
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

BMM raste iz leta v leto
Letošnji deveti festival Brežice, moje mesto v or-
ganizaciji ZPTM Brežice se bo v zgodovino spet za-
pisal kot eden najbolj prepoznavnih in obiskanih 
v tem delu Slovenije. Cilj organizatorjev – vse dni 
festivala v Brežice privabiti 25 tisoč obiskovalcev 
– je izpolnjen, BMM vsako leto pridobiva na svo-
ji veljavi.

 Stran 24

Majhni po številkah, 
bogati po odnosih

Najmanjša posavska občina, Bistrica ob Sotli, le 
redko stopi v ospredje. Ena od priložnosti za to je 
občinski praznik, ki ga obeležuje konec junija. Na 
slavnostni seji občinskega sveta so povzeli dosež-
ke v minulem letu, podelili občinska priznanja in 
ugotovili, da so sicer majhni po površini in številu 
prebivalcev, nikakor pa ne po bogastvu in kvalite-
ti življenja in medsebojnih odnosov.
 Stran 2

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 14, četrtek, 4. julij 2019
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 18. julija.

DELAJO TUDI V VROČINI – Preden je ozračje minuli torek pod večer shladil močan naliv, smo se več kot 
teden dni 'kuhali' v vročinskem valu in se borili z visoko temperaturno obremenitvijo. V Brežicah naj bi 
prejšnji četrtek namerili celo za Slovenijo letos rekordnih več kot 39 stopinj Celzija! Številni so si v tem 
času privoščili ohladitev bodisi v urejenih toplicah in bazenih bodisi v naravnih kopališčih, živahno je 
bilo zlasti na kopališčih ob reki Krki, vse od Kostanjevice do Velikih Malenc. Ob tem se velja spomniti 
tudi na tiste, ki si vsakdanji kruh služijo z delom pod milim nebom in žgočim soncem, od kmetov in 
sezonskih delavcev v kmetijstvu do delavcev na gradbiščih, ki smo jih takole ujeli v objektiv pri urejanju 
krožišča na južnem delu krške obvoznice pri Žadovinku. O tem in drugih projektih, ki bodo poleti potekali 
v Posavju, pa v obširnem članku na strani 3.  Foto: Peter Pavlovič

Praznično 'darilo' 
vlade Krčanom

LJUBLJANA – Na seji pred državnim praznikom je vlada Mar-
jana Šarca naložila Ministrstvu za okolje spremembo Uredbe, 
s katero naj bi z letom 2020 zmanjšali sredstva oziroma rento, 
ki jo dobiva Občina Krško in z njo financira številne razvojne, 
socialne in druge programe ter plačuje odškodnino ljudem v 
soseščini Nuklearne elektrarne Krško (NEK). S tem ukrepom 
naj bi postopoma povečali rentabilnost sklada, v katerem se 
sredstva zbirajo že več kot 20 let, namesto da bi povečali vi-
šino prispevka, ki ga plačuje GEN energija iz kilovatne ure, 
proizvedene v NEK, ali pa bi razliko do potrebne višine za fi-
nanciranje izgradnje odlagališča NSRAO in razgradnjo elek-
trarne nadomestili iz proračuna. 
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RADEČE, ZIDANI MOST – Radeški poslanec v Državnem zbo-
ru Matjaž Han je na ministrico za infrastrukturo Alenko Bra-
tušek naslovil poslansko pobudo, v kateri se zavzema za 
omejitev tranzitnega prometa na regionalni cesti Radeče–
Zidani Most, in sicer za vozila, težja od 7,5 tone.

Na državni cesti Radeče–Zidani Most velja splošna omejitev to-
vornega prometa in po njej ne bi smela voziti tovorna vozila s 
preseženo maso 7,5 ton, a mnogi vozniki te prepovedi ne upo-
števajo. Matjaž Han v svoji poslanski pobudi ministrici za in-
frastrukturo Alenki Bratušek predlaga, da se v okviru obnovit-
venih del, ki se bodo predvidoma septembra pričela na državni 
cesti G1–5, na odseku Radeče–Zidani Most, pristojne službe do-
polnijo načrt za izvedbo obnove tega odseka z višinskimi ovira-
mi, ki bodo tovornim vozilom, težjim od 7,5 ton, preprečevale vo-
žnjo po omenjeni cesti. »Prometne povezave predstavljajo veliko 
dodano vrednost, v kolikor te omogočijo hitro in varno pretoč-
nost, v nasprotnem pa veliko težavo, če se te – kljub novim težiš-
čem in večji intenzivnosti prometa – ne posodabljajo, obnavljajo 
in nasploh ne sledijo potrebam ljudi in gospodarstva. Vsaka od 
težav, povezana s cestami, ima svoje specifike in med temi prav 
pogosto najdemo takšno, da se kljub predpisom, ki regulirajo ter 
omejujejo promet na določenih odsekih zaradi takšnih in drugač-
nih razlogov, te predpise ne upošteva, s tem pa se ohranja nezavi-
dljiv položaj za ljudi, ki ob prometnih cestah živijo,« pravi posla-
nec Matjaž Han in nadaljuje, da se v Zidanem Mostu pretočnost 
prometa zaradi zožitve ceste na nekaterih delih in relativno oz-
kega kamnitega mostu močno upočasni.  S. R.

Han za omejitev tranzita

Kot je občinskim svetnikom, 
krajankam in krajanom, pred-
stavnikom javnih zavodov in 
društev ter sosednjih, pobra-
tenih in prijateljskih občin 
dejal bistriški župan Franjo 
Debelak, so v obdobju med 
lanskim in letošnjim prazni-
kom poskrbeli za veliko dob-
rih in zanimivih dogodkov ter 
realizirali veliko projektov, ki 
v njihov prostor vnašajo nove 
vsebine in nove razvojne pri-
ložnosti. »Sam jih ne delim 
na majhne in velike, ker ima-
jo prav vsi svoje mesto in na-
men. Izdelan je bil vrhunski 
umetniški mozaik v naši pos-
lovilni vežici, saniranih je bilo 
nekaj plazov in cest, izdelana 
je bila centralna čistilna na-
prava z nekaj kanalizacijskega 
omrežja in center za zbiranje 
odpadkov, postavljena polnil-
na naprava za električne av-
tomobile, začel se je obnavlja-
ti športni objekt, kupila se je 
oprema za hostel Gabronka, 
začelo se je delo na projektu 
hidravličnih izboljšav, ki bo re-
aliziran v naslednjih letih. Za-
čeli smo s postopki za izdelavo 
prostorskih načrtov in drugih 
projektov, ki jih bomo izvaja-
li v naslednjih letih,« je dejal. 
Izpostavil je velik poudarek, ki 
ga dajejo društvom, ne samo 
s finančnimi sredstvi, ampak 
tudi s prostorskimi pogoji za 
delovanje. »Vedno ste namreč 
vi tisti, ki s svojim delom v 
društvih kažete in dokazuje-
te, da vam je mar za okolje, v 
katerem živite in ustvarjate. 

Povezani, solidarni in pripadni
BISTRICA OB SOTLI – V duhu povezanosti in pripadnosti, ki odlikuje manjše občine, so na slavnostni seji 
bistriškega občinskega sveta obeležili občinski praznik, ki ga obeležujejo na god svetega Petra, krajevnega 
zavetnika. Ob kulturnem programu so podelili štiri občinska priznanja.

Tudi zato, ker združujete, se 
povezujete in gostujete, ste vi 
in hkrati tudi občina Bistrica 
ob Sotli vedno bolj prepoznav-
ni doma in tudi v tujini,« je 
pohvalil in naštel številna 
društva v občini. »Tudi vnap-
rej bomo delali tako, kot smo 
zastavili. Še letos zaključimo z 
obnovo knjižnice in še preos-
talega dela kulturnega doma, 
delamo projektne dokumenta-
cije za gasilski dom, telovadni-
co in vrtec ter sanacijo nekaj 
plazišč in cest,« je še napove-
dal Debelak ter ob čestitki ob-
čankam in občanom zaključil: 
»In ponovno poudarjam: bo-
dite ponosni na svojo občino, 
ne dovolite, da vam kdor koli 
govori, da smo majhni, ker to 
enostavno nismo.«

Priznanja Romihu, Greglu, 
Reherjevi in DPM
V nadaljevanju slovesnosti je 
župan skupaj s predsednico 

komisije, zadolženo za občin-
ska priznanja, Bredo Kova-
čič, podelil štiri letošnja ob-
činska priznanja. Priznanje 
Občine Bistrica ob Sotli sta 
dobila Rado Romih iz Polja 
pri Bistrici in Franc Gregl iz 
Srebrnika – prvi za dolgole-
tno uspešno delo na likovnem 
področju, drugi za prizadevno 
delo v društvu upokojencev in 
turističnem društvu. Društvo 
prijateljev mladine Bistrica ob 
Sotli (prevzel jo je Danilo Re-
her) je dobilo denarno nag-
rado občine, najvišje letoš-
nje priznanje, plaketo občine, 
je prejela Andreja Reher iz 
Srebrnika, gonilna sila ome-
njenega društva in tudi sicer 
vsestransko aktivna krajan-
ka. Slednja se je tudi zahvali-
la v imenu vseh nagrajencev. 
»Moram reči, da je ustvarjanje 
v našem kraju nekaj posebne-
ga. Ne morem mimo tega, da 
ne bi izpostavila, da je tako kot 

pri delu posameznika tudi pri 
delu skupine zelo pomembna 
podpora okolice. In tukaj smo 
mi nekaj posebnega, odliku-
jejo nas povezanost, solidar-
nost, pripadnost in ravno zato 
je pri nas toliko dogajanja, to-
liko talentiranih posamezni-
kov, ki imajo priložnost, da se 
predstavijo, in toliko kvalite-
tnih dogodkov, na katere smo 
res lahko vsi ponosni,« je de-
jala. »Ljudje so duša kraja, v 
katerem živijo, in v veliko čast 
in ponos nam je, da lahko so-
ustvarimo življenje v našem 
Šempetru in s tem bogatimo 
življenja drugih, predvsem pa 
svoja življenja,« je še dodala.

V imenu občin z območja UE 
Šmarje pri Jelšah in Posavja 
je Bistričanom, rekoč da živi-
jo v 'malem raju', čestitala žu-
panja občine Kozje Milenca 
Krajnc, zbrane pa so nagovo-
rili tudi predstavniki pobrate-
nih hrvaških občin Kumrovec 
in Bošnjaci ter Fažane, s kate-
ro se pripravljajo na pobrate-
nje. Slovesnost, ki jo je vodila 
Jona Kunej, so z nastopi po-
pestrili mladinski pevski zbor 
OŠ Bistrica ob Sotli pod vod-
stvom Polone Pevec Punger-
šek, harmonikar Urban Dob-
rina, flavtistka Ema Dobrina 
in pevka Petra Žuraj ter kvar-
tet kitar v sestavi Jan Narat, 
Liza Rainer, Vesna Černelč 
in Klara Gabron. Prireditvi je 
sledilo še druženje na terasi 
Gostilne Kunst.
� Peter�Pavlovič

Z leve: Franc Gregl, Danilo Reher (v imenu DPM Bistrica ob 
Sotli),�Andreja�Reher,�Rado�Romih�in�župan�Franjo�Debelak

Direktorica Zdravstvenega 
doma Sevnica Vladimira Tom-
šič je predstavila letno poro-
čilo o delovanju zdravstvene 
ustanove za leto 2018 ter na-
črte za letošnje leto. Med nji-
mi je začetek gradbenih del 
za  garažno hišo ob zdravstve-
nem domu za reševalna vozila, 
predvidena je ureditev tretje-
ga nadstropja, kjer je trenutno 
podstrešni del, odkupili so pro-
store v stavbi HTC, v katere 
bodo po opravljeni obnovi pre-
selili Center za krepitev zdrav-
ja in dermatološko ambulanto, 
v Krmelju nameravajo zgradi-
ti prizidek k tamkajšnji zdra-
vstveni postaji ter zagotoviti 
zaposlitev dveh stalnih zdrav-
nikov. Od leta 2008 si prizade-
vajo, da bi sevniški zdravstveni 
dom pridobil status satelitske-
ga urgentnega centra. »Zanj so 
izpolnjeni vsi pogoji,« je deja-
la direktorica in dodala, da bi 
potrebovali tudi helikoptersko 
medicinsko pomoč. Trenutno 
je v ZD Sevnica, v katerem se 
izvajajo različni preventivni ter 
zdravstveni in zobozdravstve-

Kdaj satelitski urgentni center?
SEVNICA – 26. junija se je na 8. redni seji sestal sevniški občinski svet. Med 12 točkami dnevnega reda so 
prisotni največ časa za razpravo namenili ZD Sevnica in Strategiji za mlade ter s tajnim glasovanjem potr-
dili nov mandat vodenja zavoda KŠTM dosedanji direktorici.   

ni programi, 119 zaposlenih, 
dva študenta medicine preje-
mata kadrovsko štipendijo. V 
razpravi je bilo izrečenih ne-
kaj pohval in postavljenih ne-
kaj vprašanj. Franca Pipana je 
zanimalo, kakšne so možnos-
ti za ureditev ambulante za di-
alizne bolnike in urološke am-
bulante ter kakšen je odziv na 
cepljenje otrok v občini. Janez 
Kukec je spraševal o velikosti 
objekta zdravstvene postaje v 
Krmelju po dozidavi, Roka Pe-
tančiča je zanimal potek dode-
ljevanja koncesij.

Strategija za mlade 2019–24
Po uvodnih pojasnilih župa-
na Srečka Ocvirka o predlogu 
strategije za mlade za obdobje 
2019–2024, ki je oblikovana v 
sodelovanju Občine Sevnica z 
javnim zavodom KŠTM, sta jo 
vsebinsko podrobneje predsta-
vili vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na Občini Sevni-
ca Mojca Sešlar in direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek. Pred 
sestavo predloga strategije je 
bila opravljena analiza, ki je 
med drugim pokazala močan 
vpliv družbenih omrežij pre-

ko sodobnih tehnologij, zara-
di katerih se mladi vse manj 
vključujejo v skupnost, posa-
mezne organizacije in društva. 
»Družba je usmerjena v indivi-
dualizem, posameznika, zado-
voljevanje lastnih potreb, želja 
in ne potreb skupnosti,« je Se-
šlarjeva opisovala stanje med 
mladimi, starimi od 15 do 29 
let, ki v sevniški občini predsta-
vljajo 15,5-odstotni delež pre-
bivalstva. Pri snovanju strate-
gije so ugotovili pomanjkanje 
prostorov za delovanje društev 
za izvajanje mladinskih dejav-
nosti, poleg tega bi bilo treba 
program mladinskega centra 
nadgraditi. V razpravi je bilo 
slišati več različnih mnenj, med 
drugim tudi, da bi poleg ureje-
nih športnih objektov potrebo-
vali tudi strokoven in kvalite-
ten kader za izvajanje športnih 
aktivnosti, urediti bi bilo treba 
tudi stanovanjsko problemati-
ko mladih. Župan je razpravo 
zaključil, da je strategija pri-
meren dokument za nadalje-
vanje dialoga z mladimi.  
 Smilja Radi    

Na čelu KŠTM ostaja Pernovškova
Na razpis za direktorja javnega zavoda KŠTM so prispele tri 
vloge, a je bila ena zavrnjena kot nepopolna. Med prijavljeni-
mi kandidati, ki sta pravočasno oddala popolni vlogi za raz-
pisano prosto delovno mesto, sta bila dosedanja direktorica, 
diplomirana ekonomistka Mojca Pernovšek, in univerzitetni 
diplomirani politolog Rok Petančič. Svet javnega zavoda je 10. 
junija opravil razgovor z obema kandidatoma ter podprl Per-
novškovo, medtem ko je Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja 18. junija sklenila, da se izbor direktorja 
oz. direktorice opravi s tajnim glasovanjem na seji občinske-
ga sveta. Po opravljenem glasovanju je 19 članov občinske-
ga sveta podprlo Pernovškovo, trije so glasovali za Petančiča. 

SEVNICA, PLANINA – Zahtevna gradbena dela pri obnovi in po-
sodobitvi regionalne ceste Sevnica–Planina so bila 30. junija za-
ključena in komisija Direkcije RS za infrastrukturo je že opravi-
la pregled skladnosti opravljenih del s tehničnimi zahtevami za 
zagotovitev varnosti ceste in vozečih na njej. Uraden datum od-
prtja še ni znan, a cesta, ki je bila pred začetkom obnove maka-
damska in zelo ozka, je razširjena, asfaltirana, z opornimi zidovi 
ob strugi potoka Sevnična. Brežina, s katere se je rušilo kamenje 
na cesto, je zaščitena z lovilnimi mrežami in podpornimi zidovi. 
Nad delom ceste so hkrati sanirali plaz. Po podatkih direkcije za 
infrastrukturo so gradbena dela pri prenovi nekaj več kot 1,7-ki-
lometrskega odseka regionalne ceste, ki poleg občin Sevnica in 
Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, 
stala nekaj manj kot 3,1 milijona evrov.  S. R., foto: L. M.

Cesta Sevnica–Planina obnovljena

Regionalna�cesta�Sevnica–Planina�ima�na�območju�Zelencev�
novo�podobo.

GEN ima štiri nove nadzornike
LJUBLJANA, POSAVJE – Slovenski državni holding (SDH) je 20. 
junija nenadoma zamenjal štiri od šestih nadzornikov GEN 
energije. Razrešil je vse predstavnike države, imenovane v 
mandatu Cerarjeve vlade: Karla Peršoljo, Sašo Ivana Ger-
žino, Romana Dobnikarja in Vanesso Grmek. Za nove nad-
zornike so bili za obdobje štirih let imenovani pomočnik ge-
neralnega direktorja Slovenskih železnic Miha Butara (član 
stranke SD), ekonomist Lovro Lapanja (na DZ volitvah kandi-
diral za LMŠ), odvetnica Mateja Čuk (imenovana v kvoti SMC) 
in menedžer razvoja poslovanja v Pivovarni Laško Union Miha 
Šebenik (iz kvote SAB). Med njimi torej (znova) nihče ne pri-
haja iz Posavja. V nadzornem svetu ostajata predstavnika Sve-
ta delavcev GEN energije Samo Fürst in dr. Robert Bergant, 
ki jima štiriletni mandat poteče konec septembra letos.  P. P.

