo je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko organizirala že peto leto zapored, je pokazati, 
da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo 
na vsakem koraku, tudi pri ohranjanju dobrega počutja in zdravja. 
Tako so se lahko obiskovalci preko predavanj strokovnjakov iz 
Zdravstvenega doma Brežice, delavnic, raznovrstnih meritev, 
zdravih degustacij in kulturnega programa poučili o dobri skrbi za 
svoje zdravje in spoznali s strani EU sofinancirane projekte, zaradi 
katerih vsi živimo bolj kakovostno. Več o kampanji in dogodku na 
www.eu-skladi.si. 

Krepitev zdravja za vse v Brežicah zmagovalec 
kampanje EU projekt, moj projekt 2019

Konjeniški pohod in igre
Krekova konjenica, ki je del Društva rejcev 
in ljubiteljev konj Šentjanž, je 18. maja pri-
pravila enodnevni konjeniški Krekov po-
hod, ki se je pričel in zaključil pri kozolcu 
društva na robu vasi. Na 23 kilometrov dol-
go pot je v zgodnjem dopoldnevu odjezdi-
lo 20 jezdecev. »Vreme je bilo krasno, pot 
odlična in prav tako vzdušje. Vsi, ki so se 
podali na pot, so pred tem predložili zdrav-
niško potrdilo, da je konj zdrav in primeren 
za ježo, kajti veterinar enkrat na leto preg-
leda konju kri in izda potrdilo,« pove po pri-
hodu s pohoda konjeniški stotnik Franci 
Strnad.

KONJENIŠKE IGRE 
Dan kasneje, 19. maja, so se na travniku pri 
društvenem kozolcu v Šentjanžu odvijale 
še konjeniške igre. Konjeniki so se pomerili v dvorski (šentjanški) alki in spretnostnem jahanju, 
tekmovanje v metu podkve je bilo namenjeno konjenikom in obiskovalcem. Za osvojitev prvih 
treh mest so bili potrebni dodatni krogi, a na koncu sta v alki slavila najbolj izkušena konjeni-
ka – Franci Strnad je osvojil prvo mesto, predsednik Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
Boštjan Krmelj je bil drugi, tretje mesto je pripadlo Tjaši Dolinšek. V spretnostnem jahanju 
je tretje mesto osvojil Damijan Svenšek, drugo Franci Strnad, prvo Tjaša Dolinšek. Tekmovan-
ja v metu podkve so se najbolj razveselili najmlajši obiskovalci, a tudi odrasli so se veselili vsa-
kega zadetka. Prvega mesta in nagrade se je na koncu razveselil Žiga Krmelj, drugega Urban 
Gaši in tretjega Andreja Strnad.  

KREKOVA KONJENICA PO MEJAH SEVNIŠKE OBČINE 
Na tridnevni konjeniški pohod po mejah sevniške občine bodo konjeniki odjezdili 31. maja iz 
Šentjanža, kamor se bodo vrnili 2. junija. »Prvi dan bomo opravili 60 kilometrov poti, nasled-
nji 50 in zadnji 30. Pot smo trasirali in jo v preteklih letih že osemkrat v celoti prejezdili, tako 
da smo pripravljeni na podvig, ki zahteva precej vzdržljivosti tako jezdeca kot konja,« pojasni 
vodja Krekove konjenice Franci Strnad, ki bo letošnje leto že devetič jezdil na čelu konjenikov. 

Tjaša�Dolinšek�je�bila�najboljša�v�spretnostnem�
jahanju�in�31.�maja�bo�jezdila�tudi�po�mejah�

sevniške�občine.

Sneli so roza-modra očala
SENOVO – V Zvezi prijateljev 
mladine Krško so z zaključ-
no prireditvijo, podelitvijo 
priznanj mladim ustvarjal-
cem iz 23 posavskih šol, ki 
so ustvarili literarna, likov-
na in fotografska dela, 26. 
aprila na regijskem nivo-
ju zaključili že 19. evropski 
natečaj Evropa v šoli.

Kot je v nagovoru mladim na-
tečajnikom in njihovim men-
torjem dejal predsednik ZPM 
Krško Vinko Hostar, je bil te-
meljni cilj natečaja, ki je po-
tekal pod naslovno temo 
»Snemimo roza-modra oča-
la: ustvarjamo družbo enakih 
možnosti in priložnosti za de-
kleta in fante«, spodbuditi mla-
de, da se ustvarjalno soočijo z 
družbenimi problemi, »s kate-
rimi se spopadamo v Sloveniji, 
v Evropi in svetu«, ter krepitev 
medsebojnega razumevanja, 
strpnosti in solidarnosti. Med 
drugim je še izpostavil, da je 
enakost žensk in moških pri 
nas resda na zakonodajnem ni-
voju na visoki ravni, kar pa se 
ne zrcali tudi v praksi oz., kot 
je dejal, »na mnogih področjih 
vsakdanjega življenja še ne mo-
remo govoriti o enaki udeležbi, 
zastopanosti in družbeni moči 
žensk in moških«. 

Letos je skupno 1928 literar-
nih, likovnih, fotografskih in vi-
deo del na razpisano naslovno 
temo izdelalo kar 2279 učenk 
in učencev iz 21 osnovnih šol 

iz občin Krško, Brežice, Sevni-
ca in Kostanjevica na Krki ter iz 
Srednje šole Sevnica. Med pris-
pelimi deli je komisija 285 del 
uvrstila na regijski nivo, med 
njimi najboljša dela pa preda-
la v ocenitev državni komisi-
ji. Osrednja državna prireditev 
je bila 10. maja v Pionirskem 
domu v Ljubljani, na njej pa je 
prejelo priznanja tudi pet mla-
dih ustvarjalcev iz Posavja. Na-
cionalna komisija je za literar-
ni izdelek z naslovom Skupaj v 
kategoriji OŠ 1. triada nameni-
la 2. mesto Manci Kostič iz 2. r. 
OŠ Brežice (mentorica Suzana 
Kolarič), za likovni izdelek z 
naslovom V Paris nas je peljala 
pilotka, prav tako OŠ 1. triada, 
3. mesto Arabeli Zrinski iz 1. r. 
OŠ XIV. divizije Senovo (mento-
rica Ana Bogovič), za likovno 
delo Rdeči parazol v kategori-

ji OŠ 3. triada Deji Hribšek iz 
9. r. OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce (mentorica Tanja Plevnik), 
za fotografski izdelek Skupaj – 
enaka – srečna v kategoriji OŠ 
3. triada 1. mesto Anžetu Go-
rencu iz 9. r. OŠ Milana Majc-
na Šentjanž (mentorica Nena 
Bedek), posebno nagrado pa 
za naslov dela Ata kuha Ma-
teju Zupanu iz OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško (mentorica 
Petra Kampl Kerin).