Popravek
V Posavskem obzorniku št. 13, str. 2., se mi je v članku »TPV 
širi proizvodne kapacitete« prikradla neljuba napaka, saj sem v 
zadnjem odstavku pri navedbi kraja bivanja bodoče direktorice 
brežiške občinske uprave mag. Gordane Radanovič zapisala, da 
je iz Dobove. Radanovičeva namreč prebiva v Kapelah (v Dobo-
vi pa kot predsednica vodi Športno kulturno društvo Mažoret-
ke, op. p.). Radanovičevi se za napako opravičujem.
 Bojana Mavsar
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Urejajo območje 
pri železniški 
postaji
Začnimo tokrat v sevniški ob-
čini, kjer je največji načrtovan 
projekt v letošnjem letu na 
področju urejanja cestno-pro-
metne infrastrukture ureditev 
območja parkirišča pri Žele-
zniški postaji Sevnica in Kved-
rove ceste na odseku med se-
danjo avtobusno in železniško 
postajo. »Kot posebnost lah-
ko izpostavimo, da je preure-
ditev Kvedrove ceste in par-
kirišča pri Železniški postaji 
Sevnica zastavljena skladno z 
načeli spodbujanja trajnostne 
mobilnosti, torej uporabe jav-
nega potniškega prometa, peš 
hoje in kolesarjenja. Preure-
jeno parkirišče pri železniški 
postaji bo pridobilo status P+R 
(parkiraj in se odpelji), kar po-
meni, da bo parkiranje dovo-
ljeno le uporabnikom javnega 
potniškega prometa,« pravi-
jo v Sevnici. Novo avtobusno 

postajališče bo uporabnikom 
javnega potniškega prometa 
zagotovilo enostavnejše pres-
topanje z vlaka na avtobus in 
obratno, saj bo urejeno bliž-
je obstoječi železniški posta-
ji. Izgradnja je načrtovana na 
območju manjšega parkirišča 
med skladišči tovornega pro-
meta in zelenico, območje ob-
stoječe avtobusne postaje pa 
bo preurejeno v parkirišče za 
osebne avtomobile. Investici-
ja zajema še celovito obnovo 
obstoječega pločnika med se-
danjo avtobusno in železniš-
ko postajo z ureditvijo javne 
razsvetljave celotnega območ-
ja. Gradbena dela se trenutno 
izvajajo na celotnem parkiriš-
ču. Urejanje Kvedrove ceste je 
sestavljeno iz dveh ločenih in-
vesticij, skupaj vrednih 475 
tisoč evrov, ki sta z 224 tisoč 
evri sofinancirani s strani dr-
žave in Evropske unije iz Kohe-
zijskega sklada, preostali delež 
sredstev je iz proračuna zago-
tovila Občina Sevnica.

Na področju urejanja športne 
infrastrukture potekajo za-
ključna dela pri obnovi bazen-
ske školjke na sevniškem baze-
nu. Gradbena dela pri dobrega 
pol milijona evrov vredni inve-

sticiji so zaključena, še v tem 
tednu bo izveden prevzem, 
nato sledi še kemijska pripra-
va vode in analiza njene ka-
kovosti. Po koncu kopalne 
sezone je načrtovana tudi ce-
lovita obnova strojnice in ba-
zenske podporne infrastruk-
ture. Gradbena dela potekajo 
tudi na območju mostu Vrtač-
nik. Nova mostna konstruk-
cija je bila zgrajena že marca 
letos, trenutno pa poteka vo-
darska ureditev struge potoka 
Sevnična ob mostu, torej raz-
širitev struge, gradnja pragov 
in oblaganje brežin. Slabih 50 
tisoč evrov vredna dela bodo 
končana predvidoma do sredi-
ne avgusta, nova mostna kon-
strukcija pa, zagotavljajo na 
občini, uspešno kljubuje hu-
dourniškemu značaju Sevnič-
ne in zagotavlja bolj varen pre-
hod čez potok. Poleg naštetega 
trenutno poteka še precej zah-
tevna sanacija plazu na Kalu, ki 
je poškodoval predel lokalne 
ceste na relaciji Šentjanž–Kal. 
Sredstva za več kot 300 tisoča-
kov vredno investicijo je Obči-
na Sevnica pridobila s strani 

Ministrstva za okolje in pros-
tor. Trenutno je na tem odse-
ku popolna zapora ceste, dela 
pa bodo predvidoma zaključe-
na do konca avgusta.

Gradijo še južni 
krak obvoznice
Nadaljujmo v krški občini. 
Medtem ko je bil v februar-
ju sproščen promet po novem 
krškem mostu v Žadovinku, v 
juniju pa se je zaključila rekon-
strukcija dela obvoznice mimo 
Vipapa v dolžini 1,1 kilometra, 
se intenzivno nadaljujejo dela 
na južnem kraku obvoznice v 

dolžini 1,25 kilometra, od kro-
žišča pri novem mostu v Ža-
dovinku do krožišča pri Euro-
gardnu in priključka na cesto 
Drnovo–Krško. »Dela bodo po 
terminskem planu zaključena 
do konca novembra letos, ko 
naj bi po načrtih tudi že stekel 
promet po celotni krški ob-
voznici,« so pojasnili na krški 
občini. Vrednost gradbenih del 
južnega kraka obvoznice zna-
ša 6,37 milijona evrov, od tega 
je delež Direkcije RS za infra-
strukturo 4,8 milijona, Občine 
Krško pa 1,5 milijona evrov. V 
sklopu velja omeniti še sanaci-
jo pločnika od križišča pri Me-
gadomu levo in desno.

Trenutno poteka tudi zadnja 
faza rekonstrukcije Cankarje-
ve ceste na Vidmu v Krškem. 
Za 644 tisočakov vreden pro-
jekt je Občina Krško na razpisu 
Ministrstva za infrastrukturo 
pridobila 95 tisočakov evrop-
skih in državnih sredstev. 
»Dela so v več fazah obsega-
la obnovo vseh obstoječih ko-
munalnih vodov (meteorna in 
fekalna kanalizacija, širokopa-
sovne povezave) in zamenjavo 
voziščne konstrukcije ter iz-
gradnjo obojestranskega ploč-
nika,« sporočajo z občine. Kot 
dodajajo, se bo rekonstrukci-
ja ulic na Vidmu nadaljevala 
z obnovo odseka Rozmanove 
ulice ter odcepi Cankarjeve uli-
ce 1, 1a, 3 in 3a, to poletje bo 
potekala tudi obnova vodovo-
da in ceste na Šolski in Tom-
šičevi ulici v Krškem. V pole-
tnih mesecih bodo začeli še z 
urejanjem štirih novih izposo-
jevališč koles v mestu Krško, in 
sicer pri Zdravstvenem domu 
Krško, pri trgovini Spar na Vid-
mu, v Zatonu pri garažni hiši 
ter pri tovarni Vipap v sklopu 
P+R parkirišč. V zaključni fazi 
je tudi ureditev parkirišča pri 
gasilskem domu oz. prostorih 
krajevne skupnosti v Leskovcu 
pri Krškem. 

Na področju šolstva in pred-
šolske vzgoje se je začela do-
zidava objekta OŠ Koprivnica 
za potrebe nove knjižnice in 
dveh učilnic. Naložba, vredna 
okoli 930 tisoč evrov, se je si-
cer začela že v lanskem letu z 
ureditvijo kotlovnice, drugo 
leto pa sledi še rekonstrukcija 
in širitev kuhinje. Na Zdolah se 
bo z 2. fazo nadaljevala gradnja 
večnamenskega doma, v kate-
rem bodo prostori za krajevno 

skupnost, različna društva, žu-
pnijo in dva oddelka vrtca ter 
dve stanovanji. Naložba je vre-
dna 755 tisoč evrov, od tega bo 
Krajevna skupnost Zdole pri-
spevala 300 tisoč evrov, župni-
ja 40 tisoč evrov, preostalo bo 
delež občine. 

Med naložbami na področju 
kulture omenimo, da bodo v 
starem mestnem jedru v okvi-
ru novogradnje prizidka Valva-
sorjeve knjižnice Krško ter re-
konstrukcije dela obstoječega 
objekta v času poletja potekale 
arheološke raziskave. V skladu 
z investicijsko dokumentacijo 

bo novogradnja z eno samo 
etažo in zeleno streho obsega-
la okoli 1600 kvadratnih me-
trov, v starem samostanskem 
delu pa skupno 1100 kvadra-
tnih metrov. Vrednost investi-
cije po tekočih cenah znaša 4,3 
milijona evrov, potekala pa bo 
do konca leta 2020. In še go-
spodarstvo: v starem mestnem 
jedru intenzivno potekajo dela 
rekonstrukcije objekta na CKŽ 
44, v katerih bo občina uredila 
prostore za podjetniški inku-
bator. Za 470 tisoč evrov vre-
den projekt bo Evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeval 
289 tisoč evrov. Omenimo še 
rekonstrukcijo objekta na Bo-
horičevi ulici, v neposredni 
bližini Občine Krško, kjer se v 
poletnih mesecih nadaljujejo 
obrtniška in inštalacijska dela.

Avgusta začetek 
obnove bivšega 
doma upokojencev
V brežiški občini se v poletnih 
mesecih nadaljuje obnova že-
leznega mosta Brežice, grad-
nja kanalizacije Gabrje, pote-
ka še projekt javnega sistema 
izposoje koles v mestu Breži-
ce, ki bo predvidoma zaklju-
čen v mesecu avgustu, v teku 
so tudi izdelave projektnih 
dokumentacij za nekatere in-
vesticije, so nam sporočili iz 
občinske uprave. Pred pričet-
kom del so naslednje večje in-
vesticije: Revitalizacija objek-
ta bivšega doma upokojencev 
Brežice, Obnova arkadnih hod-
nikov in terase gradu Brežice, 
Prenova nogometnega stadio-
na Brežice – VII. faza in Inve-

sticijsko-vzdrževalna dela na 
vodovodnem sistemu v nase-
lju Gabrje. 

Dela v okviru dvoletnega pro-
jekta Revitalizacija objekta 
bivšega doma upokojencev 
Brežice se bodo predvidoma 
začela avgusta, njihova vred-
nost pa bo kar 712 tisoč evrov. 
»Občina Brežice želi izvesti 
dela na in v objektu, ki so pot-
rebna za delovanje in uporabo 
objekta, in sicer obnovo ko-
tlovnice in tistega dela stroj-
nih inštalacij, da bo ogrevanje 
delovalo brezhibno, ter inve-
sticijsko vzdrževalna dela,« 

pravijo na občini. Z investici-
jo želijo v objektu zagotovi-
ti ustrezne prostorske pogo-
je za stanovanjske skupnosti 
za posamezne ciljne skupine, 
ureditev manjših stanovanj 
oz. bivalnih enot, prostore za 
nevladne organizacije, ki delu-

jejo na območju občine Breži-
ce, ureditev depojev Posavske-
ga muzeja Brežice ter za nova 
podjetja za določeno časovno 
obdobje.

V pripravi je tudi dvoletna po-
godba za projekt Obnova arka-
dnih hodnikov in terase gradu 
Brežice v vrednosti 176 tiso-
čakov, pri čemer je občina pri-
dobila dobrih 68 tisočakov so-
financerskih sredstev s strani 
Ministrstva za kulturo. Investi-
cijsko-vzdrževalna dela na vo-
dovodnem sistemu v naselju 
Gabrje, vredna 100 tisoč evrov, 
se bodo pričela v juliju oz. av-
gustu. V juliju oz. po podpisu 
pogodbe z izbranim izvajalcem 
se bodo začela tudi dela v okvi-
ru VII. faze prenove nogome-
tnega stadiona Brežice, katerih 
okvirna vrednost je pol milijo-
na evrov. Občina je pridobila 

sredstva sofinanciranja s stra-
ni Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost, in šport v višini 
100 tisočakov in s strani Nogo-
metne zveze Slovenije v višini 
50 tisočakov. Glede na kasneje 
sprejeti proračun se bodo ne-
katere večje investicije, kot je 
gradnja vrtca pri OŠ Artiče, za-
čele v jesenskem času.

Projekt leta 
je obnova šole
Projekt poletja, pa tudi celot-
nega letošnjega leta, v kosta-
njeviški občini je energetska 
sanacija tamkajšnje šolske 
stavbe, ki se je pričela konec 
maja. Začeli so s toplotno izo-
lacijo fasade in podstrešij, sa-
nacijo vlage v starem delu šole 
ter zamenjavo oken in senčil, 
zamenjali bodo radiatorje, po-
lovico strehe na starem delu 
šole, ki še ni bila menjana, ter 
obnovili kurilnico, je pojasnila 
ravnateljica šole Melita Sku-
šek. Gre sicer za dva ločena 
projekta. Energetsko sanacijo 
novejšega dela šole (odprtega 
leta 1982) v javno-zasebnem 
partnerstvu izvajata kostanje-
viška občina in Petrol, stala bo 
približno 1,3 milijona evrov, 
kar bo občina preko stroška 
energenta odplačevala 15 let 
v znesku dobrih 90 tisočakov 
letno. Obnovo starega dela šole 
(razen menjave oken in svetil, 
ki sodijo v energetsko sana-
cijo) financira občina sama, 

vrednost del pa naj bi znaša-
la 186 tisočakov. »Po časov-
nem načrtu naj bi bilo vse, kar 
je v zvezi z energetsko preno-
vo, zaključeno avgusta,« pravi 
Skuškova, tako da pouk v no-
vem šolskem letu kljub nekate-
rim delom, ki bodo še poteka-
la, ne bo oviran. Na vrsto pride 
še predvidoma okoli 200 tisoč 
evrov vredna obnova telovad-
nice, za kar pa je bil šele objav-
ljen javni razpis. Tako bodo v 
začetku šolskega leta najbrž še 
brez telovadnice, a v jesenskih 
mesecih to še ne bo velika te-
žava. »Zaenkrat dela dobro 
potekajo in upam, da bo tako 
tudi naprej,« dodaja ravnate-
ljica, zadovoljna, da je obnova, 
o kateri so govorili že od leta 
2011, končno stekla, saj so 
pred tem dali prednost grad-
nji novega vrtca.
� Peter�Pavlovič

Gradbeni stroji tudi poleti ne bodo utihnili
POSAVJE – Kljub času dopustov so ravno poletni meseci čas, ki je najbolj ugoden za izvedbo najrazličnejših gradbenih posegov v obstoječo infrastrukturo in izgra-
dnjo nove. Preverili smo, kje so oz. bodo v tem času odprta gradbišča v posavskih občinah, kaj se gradi oz. obnavlja ter katere investicije se načrtujejo, na podlagi 
tega pa, katere pridobitve se obetajo občankam in občanom.  

Urejanje�Kvedrove�ceste�v�Sevnici�(foto:�Občina�Sevnica)

Gradnja�južnega�kraka�krške�obvoznice�(foto:�P.�P.).

Gradnja�kanalizacije�v�Gabrju�(foto:�R.�R.).

Kostanjeviška�šola�je�končno�dočakala�obnovo�(foto:�P.�P.).
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Zgorelo več hektarjev žita
GORICA, KERINOV GRM – Minulo soboto, nekaj minut pred 
10. uro dopoldne, je zagorelo žitno polje med vasema Go-
rica in Kerinov Grm. Požar so, kot so v standardnem poro-
čilu zapisali v Regijskem centru za obveščanje Brežice, po-
gasili gasilci PGE Krško, PGD Veliki Podlog in PGD Drnovo.

V ponedeljek so na naše 
uredništvo prišle informa-
cije, da naj bi požar zakrivili 
prebivalci romskega naselja 
Kerinov Grm, od vasi Gori-
ca oddaljenega približno ki-
lometer zračne linije, ter da 
so tik pred žetvijo zgoreli 
dobri štirje hektarji posev-
kov ječmena in ovsa, oško-
dovanih pa je več lastnikov 
oz. kmetov. Po informacije o 
dogodku smo se obrnili še na Policijsko upravo Novo mesto. 
»Policisti PP Krško so bili o požaru na žitnih poljih pri naselju 
Gorica obveščeni 29. 6. v dopoldanskih urah. Ogenj, ki se je za-
radi vetra hitro širil, so gasilci pogasili. Po oceni lastnikov žit-
nih polj so v požaru oškodovani za okoli 2000 evrov. Policisti 
PP Krško nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem 
okoliščin ter vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo 
seznanili pristojno tožilstvo,« nam je sporočila tiskovna pred-
stavnica Alenka Drenik.
Med domačini, vaščani Gorice in Jelš, sicer vajeni nevšečnos-
ti, od tatvin do nočnega nemira, ki jim jih povzročajo sosed-
je iz romskega naselja, je požar oz. požig povzročil precej raz-
burjenja. Pravijo, da je bilo manjših požarov v njihovi okolici 
v zadnjih letih že veliko, tokratni pa je bil večji in je povzro-
čil precej škode, po njihovi oceni vsaj 5000 evrov. »Tole je šlo 
čez mejo, nekaj bo treba ukreniti tako na državni kot občin-
ski ravni. Zahtevamo odškodnino za nastalo škodo ter sesta-
nek z odgovornimi ustanovami, da se razmere uredijo,« pra-
vijo domačini, ki se zaradi strahu pred maščevanjem ne želijo 
osebno izpostaviti. Kritični so tudi do dela policije, ki po nji-
hovem mnenju ne ukrepa dovolj odločno oz. bolj ščiti storilce 
kot žrtve.  Ur.