Priznanja mladim ustvarjal-
cem in njihovim mentorjem 
na regijskem nivoju so podeli-
li Hostar, podpredsednica ZPM 
Slovenije Pavla Peterle Udo-
vič in vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na Občini Krško 
Andrej Sluga.

 Bojana Mavsar 

Učenci� artiške� osnovne� šole� so� na� prireditvi� na� Senovem�
pripravili� prisrčen� spremljajoči� program,� na� fotografiji�
nastopajoči�v�igri�Mojca�Pokrajculja,�ki�so�jo�naštudirali�pri�
izbirnem�predmetu�Gledališki�klub.�

http://www.eu-skladi.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Polona Žnidaršič, Log – 
deklico,

• Katarina Gerjevič, 
Mihalovec – deklici 
(dvojčici),

• Nina Omerzo, Brestanica 
– dečka,

• Teja Škulj, Dobrava ob Krki 
– deklico,

• Anja Špehar, Črešnjice pri 
Cerkljah – deklico,

• Merima Ismić, Senovo – 
dečka,

• Ines Špec, Ledina – dečka,
• Lidija Povh, Jesenice na 

Dolenjskem – deklico,
• Dragica Vračun, 

Dekmanca – dečka,
• Janja Omerzu, Trebče – 

deklico,
• Patricija Jelenc, Pavla vas 

– dečka, 
• Tadeja Perčič, Zabukovje 

nad Sevnico – deklico,
• Katarina Lipar, Črneča vas 

– deklico,
• Tea Hotko, Veliki Obrež – 

dečka,
• Janja Koren, Oklukova 

Gora – dečka,
• Kristina Klemenčič, 

Zgornja Pohanca – dečka,
• Katja Sotošek, Brežice – 

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

Špela�Murko�in�Edi�Zakovšek,�oba�iz�Brežic,�16.�februar�
2019,�grad�Brežice�(foto:�Gregor�Molan)

poroke

• Gregor Racman in 
Stanislava Šošterič, oba iz 
Podgorja ob Sevnični,

• Gregor Fabjan in Petra 
Cizrl, oba iz Starega Grada,

• Damjan Planinc in 
Nikolina Ribić, oba iz 
Pesjega,

• Rok Baznik in Vesna 
Alegro, oba iz Velikega 
Podloga,

• Aleksandar Kremić iz BiH 
in Daša Lazar iz Tržišča,

• Leon Šinko in Anja 
Rostohar, oba iz Rajca,

• Matej Drugovič z Dolnjega 
Brezovega in Urška Volarič 
iz Šentjurja na Polju,

• Andrej Bajda iz Hrastnika 
in Sabina Mlinarič z 
Jagnjenice,

• Janez Oplotnik iz Trbovelj 
in Franja Redenšek iz 
Sevnice,

• Sebastijan Račič in Nina 
Slak, oba iz Globokega,

• Jakob Meserko in Maja 
Marija Kerin, oba s 
Črešnjic pri Cerkljah ob 
Krki,

• Franci Mežič in Vesna 
Škoda, oba iz Malega 
Podloga,

• Bojan Rešetar in Jerneja 
Macur, oba iz Malega 
Podloga.

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.

Pravilen odgovor na nagradno vprašanje, objavljeno v pretekli 
številki časopisa, se glasi: Konjenica, ki je del Društva rejcev 
in ljubiteljev konj Šentjanž, se imenuje Krekova konjenica. 

Med prispelimi pravilnimi odgovori smo izžrebali tri nagrajen-
ce, ki bodo prejeli vsak svojo spominsko majico z logotipom 
»Visit Sevnica«. To so: Janez Štrbenc iz Novega mesta, Ana 
Repar iz Kostanjevice na Krki in Martina Jamšek iz Sevnice. 

Nagrajence bomo o prejeti nagradi obvestili pisno preko po-
sredovanih kontaktov. Hvala za sodelovanje.

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).

Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

OREŠJE NA BI-
ZELJSKEM – Mini-
lo je 50 let, odkar 
sta zakonsko zve-
zo sklenila Pepca 
in Tonček Pavlin 
iz Orešja na Bi-
zeljskem. Zlati ju-
bilej sta obeležila 
4. maja z verskim 
obredom v cerkvi 
sv. Lovrenca na Bi-
zeljskem v družbi 
sorodnikov in pri-
jateljev, ob petju 
cerkvenega zbora 
in poročni koračni-
ci. Druženje sta na-
daljevala ob svečanem kosilu in veselem druženju ob zvokih har-
monike do večernih ur. 
Njuna ljubezen je vzplamtela leta 1964 in v zakonski stan sta 
vstopila 3. maja 1969. Skupno življenje sta začela na Tončkovem 
domu na manjši kmetiji v Orešju na Bizeljskem skupaj z njegovi-
mi starši. Življenje sta podarila hčerkama Jožici in Ani, ki sta po 
starših podedovali delovne roke in pošteno srce. Živeli so skro-
mno, a obdani z ljubeznijo in razumevanjem. Zlatoporočenca sta 
neizmerno ponosna na svoja vnuka Aleša in Tima ter pravnuki-
njo Zaro, ki se je rodila ob njunem praznovanju.  I.�V.

Zlata poroka zakoncev Pavlin

Zlatoporočenca�v�bizeljski�cerkvi

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško so 28. maja odprli gostujočo 
razstavo Posavskega muzeja Brežice »Franjo in Iva Stiplovšek: 
razvoj muzealstva v Posavju«. Razstava prikazuje začetke muze-
alstva v Posavju, ki segajo v leto 1939, ko so zbiratelji in ljubitelji 
starin v Krškem ustanovili Muzejsko društvo za politična okra-
ja Krško in Brežice. Razstavljen je izbor z razstave »Vljudno va-
bljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti sed-
mim desetletjem Posavskega muzeja Brežice, ki je bila v Brežicah 
odprta od lanskega do letošnjega maja. Več v naslednji številki.

Razstava o posavskem muzealstvu
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SPOMIN

rojena Hribar, s Trške Gore.
MARIJA ŠPILER

O,�kako�hitro�beži�čas,
odkar�odšla�si�ti�od�nas.