Anton Racman, Sevnica: Podpiram gradnjo HE 
Mokrice. Potrebujemo nove kapacitete za proi-
zvodnjo električne energije, saj si življenja brez 
nje verjetno nihče ne zna predstavljati in če jo 
bomo morali uvažati iz tujine, bo zagotovo draž-
ja. Pomembna je tudi zaščita pred poplavami, 
urediti je možno nadomestne habitate. Težko 

razumem, da ima eno društvo takšno moč, da je ustavilo gradnjo. 

Irena Bogovčič, Laze: Seveda sem seznanjena 
in definitivno nisem za to, da se dela proti tem 
elektrarnam. Če hodiš po svetu, lahko ugotoviš, 
da se neprestano poudarja, kako je pridobiva-
nje električne energije iz obnovljivih virov po-
membno. In vsaka država tudi poskrbi za to, da 
se z nadomestnimi habitati živali vrnejo. Oseb-

no bi še povečala gradnjo elektrarn na obnovljive vire.

Anita Pegam, Brežice: Menim, da gre za na-
pako oz. da bi morala organizacija ali več njih 
podati nasprotovanje že pred samim začetkom 
izgradnje verige HE na Savi, ne pa pri zadnji, saj 
bo sedaj še bolj izpostavljeno poplavljanju že si-
cer ogroženo območje dolvodno od Brežic. Pri-
znam pa, da sem načeloma proti izgradnji HE, 

saj gre za zelo velike posege in rušenje naravnega ekosistema.

Blaženko Černelč, Hrastje ob Bistrici: Mislim, 
da to ni prav, ta elektrarna mora biti in bo zgra-
jena. Ne razumem, kako lahko imajo takšno moč 
in kako lahko država dovoli, da ustavijo tako 
velik projekt. Gre za protipoplavno varnost, za 
samo energijo in za podražitev postopka. Treba 
bi bilo spremeniti zakonodajo, saj je preveč pi-

sana na kožo tistim, ki želijo ovirati takšne projekte. 

»Glas ljudstva« smo tokrat povprašali, ali so seznanje-
ni s tem, da je zaradi odprave okoljevarstvenega soglas-
ja ustavljena gradnja HE Mokrice in s tem tudi proti-
poplavne zaščite za naselja ob Savi ter kaj menijo o tem, 
da lahko majhno društvo ustavi tako velik projekt.

anketa

Ustavljen projekt HE Mokrice

Kot ste omenili v svojem 
pozdravu na nedavni prosla-
vi krškega krajevnega pra-
znika, ste zdaj že leto dni v 
poslanskih klopeh. Kako ste 
se znašli v novi službi?
Sam imam dober občutek in 
sem zadovoljen, mislim, da se 
kar dobro znajdem v novem 
okolju. No, tudi tisti, ki me ko-
likor toliko redno spremljajo, 
pravijo, da dobro napredujem 
in sem v svojih nastopih vse 
bolj suveren. Ni pa lahko, ko se 
nenadoma znajdeš med izku-
šenimi politiki z dolgo kilome-
trino, ki so, kot se temu reče, z 
vsemi žavbami namazani.

Ob nedavnem državnem 
prazniku smo v uredništvu 
sklenili, da povabimo k be-
sedi enega izmed naših po-
slancev. Vi ste edini novi-
nec med njimi, poleg tega 
sem zasledila, da ste med 
najbolj aktivnimi v postav
ljanju vprašanj in pobud, 
saj ste jih doslej pripravi-
li že več kot 70, medtem ko 
je povprečje le 15. Tudi vaša 
prisotnost na sejah je viso-
ka. Videti je, da ste delo pos-
lanca vzeli zelo resno.
Tako je. Nikoli nisem bil pri-
staš mešanja megle in blefi-
ranja. Če so me ljudje izvoli-
li v najvišji organ oblasti in če 
sem za svoje delo solidno pla-
čan, je prav, da ne hodim v Lju-
bljano gledat na uro. Sicer pa si 
večina ljudi ne predstavlja, pa 
tudi sam si nisem, da je delov-
nik poslanca tako obsežen in 
intenziven. Le redko vnaprej 
vem, kdaj se bom vrnil domov. 

Kako je delati znotraj pos-
lanske skupine SNS, ki jo 
vodi zelo izkušeni Zmago Je-
linčič Plemeniti?
V začetku smo potrebovali ne-
kaj časa, da se organiziramo, 
saj je bila pavza od zadnjega 
sodelovanja SNS v DZ kar dol-
ga. Kar se tiče našega šefa, ki 
nas včasih tudi skritizira, se 
vsi zavedamo, da je najbolj 
zaslužen, da smo se ponov-
no uvrstili v parlament, in se 
v veliki meri opiramo na nje-
gove bogate izkušnje. Seveda 
se tu in tam s kakšnim njego-
vim stališčem ne strinjam, kar 
mu tudi povem. Meni je najbolj 
pomembno, da mi tiste zade-
ve, ki so pomembne za Krško 
in Posavje, v celoti prepusti. 
Zaupa mi in omogoči dovolj 
časa, da jih ustrezno predsta-
vim. Tako sem lahko že svoje 
prvo ustno vprašanje kot no-
vinec v DZ postavil predsedni-
ku vlade.

Kako pa naši ostali poslan-
ci iz Posavja sprejemajo vaše 
delo?
S kolegom Liscem, ki je prav 
tako v opoziciji, sva največkrat 
na istem bregu, Han in Zorčič 
pa se včasih ne strinjata z mo-
jimi nastopi, kar mi tu in tam 

tudi povesta. Ampak to je v 
glavnem razumljivo, saj sta čla-
na vladajočih strank koalicije 
in oba imata pomembne polo-
žaje v njih, kar lahko vidite tudi 
po njunem pogostem pojavlja-
nju na TV. Sicer pa moram reči, 
da se dobro razumemo, o če-
mer priča tudi nedavna usta-
novitev Kluba posavskih po-
slancev.

Kako po letu dni ocenjujete 
delo slovenske vlade?
Nisem zadovoljen in tudi v 
stranki nismo. Dogaja se tis-
to, kar sem napovedal že v raz-
pravi ob izvolitvi Marjana Šar-
ca za mandatarja. Rekel sem, 
da bodo v vladi povečini ljudje, 
ki so imeli zadnja štiri leta pri-
ložnost, da rešijo najbolj pere-
če probleme. Največje razoča-
ranje zame in za ljudi nasploh 
je bil predsednik vlade Miro 
Cerar, od katerega smo veliko 
pričakovali ravno na področju 
vladavine prava in morale, pa 
je padel na izpitu na celi črti, 
saj je korupcija povsem prep-
lavila Slovenijo. Ali če pogleda-
mo področje zdravstva, kjer je 
vztrajno podpiral ministrico, 
ki je iz meseca v mesec na TV 
obljubljala rešitve, v resnici pa 
je bil edini napredek njen lep-
ši zunanji videz. Sedanji premi-
er se res bolj trudi in je, za zdaj, 
mnogo bolj odločen, vendar pa 
se vidi, da ima za sabo novo in 
na terenu preslabo zasidrano 
stranko, s tem pa tudi prema-
lo kvalitetnih kadrov. Zato se 
bojim, da tudi on ne bo prese-
kal s tistim, kar je največja rak 
rana naše države – da ji namreč 
ne vladajo izvoljeni politiki in 
funkcionarji, pač pa druga in 
tretja linija birokratov, ki po 
ministrstvih in vladnih agen-
cijah iz leta v leto služijo inte-
resnim skupinam, in to ne gle-
de na ideologijo in politično 
barvo. Čas hitro teče, začetna 
vnema pa jim že popušča.

Kaj pa menite o ministrih? 
Po vaših nastopih sodeč sta 
vam še posebej 'v želodcu' 
Erjavec in Bratuškova. 
Ne maram ljudi, ki nekaj na 
glas obljubljajo, potem pa na 
to pozabijo. Oba omenjena sta 
pred volitvami napovedovala 
rešitve na področju zdravstva 
in skrbi za starejše, izkoristila 
zlasti glasove upokojencev, po-

tem pa sta 'pobegnila' vsak na 
svojo stran. Erjavec v obram-
bo, kjer se je že med njegovim 
prejšnjim mandatom dogajalo 
marsikaj, Bratuškova pa v in-
frastrukturo, kjer gre za ogro-
mne projekte z veliko denar-
ja, za kar je veliko interesentov. 
Ljudje pa še naprej umirajo za-
radi dolgih čakalnih vrst, še 
naprej mečemo denar v jame 
brez dna, prav tako ne bo nih-
če odgovarjal za milijone, ki so 
šli v žepe posameznikov.

Zdi se, da imate na Erjavca še 
posebno piko. Zakaj?
Mislim, da takšen človek ne 
sme biti politik na položa-
ju. Ob razpravi o interpelaci-
ji sem mu v obraz povedal, da 
nima niti trohice vesti in odgo-
vornosti. Poudaril sem, da bi 
moral že zdavnaj odstopiti, na 
primer zaradi prisluškovalne 
afere ob arbitražnem sporazu-
mu in svojega slabega dela na 
zunanjem ministrstvu. Nave-
del sem, kar je povedal naš ro-
jak, ugledni diplomat in politik 
Zvone Dragan, na predstavitvi 
svoje knjige v Krškem – da so 
Erjavcu večkrat uredili mož-
nost obiska pri visokih funk-
cionarjih ZDA, a tega ni izkori-
stil. On pa je meni v odgovoru 
trdil, da sem si to izmislil, kot 
tudi to, da ni res, da prihajajo 
k meni upokojenci z nekaj sto 
evri pokojnine in me sprašuje-
jo, kje je zdaj tisti iz DeSUS-a, 
ki je obljubljal 1000 evrov po-
kojnine! Ampak jaz si ničesar 
ne izmišljam, vedno delam na 

podlagi primerov iz prakse in 
problemov konkretnih ljudi, 
toda Erjavcu in podobnim to 
pač ni blizu. Poleg tega je aro-
ganten in žaljiv, zlasti do nas, ki 
smo novinci v teh klopeh.

Za tiste bralce, ki ne sprem-
ljajo dela v DZ in še manj od-
borov in komisij, bi bilo za-
nimivo slišati, s katerimi 
temami ste se doslej največ 
ukvarjali? 
Vsekakor se držim svojih pred-
volilnih napovedi in sem naj-
bolj pozoren na problematiko, 
ki se mi zdi pomembna za naše 
okolje, to je Krško in Posavje. 
Seveda pa sodelujem v raz-
pravah o večini drugih vpra-
šanj, saj sem vendarle posla-
nec vseh državljanov. Žal je še 
precej ljudi prepričanih, da po-
slanci SNS ne znamo drugega, 
kot govoriti o migrantih, prise-
ljencih, Romih in podobno. To 
se vidi tudi po (ne)spremljanju 
našega dela s strani osrednjih 
medijev. Pa temu še zdaleč ni 
tako. Praktično ni vprašanja, 
do katerega se ne bi oprede-
lili, pogosto imamo tudi dob-
re in konstruktivne predloge. 
Žal pa je res, da je prav na ome-
njenih področjih veliko proble-
mov, ki jih sploh ne rešujemo. 
Tako sem v razpravi o poroči-
lu o romski problematiki opo-
zoril, kaj vse se dogaja v naših 
krajih. To, da Romi še naprej ne 
pošiljajo otrok v šolo, kradejo 
po trgovinah, se vozijo brez 
vozniškega izpita, kmetom po 
Krškem polju kradejo zelenja-
vo, je že itak folklora. Še huje 
je, da veliko javnega denarja, 
ki je namenjen za Rome, kon-
ča v trgovini z orožjem, z ma-
mili in celo belim blagom. Ob-
last ve povedati, koliko denarja 
bi še morali zagotoviti za reše-
vanje njihovih problemov, ne 
ve ali pa noče vedeti, koliko jih 
je končalo osnovno in srednjo 
šolo, koliko kaznivih dejanj 
so v resnici povzročili. Tudi o 
konkretnih rezultatih doseda-
nje romske politike se ne sme 
govoriti. Smo takoj šovinisti in 
ne vem, kaj še vse!
V zvezi z migranti je mnogo 
zavajanja javnosti, češ, kako je 
vse v redu, pa na terenu sliši-
mo, da je precej drugače. Tudi 
glede priseljencev iz nekdanjih 
republik skupne države sem 
govoril, in sicer, da se mi ne 
zdi prav, kako dopuščamo, da 
nekateri med njimi izkorišča-
jo naše socialne pravice, pred-
vsem pa, da ne zahtevamo, naj 
se naučijo našega jezika, pač 
pa zdaj od učiteljic in vzgoji-
teljic pričakujemo, da se bodo 
učile njihovega. Narobe svet!

Ena 'vaših' tem, ki zadeva 
Posavje bolj kot druga ob-
močja v Sloveniji, je odško-
dnina izgnancem.
Tako je. Tega sem se, za raz-
liko od nekaterih gospodov v 
Ljubljani, lotil zato, ker živim z 

Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije:

Poslanec iz »tiste čudne stranke«
KRŠKO – 50letni Krčan z Narpla, po izobrazbi diplomirani inženir logistike, je politične izkušnje nabiral 
kot občinski svetnik v kar dveh mandatih (2002–2010). Na lanskih predčasnih parlamentarnih volitvah 
je bil izvoljen v Državni zbor, kjer dela kot eden izmed štirih poslancev opozicijske Slovenske nacionalne 
stranke (SNS) in je tudi namestnik vodje poslanske skupine.

Dušan�Šiško

Gašenje�gorečega�žitnega�polja
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ljudmi, ki so bili izgnani, in so 
mi poznane njihove grenke iz-
kušnje. Vprašanje simbolične 
odškodnine za materialno ško-
do sem sprožil tako na odborih 
kot na zasedanju DZ, kjer pa 
nisem dobil podpore za sploš-
no razpravo, tudi ne od tistih 
strank in poslancev, ki naj bi 
se v preteklosti zavzemali za 
izgnance. Navsezadnje pa me 
očitno niti njihova organizaci-
ja ne podpira, saj me niso po-
vabili na svojo proslavo v Bre-
stanici, čeprav sem domačin 
in edini, ki je kar nekajkrat v 
tem mandatu opozoril na nji-
hovo problematiko. To so mi 
priznali na lokalnem odboru 
v Krškem, za centralo pa zgle-
da nisem prave (politične) bar-
ve. Zato sem se odločil, da se s 
tem ne bom več ukvarjal. Je ve-
liko drugih skupin in ljudi, ki 
so veseli in hvaležni, če opozo-
rim na njihove probleme.

Na primer?
Ne bi tu na veliko našteval, a 
na primer: iz Šoštanja so me 
opozorili, da velenjski rudnik 
ni poskrbel za ustrezno pre-
zračevanje in da tudi ni reše-
no vprašanje odškodnin, pa 
sem to vprašanje zastavil mi-
nistru za okolje. Sicer pa sem 
postavil veliko vprašanj in po-
bud s področja infrastrukture, 
na primer o varovanju pitne 
vode na Krškem polju, v zve-
zi s cesto na Zdole in stanjem 
mostov.

Tudi energetika je vaša po-
gosta tema.
Seveda, saj prihajam iz take 

regije. In čeprav na prvi pog-
led vse lepo teče, v resnici ni 
čisto tako. Marsikaj še ni reše-
nega in nas bo še bolela glava. 
Zlasti mislim na vprašanja, ki 
so povezana z NE Krško in od-
nosi z njenimi solastniki, Hr-
vati. Glejte, nov program raz-
gradnje oz. njegovo revizijo 
obljubljajo že vrsto let, pa ga 
ni in ni. Ampak glede izgradnje 
odlagališča je največ krivde na 
naši strani. Odgovorni na vseh 
nivojih se kar naprej nekaj iz-
govarjajo, a v precejšnji meri 
smo krivi sami Krčani in tudi 
naši vodilni ljudje. Če bi res ho-
teli, bi zadevo zaostrili in od-
ločno zahtevali dokončanje in 
tudi realizacijo obljub, tako kot 
smo to že znali pred leti. Zato 
pa se mi zdi vse bolj neum-
no, da smo leta 2009 na vrat 
na nos sprejeli lokacijo, saj bi 
že lahko odločili, naj bodo od-
padki na dvorišču. Če bo zdaj 
lahko tam izrabljeno gorivo, bi 
bili toliko lažje NSRAO. Tako ali 
tako bo hrvaški del odpadkov 
ostal v elektrarni. Kot sem že 
večkrat opozoril v Ljubljani, 
nas bodo Hrvati tudi tu prepe-
ljali žejne preko vode.

Ampak lokalna skupnost re-
dno dobiva svojo rento.
Saj bi jo potem še toliko bolj 
upravičeno. Če nihče ne misli 
rešiti tega vprašanja zares in 
se ga odlaga iz desetletja v de-
setletje, bi lahko rekli: tu bo 
elektrarna in tudi odlagališče 
za vse, kar bo nastalo v njej, in 
pika. Zdaj ni v bistvu nič dru-
gače.

Kaj pa če se pride do nesreče 
in povečanja količine radio-
aktivnih odpadkov?
Tudi to očitno nikogar več ne 
skrbi. Zdaj je bolj zanimiva 
usoda HE Mokrice.

O tem ste govorili na zadnji, 
junijski seji DZ.
Ja, povedal sem, da poleg elek-
trične energije vsej državi ve-
riga hidroelektrarn prinaša 
ljudem ob reki Savi tudi več 
varnosti pred poplavami, pri-
speva k izboljšanju infrastruk-
ture, razvoju kmetijstva, turiz-
ma in gospodarstva nasploh. 
Vendar je tik pred začetkom 
gradnje majhna nevladna or-
ganizacija – Društvo za pre-
učevanje rib – s pritožbo na 

upravno sodišče kot stran-
ski udeleženec v postopku 
praktično zaustavila projekt, 
vreden skoraj 200 milijonov 
evrov. Rekel sem, da smo po 
eni strani polni besed v zve-
zi z obnovljivimi viri električ-
ne energije in boju proti pod-
nebnim spremembam, po 
drugi pa dopuščamo, da nam 
majhne skupine iz nejasnih 
razlogov, pod krinko varstva 
narave, ustavljajo razvojno in 
okolijsko pomembne projekte. 