Ostala�je�praznina,�
v�naših�srcih�bolečina.

25. maja je minilo pet let, odkar nas je 
zapustila naša draga žena, mama in babica

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.
Pogrešamo te!
Tvoji najdražji

ZAHVALA

JUSTIN KOLARIČ

Dragi Justin!
Ni�te�več�med�nami,

a�v�naših�srcih�
si�še�vedno�z�nami.

V 65. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, dedek, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Blatnik, pevcem za lepo odpete žalostinke, LD Raka, vsem 
praporščakom, govornikoma za ganljive besede in Restavraciji 
Silvester za dobro postrežbo.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga v tako velikem 
številu pospremili k preranemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

z Ardra pri Raki.

ZAHVALA

rojene Slovenc, iz Dečnega sela.

MARIJE (MICKE) PETAN

Pomlad�se�na�zemljo�vrne,
petje�slavcev�se�zbudi,

v cvetju zemlja se zagrne,
zame�pa�pomladi�ni.

(Simon�Jenko)
Na pragu pomladi, 22 aprila,

smo se za vedno poslovili od naše
drage mame, babice, prababice

Ob tem iskrena hvala sorodnikom, sosedom in prijateljem za vso 
pomoč, za podarjeno cvetje, sveče in denarne prispevke ter za mnoge 
sočutne objeme in stiske rok, za vse napisane in izrečene besede 
tolažbe.
Hvala govorniku, gospodu župniku in pevcem za lepo izvedeno 
pogrebno slovesnost.
Zahvala vsem, ki ste se od naše mame v tako velikem številu poslovili 
v Artičah, jo pospremili na njeni zadnji poti in se je boste spominjali.

Žalujoči: vsi njeni

SPOMIN

FRANCI PRIBOVŠEK

Kako�je�hiša�strašno�prazna,
odkar�tebe�v�njej�več�ni,
prej�bila�tako�prijazna,
zdaj�otožna�se�mi�zdi.

3. junija bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil dragi

Bil�si�skrben�in�vztrajen�v�življenju,
junaški�v�zadnjem�trpljenju.

Ta�črni�dan�je�moral�priti.�Ta�dan�gorja,�ta�dan�solza.
Bolečina�da�se�skriti,�pa�tudi�solze�ni�težko�zatajiti,

le�dragega�moža�nihče�mi�ne�more�povrniti.

Hvala prijateljem, ki mu prižigate svečke
in ga imate v lepem spominu.

Žena Marijana s svojimi

z Libne pri Krškem.

SPOMIN

IRENA PREGRAD

Vidim�tvoj�obraz,�slišim�tvoj�glas.
Še korak mi je znan, 

ko�sprašujem�zaman�...
Zakaj�te�več�ni?�

Le�spomin�še�živi.

28. maja je minilo 30 let, 
odkar nas je tragično zapustila

Hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu.

Mama Ivanka in sestra Karmen z družinama

iz Globokega.

ZAHVALA

iz Globokega
IVANA HOTKA

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, nam izrazili sožalje in sočustvovali z nami. Hvala za 
podarjeno cvetje in sveče, hvala vsem, ki ste nam na kakršen koli 
način pomagali. Hvala govornikoma g. Francu Kenetu in g. Janku 
Hriberšku. Hvala praporščakom Krajevne organizacije Društva 
izgnancev Slovenije, Globoko-Pišece in Društvu upokojencev Brežice, 
godbenikom iz Kapel za zaigrane melodije, Lovskemu pevskemu 
zboru iz Globokega za zapete pesmi in pogrebnikom podjetja Žičkar. 
Hvaležni smo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

iz Dramlje 23 na Bizeljskem.
JOŽICA KMETIČ

Kogar�imaš�rad,
nikoli ne umre,

le�daleč,�daleč�je�...

V 78. letu starosti je
svojo življenjsko pot sklenila naša draga 

sestra, svakinja, teta in sestrična

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, hvala za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in denarno 
pomoč.
Posebna zahvala gre internemu oddelku II Splošne bolnišnice 
Brežice, kjer je preživela svoje poslednje dni, pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku za sočuten obred, Moškemu pevskemu zboru 
Bizeljsko za zapete žalostinke, govorniku Miranu Veršcu, izvajalcu 
Tišine in gostišču Kocjan.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo zelo pogrešali

ALOJZ PAVKOVIČ

SPOMIN

Vsi njegovi

Kdor�živi�v�srcu�svojih�dragih,
ni�mrtev,�še�naprej�ostaja

navzoč�v�njihovem�življenju.
(Immanuel�Kant)

20. maja je minilo dvajset let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.

iz Vrbine pri Krškem.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

po sledeh naše dediščine

Ko še ni bilo elektrike ...
VITNA VAS – Iz zbirke Antona Petroviča s Senovega, ki nam 
je predstavil rudarsko uniformo s paradno palico, se v tok-
ratni številki odpravljamo v Vitno vas na Bizeljskem, na-
tančneje k Zbirki starin Travnikar. Med približno 2000 
različnimi orodji in predmeti smo našli zanimiv predmet 
– čelesnik.

Zakonca Srečko in Suzana Travnikar 
sta nam povedala, da je izbrani pred-
met v zadnjih petih letih k njim po 
vsej verjetnosti prinesel vinogradnik 
iz okoliških krajev, saj je čelesnik ali 
treskarica vča-
sih služil kletar-
jem v vinskih 
kleteh. Gre za 
enostavno pri-
pravo, kamor 
se zatikajo go-
reče treske, ki 
se prižigajo ena 
za drugo. Kletar 
je imel po nava-
di pri sebi bav-
tico ali heč, s katerima je sproti delal treske in jih nadomeščal 
z izgorelimi. Čelesnik so uporabljali v hramih ali vinskih kle-
teh kot svetilko, ko po vaseh še ni bilo elektrike, petrolej pa je 
bil drag. Navadno je bil nasajen na palici, ki je bila zapičena v 
glinena tla. Nekateri so ga postavljali v posodo z vodo zaradi 
nevarnosti požara.

V Travnikarjevi zbirki, ki je nastala pred petimi leti, saj niso 
želeli, da bi stara hiša ostala prazna, zapolnjenih s starinami 
pa imajo tudi nekaj ostalih prostorov v sklopu stanovanjske 
hiše, se najdejo kmetijska in vinogradniška orodja ter predme-
ti, obrtniško orodje, predmeti za gospodinjstvo in drugi pred-
meti, kot so npr. kotli za žganjekuho, radio sprejemniki, pisal-
ni stroji, slike, ogledala, star denar itd. »Ker mi ni bilo vseeno, 
kaj se dogaja s temi orodji in predmeti, me je to vzpodbudilo, 
da sem začel z zbiranjem, saj bi jih ljudje sicer zavrgli,« je ob 
tem povedal Srečko Travnikar.  R. R.