Pa vendar ste bili zelo ostri, 
so vam tako naročili v druž-
bi HESS?
Ne, nobenih stikov nismo ime-
li, niti njihovih vodilnih osebno 
ne poznam. Kot po navadi gle-
dam na problem povsem prak-
tično. Tudi jaz bi kot Krčan 
imel tisto staro Savo, kakršna 
je bila nekoč, a se tudi dobro 
spomnim, kako je staro Kr-
ško 'plavalo' jeseni leta 1998, 
da o drugih krajih niti ne go-
vorim. Kot sem rekel na seji, 
nekje moramo dobiti energi-
jo, pa tudi to, da ni smiselno 
zaustavljati projekta, ki so ga 
načrtovali celo stoletje. Kje so 
bili prej vsi ti, ki se zdaj ogla-
šajo? Očitno je država naredi-
la napako, ko je vsaki skupini, 
ki ima status delovanja v jav-
nem interesu, omogočila, da 
sodeluje v postopkih tako, da 
v resnici deluje proti splošne-
mu interesu.

To vprašanje ste postavili 
kar premierju Šarcu. Kaj ste 
dosegli?
Kot opozicija sicer nimamo ve-

liko možnosti za uspeh, lahko 
pa opozarjamo na probleme, 
ki bi ostali neopaženi, ali pa jih 
kasneje, največkrat ob koncu 
mandata, prevzamejo poslanci 
iz koalicije in se zadeva začne 
premikati. Kar se tiče konkret-
nega vprašanja, se je predse-
dnik vlade strinjal, da bo tre-
ba nekaj ukreniti. V bistvu je 
samo nadaljeval mojo razpra-
vo, a upam, da bo res tudi kaj 
naredil. Potem mi je na hodni-
ku rekel, da načenjam aktual-
ne teme in postavljam prava, 
tehtna vprašanja.

Sodelovali ste tudi na lan-
skih lokalnih volitvah in se 
tako že tretjič uvrstili v krški 
občinski svet. Kako usklaju-
jete svoje obveznosti v Lju-
bljani in Krškem?
Za zdaj brez posebnih težav. Po 
mojem je dobro, da sem v ne-
posredni zvezi z lokalnim ni-
vojem, saj tako bolje poznam 
konkretne probleme in jih lah-
ko prenašam višje, še zlasti, 
ker svetniki iz strank vladajoče 
koalicije niso najbolj agilni pri 
posredovanju lokalnih proble-
mov na svoje centrale in njiho-
ve poslance ali pa jih tam gori 
pač ne upoštevajo.

In kaj menite o sedanjem ob-
činskem svetu?
Mislim, da se z večino svetni-
kov dobro razumem. A mo-
ram povedati, da me moti, ker 
so nekateri tako pasivni. Ne 
vem, zakaj ljudje sploh kan-
didirajo, če so potem na se-
jah tiho. Saj ne gre za to, da 
rušiš zadeve, a treba se je pog-

lobiti v tematiko in imeti svo-
je stališče. Če ne poznaš pro-
blematike, se lahko posvetuješ 
s kom, ki več ve. Vendarle od-
ločamo o tem, v kakšnih pogo-
jih bomo živeli mi in naši otro-
ci, in pri tem gre včasih tudi za 
velike denarje. Potem pa smo 
pametni za šankom in na ulici. 
Ko sem bil občinski svetnik v 
prejšnjih mandatih, sem se ve-
liko naučil od starejših. Takrat 
smo delali do poznega večera, 
zdaj pa se je, na primer, junij-
ska seja, na kateri so bile tudi 
pomembne točke, končala že 
pred 18. uro  …

Na omenjeni seji ste dali 
pobudo za postavitev spo-
minskega obeležja pokojne-
mu Jožetu Habincu v krškem 
mestnem parku.
Tako je. Mislim, da se vsak, ki je 
v drugi polovici 20. stoletja in 
še kasneje spremljal dogajanje 
v Krškem, lahko strinja, da si 
je to Jože več kot zaslužil. Ved-
no se je znal potegniti za Krško 
in Krčane, hkrati pa gledal na 
interese občine kot celote, kar 
ni lahko. Takih ljudi preprosto 
ni več … Moram povedati, da 
sem dobil podporo svetnikov 
ter vodstev občine in KS mes-
ta Krško, z razmeroma skro-
mno obeležitvijo ob petletni-
ci Jožetove smrti se strinja tudi 
njegova družina. Res pa je, da 
nekaterim v Krškem očitno ne 
paše, da sem ravno jaz to pred-
lagal. S temi pomisleki se sre-
čujem na vseh nivojih, a me to 
ne bo ustavilo. 'Ker je iz tiste 
čudne stranke,' pravijo.
 Bojana Mavsar

Slovesna prireditev je poteka-
la v Viteški dvorani, kjer je di-
rektorica Posavskega muzeja 
Alenka Černelič Krošelj po-
udarila, da je ravno ta dvorana 
eden izmed razlogov, da je mu-
zej za Posavje, ki leta 1949 še 
ni bilo izoblikovana regija, po 
nesrečnih okoliščinah in dru-
gačni viziji dobil svoje prosto-
re prav v tem gradu. »Izmer-
jenih 6066,83 kvadratnega 
metra gradu je danes v celo-
ti namenjenih muzeju. Žal pa 
je še vedno nekaj prostorov, 
ki čakajo na prenovo in pra-
vo ureditev, a nas to ne skrbi, 
saj vemo, da je vse mogoče, in 
smo hvaležni, da smo v zadnjih 
štirih letih s podporo lastnice 
gradu, Občine Brežice, Mini-
strstva za kulturo in naših ko-
legov konservatorjev že mar-
sikaj premaknili. Temu smo 
zavezani tudi naprej. Pred-
vsem pa smo zavezani Posavju, 
ki ga nosimo v imenu, ter Po-
savkam in Posavcem, tistim iz 
daljne preteklosti in tistim, ki 
se bodo rodili na naš stoti roj-
stni dan. Zato je prav, da naših 
70 let praznujemo ne s pogle-
dom v naše muzejsko delo, am-
pak v življenje ljudi,« je še de-
jala Černelič Krošljeva. Sledil 
je nagovor brežiškega župana 
Ivana Molana, ki je poudaril, 
da ima Posavski muzej močno 

povezovalno vlogo, saj je kot 
pokrajinski muzej pomemben 
povezovalec posavskih občin. 
Ob tej priložnosti je direktorici 
muzeja izročil plaketo Občine 
Brežice. Zbrane sta nagovorila 
tudi predsednica predsedstva 
Skupnosti muzejev Slovenije 
dr. Aleksandra Berberih Sla-
na in minister za kulturo mag. 
Zoran Poznič, ki je poudaril 
pomen muzejev za zdajšnje 
in prihodnje rodove. Po nje-
govem muzej ni zgolj muzej, 
temveč je »točka združevanja 
in epicenter vsega kulturnega 
dogajanja« v določenem kra-
ju. Minister je v govoru še kot 
predstavnik vlade dejal, da mi-

nistrstvo za kulturo pospešeno 
pripravlja programe, ki pome-
nijo nadgradnjo vsega, kar lah-
ko ponudijo muzeji.

70 ljudi za 70 let
Na rojstni dan muzeja so od-
prli tudi večzvrstno razstavo 
»Štirje elementi: 3 – Zemlja«, 
ki je na ogled v drugem nad-
stropju brežiškega gradu. Ob 
70-letnici so izbrali 70 ljudi, po 
35 Posavk in Posavcev iz vseh 
časov. Razstavo, ki je tretji del 
cikla Štirje elementi, je soobli-
kovalo 20 avtorjev iz sorodnih 
kulturnih ustanov: poleg Čer-
nelič Krošljeve še Vlasta De-
jak, Matej Filipčič, Alja Fir, 

Irena Fürst, Stanka Glogo-
vič, dr. Boris Golec, Boris 
Hajdinjak, Duška Kalin, Bo-
štjan Kolar, LIJAmedia, Oži 
Lorber, dr. Miha Preinfalk, 
dr. Ivanka Počkar, Jana Pu-
har, Mojca Račič, dr. Helena 
Rožman, dr. Jože Škofljanec, 
Oskar Zoran Zelič in Lucija 
Zorenč. Vodja konservator-
sko-restavratorskih posegov 
in postavitve je bil Aleš Vene, 
razstavo pa je oblikovala Po-

lona Zupančič. »In kdo je bolj 
zemeljski, kot smo mi, ljudje? 
Kdo je bolj odgovoren za našo 
Zemljo, kot smo mi?« je ob tem 
razmišljala direktorica muzeja. 
Program slovesnosti so obliko-
vali basist Janko Volčanšek 
iz Krškega in pianistka Darja 

Mlakar Maležič, Trobilni an-
sambel Glasbene šole Brežice, 
harfistka Veronika Tadina iz 
Sevnice in igralec Stane To-
mazin iz Kostanjevice na Krki.

Odprli prenovljeno grajsko 
vinsko klet
Na dan jubileja se je začela 
Poletna grajska dogodivšči-
na za otroke, potekalo je jav-
no vodstvo s kustosi muze-
ja, v živo iz Viteške dvorane 

je oddajal Studio ob 17h na 
Prvem programu Radia Slo-
venija. Dan Posavskega muze-
ja so zaključili z Večerom pod 
muzejem v prenovljeni grajski 
kleti, kjer so z vinom in glasbo 
stopili v osmo desetletje mu-
zeja. Černelič Krošljeva in žu-

pan sta izrazila zadovoljstvo, 
da so s skupnimi močmi – pre-
novo vinske kleti je omogoči-
la Občina Brežice – le-to us-
peli urediti do te mere, da je 
odslej na voljo za uporabni-
ke, vodja brežiške izpostave 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto Milena Rož-
man je predstavila avtohtono 
sorto Bizeljsko-sremiškega vi-
norodnega okoliša rumeni pla-
vec, priznani slovenski etnolog 
zasl. prof. dr. Janez Bogataj je 
poudaril, da muzeji niso več 
prostori s predmeti, ampak 
okolja srečevanj in druženj. 
Kot je dejala Černelič Krošlje-
va, se je »duh« Vina Brežice, ki 
je v kleti skladiščilo vino, oh-
ranil vse do danes, kar pona-
zarjajo številne steklenice, ki 
so ostale še iz takratnih časov. 
V kletnih prostorih so nato v 
sodelovanju z Vinogradniškim 
društvom Bizeljsko in vinsko 
kraljico Bizeljskega Andrejo 
Mihelin rumeni plavec tudi 
degustirali, partnerji projekta 
Črno-belo bogastvo s Krškega 
polja pa so predstavili dobro-
te iz krškopoljskega prašiča. 
Za prijetno glasbeno vzdušje 
je poskrbel glasbeni trio Enos 
Kugler, Miha Koren in Miha 
Koretič.

� Rok�Retelj

Že 70 let zavezani Posavju in Posavcem
BREŽICE – 26. junij je bil v Posavskem muzeju Brežice rezerviran za slavje, saj ta kulturna ustanova obeležuje 70 let. Ravno na ta dan leta 1949 je ob 11. uri pote-
kala slovesna otvoritev muzeja, ob isti uri, a sedem desetletij pozneje, se je začela tudi slovesnost ob jubileju z odprtjem večzvrstne razstave »Štirje elementi: 3 – 
ZEMLJA«, čez dan pa je potekalo še nekaj drugih dogodkov ob jubileju.

Direktorica�Posavskega�muzeja� je�v� zahvalo�prejela�velik�
šopek.

Degustacija�rumenega�plavca�v�grajski�vinski�kleti

Iz razprave
Ob nedavni razpravi o poročilu varuha človekovih pravic je po-
slanec Šiško uporabil pogovorni izraz Cigan, kot je to že od nek-
daj v navadi v njegovih domačih krajih, a ga je predsedujoči 
opomnil, češ da ta izraz ni dovoljen in je treba uporabljati bese-
do Rom. Šiško se je takoj znašel in odvrnil: "Pa kaj se razburjate, 
če uporabim ljudsko govorico, sami niste nič boljši. Tule kontro-
lirate moje besede, raje si poglejte jedilnik v kuhinji Državnega 
zbora! Tam že več let jeste ciganski golaž in telečji zrezek po ci-
gansko, pa vas to očitno nič ne moti!"
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Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV 
V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE 

REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

delodajalec smer izobraževanja
skupno 
število 

štipendij

I.H.S. Industrijski manipulacijski 
sistemi Krško d.o.o. 
Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško 
07 49 14 100 (Sabina Pregrad) 
sabina.pregrad@ihs.si 

Oblikovalec kovin – orodjar – 2 štipendiji
strojni mehanik – 4 štipendije
elektrikar – 2 štipendiji
strojni tehnik – 2 štipendiji
elektrotehnik – 2 štipendiji
inženir strojništva – 1 štipendija
diplomirani inženir strojništva (VS) – 1 štipendija
diplomirani inženir strojništva (UN) – 1 štipendija
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) – 1 štipendija
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) – 1 štipendija
diplomirani inženir računalništva in informacijskih 
tehnologij (VS) – 1 štipendija
magister inženir strojništva – 3 štipendije
magister inženir elektrotehnike – 2 štipendiji
magister inženir računalništva in informatike – 1 
štipendija

24

Preis Sevnica, proizvodnja in 
trgovina, d.o.o. 
Savska cesta 23, 8290 Sevnica 
07 81 61 853 (Mojca Zakošek) 
m.zakosek@preis.si 

oblikovalec kovin – orodjar – 4 štipendije 4

Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
Savska cesta 20c, 8290 Sevnica
07 81 63 605 (Irena Klenovšek)
Irena.klenovsek@kz-sevnica.si 

mesar – 2 štipendiji
prodajalec – 1 štipendija
kmetijski tehnik – 1 štipendija

4

TPV Trženje in proizvodnja 
opreme vozil d.o.o., PE BREŽICE
Kandijska cesta 60, 
8000 Novo mesto
07 39 18 686 (Anja Repolusk)
tpv@tpv.si

oblikovalec kovin – orodjar – 1 štipendija
diplomirani inženir elektrotehnike – 3 štipendije
diplomirani inženir strojništva – 3 štipendije
diplomirani inženir mehatronike – 3 štipendije

10

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

in vabi dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževan-
ja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni ter niso prijavljeni na Zavodu za zapos-
lovanje ter izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se najkasneje do 30. 9. 2019 
prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.
Delodajalce pa obveščamo, da se do 30. 9. 2019 še lahko prijavijo na Javni razpis za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko 2018/2019.
Prijave na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šol-
sko/študijsko 2019/2020 delodajalci lahko oddajo od 1. 9. 2019 dalje.

Vsa dodatna pojasnila so vam na voljo na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, 
tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Prevzem posodic za odpadno jedilno olje
Olje nekoliko drugače je ekološki projekt s ciljem osveščanja ljudi o nevarnosti nepravilnega 
ravnanja z odpadnim jedilnim rastlinskim oljem ter o možnostih ustreznega zbiranja.

Del pridobljenih 
sredstev v projektu 
je namenjenih za na-
bavo posebnih go-
spodinjskih posodic 
volumna 2,2 litra za 
zbiranje odpadne-
ga jedilnega olja in 
izdelavi informativ-
nih zloženk. V mese-
cu juniju je Komunala  
d.o.o. Sevnica poso-
dice razdelila učen-
cem in zaposlenim v štirih osnovnih šolah obči-
ne Sevnica. Občani lahko posodice za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja brezplačno prevzame-
jo tudi na sedežu podjetja Komunale d.o.o. Sev-
nica ali na Zbirnem centru za odpadke Sevnica.

Zbrano odpadno jedilno olje se bo zbiralo v 200-li-

trskih zbiralnih poso-
dah, ki bodo prav tako 
sofinancirane s sredstvi 
projekta in postavljene 
pri bazenu Sevnica, OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, 
vhodu v sevniški špor-
tni park, pri blokih Pod 
Vrtačo, na lokaciji Do-
lenji Boštanj 55, OŠ Bo-
štanj, pri trgovini Mer-
cator na Blanci, OŠ 
Milana Majcna Šent-

janž ter igrišču v Loki pri Zidanem Mostu.

Odpadno jedilno olje lahko občani oddajo na 
Zbirnem centru za odpadke Sevnica, kjer bo, 
prav tako iz projekta, sofinancirana in postavlje-
na filtrirna postaja, ki bo predelovala zbrano su-
rovino v alternativno gorivo. 

Ravnateljica OŠ Tržišče Zvonka Mrgole in ravnatel-
jica OŠ Boštanj Vesna Vidic Jeraj ob sprejemu po-
sodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja za učen-
ce in zaposlene. 

Dogodka se je udeležilo več kot 
800 upokojenk in upokojen-
cev iz vseh 14 posavskih dru-
štev (DU Bizeljsko, DU Bresta-
nica, DU Brežice, DU Dobova 
– Kapele, DU Kostanjevica na 
Krki, DU Krško, DU Krmelj, DU 
Raka, DU Razbor, DU Senovo, 
DU Sevnica, DU Šentjanž, DU 
Tržišče, DU Radeče) ter dveh 
pobratenih društev upokojen-
cev – iz hrvaškega Brdovca in 
prekmurske vasi Turnišče. Na 
okrašenih mizah je goste pri-
čakala posebna okrasitev: na 
dnu kozarcev so bili kamenč-
ki kot simbol kamnov, ki jih je 
Sava v svojem toku skozi dol-
ga stoletja močno obrusila; ze-
lena trava in cvetoča sivka sta 
simbolizirali zeleno reko, ki od 
nekdaj povezuje kraje in lju-
di; zrelo pšenično klasje je bilo 

simbol dela in zaslužka, ki ga 
je v preteklosti mnogim omo-
gočala prav reka Sava in še da-
nes ga nekaterim.  