Čelesnik�ali�treskarica

SEVNICA – Prvo sredo v maju je sevniški umetnik Rudi Sto-
par v goste povabil hrvaškega slikarja Zorana Homna. Nje-
gova izjemna umetniška dela so do začetka junija na ogled v 
prostorih Mosconove in Stare galerije na sevniškem gradu.

Umetnika, ki je s svojimi slikarskimi deli »korak dlje od realiz-
ma«, je gostitelj kulturnega dogodka Rudi Stopar predstavil kot 
»viteza žlahtnega slikarstva, mojstra in odličnika – čudežnika 
močne in velike umetniške stvarnosti«. Slikarska dela Zorana 
Homna iz hrvaškega kraja Križevci so po Stoparjevem mnenju 
mogočnejša od mimobežnega časa, ki mu ga uspe ustaviti v tre-
nutni zaznavi stvari in umetniško upodobiti. Homnov slikarski 
jezik je igra svetlobe in senc ter barv v rahli prosojnosti cvetnih 
listov ali morskih valov, predmetov, sadežev, oseb … »Vsaka slika 
je čudovito pričevanje duha, svetlobe človeka, univerzuma in živ-
ljenja. Tudi božanje ranjenega sveta,« je tekel opis razstavljenih 
slikarskih del, ki so izjemen dokument časa, bivanja in obstoja.
Večer, poimenovan po slovanskem bogu gostoljubja Radogost, je 
bil stoti zapovrstjo in z glasbenim nastopom sta ga dodatno obo-
gatila Elizabeta in Dragutin Križanić iz Brežic. Presenečenje 
večera je bil hrvaški mojster kitare Stjepan Fortuna – Štef, s ka-
terim je na orglice zaigral tudi hrvaški hiperrealistični slikar Zo-
ran Homen. Za dolgoletni prispevek k oživljanju kulturnega do-
gajanja na sevniškem gradu se je župan Srečko Ocvirk zahvalil 
Rudiju Stoparju s podelitvijo listine Občine Sevnica. 
 S.�Radi

Slikarski realizem Zorana Homna

Kulturni�program�ob�100.�Radogostu�se�je�odvijal�v�Albert�
Felicijanovi�dvorani�na�sevniškem�gradu,�kjer�so�bili�prisotni�
tudi�mnogi�prijatelji�hrvaškega�umetnika.
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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

iz Dobrove pri Senovem
HELENE KRANJC

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

ki�v�naših�srcih
večno�bo�ostala.

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

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tople stiske rok, podarjeno cvetje, 
sveče, denarno pomoč in darovane svete maše.

Posebna zahvala velja osebju oddelka za intenzivno terapijo 
bolnišnice Brežice in Nevrološke klinike v Ljubljani. Zahvaljujemo 
se brestaniškim pevcem za lepo zapete pesmi, gospe Ireni Gmajnar 
za lepe besede ob slovesu, praporščakom, podjetju Kostak Krško za 
organizacijo pogreba, Cvetličarni Kerin za lepo pripravljeno žalno 
dekoracijo, gospodu župniku Jožetu Špesu za opravljen obred in 
gostišču Dular. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej omenili.

Žalujoči: vsi njeni 

ZAHVALA

iz Brežic.

LJUBOMIRJA 
BUKOVINSKEGA 

Srce je omagalo, 
tvoj�dih�je�zastal, 
a�spomin�nate 

bo�za�vedno�ostal.

Bolezen je iz naše sredine kruto iztrgala 
našega dragega in ljubečega

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
izrekli sožalje ter se v tako velikem številu še zadnjič poslovili od 
našega Ljubota. Hvala tudi Komunali za pogrebne storitve, pevcem, 
Veljku za poslovilni govor in župniku za lepo opravljen obred. 
Ohranimo ga v lepem spominu in naj počiva v miru.

Žalujoči: žena Biserka, hči Katarina z družino, mama 
in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

ALOJZ LEKŠE

Ne, ni umrl!
Oči�le�častne�je�zaprl,
da�se�po�trudu�in�boju

oddahne�v�blaženem�spokoju!
(S.�Gregorčič)

V boju s kruto boleznijo je omagal in nas v 
svojem 81. letu tiho zapustil naš dragi mož, 

ati, stari ata, pradedek, tast, brat, stric in svak

Iz vsega srca bi se želeli zahvaliti vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob strani, 
delili z nami nepopisno bolečino ob izgubi in čutili z nami. Hvala vam 
za vsak ljubeč stisk roke, za vse tople in sočutne objeme, hvala za 
vsako iskreno besedo v tolažbo. Hvala tudi vsem, ki ste se na kakršen 
koli način spomnili nanj, darovali cvetje, sveče, denarne prispevke 
in svete maše.

Iskrena hvala pevcem za odpete pesmi, za odigrano Tišino, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, govornikoma za besede slovesa in 
vsem, ki ste se udeležili zadnjega slovesa.

In nazadnje, hvala tebi, ljubljeni naš, za vsak trenutek, ki smo ga 
preživeli s tabo, hvala za vse življenjske nauke in hvala, ker si nas imel 
rad takšne, kot smo.

Žalujoči: vsi njegovi

s Senuš.

ZAHVALA

s Sel pri Raki.
JOŽE NOVAK

Nekje v tebi je bila bol,
a�zamahnil�si�z�roko,

češ,�zmogel�bom�–�močnejši�sem,
a�vendar�ni�bilo�tako!

Pride�čas,�ko�si�izmučeno�srce�želi
le�spati�in�v�sen�večni�potovati�...�

Za vedno se je poslovil naš dragi

Ponižno in iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so mislili in molili 
zanj, ga podpirali, bodrili, obiskovali in mu vlivali moči na njegovi 
zadnji poti hude preizkušnje in neizmernega trpljenja, in ko je 
končno omagal, ga pospremili k večnemu počitku, v slovesni tišini 
in žalostnem zavedanju dokončnega slovesa.

Še posebej pa se želimo zahvaliti prijatelju in sosedu Alojziju za 
neizmerno podporo in vsestransko pomoč kot tudi vsem ostalim 
sosedom, sorodnikom, prijateljem, gospodu župniku za lep verski 
obred, pogrebni službi Blatnik za profesionalno izpeljano pogrebno 
slovesnost in pevcem za čutno zapete žalostinke.

Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat ISKRENA HVALA!

Vsi njegovi, ki so ga imeli radi in ga bodo še naprej nosili
v svojem srcu kot drag spomin!

ZAHVALA

z Velike Doline 7

JOŽEFA KLEMENČIČA – 
PEPIJA

Tiho�odšel�si�od�nas,
kot�lepa�misel,�ki�mine,

a�nam�za�vedno�si�zapustil
lepe�spomine.

Ob boleči in nenadni izgubi našega 
dragega moža, očeta, dedka, tasta in svaka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečene besede sožalja, za vse besede tolažbe, za tople 
stiske rok in darovane sveče, maše in denarno pomoč. Zahvaljujemo 
se gospodu Škrlecu za lep nagovor, KUD-u Slavček, praporščakom, g. 
župniku z Velike Doline za lep obred, pogrebni službi Žičkar, igralcu 
Tišine, gostilni Magdalena ter vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, 
pa vas nismo posebej imenovali.
Za vedno bo ostal v naših mislih in srcu. Hvaležni smo, da smo bili 
del njegovega življenja.
Dedi naš, pogrešali te bomo!

Žalujoči: vsi njegovi

ZLATKA POŽGAJA

ZAHVALA

Z bridko žalostjo v srcu, vsi njegovi

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

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

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
vsem ostalim za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše 
ter denarne prispevke.
Najlepše se zahvaljujemo dr. Stanki Brilej Kokotec in dr. Vladimirju 
Mlinariču, podjetju Kostak za pogrebne storitve, govornici za 
besede slovesa, pevcem, trobentaču, praporščakom in g. župniku 
za opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

s Senovega

ZAHVALA

JOŽETA KINKA – PEPIJA

Tiho�teče�našega�življenja�reka,
tiho�teče�solza�lepega�spomina,
umre�srce,�a�ostane�bolečina

v�srcu�dragega�in�večnega�spomina.

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, dedka, pradedka in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, izkazano sočutje, stiske rok, za darovane sveče, 
cvetje in svete maše.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste našega Pepija v času bolezni obiskovali 
na domu. 

Posebna zahvala duhovnikom Gregorju Majcnu, Tomažu Šojču in 
Dejanu Frangežu za darovano sveto mašo ter lepo opravljen obred.

Veliko hvaležnost izrekamo vsem, ki ste našega Pepija spoštovali, ga 
imeli radi in ga v velikem številu pospremili k večnemu počitku na 
pokopališču v Brestanici.

Z žalostjo v srcu: vsi njegovi

s Košenega Vrha

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

ZAHVALA

roj. Božič, iz Velikega Podloga 19

MARIJE NEČEMER

Kogar�imaš�rad,
nikoli ne umre,
le�nekje�daleč�je.

Ob boleči izgubi naše drage
mame, tašče, stare mame, prababice,

tete, sestrične, dobre sosede in prijateljice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste našo mamo spoštovali, jo imeli 
radi in jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 
Zahvaljujemo se vam za vse tolažilne besede, tople stiske rok ter za 
vse darovane sv. maše, cvetje, sveče in darove za cerkev sv. Miklavža.

Posebna zahvala gre patronažni sestri Željki, župnikoma Ludviku 
Žagarju in Alfonzu Grojzdku, diakonu Jakobu Piletiču za lepo 
opravljen obred ter kaplanu Branku Jurejevčiču, Vereni za lepo 
prebran govor, Cvetličarni Kerin in pogrebni službi Žičkar.

Hvala vsem, čeprav vas nismo osebno imenovali.

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

Žalujoči: vsi njeni 

ZAHVALA

ANTON ZAGMAJSTER

Zdaj�nič�več�se�pesmica�ne�sliši,
za�vasjo�nihče�več�ne�igra.

V�zapuščeni,�tam�samotni�hiši
je�utihnila�harmonika.

(Marjan�Roblek,�Lojze�slak)

Tiho in brez slovesa si odšel, nenadoma, niti zbogom nisi rekel …
samo zaspal si za vedno, dragi mož, skrbni oče, dober tast,
ljubi dedi, brat, svak, boter, stric, dober prijatelj in sosed,

pevec ter ljudski godec

V teh težkih trenutkih se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali 
ob strani, izrekli sožalja, tolažilne besede in nam ponudili tople stiske 
rok. Hvala za vse podarjeno cvetje in sveče ter svete maše, s katerimi 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo dr. 
Franciju Božičku iz Bistrice ob Sotli za dolgoletno zdravstveno skrb 
našega ata, družini Šekoranja iz Drenovca, sosedom Berkovičevim, 
Franciju Blažinčiču in Marti Dernikovič, Cvetki Župevc, Mitji 
Vidmarju, Brigiti in Martinu Heberle, Jelki Zagmajster, družinama 
Moškon in Jagrič, družini Resnik Koren z Razteza in Lei Babič. 
Iskreno se zahvaljujemo gospodoma župnikoma Vladu Leskovarju 
z Bizeljskega in Lojzetu Weingerlu iz Podsrede za darovano mašo in 
lepo opravljen obred ter gospodu Lajošu Špeljaku. Posebna zahvala 
gre tudi cerkvenemu pevskemu zboru z Bizeljskega pod vodstvom 
gospe Eme Igličar za prečudovito zapete pesmi svojemu pevcu v slovo 
in gospodu Urošu Polancu za zaigrano pesem slovesa na harmoniki ter 
lovskim rogistom iz Dobove za zaigrane pesmi. Zahvaljujemo se tudi 
lovcem LD Bizeljsko in gasilcem za organizacijo in izvedbo pogreba, 
govornikom za izrečene besede slovesa, vsem praporščakom, 
sorodnikom in prijateljem naše hiše od blizu in daleč, sodelavcem 
PMP Obrežje, kolektivu OŠ Jurija Dalmatina Krško, sodelavkam vrtca 
Bizeljsko, MePZ Vinea iz Kozjega, vinogradnikom ter vsem, ki ste se 
od našega Antona v tisočeri množici poslovili od njega in ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi vsem, 
ki jih nismo posebej imenovali, pa ste nam stali ob strani. Vsem in 
vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

Pogrešali te bomo, a v srcih boš vedno z nami.
Žalujoči: žena Anica, hčerka Bernarda z možem Rajkom, sin 