»Dragi upokojenci in upoko-
jenke, bodimo aktivni v naših 
programih športa in kulture, 
sociale, izobraževanj, letovanj 
in izletov. Imejmo se lepo na 
vseh naših srečanjih in dru-
ženjih, namenimo si lepo be-
sedo in prijazen pogled, sto-
pimo korak bliže k vsakemu, 
ki je v stiski in potrebuje po-
moč. Strnimo svoje izkušnje in 

Upokojenci prvič v Radečah
RADEČE – 22. junija se je pod velikim šotorom na ravnici ob izlivu Sopote v Savo 
odvijalo 15. srečanje posavskih upokojenk in upokojencev. Tokratni gostitelj je 
bilo Društvo upokojencev Radeče, ki se je pridružilo Pokrajinski zvezi društva 
upokojencev (PZDU) Posavje lansko leto.

tudi še moči,« je zbrane na pri-
reditvi, ki je potekala v okviru 
tridnevnih Dnevov radeškega 
splavarjenja, nagovorila pred-
sednica DU Radeče Jožefa No-
vak. V nadaljevanju je izrazila 
še željo, da bi društvom upoko-

jencev še naprej stale ob strani 
vse občinske uprave, Pokrajin-
ska zveza društev upokojencev 
Posavje in Zveza društev upo-
kojencev Slovenije. Do nasled-
njega srečanje je vsem zažele-
la še veliko zdravja. Navzoče 
so nato nagovorili še predse-
dnik PZDU Posavje Jože Žni-
darič, predsednik ZDUS Janez 
Sušnik in župan občine Rade-
če Tomaž Režun. V zaključ-
nem delu so občinstvo nago-
vorili župan občine Brežice 
Ivan Molan, podžupan obči-
ne Krško Silvo Krošelj, župan 

občine Sevnica Srečko Ocvirk, 
poslanca v Državnem zboru RS 
Matjaž Han iz Radeč in Igor 
Zorčič iz Brežic ter Nina Go-
lob, direktorica izolskega ho-
tela Delfin, v katerem posavski 
upokojenci in upokojenke zelo 
radi letujejo. 

V uvodnem delu so srečanje, ki 
ga je povezovala Katja Čeč, z 
glasbenim nastopom popestri-
li članice in člani Pihalnega or-
kestra radeških papirničarjev, 
v nadaljevanju pa MoPZ Papir-
ničar z Jagnjenice z zborovod-
kinjo Rosano Jakšič, učenke in 
učenci GŠ Laško – Radeče, se-
dem otrok glasbeno nadarje-
ne družine Lazar z Jagnjeni-
ce, radeška folklorna skupina 
Brusači in gostujoči folkloristi 
iz prekmurske vasi Turnišče. 
Posebno svečan trenutek je bil 
podpis listine o sodelovanju, 
ki sta jo podpisala predsednik 
PZDU Posavje Jože Žnidarič in 
predsednik Šaleške pokrajin-
ske zveze društev upokojencev 
(ŠPZDU) Velenje Franc Vede-
nik. V družabnem popoldan-
skem delu je za dobro vzduš-
je skrbel ansambel Dori, vozil 
je radeški splav, organiziran je 
bil sprehod po Učni poti Savus 
itd. Prijetnega vzdušja ni zmo-
tila niti nevihta, ki je dobro na-
močila tla.
  Smilja Radi

15.� srečanje� upokojenk� in� upokojencev� Posavja� je� prvič�
potekalo�v�Radečah.��

Predsednik�PZDU�Posavje�Jože�Žnidarič�in�predsednik�ŠPZDU�
Velenje�Franc�Vedenik�sta�podpisala�listino�o�sodelovanju.

BISTRICA OB SOTLI – Pestre-
mu junijskemu dogajanju ob 
občinskem in župnijskem 
prazniku v Bistrici ob So-
tli je razgiban utrip dodal 
še Petrov sejem v organiza-
ciji Društva vinogradnikov 
in kletarjev Šempeter, ki so 
ob tem slavnostno prevze-
li nove društvene prostore 
v nekdanjem poslopju Posa-
vske špajze, zdaj poimenova-
ne Šempetrski hram. 

»Naš farni zavetnik sv. Peter 
nosi ključe nebeškega raja. 
Nadvse ponosni smo, da nam 
ravno ob njegovem godovnem 
dnevu Občina Bistrica ob So-
tli poklanja ključe našega vin-
skega raja. Prostori so velika 
pridobitev za naše društvo, 
saj bodo izboljšali pogoje za 
naše delo, omogočili skupne 
predstavitve vinogradnikov ter 

Vinogradnikom Šempetrski hram

nas navdahnili še s kakšno ide-
jo pri nadgraditvi našega pro-
grama,« je dejal predsednik 
nadvse aktivnih vinogradni-
kov Blaž Černelč. Ključe no-
vih prostorov mu je ob pod-
pisu pogodbe simbolično 
izročil župan Franjo Debelak, 
ob spremljajočem kulturnem 

programu pa so vinogradni-
ke nagovorili mnogi prijatelji. 
Na sejem je s pestro ponudbo 
vabilo 20 sejmarjev, zelo dob-
ro pa je bil obiskan tudi spre-
mljevalni program, ki so ga z 
združenimi močmi pripravili 
domačini in okoliški akterji. V 
edinstveni sejemski kuhinji so 
domači navdušenci in sosed-
je s Hrvaške pripravljali dob-
rote 'izpod peke', vinogradniki 
so pripravili razstavo vinogra-
dniške kmetijske mehanizacije, 
k obisku so vabili strokovnja-
ki na zdravstveni stojnici, otro-
ci pa so se družili na animaci-
jah društva prijateljev mladine 
in mladinskega društva. Sejem 
je ljudi družil do tretje ure po-
poldan, nato pa se je dogaja-
nje preselilo na malonogome-
tni turnir za pokal Marije Broz 
na šolskem igrišču. 
� E.�Šterlek

Predsednik� Blaž� Černelč�
in� župan� Franjo� Debelak�
ob� simboličnem� prevzetju�
ključev�Šempetrskega�hrama
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Kot je na začetku govora na 
slovesnosti povedal predse-
dnik sveta KS Podbočje Ja-
nez Barbič, je krajevni pra-
znik »priložnost za spoznanje, 
da nas dogodki iz preteklosti 
zavezujejo k spoštovanju svo-
bode in miru«, ki sta »osnovna 
pogoja za ustvarjalnost vsake-
ga posameznika in družbe«. V 
nadaljevanju je povzel dosež-
ke v prejšnjem mandatu sve-
ta KS, od nove mrliške vežice z 
razširitvijo pokopališča in ure-
ditvijo spominskega parka, ne-
kaj manjših ureditev po vaseh 
do energetske sanacije osnov-
ne šole. Poudaril je tudi pomen 
sofinanciranja projektov dru-
štev, ki so gonilna sila dogaja-
nja v krajih. 

Ozrl se je tudi k načrtom za 
prihodnost: »Pripravlja se pro-
jektna dokumentacija za ploč-
nike Podbočje–Križaj, uskladi-
tev projektne dokumentacije 
za ureditev ceste ob Mlinščici v 
Podbočju, saj nam je v lanskem 
letu uspelo urediti lastništvo, 
ter projektna dokumentacija 
za komunalno ureditev v vaseh 
Veliko Mraševo, Malo Mraševo, 
Kalce – Naklo in Brod. Pričaku-
jemo tudi, da se bodo pričele 
aktivnosti glede priprave pro-
jektne dokumentacije za izgra-
dnjo novega mostu na Brodu. 
V letošnjem letu je v načr-
tu še asfaltiranje ceste Gradi-

Društva so gonilna sila dogajanja
PODBOČJE – V spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni praznuje tudi krajevna skupnost Pod-
bočje. Na osrednji prireditvi, ki je potekala 22. junija v prireditvenem prostoru tamkajšnje šole, so podelili 
krajevna priznanja in srebrnike lanskim novorojenčkom ter se družili na Podboški noči.

šček–Banovec in če bomo pri-
dobili soglasja lastnikov, še do 
Brezovice (Škorec).« Opozo-
ril je še na spreminjanje zako-
nodaje, ki krajevnim skupnos-
tim jemlje pristojnosti, zaradi 
česar morajo za vsako zadevo 
iskati soglasja na občini. Zah-
valil se je vsem, ki so kakor koli 
sodelovali pri napredku kra-
jevne skupnosti in zaželel, »da 
bodo z razumevanjem sprejeta 
tudi naša prizadevanja v nas-
lednjih letih, ko bomo nadalje-
vali s posodobitvijo infrastruk-
ture«. V imenu Občine Krško 
je zbrane nagovoril podžupan 
Vlado Grahovac. Ker tudi sam 
prihaja iz hribovite krajevne 
skupnosti (Senovo), pozna te-
žave na takšnih območjih, zato 
je obljubil podporo pri njiho-

vem urejanju.

Barbič je nato podelil tri kra-
jevna priznanja. Za častno kra-
janko so razglasili Anico Jerič, 
rojeno Kodrič v vasi Dol pri 
Podbočju, ki je kot 16-letni-
ca leta 1943 odšla v partizane 
in se kot bolničarka vključila 
v Cankarjevo brigado. Danes 
živi v bližnjih Brežicah, pred 
časom pa je s sodelovanjem 
v oddaji TV Slovenija Spomi-
ni povedala tako svojo zgod-
bo kot zgodovino podboških 
krajev. Priznanje KS Podbo-
čje je prejel znani vinogradnik 
Robert Jarkovič z Broda, ki 
je letos že drugič postal kralj 
cvička, kar je velika promocija 
tako zanj kot za Vinogradniško 
društvo Podbočje. Priznanje 

»mladi up«, ki ga podeljujejo 
na predlog učiteljskega zbora 
OŠ Podbočje, je prejela deveto-
šolka Eva Colarič z Broda. Kot 
je že v navadi, so podelili spo-
minske srebrnike novorojenč-
kom v minulem letu, lani jih je 
bilo le osem. 

Kulturni program so oblikovali 
člani Kulturnega društva Stane 
Kerin Podbočje (Pevke izpod 
Bočja, »podboške flavzarce« 
in Korzingerji) v režiji Ivanke 
Černelič Jurečič ter člani tu-
rističnega podmladka OŠ Pod-
bočje pod mentorstvom Suza-
ne Čuš in Renate Jurečič, ki so 
predstavili dva spominka, »fi-
žolovko« in »podboški cegu«, 
nastala v okviru festivala Tu-
rizmu pomaga lastna glava.

Slovesni prireditvi, ki sta jo 
povezovala osnovnošolca Tia 
Iljaž in Taj Reberšek, je sle-
dila še tradicionalna Podbo-
ška noč, letos zaradi slabega 
vremena kar v dvorani kultur-
nega doma. Za postrežbo so 
poskrbeli v vinogradniškem 
društvu, za glasbo pa Ansam-
bel Jerneja Kolarja. Vaške igre 
so zaradi dežja odpadle, v nas-
lednjih dneh pa so ob prazni-
ku pripravili še nogometna 
turnirja v Velikem Mraševem 
in Kalce – Naklu ter veteranski 
košarkarski turnir v Podbočju.
� Peter�Pavlovič

Z�leve:�Janez�Barbič,�Eva�Colarič,�Anica�Jerič,�Robert�Jarkovič�
in Vlado Grahovac

Dogodek vsako leto poteka 
na drugi lokaciji oz. kraju, le-
tos so ga gostili vaščani Jelš, a 
ker še nimajo dokončno ure-
jenega svojega športnega par-
ka, so sosednje vasi povabili v 
športni park v Velikem Pod-
logu. Na tamkajšnjem ribni-
ku Rapača se je že zjutraj za-
čelo tekmovanje v ribolovu, 
na bližnjih igriščih pa so va-
ške ekipe tekmovale v nogo-
metu, odbojki na mivki in vle-
čenju vrvi. Na popoldanski 
osrednji prireditvi so ob kraj-
šem programu podelili prizna-
nja najboljšim, nato pa nada-
ljevali druženje ob glasbi in 
pogostitvi. V ribolovu so bili 
najboljši Darko Kerin, Jože 
Andolšek in Luka Lajkovič. 
V nogometu se je najbolj izka-
zala ekipa Pristave, ki je v fi-
nalu po streljanju kazenskih 
strelov premagala Veliki Pod-
log, slednji je zmagal v odboj-
ki na mivki, v vlečenju vrvi pa 
so bili najmočnejši vaščani Go-
rice, ki so v zelo napetem fina-
lu premagali ekipo Malega Po-
dloga. Goričani so bili najboljši 
tudi v skupnem seštevku tek-
movanj in za eno leto odnes-
li domov prehodni pokal kra-
jevne skupnosti. Naslednje 

Praznovali športno in družabno
VELIKI PODLOG – V krajevni skupnosti Veliki Podlog, ki združuje okoli 1300 prebivalcev iz sedmih vasi na 
Krškem polju (Veliki in Mali Podlog, Gržeča vas, Pristava, Jelše, Gorica in Kerinov Grm), so si za svoj pra-
znik izbrali dan državnosti, ki so ga tudi letos preživeli ob celodnevnem športnem druženju.

leto bodo tekmovali in se dru-
žili na Pristavi.

V KS Veliki Podlog so sicer v 
zadnjih letih naredili precej-
šen infrastrukturni napredek. 
V zadnjih dveh letih je poteka-
lo komunalno urejanje Gori-
ce in Jelš, kjer so dela v glav-
nem končana, uradno naj bi 
nove ureditve odprli jeseni. 
Kot pravi predsednica sve-
ta KS Karolina Cizerle, naj bi 
konec letošnjega ali v začetku 
naslednjega leta nadaljevali z 

ureditvijo Velikega Podloga in 
Pristave. »V času obnove Gori-
ce in Jelš smo se naučili kar ne-
kaj zadev in upamo, da bomo 
na nekatere stvari lahko vpli-
vali že pri razgrnitvi načrtov 
pred začetkom gradnje in da 
bodo ljudje bolj seznanjeni, 
kako bodo potekale zadeve,« 
pravi Cizerletova, saj je bilo 
v času del v omenjenih vaseh 
kar nekaj slabe volje. V zak-
ljučni fazi je priprava projek-
tne dokumentacije za komu-
nalno ureditev Malega Podloga 

in Gržeče vasi. Njihova dolgo-
letna želja je tudi nov objekt 
za podružnično šolo in vrtec, 
kjer se že dlje časa ubadajo s 
prostorsko stisko. Zemljišče je 
že zdavnaj odkupljeno, prido-
bivanje gradbenega dovoljenja 
v zaključni fazi, gradnja pa naj 
bi se po zagotovilih občine za-
čela leta 2021 in se zaključila 
leta 2023. Prebivalce KS Veliki 
Podlog je na prazničnem dru-
ženju obiskal tudi krški podžu-
pan Vlado Grahovac.
� P.�Pavlovič

V�skupnem�seštevku�tekmovanj�so�letos�zmagali�vaščani�Gorice.

DRNOVO – 23. junija je pred cerkvijo sv. Janeza Krstnika na Dr-
novem potekal tradicionalni, že 20. po vrsti blagoslov konj v or-
ganizaciji KS Krško polje v sodelovanju s Slovenskim združenjem 
rejcev konj pasme posavec. Rejci so svoje konje pripeljali od bli-
zu in daleč. Udeležba je bila zaradi slabega vremena okrnjena, a 

so vseeno nekateri prišli tudi iz sosednjih občin, denimo s Sro-
melj, blagoslova so se udeležili tudi člani Bohorske konjenice. Z 
dogodkom KS Krško polje ohranja tradicijo in zavedanje o pome-
nu reje konjev, kajti včasih so z njihovo pomočjo obdelovali po-
lja, na katerih se je pridelalo glavnino žita in drugih poljščin na 
Krškem polju. O tem govori tudi simbol v znaku krajevne skup-
nosti. Konjerejci in prebivalci krajevne skupnosti upajo tudi na 
obuditev programov na hipodromu Brege, kjer je Občina Krško 
že pristopila k urejanju dokumentacije lastništva zemljišč. Konje 
je blagoslovil leskovški župnik Ludvik Žagar, ki je živalim zaže-
lel veliko zdravja in moči. � Vir:�KS�Krško�polje,�foto:�M.�Mirt

20. blagoslov konj na Drnovem

Blagoslov�konj�je�potekal�v�deževnem�vremenu.

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

KOSTANJEVICA NA KRKI – Planinci Meddruštvenega odbora Do-
lenjske in Bele krajine so se 22. junija zbrali na parkirišču Gale-
rije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter se odpravili na pohod 
po Gorjancih ob 20-letnici Planinskega društva Polom iz Kostanje-
vice na Krki. Po dobrih petih urah hoje po obrobju Opatove gore 
in vznožju Trebeža jih je pot pripeljala do vasi Orehovec, kjer so 
imeli zaključek pohoda s kratkim kulturnim programom in po-
gostitvijo. Zbrane sta pozdravila tudi kostanjeviški župan Lad-
ko Petretič in predsednik MDO Dolenjske in Bele krajine Rudi 
Skobe, še veliko uspeha pri nadaljnjem delu društva pa so kosta-
njeviškim planincem zaželeli tudi predsedniki sosednjih društev. 
Planinsko društvo Polom šteje več kot 130 članov, avgusta lani pa 
so uresničili dolgoletno željo in na Štembuhu v osrčju Gorjancev 
odprli planinsko zavetišče. Ob jubileju je Planinska zveza Slove-
nije posameznim članom podelila priznanja. Bronasti častni znak 
PZS so prejeli Stane Tomazin, Ivan Pirc, Martina Kastelic in 
Staša Jordan, srebrni častni znak PZS Matjaž Bohinc, Anton 
Palčič, Martin Kastelic, Robert Štokar in Franc Bakšič, zlati 
častni znak PZS pa Franc Štokar.  P. P., vir: PD Polom

Pohod ob 20-letnici PD Polom

Najzaslužnejšim�članom�so�podelili�priznanja�PZS.
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Pred osrednjo prireditvijo so v 
krajevni skupnosti Blanca pre-
dali namenu asfaltiran odsek 
javne poti proti domačiji Krnc 
v vasi Kladje nad Blanco ter 
obnovljen odsek lokalne ceste 
Kladje–Krajna Brda. Ob odpr-
tju je potekal tudi kratek kul-
turni program, zbrane pa je 
nagovoril občinski svetnik in 
poslanec v Državnem zboru 
RS Tomaž Lisec, ki je skupaj 
z najstarejšo domačinko tudi 
prerezal trak. 

Na osrednji slovesnosti v Kul-
turnem domu Blanca sta zbra-
ne nagovorila predsednik KS 
Blanca Marjan Ločičnik in 
sevniški župan Srečko Ocvirk, 
ki je med drugim dejal: »Veliko 
je stvari, na katere smo lahko 
ponosni. Skupaj uresničujemo 
cilje, ki so pomembni za življe-
nje v kraju, krajevni skupnosti 

Bogatejši za dva cestna odseka
BLANCA – 14. junija so svoj praznik obeležili v krajevni skupnosti Blanca. Odprtju dveh cestnih odsekov je 
sledila osrednja slovesnost v kulturnem domu, kjer so podelili tudi krajevna priznanja.

in širše. Vsaka nova hiša, zgra-
jena v skupnosti, je spodbu-
da, vsaka gradnja je spodbu-
da, kajti to pomeni, da je kraj 
aktiven, da se v njem dobro po-
čutimo.« Župan je spomnil tudi 
na 150-letnico sevniškega ta-

bora, ki je bil v političnem, kul-
turnem in jezikovnem pogledu 
zelo pomemben, glavni orga-
nizator pa je bil Alojz Lenček, 
doma z Blance, kar o preteklo-
sti kraja in ljudi veliko pove. 

V nadaljevanju dogodka sta 
govorca podelila tudi letošnja 
krajevna priznanja. Javno po-
hvalo so prejeli Jure Klenov-
šek, Aljoša Radej in Mate-
ja Strnad, plaketo pa Roman 
Kragl in gasilska desetina čla-
nov A PGD Poklek, ki so ome-
njenega dne osvojili 1. mesto 
v Krmelju, kjer je potekalo re-
gijsko tekmovanje prostovolj-
nih gasilskih društev.

Spremljevalni kulturni pro-
gram, ki sta ga povezovala Ana 
Kozinc in Domen Mirt, so so-
oblikovali KD Godba Blanški 
vinogradniki, OŠ Blanca, Ljud-
ske pevke z Blance, KUD Fran-
ce Prešeren Blanca in KUD 
Poklek. Po osrednji slovesno-
sti je sledil še družabni del ob 
pogostitvi Aktiva žena Blanca. 

 Smilja Radi

Prejemnice� in� prejemniki� krajevnega� priznanja� s�
predsednikom�KS�Blanca�in�sevniškim�županom

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Zbirajmo odpadno jedilno olje
V okviru projekta Olje nekoliko drugače, ki je namenjen zmanjševanju obremenitve okolja in 
naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem ter demonstriranju možnosti njegove trajnostne 
ponovne uporabe, se zasledujejo trije cilji.

CILJ 1: Neposreden prispevek k ohranitvi eko-
sistemov (predvsem vodnih) preko povečane 
ozaveščenosti in motivacije širše javnosti pri 
zmanjševanju količine neprimernega odlaganja 
jedilnega olja v kanalizacijske sisteme; nepri-
merne uporabe za namene gnojenja in drugač-
nega neustreznega odlaganja in s tem tveganja 
za onesnaženje podtalnih voda. 

CILJ 2: Neposreden prispevek k zmanjšanim 
stroškom delovanja javnega komunalnega sis-
tema, kajti po strokovnih ocenah lahko 1 liter 
odpadnega jedilnega olja onesnaži kar milijon 
litrov pitne vode. Poleg neposrednih tveganj za 
oskrbo s pitno vodo napačno odloženo odpa-
dno jedilno olje povečujejo stroške čiščenj od-
padnih voda na čistilnih napravah in s tem viša 
stroške javnih storitev v občinah. 

CILJ 3: Demonstracija primera projekta krožne 
ekonomije na osnovi koncepta naravnega ka-
pitala v omejenem obsegu v sodelovanju z jav-
nostjo. Projekt Olje nekoliko drugače želi poka-
zati, da je možno oblikovati lokalne ekonomske 
modele, ki ugodno stanje ekosistemov dosega-
jo s tržno vzdržnim modelom, ki je prenosljiv 
na druge regije kot tudi izven države. Pri tem 
je mogoče ustvariti eno novo delovno mesto; 
reciklirati odpadno jedilno olje v alternativno 
gorivo, ki ne onesnažuje okolja; zmanjšati koli-
čine napačno odloženega jedilnega olja na viru 
in motivirati občane za aktivno sodelovanje pri 
varovanju skupnih naravnih virov, krepiti infor-
miranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o 
ustreznem odlaganju odpadnega jedilnega olja 
in njegovi nadaljnji uporabi.

Zdravstveni dom Rade-
če je v mesecu juniju bo-
gatejši za nov ultrazvok. 
Skladno s finančnim na-
črtom je bil nabavljen 
ultrazvok z naslednji-
mi sondami: ginekološ-
ka, pregled dojk, kardi-
ološka, ožilje in otroški 
kolki ter muskoloskele-
ta. Vrednost investicije 
je 41.500 EUR. S strani 
Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, pa je Zdravstveni dom Radeče prejel obvestilo o potrditvi 
operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na ob-
močju LAS Posavje za projekt Center za starejše »Dobra energija« 
(akronim: »CZS DOBRA ENERGIJA«). Operacija z nazivom »Center 
za starejše Dobra energija« prijavitelja JZ Zdravstveni dom Radeče 
s partnerjema Občino Radeče in Društvom upokojencev Radeče, v 
skupni višini 73.900,00 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Nove pridobitve v ZD Radeče

Konzorcijski partnerji projekta Oživimo savske zgodbe so prepoznali 
priložnosti neizkoriščenih potencialov reke Save in njenih pritokov. 
V operaciji, ki jo v znesku 119.886,65 sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, so svoje moči združili Kulturno turistični rekreacij-
ski center Radeče kot vodilni partner ter partnerja  Občina Radeče 
in Posavski muzej Brežice. Projekt Oživimo savske zgodbe je sesta-
vljen iz treh faz in se je pričel izvajati v aprilu 2019. Zaključek ope-
racije je predviden konec leta 2020. 

S projektom »Savske zgodbe« bomo osvetlili potenciale reke Save in 
njenih pritokov skozi tradicionalni promet (čolnarstvo, splavarstvo, 
brodarstvo) in tradicionalne gospodarske povezave. Povezovanje 
tradicije z mehkimi oblikami turizma je ključno, vendar pa ne pov-
sem preprosto. Zato bodo skozi aktivnosti operacije velik poudarek 
namenili tudi opolnomočenju lokalnih turističnih ponudnikov, ki se 
bodo skozi nove integralne produkte lahko tesneje povezali s turi-
stičnim gospodarstvom, turističnimi tokovi in drugimi gospodarski-
mi sektorji. Pomembne bodo tudi aktivnosti, ki temeljijo na principih 
vseživljenjskega učenja in bodo predstavljale pomemben doprinos 
pri obujanju »tihih« znanj. Najvidnejši rezultat projekta pa je zago-
tovo novozgrajeni splav. Z njim bo KTRC Radeče v povezavi še z ne-
katerimi posavskimi ponudniki krenil v smeri razvijanja 5* doživetja.
Pod skupnim naslovom »Prva rajža ta nouga flosa« sta se tako v če-
trtek, 20. junija, odvila dva dogodka. Najprej se je v pristanu TRC 
Savus odvila predstavitvena konferenca, kjer so partnerji predstavi-
li projekt novinarjem, zainteresirani javnosti in predstavnikom turi-
stičnega sektorja. Zbrano občinstvo so na predstavitveni konferenci 
nagovorili v. d. direktorice KTRC Radeče Dubravka Kalin, direktori-
ca Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, župan obči-
ne Radeče Tomaž Režun ter sekretarka na Ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar. Po svečanem prerezu 
traku je po reki Savi zaplul nov splav Savus LA 004. V nadaljevanju 
je sledil dogodek 'Splavarska košta in befeli'. V splavarskem duhu 
so bili zbrani gostje deležni 'splavarskih befelov' kormoniša Bran-
ka Kerenčiča ter prave flosarske malice, ki je svoj epilog dobila na 
splavarskem pomolu, ko se je splav vrnil z 'rajže'. Iz lokalnih kulina-
ričnih sestavin, ki so jih nekoč tradicionalno uporabljali 'flosarji', so 
namreč nastale izvrstne jedi. Za sooblikovanje obeh dogodkov gre 
velika zahvala tudi Pihalnemu orkestru radeških papirničarjev, Turi-
stičnemu društvu Svibno in Društvu kmečkih žena Arnika.    

V Posavju smo začeli z oživljanjem savskih zgodb

Osnovna šola, ki ima že dese-
tletja urejene prostore v veliki 
stavbi, v kateri je bil prvi sev-
niški zdravstveni dom, je dobi-
la ime po učiteljici, pesnici in 
pisateljici Ani Gale. Letos mi-
neva 110 let od njenega rojstva 
in v spominu vseh bo ostala 
kot prva učiteljica otrok z mot-
njami v duševnem razvoju v 
Sevnici. Leta 1973 je iz njenega 
»pomožnega razreda« nastala 
samostojna osnovna šola s pri-
lagojenim programom, ki da-
nes vzgaja in izobražuje otroke 
s posebnimi potrebami s celot-
nega območja sevniške obči-
ne. V šolskem letu 2018/2019 
obiskuje šolo 34 otrok.

Gregor Pirš je na priredi-
tvi obudil spomin na prvi de-
lovni dan, ko je 3. januarja le-
tos vstopil v vsak razred kot 
ravnatelj šole, nato je delil z 
zbranimi v kulturni dvorani 
še nekaj lastnih razmišljanj o 
otrocih s posebnimi potreba-
mi. »Sprehodim se skozi raz-
rede in vsaka učilnica ima 
svojo energijo, v vsaki učilnici 
se piše druga zgodba. Na naši 
šoli ne izobražujemo bodočih 
doktorjev znanosti, ne vzgaja-
mo bodočih profesorjev, vzga-
jamo pa zrele osebnosti, ki lah-
ko živijo samostojno v okviru 
svojih sposobnosti, zato pred 
svojim imenom ne potrebu-
jejo dolgih kilometrskih nazi-
vov, potrebujejo le eno – in to 
je spoštovanje. Svet naših ot-
rok je drugačen, a ne popačen 
in danes jim bo veliko pomenil 
vsak aplavz, ki jim ga boste na-
menili. Verjemite, ni enostavno 
stopiti pred tako množico lju-
di, in hvala, ker ste si vzeli čas 
za nas. To nam veliko pomeni,« 
so tekle ravnateljeve besede. V 
nadaljevanju je vsem zbranim 

Drugačen, a ne popačen svet
SEVNICA – 7. junija so se učenke in učenci OŠ Ane Gale Sevnica skupaj s svojimi mentoricami in mentorji 
predstavili na dobrodelni prireditvi »To sem jaz« skozi glasbene, plesne in igrane točke ter prejeli za vsak 
nastop močan aplavz.

v dvorani ter zaodrju namenil 
nekaj spodbudnih besed tudi 
župan Srečko Ocvirk, nato so 

prišli na oder veliki in mali šo-
larji ter šolarke v spremstvu 
svojih  mentoric in mentorjev 

ter pričarali posebno vzdušje, 
ki je vse ganilo do solz. 

Program, ki sta ga na igriv na-
čin povezovala specialna pe-
dagoginja Nataša in učenec 
Mark, so dodatno popestrili 
še posebni gosti, in sicer Ples-
na šola Lukec ter pevke skupi-
ne Vokalnih 5. »Ganjena sem, 
iskreno ganjena, nad tolikšno 
srčnostjo,« je dejala ena izmed 
obiskovalk, ko je odhajala k iz-
hodu iz dvorane, v preddverju 
katere je bila na ogled tudi raz-
stava izdelkov učenk in učen-
cev s posebnimi potrebami. 

 S. Radi

Ob� skupni� pesmi,� ki� so� jo� zapeli� z� nastopajočimi� tudi�
obiskovalke�in�obiskovalci�v�dvorani,�je�bilo�čutiti�utrip�srca.�
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Kot je dejal predsednik sveta 
KS Senuše Jože Tomažin na 
osrednji slovesnosti, naj služi-
jo težki časi 2. sv. vojne in kal-
varija izgnanega prebivalstva, 
kateremu je posvečen praznik, 
vsem v opomin, da se tovrstni 
dogodki nikoli več ne ponovi-
jo: »In da cenimo ter neguje-
mo čas miru, sprave, prijatelj-
stva, ki ga imamo.« Tomažin je 
zbranim ob tej priložnosti še 
povedal, da je na lanskoletnih 
lokalnih volitvah povsem pre-
novljen sestav sveta KS takoj 
poprijel za delo, četudi ima-
jo glede na skromen krajev-
ni proračun, ki znaša okvirno 
24.000 evrov, dokaj omejene 
možnosti vlaganj v investici-
je, dobro polovico sredstev pa 
namenijo predvsem v potreb-
no vzdrževanje krajevnih ce-
stnih odsekov v petih nase-
ljih (Senuše, Brezovska Gora, 
Drenovec, Brezje pri Senušah, 
Straža pri Raki in Dedni Vrh). 
In če se ne morejo pohvaliti 
z izstopajočimi pridobitvami 
v minulem letu, bodo v leto-
šnjem v sodelovanju z obči-
no nadaljevali z obnovo ceste 
Brezje-Velika vas, s preplas-
titvijo cestišča med Leskov-
cem in Brezjem, predvidena 
pa je tudi preplastitev najbolj 
poškodovanega dela ceste 
med Senušami in Drenovcem. 

Senušani pridobili defibrilator
SENUŠE – V krajevni skupnosti Senuše, ki je s 530 prebivalci najmanjša KS v krški občini, so z več priredit-
vami, ki so potekale 15. junija, obeležili krajevni praznik. Ker je sleherno življenje dragoceno, so tega dne s 
strani Občine Krško pridobili avtomatski defibrilator.

Ob tem je izrazil željo, da bi bil 
projekt, ki so ga predlagali v 
sklopu načrtovanega partici-
pativnega proračuna občine 
– Park za druženje in šport z 
igriščem za odbojko – izglaso-
van, saj bi ta pomenil dvig ka-
kovosti življenja krajanov, ali, 
kot je povedal Tomažin, želijo 
s tem projektom izboljšati po-
goje za rekreacijo in druženje 
krajanov, v prvi vrsti pa spod-
buditi zdrav način življenja. 

V kolikor pride do zastoja srca 
pri posameznem krajanu ali 
krajanki, bo prva pomoč bliž-
ja kot do sedaj, saj jim je pod-
župan občine Krško Vlado 

Grahovac ob tej priložnosti 
predal avtomatski defibrila-
tor, ki lahko reši marsikatero 
življenje. Aparat bo nameščen 
na tamkajšnjem  gasilskem 
domu. Sicer dajejo med le-
tom poudarek tudi družab-
nemu dogajanju in soobliko-
vanju podobe kraja. Tako so v 
sodelovanju z občino in druž-
bo Kostak preuredili ekološki 
otok v Brezju, na Straži in Bre-
zovski Gori izvedli organizira-
no čistilno akcijo, v februarju 
tradicionalni Valentinov po-
hod, v marcu medse ponovno 
povabili Korante iz Markovcev 
pri Ptuju, otroci so matere in 
žene vseh generacij ob njiho-

vih dveh marčevskih prazni-
kih ganili s prisrčnim kultur-
nim program, pred kratkim pa 
se je ekipa KS Senuše udeležila 
leskovške golažijade in na njej 
skuhala zmagovalni golaž. 

Namen krajevnega prazno-
vanja je tudi druženje, spro-
ščanje, priložnost za športna 
in druga udejstvovanja. Tako 
sta se na praznično soboto 
že dopoldan na nogometnem 
turnirju za pokal KS pomeri-
li ekipi Senuš in Kevder boys 
iz Selc, ki so tudi zmagali. Le-
tos so prvič izvedli za najmlaj-
še krajane otroški Ringaraja z 
vrsto animacijskih delavnic, v 
poznih popoldanskih urah pa 
se je zvrstilo že 18. pokalno 
tekmovanje za prehodni pokal 
PGD Senuše in KS Senuše. Se-
dem ekip je tekmovalo v mo-
kri vaji, na veselje Senušanov 
je zmagala domača ekipa, na 
naslednjih mestih pa so se zvr-
stile gostujoče ekipe iz Kosta-
njevice na Krki, Rake, Velikega 
Trna, Vidma ob Savi, Drnove-
ga in Podbočja. V družabnem 
delu so potekale še kmečke 
igre, v katerih so se pomeri-
le ekipe PGD Senuše, Križe in 
lanskoletna zmagovalka Bre-
zovska Gora, ki si je to lovori-
ko priborila tudi letos. 
 Bojana Mavsar  

Podžupan�Vlado�Grahovac�je�predal�defibrilator�predsedniku�
senuške�KS�Jožetu�Tomažinu.