Blaž z družino in ostalo sorodstvo ter vsi, ki smo ga imeli radi

iz Orešja na Bizeljskem.
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Prodam staro leseno stiskal-
nico (prešo) s kamnom (de-
lujočo), zidake (cigle), vile za 
nalaganje in prenašanje bal, 
travniško brano, kopelit, ok-
rasni križ za zunaj, jasli za 
drobnjad ter pokrov za jašek. 
Tel.: 041 439 288

Prodam mlin za žito, vinogra-
dniške betonske stebre ter ko-
vinske rešetke za govedo (80 
x 100 cm). Tel.: 041 773 508

Prodam traktor UT 804 4x4, 
85 km, teža 4 t, letnik 2013, 
1.200 del. ur, z vpetjem za 
plužno desko. Cena 13.500 €. 
Tel.: 041 683 261, Milan

Prodam nakladalko SIP 19, 
nakladalec hlevskega gnoja 
Leon 400 (hidravlične nogice) 
in ružilec koruze. Vse lepo oh-
ranjeno. Tel.: 031 893 850

Prodam nakladalec hlevskega 
gnoja – samostoječ na kolesih 
in s kiblo za zemljo ter koruzo 
iz koruznjaka. 
Tel.: 041 778 087

Prodam plug IMT, 12 col, bra-
ne, puhalnik Tajfun z elektro-
motorjem in šrotar za koruzo. 
Tel.: 041 865 968

Prodam motokultivator Muta 
Maestral s koso, samonakla-
dalko SIP 17 cm in kosilnico 
BCS 602 za hribe. 
Tel.: 041 775 985

Prodam motorno škropilni-
co Solo 450. Tel.: 031 288 901

Koruzo v zrnju in ječmen, pro-
dam. Tel.: 041 948 814 

Prodam Citroën Berlingo, di-
zel, letnik 2007, v odličnem 
stanju. Tel.: 031 614 952

Prodam Polo 1.4 Comfortli-
ne, letnik 2010, 43.000 km, 1. 
lastnica, cena 7.500 €. 
Tel.: 051 623 898

KMETIJSTVO

Kupim traktor, lahko v okvari 
ali slabšem stanju. 
Tel.: 040 638 174

Kupim kosilnico BCS Duplex 
ali Gaspardo in izkopalnik 
krompirja. Tel.: 030 998 658

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

Vrtno kosilnico, malo rabljeno, 
ugodno prodam. 
Tel.: 07 49 27 299

Prodam tračni obračalnik SIP 
220 in izkopalnik krompirja. 
Tel.: 030 694 956

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

Prodam 200 l rdečega vina in 
samonakladalno prikolico SIP 
15 m3. Tel.: 041 223 957 

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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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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mali oglasi

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

obzornikova oglasna mreža

040 287 597, Robert Nedanovski
www.nnrn.si

KOSTANJEVICA NA KRKI, HIŠA
Cena 150.000,00 €, 
Leto izgradnje 1980, 
Velikost 194,60 m²,

Parcela 780,00 m², EI v izdelavi

NEPREMIČNINE

Prodam hišo (EI v izdelavi), 
dve garaži, hlev, kozolec, na 
parceli 56 arov. Ugodno. 
Tel.: 041 364 556

Prodam hišo v Brežicah, Bi-
zeljska 57, parcela 600 m2, 
neto tlorisna površina stav-
be 266 m2. V pritličju frizerski 
salon 24 m2. Odlična lokacija, 
centralno ogrevanje, EI izdela-
na. Tel.: 041 738 764

Brežice, Brezina, prodam 
gradbeno parcelo v izmeri 912 
m2. Tel.: 031 422 356

V Krškem prodam gradbeno 
parcelo v izmeri 602 m2 z vso 
urejeno dokumentacijo. 
Tel.: 041 251 660 

V bližini Term Čatež prodam 
zazidljivo parcelo na ravni, 
sončni legi. Voda, elektrika in 
optika na parceli. 
Tel.: 041 565 855

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

Oddamo dvosobni apart-
ma v Karinu – Karinsko mor-
je, lastna plaža – 50 m, mirno 
okolje, primerno za družine. 
Velika terasa, grill, klima, in-
ternet. Tel.: 070 816 099

Oddam apartma na otoku 
Pagu, Mandre. Pogled na mor-
je, klima, terasa, wi-fi, parki-
rišče, do plaže 120 m. 
Tel.: 040 726 900 

AVTOMOBILIZEM

Prodam Audi A6 Quattro, le-
tnik 2011, prvi lastnik, prevo-
ženih 86.000 km. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 768 590 

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Miljani Brancelj, Brezje 9, 1382 Be-
gunje pri Cerknici. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. PETKA - Vse bi storil, sinko moj
 2. (1.) Ans. PETAN - Stari hrast
 3. (2.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 4. (9.) Ans. MLADIKA - Svet brez tebe
 5. (3.) Ans. LIPOVŠEK - Beli Angel
 6. (5.) Ans. SVETLIN - Pismo zadnjega brata
 7. (-.) GADI - Ti si kriva
 8. (10.) GALA KVINTET - Zvezde ljubezni
 9. (8.) Ans. POSLUH - Ker te ljubim
 10. (7.) Ans. PETRA FINKA - Fant iz naše vasi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Vera in Originali - Srčen, trčen

Kupon št. 469
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, 1. 6. 2019, ob 20. uri

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev
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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 (12/2019) bo izšla v 
četrtek, 13. junija 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 6. junij 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.

Prodam koruzo v zrnju, ječ-
men, tritikal in puhalnik Taj-
fun na traktorski pogon. 
Tel.: 031 451 669

Prodam koruzo trdinko, na-
ravno sušeno, in kunce orjake. 
Tel.: 051 358 306

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

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

Prodam suha razcepljena bu-
kova drva, shranjena v lopi. 
Podbočje. Tel.: 041 758 492 

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

Prodam zračno suhe smreko-
ve in borove plohe, dolge 4 m, 
debele 5 cm, cena 180 €, lahko 
tudi razžagamo na "remelne". 
Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

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

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

Prodam drva (javor ali 
kostanj) in motor Daelim 
Chopper 125. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček (1 €/l), 
mešano belo (kerner, char-
donnay) in modro frankinjo 
po 1,30 €/l. Tel.: 041 809 209

Prodamo cviček, okolica Rake, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 647 222

Prodam vino modro frankinjo 
in mešana drva. Možna dosta-
va. Tel.: 070 824 776

Prodam rdeče vino cviček, 
modro frankinjo in belo vino 
laški rizling. Cena po dogovo-
ru. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam vino bizeljsko rdeče 
in vinsko žganje. 
Tel.: 031 330 413

Prodam kvalitetno vino mod-
re frankinje. Tel.: 041 983 525

Rdeče vino frankinjo menjam 
za prašiča, prodam pa krat-
ko žagana drva (bukev, gaber, 
hrast) ali hlodovino. Tel.: 041 
965 968

Prodam vino – mešano rdeče 
in frankinjo. Možna dostava, 
cena ugodna. Tel.: 031 657 195

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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, 
razprodaja enoletnih 
kokoši nesnic pa bo 

17. junija od 16. ure dalje.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice, 
stare 6 tednov, dobite 

vsak delavnik po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

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

s Senovega obvešča
cenjene stranke, da so 

rjave jarkice pred nesnostjo 
na prodaj vsak torek od 

9. do 16. ure ter 
petek, od 9. do  12. ure.
Vsak četrtek so na voljo 
enodnevni beli piščanci.

 Naročila sprejemamo vsak 
delavnik od 8. do 18. ure 
na tel. št. 07 49 73190 ali 

031 676 724.

KAPELE – Po zaslugi Sekcije za 
ohranitev dediščine iz Kultur-
nega društva Kapele, ki sku-
ša ohranjati različne običaje 
iz preteklosti, so tudi letos, pe-
tič zapovrstjo, pripravili jurje-
vanje. 11. maja so pri lovskem 
domu Kapele na Ravnah čla-
nice sekcije, oblečene v takra-
tne oprave, pekle cvrtje na od-
prtem ognju, igrali so »rest«, 
sedeli na etnološkem omizju 
z zapičenimi koli in deskami 
čez, licitirali svinjsko glavo itd. 
Kot je za naš časopis poveda-
la predsednica sekcije Mihaela 
Blaževič, so se ob ustanovitvi 
Sekcije za ohranitev dedišči-
ne pred petimi leti odločili, da 
bodo obudili eno od etnolo-
ških prireditev, ki so včasih ži-

vele v Kapelah, odločili so se 
za jurjevanje. V programu so s 
folklornimi in pevskimi nasto-
pi ter igranjem na instrumen-
te sodelovali učenci Podružnič-
ne šole Kapele, nastopili so še 

Kapelski pubje, Vokal-
na skupina Iris, Pihal-
nemu orkestru Kapele 
pa so se kot preseneče-
nje pridružile dobovske 
mažoretke. Za dobro vo-
ljo je ves dan skrbel Trio 
Suha pipa. »Najbolj po-
nosni in veseli smo, da 
na jurjevanju sodeluje 
več sekcij oz. društev iz 
Kapel,« je dodala Blaže-
vičeva in omenila, da so 
si v sekciji letos zada-
li kar ambiciozen načrt 

posneti že četrti igrani etnolo-
ški film. »Tokrat bomo snema-
li, kako se je včasih kosilo in 
želo,« je pojasnila, film pa bo 
luč sveta verjetno ugledal je-
seni prihodnje leto.  R. R.

Kapelci jurjevali kot včasih

Najprej�so�po�cvrtju�planili�najmlajši.

DOBROVA – 5. maja se je kljub 
deževnemu vremenu v orga-
nizaciji Planinskega društva 
Bohor pri planinski koči na 
Bohorju zvrstila že 42. jezi-
kova nedelja. V treh kategori-
jah, aranžiranju, dolžini in teži 
jezika, se je pomerilo skupno 
12 tekmovalcev. Z najdaljšim, 
64 cm dolgim jezikom, je zma-
gal Marko Kranjc, drugi je bil 
Primož Klavžar (62,7 cm) 
in tretja Špela Krajnc (62,5 
cm). Jeziček na skali tehtnice 
se je pri najtežjem jeziku us-
tavil pri 1790 g, prinesla pa ga 
je Ivanka Požun. Drugi v teži 
je bil 1520 g težak jezik Mir-
ka Pajka, tretjo mesto je os-
vojil jezik Lavre Maček (1074 
g). Ocenjevalna komisija, ki so 
jo sestavljali Božo Kosalec, 
Jože Ivačič in Jožica Mavser, 

je ocenila tudi več aranžiranih 
jezikov, med njimi pa 1. mesto 
dodelila iz jezikov oblikovane-
mu krožnemu križišču na Se-
novem, ki ga je domiselno iz-
delala Magda Glas, drugi je 
bil 'Jezik tamlade', kot je svoj 

izdelek poimenovala Marija 
Žveglič, tretje mesto pa je os-
vojil aranžiran jezik Nine Po-
žun 'Dobrodošli na postrvi v 
Sobnik'.
 B. M./
� vir�in�foto:�PD�Bohor�

42. jezikova nedelja na Bohorju

Prejemniki�odličij�in�priznanj�za�sodelovanje�s�člani�komisije�
in� triom� Labirint,� ki� je� poskrbel� za� glasbeno� razvedrilo�
obiskovalcev

Prodam večjo količino sortne-
ga vina, sauvignon in rumeni 
muškat. 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 teličko LIM/SL, staro 
3 tedne. Tel.: 051 851 291

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

Krškopoljce, 50 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke 30–35 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 862 947

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Možen zakol. Tel.: 031 492 837

Prodam prašiča, težkega 250 
kg, in svinjsko mast. 
Tel.: 07 49 57 291

Prodam burskega kozla (star 
1,5 leta), osla večje rasti (star 
1 leto), ubogljiv, in mlade vie-
tnamske pujse. 
Tel.: 041 683 261 

Prodam dve psički kavka-
ški ovčarki, poleženi 6.  aprila 
2019, čistokrvni brez rodovni-
ka. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 722 727

RAZNO

Prodam stare nerabljene ele-
ktronke (žarnice) za TV in ra-
dio. Tel.: 041 420 947

Po ugodni ceni prodamo malo 
rabljeno kuhinjo samo s spo-
dnjimi elementi. 
Tel.: 041 889 980, po 14. uri

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

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

Iščem pošteno žensko za 
skupno življenje, staro od 60 
do 65 let. Pokličite v večer-
nih urah. Tel.: 07 49 22 511, 
Stanko

Ženska, 67 let, želi spoznati 
upokojenca, nekadilca, neal-
koholika, do 70 let, z veseljem 
do narave, izletov in ki rad po-
maga. Tel.: 070 244 970
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»Vino ne gre več tako v pro-
met, kot je šlo včasih, zato smo 
se v družini odločili, da bomo 
del vinograda posekali. Ko smo 
razmišljali, kaj naj naredimo z 
zemljo, smo sklenili, da bomo 
zasadili češnje. Z rednim ob-
rezovanjem jih bomo držali v 
višini dveh metrov in pol, da 
bo mogoče češnje obirati kar s 
tal,« pojasnjuje Franc Kozinc 
ob ogledu nasada v vasi Čanje 
nad Blanco, kjer ima 250 mla-
dih češnjevih dreves, ki so v 
lanskem letu prvič dala okoli 
500 kilogramov sočnih rdečih 
sadežev.