Kot je povedala predsednica 
Gasilske zveze Krško Ana So-
mrak, gre po več letih za na-
bavo povsem novega vozila, 
v katerega so dali v PGD Ro-
žno montirati tudi nekaj svo-
je obstoječe gasilske opreme. 
Skupna  vrednost nakupa vo-
zila z nadgradnjo je znašala 
okoli 117.300 evrov, od tega 
je GZ Krško za investicijo pri-
spevala dobrih 82.000 evrov, 
preostali znesek pa so zago-
tovili v PGD Rožno. Predse-
dnik društva Andrej Sluga je 
povedal, da je vozilo dobavi-
lo mariborsko podjetje Webo, 
sicer dobavitelj gasilske opre-
me, opreme za požarno var-
nost, civilno zaščito, ekologi-
jo in prvo pomoč. Novo vozilo 
bo z usposobljenimi gasilci od-
govor vsem pogostejšim na-
ravnim ujmam in drugim ne-
srečam, pri katerih prihaja v 
ospredje hiter odziv in dobra 
opremljenost za posredova-
nje v različnih situacijah. »Vo-
zilo ima 1300-litrski rezervoar 
za vodo, visokotlačno črpalko 
s pretokom 240 litrov na mi-
nuto, 60 metrov visokotlačne 
cevi, teleskopski steber z re-
flektorji, vitel, priklop za vle-
ko in profesionalno opremo 

Z novim vozilom opremljeni 
za prihodnja desetletja

kot npr. električni agregat 6 
kW, potopno črpalko preto-
ka 100 l/min, motorno žago, 
kotno brusilko, gasilske cevi, 
lestev, svetilke idr.,« je pove-
dal Sluga. Poudaril je tudi, da 
je nakup vozila rezultat dolgo-
letnega varčevanja v društvu 
ter donacij pravnih oseb v vi-
šini skupno 14.000 evrov, ki so 
jih z 8.000 zbranimi sredstvi 
obogatili tudi krajani, ki se za-
vedajo, da bodo gasilci doma-
čega društva prvi, ki bodo pri-
hiteli sokrajanom na pomoč v 
primeru različnih naravnih in 
drugih nesreč. 

Zato so se krajani tudi v veli-
kem številu udeležili prevze-
ma vozila, ki ga je blagoslovil 
župnik iz Pišec Gregor Maj-
cen, prej kaplan v Brestani-
ci. Majcnovim željam društvu, 
da bi vozilo služilo bolj za 
društvene potrebe kot pa za 
potrebe ob posredovanjih ob 
nesrečah, sta se pridružila tudi 
Somrakova in podžupan krške 
občine Silvo Krošelj, medtem 
ko je gasilski podmladek ob 
tej priložnosti izvedel  prisr-
čen pevski, recitatorski in ple-
sni program.
 Bojana Mavsar 

Po�tipizaciji�je�vozilo�GVV-1�manjše�gasilsko�vozilo�z�opremo�
za�gašenje�in�reševanje,�s�posadko�pa�predstavlja�manjšo�
taktično�enoto.

ROŽNO – Na priložnostnem srečanju krajanov in članov Prostovoljnega gasilskega 
društva Rožno so v slednjem 22. junija prevzeli v uporabo društveno gasilsko vozilo 
Iveco Daily 70 C 18, s katerim so nadomestili dosedanje 50 let staro vozilo. 

BRESTANICA – 29. rožnika je v Rajhenburgu potekal Petrov 
sejem, letos v znamenju ribištva. V Mačkovcu pod Raztezom 
so namreč podaniki zajezili ribnik in pomnožili ribjo zale-
go, a grajski ribič je lahko postal le tisti kandidat, ki se je iz-
kazal za umnega in veščega v lovljenju.

Gospod trški sodnik je tudi letos privolil, da se je pod sencami 
dreves pri rajhenburškem  gasilskem domu zvrstil že 22. Petrov 
sejem, ki je privabil staro in mlado od blizu in daleč. In ko je raj-
henburški gospod pozdravil zbrano občestvo in sejmarje, ki so 
stojnice obtežili z raznimi izdelki domače obrti, sta jim z govorni-

ce dober ’kšeft’, obiskovalcem pa 
prijeten semanji dan, zaželela še 
velika podžupanja Ana Somrak, 
ki je ob tej priložnosti naslovila 
voščilo tudi vsem godovnikom 
med zbrano srenjo, in mali na-
mestnik podžupana krajevne 
skupnosti Tone Zakšek. Nato 
je ob glasbenih nastopih in po 
plesu grajske gospode stekel iz-
bor grajskih ribičev, ki so se mo-
rali izkazati v lovljenju rib na pa-
lico, v oblačenju ribiške opreme 
in poznavanju kar 15 sladkovo-

dnih rib. V zadovoljstvo občinstva, ki je z veliko dobre volje spod-
bujalo kandidate za grajske ribiče, so se pomerile tri ekipe, iz 
sicer Fantje zvseh vetrov, Sosedje senovske srenje in Spretni (raj-
henburški) gasilci, v navedenem vrstnem redu pa so po treh zah-
tevnih preizkusih osvojili tudi mesta, pri čemer se je Tine Kalan 
iz zmagovalne ekipe Fantje vseh vetrov izkazal za najbolj vešče-
ga ribiča, saj je na magnet na ribiški palici ulovil kar po tri zlate 
ribice in zelenke ter enega krapa. Da bi podaniki čim bolj globo-
ko segli v žep na letnem sejemskem dnevu in si ob pijači in jeda-
či privoščili tudi sprostitev, je grajska gospoda na oder povabila 
tudi potujočo pevko Brigito Šuler iz Župelevca, ki je prvo pesem 
odpela ob plesni spremljavi mičnih in postavnih rajhenburških 
plesalcev Tower Pancers, ki so, kakor ob drugih priložnostih, 
med publiko poželi veliko navdušenja. Sicer pa so nad tem, da je 
Petrov sejem potekal brez zapletov, tako kot že dve polni dese-
tletji in še malo, bdeli podaniki krajevnega turističnega, kultur-
nega in gasilskega društva, v goste pa so prišli tudi vitezi Turjaš-
ki, ki so zainteresirane podučili o lokostrelstvu in drugih viteških 
veščinah in sprostitvah. 
 Bojana Mavsar

Petrov sejem v znamenju ribičije

Fantje�z�vseh�vetrov�med�preizkusom�poznavanja�rib

Ples�grajske�gospode
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Kot je v uvodnem govoru dejal 
dekan fakultete prof. dr. Bo-
jan Štumberger, so majhna 
in v širšem slovenskem oko-
lju manj prepoznavna fakul-
teta, so pa bolj prepoznavni v 
lokalnem okolju, v katerem de-
lujejo. »Krivda je deloma tudi 
naša, deloma pa posledica sta-
nja družbe, v kateri živimo in 
delamo,« je dejal in dodal, da 
se kot fakulteta premalo hva-
lijo in premalo vložijo v samo-
promocijo. Fakulteta se glede 
na kvaliteto izvajanja študij-
skih programov po oceni štu-
dentov vedno uvršča v sam 
vrh fakultet znotraj Univerze 
v Mariboru, veliko so naredili 
pri pridobivanju ustrezne in-
frastrukture, ne nazadnje so 
zgradili in opremili Inštitut za 
energetiko, njihova raziskoval-

Premalo vložijo v samopromocijo
KRŠKO – 19. junija je v Mestnem muzeju Krško potekal Dan Fakultete za energetiko, ki ga praznujejo ob 
obletnici ustanovitve fakultete (22. junija). Dekan prof. dr. Bojan Štumberger je podelil devet priznanj štu-
dentom in profesorjem ter tri zahvale posameznikom in organizaciji.

na skupina pa kotira med prve 
tri tovrstne skupine na podro-
čju tehnike znotraj maribor-
ske univerze. Kot zgledno je 
ocenil sodelovanje z lokalnim 
okoljem, gospodarstvom, štu-
denti in v evropskih projek-
tih. Med načrti fakultete je iz-
postavil okrepitev na področju 
infrastrukture. »Naš študij že-
limo zelo kratkoročno odpre-
ti tudi za področje držav bivše 
Jugoslavije in v roku treh do 
petih leti imeti tudi mednaro-
dno akreditiran študijski pro-
gram v tujem jeziku,« je še de-
jal. Zbrane, med katerimi so bili 
poleg predstavnikov fakultete 
tudi predstavniki drugih aka-
demskih ustanov in posavskih 
energetskih podjetij, sta nago-
vorila še prorektorica za kako-

vost, kadre in pravne zadeve 
Univerze v Mariboru prof. dr. 
Janja Hojnik in podžupan ob-
čine Krško Silvo Krošelj.

Dekan Štumberger je nato po-
delil priznanja najuspešnej-
šim študentom in zaposlenim 
ter zahvale posameznikom in 
organizacijam, ki so s svojim 
osebnim prispevkom še po-
sebej pripomogli k uspešne-
mu delu fakultete v zadnjem 
letu. Prejeli so jih: Nikola Pe-
šić, najuspešnejši študent vi-
sokošolskega strokovnega štu-
dijskega programa Energetika 
v letu 2018, Klavdija Krmelj, 
najuspešnejša študentka uni-
verzitetnega študijskega pro-
grama Energetika v letu 2018, 
Matic Habinc, najuspešnej-

ši študent magistrskega štu-
dijskega programa Energetika 
v letu 2018, mag. Maja Žulj, 
najbolje ocenjena visokošol-
ska sodelavka Fakultete za 
energetiko v študijskem letu 
2017/2018, izr. prof. dr. Seba-
stijan Seme, najbolje ocenjen 
visokošolski učitelj Fakulte-
te za energetiko v študijskem 
letu 2017/2018, Jan Lokar za 
uspeh na tekmovanju v znanju 
matematike za Vegova prizna-
nja, Rok Ovniček za športne 
uspehe v rokometu ter Benja-
min Beliš za športne uspehe v 
tenisu. Poleg tega je fakulteta 
podelila še zahvale za sodelo-
vanje in pomoč v zadnjem letu, 
in sicer Boštjanu Krošlju za 
uspešno vodenje Študentske-
ga sveta Fakultete za energeti-
ko, Francu Lapuhu za donira-
no strokovno knjižno gradivo 
ter družbi GEN energija (prev-
zel jo je Jože Špiler) za pomoč 
pri zagotavljanju primernih 
materialnih pogojev za delo in 
razvoj fakultete.
Prireditev sta popestrila pevka 
Loti Gorenc in pianist Lucijan 
Cetin iz Glasbene šole Krško 
in srbski študentje velenjske 
enote Fakultete za energeti-
ko, ki so skupaj s soplesalka-
mi predstavili tradicionalne 
folklorne plese iz južne Srbije.
� Peter�Pavlovič

Prejemniki�priznanj�in�zahval�z�dekanom�(foto:�B.�Colarič)

Kot pravi vodja pro-
jekta Anton Vetrih, se 
v okviru izvedbe pro-
tipoplavnih ureditev 
zaključujejo dela pri iz-
gradnji protipoplavnega 
zidu v Krški vasi oz. bodo 
končana do druge polo-
vice poletja, zaključena 
so tudi dela pri Prahu na 
drugem bregu Krke, kjer so objekti že varni pred 
visokimi vodami. »Trenutno potekajo še ureditve 
ob Globoškem potoku na Velikih Malencah, kjer 
bomo urejali tudi cesto, zaradi česar bo malo več 
zapor cest in prosimo krajane za razumevanje. 
Cesto bomo nadvišali, da bo varna pred popla-
vami. Načrtujemo, da bomo dela končali do sre-
dine avgusta,« pojasnjuje Vetrih.

Zaključujejo se tudi ostale ureditve, ki so bile 
predvidene v okviru gradnje HE Brežice. V teku 
je izdelava projektne dokumentacije in pridobi-
vanje gradbenega dovoljenja za ureditev dela 
Potočnice in Žlapovca v Krškem. Pričetek grad-
nje bo predvidoma še v letošnjem letu, vsekakor 
pa bo zaključena v naslednjem letu, pravi vodja 
tehničnega sektorja Aljoša Preskar. Gradnja čr-
pališča za potrebe namakanja v kmetijstvu pri 
novem mostu v Krškem bo zaključena še ta me-
sec, za še dve črpališči pa pridobivajo projektno 
dokumentacijo.

Na območju HE Krško se zaključuje gradnja ka-
nalizacije in čistilne naprave Pijavško, v teh dneh 
pričakujejo tehnični pregled za pridobitev upo-

rabnega dovoljenja. »S 
tem bodo zaključene tri 
čistilne naprave na ob-
močju Krškega, s tem 
pa tudi gradnja vseh 
ureditev v skladu DPN 
za HE Krško,« poudarja 
Preskar. Na območju HE 
Arto – Blanca bodo le-
tos zaključene še manj-

še športne ureditve, ureditve ob HE Boštanj pa 
so dokončane. Kar se tiče vzdrževanja vseh pri-
obalnih območij na spodnji Savi, Preskar opozar-
ja, da so finančno omejeni in izvajajo res le naj-
nujnejša dela. »Upamo, da bomo še v letošnjem 
letu prejeli povečan obseg finančnih sredstev in 
obseg vzdrževanja razširili,« dodaja. 

Poglejmo še proti zadnji HE v spodnjesavski ve-
rigi – HE Mokrice: ker je bila, kot je javnosti že 
znano, odpravljena odločba o pravnomočnos-
ti okoljevarstvenega soglasja, so v Infri svoje ak-
tivnosti glede začetka gradnje infrastrukturnih 
ureditev nekoliko upočasnili, pojasnjuje direk-
tor Vojko Sotošek. »S postopkom pridobivanja 
zemljišč smo sicer pričeli že v lanskem letu in z 
njim nadaljujemo, a z nekoliko počasnejšim tem-
pom, dokler se postopek za pravnomočnost oko-
ljevarstvenega soglasja ne konča,« še dodaja, 
»hkrati pa nadaljujemo s postopkom projekti-
ranja.« Sotošek pričakuje, da bo omenjeni po-
stopek zaključen v približno pol leta in da bodo 
v prihodnjem letu 
lahko nadaljevali z 
večjim tempom.

Zaključujejo številne ureditve
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V javnem podjetju Infra, ki gradi vodno in drugo državno in lokalno infrastrukturo na 
območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save ter vzdržuje ob-
jekte vodne infrastrukture, v tem trenutku izvajajo ali zaključujejo več ureditev.

Protipoplavni zid v Krški vasi

POSAVJE – Podjetjem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki in Radeče sta na voljo dva javna razpi-
sa, na katerih lahko pridobijo ugodna finančna posojila, so 
sporočili iz Regionalne razvojne agencije Posavje.

V okviru razpisa, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad za 
problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna pro-
blemska območja v Republiki Sloveniji, so na voljo mikrokredi-
ti. Višina razpisanih sredstev je 5.155.871,61 evrov za obmejna 
problemska območja ter 8.760.000 evrov za problemska obmo-
čja z visoko brezposelnostjo. Do mikrokredita so upravičena mi-
kro, mala in srednje velika podjetja z vsaj enim zaposlenim, ki 
imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem 
problemskem območju vsaj zadnjih šest mesecev; ki se ukvar-
jajo z gospodarsko dejavnostjo na upravičenem območju ter ki 
so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno od-
govornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske 
družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom soci-
alnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. 
Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz pro-
blemskih in obmejnih problemskih območij je cilj ukrepa tudi 
ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi na-
stanek novih delovnih mest. Več informacij o razpisu lahko naj-
dete na: podjetniskisklad.si. 
Posojila so na voljo tudi v okviru javnega razpisa za ugodna 
razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na pro-
blemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih pro-
blemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki ga je objavil Slo-
venski regionalno razvojni sklad. Višina razpisanih sredstev 
je 7.249.735,99 evrov za obmejna problemska območja ter 
2.120.000,00 evrov za problemska območja z visoko brezpo-
selnostjo. Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in veli-
ka podjetja. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis 
na upravičenem problemskem območju ali obmejnem pro-
blemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu 
in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali po-
družnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove 
poslovne enote, morajo vlagatelji na upravičenem območju re-
gistrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vloži-
tve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novo-
gradnje najkasneje do zaključka projekta. Več o razpisu najdete 
na www.regionalnisklad.si. V primeru dodatnih vprašanj v zve-
zi z obema razpisoma se lahko obrnete tudi na Regionalno ra-
zvojno agencijo Posavje.
 Vir: RRA Posavje

Finančne spodbude za podjetja 

Na Fakulteti za energetiko 
so prve študente vpisali v 
študijskem letu 2008/2009, 
doslej pa je študij uspeš-
no zaključilo 363 študen-
tov, od tega 158 študentov 
visokošolskega strokovne-
ga študijskega programa, 94 
študentov univerzitetne-
ga študijskega programa, 
110 študentov magistrske-
ga študijskega programa in 
študent doktorskega študij-
skega programa.
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Preprečite, da bi se vam
zdravstveno stanje 
poslabšalo zaradi 
predolgega čakanja na
pregled specialista.
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hitreje.