Med sprehodom po češnjevem 
nasadu, v katerem so nekateri 
cvetovi zgodnejših vrst češenj 

S češnjami je vendarle manj dela kot s trtami
ČANJE, DOLNJE BREZOVO – Po upokojitvi se je Franc Kozinc odločil, da bo zmanjšal število trt v vinogradu in namesto njih zasadil mlada drevesa češenj. Nasadu v 
vasi Čanje, ki ga je zasadil pred štirimi leti, je v lanskem letu dodal še češnjev nasad v bližini domačije na Dolnjem Brezovem. 

že odcveteli, veje poznih vrst 
pa so obdane z nežnimi beli-
mi cvetovi, sogovornik pove, 
da je potrebno rastoča dreve-
sa ustrezno negovati. »Z nasa-
dom je treba ravnati tako kot z 
vinogradom, če želiš, da obro-
di, vendar je s češnjami kljub 
vsemu manj dela kot z vinski-
mi trtami,« pove in opiše po-
tek opravil. Prva dela v nasadu 
s češnjami se pričnejo z rezat-
vijo v mesecu februarju, pri 
čemer je pomembno, da se re-
zanje vej opravi v lepem vre-
menu. »To pomeni, da je vsaj 
še tri dni po končani rezatvi 
lepo vreme, da se rane posuši-
jo, zacelijo, kajti veliko okužb 
pride prav skozi rane, če se ne 
zacelijo pravočasno,« poka-

že lastnik za-
celjene rane 
na obreza-
nem drevesu 
v nasadu, ki 
je zatravljen 
in vzdrže-
van z mulče-
njem. »Če-
šnje so bile 
spomladi, ko 
so bili nab-
rekli brsti, 
p r e v e n t i v -
no škroplje-
ne z bakrom 
in kasneje 
dvakrat proti 

cvetni moniliji, glivični bolez-
ni. Sedaj so prepuščene rasti in 
razvijanju ploda, ki se bo raz-
vil iz cveta, škropljenja ne bo 
več. Češnja je sadno drevo, kjer 
je škropljeno minimalno, a pri 
tem nisem nikoli pretiraval. Če 
naredimo primerjavo z jabla-
nami in hruškami, ugotovimo 
da se le-te škropi tudi do dvaj-
setkrat v letu, zato upravičeno 
lahko rečem, da je češnja zdrav 
sadež z najmanj škropljenja,« 
pove ob ogledu. Za dobro rast 
dreves so uredili tudi nama-
kalni sistem. »Namakanje je 
skoraj obvezno. Če želimo, da 
drevo dobro obrodi, potrebuje 

vodo. Z ustrezno količino vode 
v času zorenja dobimo debelej-
še češnje,« doda in pojasni po-
tek namakalnega sistema, ki ga 
je kot izučen električar posta-
vil kar sam. 

Šest češnjevih tednov
600 češnjevih dreves, zasa-
jenih v lanski pomladi, raste 
tudi na ravnici ob Savi na Dol-
njem Brezovem, v bližini do-
mačije družine Kozinc. Tudi v 
tem nasadu je več vrst češenj, 
od najbolj zgodnjih do najbolj 
poznih. S tem je rodnost če-
šenj v obeh nasadih razpore-
jena v »šest češnjevih tednov«, 

tako da letošnje prvo obira-
nje najzgodnejše sorte pote-
ka konec maja, v sredini junija 
bo sočnih rdečih sadežev naj-
več, a nekaj jih bo mogoče ob-
rati še v sredini julija. »Na eni 
mladi veji je lahko od štiri do 
pet kilogramov češenj,« pove 
pridelovalec in z roko hvale-
žno seže do cvetoče češnjeve 
veje. »Drevesa v obeh nasadih 
so stara od enega do treh let 
in posamezniki jih bodo lahko 
sami nabirali, seveda ob pred-
hodnem dogovoru z menoj. Za 
nabrane češnje bo treba odšte-
ti določen znesek, ki bo nižji 
kot v trgovini, čeprav mislim, 
da je bolj pomembno to, da jih 
bodo obiskovalci nabirali sami 
in to v domačem, znanem oko-
lju. Češnje, ki jih bodo prines-
li domov, bodo sveže, ne bodo 
opravile dolge poti iz nasa-
da do trgovinske police,« po-
jasni in nadaljuje, da se bodo 
obiranja češenj lahko udeleži-
le tudi družine z majhnimi ot-
roki zaradi nizke rasti dreves. 
»Pričakujem, da bomo v letoš-
njem letu nabrali skupno tono 
in pol češenj,« še napove dob-
ro letino, če bo vreme stabil-
no, brez zmrzali, ki je pred dve-
ma letoma uničila ves pridelek.

O tem, koliko različnih vrst 
sladic in ostalih domačih dob-
rot lahko pripravimo iz če-

šenj, razkrije Zdenka Kozinc, 
ki uživa v peki. Najpogoste-
je pripravi češnjev biskvit ali 
zavitek, ki mu doda še doma-
čo skuto; veliko jih vloži, saj se 
pozimi prileže češnjev kom-
pot; češnje pogosto namoči 
tudi v žganju ali pa naredi oku-
sno marmelado. A po njenem 
mnenju so še vedno najboljše 
tiste češnje, ki jih lahko jemo 
sveže nabrane, čeprav jih sve-
že nabrane shrani tudi v zamr-
zovalniku. 
� Smilja�Radi

Franc�Kozinc�pravi,�da�potrebuje�češnjev�nasad�enako�nego�
kot�vinograd,�a�se�delo�v�njem�zaključi�že�sredi�julija.

Iz�češnjevih�cvetov,�ki�so�privabljali�čebele,�se�
bodo�razvili�sočni�rdeči�sadeži.

Ali�bo�letošnja�letina�češenj�
takšna,� kot� je� bila� lanska?�
Zaradi�deževnega� vremena�
bo�lahko�slabša�(foto:�osebni�
arhiv).