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

Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si
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Po besedah pediatrinje Ro-
mane Laktić, ki je tudi vodja 
dispanzerske dejavnosti v ZD 
Brežice, trenutno med otroki v 
vrtcih v več kot 50 % primerov 
prevladujejo viroze, povzroče-
ne s črevesnimi virusi, ki jih 
spremljajo izpuščaji, vročina, 
bruhanje, driska, včasih se jim 
pridružijo še znaki prehlada 
in okužbe dihal. V zgodnjem 
otroštvu, zlasti v krajih z niž-
jim higienskim standardom, se 
pojavijo okužbe z EBV virusi, 
ki pri mlajših otrocih povzro-
čajo drisko, pri mladostnikih 
sliko infekcijske mononukle-
oze z angino, vnetim žrelom z 
debelimi oblogami, povečani-
mi vratnimi bezgavkami, splo-
šnim slabim počutjem, utruje-
nostjo ter prizadetostjo jeter in 
vranice. V tem letnem času so 
zaradi visokih poletnih tempe-
ratur pogoste driske. Povzroči-
telji drisk so bakterije, virusi in 
paraziti. Okužimo se lahko pre-
ko umazanih rok, onesnažene 
vode, ki v nekaterih krajih ni 
primerna za pitje, ali hrane, ki 
se na vročini hitro pokvari. Pri 
zastrupitvi s hrano strupi bak-
terij, npr. stafilokokov, povzro-
čijo slabost in ekscesivno bru-
hanje. Da bi preprečili okužbe, 
Laktićeva priporoča higieno 

rok, higienski postopek s hra-
no in pijačo, da bolnih otrok 
starši ne vozijo v vrtec, pro-
biotik za skrajšanje trajanja 
driske ter zadosten vnos teko-
čin v telo (voda, čaj, nesladkane 
pijače, že pripravljene raztopi-
ne za nadomeščanje izgublje-
ne vode in soli, ki se dobijo v 
lekarni).

»V naši ambulanti so pogos-
te streptokokne (bakterijske) 
angine, ki jih zdravimo z an-
tibiotiki. Bolezenski znaki so 

vročina, boleči-
na v žrelu, na za-
četku lahko tudi 
bruhanje in te-
koče blato,« raz-
laga in opozori, 
kaj se lahko zgo-
di pri potaplja-
njih v bazenih, 
rekah in morju 
– pogosto pride 
do vnetja ušes 
oz. zunanjega 
sluhovoda, kar 
zdravimo s pro-
tibakterijskimi 
ali protiglivič-
nimi zdravili lo-
kalno ali s sis-
temsko terapijo. 
Poleti brez raz-

ličnih alergij tudi ne gre, pravi 
Laktićeva, in omeni alergijo na 
sonce (priporoča ustrezno zaš-
čito otroške kože s faktorjem z 
visoko UV-zaščito in ustrezna 
oblačila, zaščito glave pred ne-
posrednim izpostavljanjem 
soncu, izogibanje soncu med 
11. in 16. uro, pitje ohlajenih 
pijač na sobni temperaturi).

Invazija komarjev na 
Hrvaškem
Po njenih navedbah je bilo le-
tos v Posavju že nekaj prime-

rov borelioze, tudi pri otrocih. 
Ta običajno štiri tedne po piku 
klopa povzroči kožno fazo bo-
lezni. Na mestu pika se pojavi 
obroč, ki centralno bledi in se 
periferno širi. Pri otrocih raz-
širjeno obliko bolezni (ima-
jo več krogov) – ali če so ti 
zelo veliki – zdravimo z anti-
biotiki intravensko 14 dni, pri 
enem obroču pa zadostuje že 
zdravljenje s tabletami anti-
biotika. Sledi nevrološka faza, 
za katero je značilen menin-
gitis z visoko vročino, hudim 
glavobolom, preobčutljivostjo 
na svetlobo in bruhanjem, kar 
lahko preide še v tretjo fazo 
(bolečine v sklepih, glavobo-
li, mišične bolečine, nevro-
loški izpadi, motnje srčnega 
ritma). Zelo nadležni so tudi 
piki komarjev. »Nekateri otro-
ci imajo hude reakcije na pik 
komarja. Njihove kože obi-
čajno ne mažemo z repelenti, 
lahko pa s komarniki prepreči-
mo vstop teh insektov v pros-
tor in zvečer nimamo prižgane 
luči ob odprtem oknu. Trenu-
tno je zlasti na Hrvaškem inva-
zija komarjev, po mojih infor-
macijah tudi ob morju. Odrasli 
se lahko zaščitimo s pršili tipa 
Autan in podobnimi, za otro-
ke se tega sicer ne priporoča, 

lahko pa se sredstvo razpr-
ši po oblačilih,« pojasnjuje in 
dodaja, da naj bi komarje od-
ganjal tudi vonj kave, rožma-
rina, sivke itd. Možni so piki 
os, čebel, sršenov, ki jih privla-
čita znoj, parfum ter na mes-
tu pika sprožijo otekline, rde-
čice, bolečine, srbečice pa tudi 
hude sistemske reakcije z ana-
filaktičnim šokom, izgubo za-
vesti, oteženim dihanjem, du-
šenjem, piskanjem, alergijo, 
podobno koprivnici, pri čemer 
je treba v teh primerih osebo, 
ki je v šoku, oživljati do priho-
da zdravniške ekipe. Tisti, ki 
imajo na pik hujšo reakcijo, v 
sezoni teh žuželk potrebujejo 

set za samopomoč (antihista-
minik, kortikosteroid in avto-
injektor) do prihoda dežurne 
ekipe oz. zdravnika. Na morju 
se lahko pojavijo opekline od 
meduz in poškodbe, ko stopi-
mo na ježke. Pri tem Laktiće-
va svetuje, da je treba bodice 
odstraniti na sterilen način, 
zato je najbolje, da to opravi 
medicinsko osebje, za opekli-
ne meduz pa ob hujši reakciji 
priporoča antihistaminik sis-
temsko, drugače pa lokalno 
Fenistil gel in podobno ter v 
skrajnem primeru kortikoste-
roidno mazilo.

� Rok�Retelj

Namen preventivnih zdravstve-
nih pregledov je celostna oce-
na zdravstvenega stanja otroka. 
Vsebina pregledov se razlikuje 
glede na starost otroka, pregle-

du pa sledi pogovor z otrokom in 
v nekaterih primerih s starši ter 
svetovanje in napotitev na na-
daljnjo obravnavo.

Nadgradnja preventivnih preg-
ledov otrok in mladostnikov je 
v letošnjem šolskem letu no-

vost in smo jo v okviru evrop-
skega projekta v Zdravstvenem 
domu Brežice in Centru za krepi-
tev zdravja Brežice, poleg neka-
terih drugih v projektu sodelujo-
čih zdravstvenih domov, izvajali 
prvič. Namen izvajanja nadgra-
jenih vsebin je:
• zgodnje odkrivanje ogrože-

nih za nastanek kroničnih 
bolezni, povezanih z neus-
treznim življenjskim slogom 
(poudarek na prehranje-
valnih navadah in telesni de-
javnosti);

• usmerjanje v zdravstvene 
obravnave, vključno z infor-
miranjem in motiviranjem za 
aktivno skrb za zdravje v so-
delovanju z družino in šolo;

• zagotavljanje celostne ob-
ravnave.

Kot projektna pediatrinja sem 
sodelovala v okviru pilotne 
nadgradnje preventivnih pregle-
dov pri tako imenovani »Družin-
ski obravnavi za zdrav življenjski 
slog«. Gre za otroke in mladostni-

ke, pri katerih je bila v okviru pre-
ventivnega pregleda ugotovlje-
na čezmerna teža ali zmanjšana 
telesna zmogljivost. Izmed sled-
njih so zaenkrat vključeni v pilot-
ni projekt učenci 3. in 6. razredov 
Osnovne šole Brežice ter star-
ši teh otrok. Osnovno šolo Bre-
žice smo letos izbrali za pilotni 
projekt predvsem zaradi bližine, 
lažje komunikacije in povezave. 
Staršem učencev 3. in 6. razre-
da Osnovne šole Brežice so bile 
aktivnosti projekta predstavlje-
ne na roditeljskem sestanku. Za 
sodelovanje v projektu so starši 
prostovoljno podpisali soglasje. 
V projektne aktivnosti je bilo vkl-
jučenih 13 otrok iz 3. razreda in 
12 otrok iz 6. razreda. Obravnava 
temelji na sodelovanju celotne 
družine, zdravstvenovzgojnega 
in šolskega tima, tima strokovn-
jakov Centra za krepitev zdravja 
ter dobrem sodelovanju in pove-
zovanju z osnovno šolo. 

Na projektnih delavnicah so bile 
obravnavane teme prehrane, te-

lesne dejavnosti, psiholoških vi-
dikov, po koncu šolskih počitnic 
pa so predvidene še teme v zvezi 
s spanjem in uporabo elektron-
skih naprav. Gre za multidiscipli-
narno obravnavo, ki jo izvajamo 
člani tima: projektni pediater, ki-
neziolog, dietetik in psiholog iz 
Centra za krepitev zdravja Breži-
ce ob pomoči še nekaterih dru-
gih sodelavcev. Po potrebi se, 
vzporedno s skupinskimi sre-
čanji, posamezni strokovnja-
ki odločijo tudi za individualne 
posvete s posameznimi druži-
nami. V času trajanja in po zakl-
jučku obravnave pediater redno 
spremlja napredek otrok in nji-
hovih družin. 

Naj zaključimo ta prispevek z 
našim osrednjim sporočilom, ki 
je, da je delovanje za zdravje ot-
rok in mladostnikov ključno za 
zdravje aktivnega in starajočega 
se prebivalstva. 

 Simona Rožman Ljubičić, 
 dr. med., specialistka pediatrije

Družinska obravnava otrok in 
mladostnikov za zdrav življenjski slog

Simona Rožman Ljubičić, dr. 
med., specialistka pediatrije

V šolskem letu 2018/2019 je bil Center za krepitev zdravja Brežice vključen v izvajanje nadgradnje rednih preventivnih 
pregledov otrok in mladostnikov. Redni preventivni pregledi v sklopu osnovnega šolanja se sicer izvajajo pred vstopom 
v šolo, nato pa v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole, v srednji šoli pa v 1. in 3. letniku. 

BREŽICE – Člani Koronarnega kluba Brežice so v dvorani 
Mladinskega centra Brežice opravili letni občni zbor. Njiho-
va osnovna dejavnost je vseživljenjska rehabilitacija koro-
narnih bolnikov, ki jo v klubu izvajajo po priporočilih kar-
diološke stroke in ob pomoči strokovnega sveta, katerega je 
predsednica in vodja Mojca Savnik Iskra, dr. med., sicer pa 
klubu predseduje Alojz Brajkovič.

V klubu so ob koncu leta 2018 zabeležili 310 članov, od katerih 
jih redno telovadi 178 oziroma 58 odstotkov. Ostali so ali stro-
kovni člani ali pridruženi člani, tj. partnerji, nekateri zaradi sta-
rosti ali bolezni ne telovadijo več, udeležujejo pa se drugih pro-
gramov kluba. Omenjene številke nihajo iz leta v leto, lani je bila 
večja udeležba na vadbi v Krškem, Brežicah in Senovem, v osta-
lih skupinah pa nekoliko manjša. Člani se strokovnih predavanj 
udeležujejo različno, kar je odvisno od predvidene teme. To hkra-
ti pomeni, da je struktura članstva vsako leto starejša. Zato so 
natančno pregledali spiske članov in črtali vse, ki so že dalj časa 
neaktivni ali niso izrazili želje, da bi še ostali člani kluba. Kljub 
temu so uspešno uresničili večino zastavljenih ciljev, tako da je 
osnovni cilj vseživljenjske rehabilitacije dosežen.
Rehabilitacijska vadba članov je prvenstvena aktivnost, sedem 
skupin telovadi redno dvakrat tedensko po eno uro – v Breži-
cah, Dobovi, Krškem, Senovem, Bistrici ob Sotli, Kostanjevici na 
Krki in Velikem Podlogu. Vadbo vodijo strokovno usposobljene 
vaditeljice, saj se udeležujejo temeljnega usposabljanja za vo-
denje vadbe v skupinah koronarnih bolnikov, za izobraževanje 
skrbi Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije. Uporabni-
ki programa so koronarni bolniki, ki so bili operirani na srcu oz. 
srčnih arterijah, ter rizični bolniki za koronarne bolezni. Člane 
v skupine usmerja zdravniška služba Internega oddelka Splošne 
bolnišnice Brežice, tako so v eni od skupin izključno ciljni upo-
rabniki. Člani kluba se udeležujejo tudi pohodov, delavnic in stro-
kovnih predavanj, posebno v sodelovanju z Društvom za zdravje 
srca in ožilja, Društvom diabetikov ter Društvom za preprečeva-
nje osteoporoze, ter mesečnih zdravstvenih predavanj v eni iz-
med vadbenih skupin. Vse opravljene aktivnosti skozi leto 2018 
so članom prinesle nova spoznanja s področja zdravja in bolez-
ni, povečale njihovo fizično zmogljivost, okrepile so se medse-
bojne vezi in spoznanje, da v bolezni niso sami.
Na srečanju so prisluhnili strokovnemu predavanju prim. Tomis-
lava Majića »Kako lahko sami preprečimo bolezni srca in žilja?« 
ter se sprostili ob kulturnem programu brežiških gimnazijcev.
� N.�Jenko�Sunčič

Druži jih rehabilitacijska vadba

Zdravje je na udaru tudi poleti
BREŽICE – Poletje je tu in s tem čas dopustov – pa tudi zdravstvenih težav, ki nas lahko doletijo doma ali 
nekje na oddihu. K temu so še nekoliko bolj nagnjeni otroci, zato smo se z našo sogovornico, Romano Lak-
tić, dr. med., spec. pediatrije, iz Zdravstvenega doma Brežice, pogovarjali o konkretnih tegobah in priporo-
čilih, kako ravnati, če pride do zdravstvenih nevšečnosti.

Romana�Laktić,�dr.�med.,�spec.�pediatrije

BIZELJSKO�–�Na�Vidovo�nedeljo,�16.�junija,�je�Turistično�društvo�
Bizeljsko�organiziralo�drugi�pohod�po�bizeljskih�pešpoteh,�to�
je�pohod�po�Vidovi�poti.�Pohodniki�so�se�zbrali�pri�etnografski�
zbirki�Marije�Sušnik�na�Pišeški�cesti,�kjer�so�jim�članice�TD�
Bizeljsko�pripravile�tradicionalni�bizeljski�ajdov�kolač�in�nekaj�
drugih�dobrot�za�lažji�začetek�poti.�Po�pozdravu�predsednice�
TD�Mateje� Kmetič� so� se� napotili� po�malo� spremenjeni� in�
daljši�poti�proti�cerkvi�svetega�Vida.�Kmalu�so�si�prislužili�
prvi�počitek�pri�Srečku�Žgalinu,�kjer�jih�je�skupaj�z�družinami�
Črnelič�–�Novak�in�Šekoranja�–�Špiler�tudi�pogostil.�Tokrat�so�
šli�malo�drugače�–�pod�cerkvijo�sv.�Vida�in�prišli�do�kapelice�
za�sv.�Vidom.�Pot�so�nadaljevali�do�vasice�Vrhovnica,�kjer�so�se�
ustavili�pri�družini�Osojnik,�od�tam�pa�nazaj�do�končnega�cilja�
pri�cerkvici�sv.�Vida,�kjer�je�že�čakala�Vesna�Kunej�z�golažem�
in�hladno�pijačo.�M.�Kmetič,�foto:�D.�Lipej
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Vardjanove nagrade

Urejeno okolje je primarna človekova potreba, zato si tudi na 
Občinski turistični zvezi Krško prizadevamo za lepši videz našega 
prostora. Letos bo komisija že tretje leto zapored obiskala javne 
zavode, gostinske lokale in privatne vrtove/balkone ter najlepše 
urejenim podelila Vardjanove nagrade. Franc Vardjan, katerega 
kip stoji v parku pomembnih mož, je bil v slovenskem prosto-
ru povezan s hortikulturo, botaniko in sadjarstvom. Veseli smo 
za priložnost, da ga lahko interpretiramo v sedanjost za nav-
dih vsem, ki prepoznavajo, da je »zeleni svet hortikulture« po-
membna vsebina bivalnega, poslovnega in turističnega okolja.
Ocenjevalna komisija bo na terenu od 15. do 20. julija. V ko-
likor v svoji sredini prepoznavate prostor, za katerega menite, 
da si zasluži priznanje naše lokalne skupnosti, nam to sporoči-
te na naslov: turisticnazveza.krsko@gmail.com. 
 M. Šušteršič, OTZ Krško

S projektom Povezani s Savo želijo razširiti 
ribolovno in turistično ponudbo ob Savi
Cilj projekta Povezani s Savo akronim Po Savo, katerega partnerji so Ribiška družina Brestanica-Krško, Občina Krško, 
Center za podjetništvo in turizem, Ribiška družina Sevnica in Gostilna Pečnik, je razširiti ribolovno, športno, rekreativ-
no in turistično ponudbo, dostopno najširšemu krogu ljudi na območju neposredno ob Savi, hkrati pa povečati lokal-
no oskrbo s svežimi sladkovodnimi ribami. V okviru projekta so letos potekale številne aktivnosti in dogodki.

PREDAVANJE ZA VELIKIMI 
KRAPI PO EVROPI
S ciljem približati skrivnosti in le-
pote krapolova je Ribiška druži-
na Brestanica – Krško spomladi 
v prostorih Mladinskega cen-
tra Krško organizirala predava-
nje z naslovom Za veliki krapi po 
Evropi predavatelja Krištofa Cu-

dermana, nosilca svetovnih na-
slovov v krapolovu. Ribičem po-
savskih ribiških družin je prikazal 
številne tehnike lova krapov po 
vseh največjih evropskih in slo-
venskih jezerih. Slušatelji so se 
seznanili s pristopi, vabami, pri-
pravo hrane, pripravo krmišč in 
vsega ostalega za tovrstni ribo-
lov.

RIBOLOVNA DELAVNICA NA 
SAVI
Za vse ljubitelje ribolova je Ri-
biška družina Brestanica – Krško 
14. in 16. maja na tekmovalni 
trasi ob Savi na Rožnem organi-
zirala delavnico, s poudarkom na 
ribolovu določene vrste ribe, za 
kar potrebujemo določen ribo-
lovni pribor ter specifično krmo. 
Namen dogodka je bil poleg urje-
nja tehnike in ribolova za namen 

samooskrbe tudi ulov ribe za pri-
pravo ribjih dobrot ob dnevu od-
prtih vrat RD Brestanica – Krško.

DAN ODPRTIH VRAT RD 
BRESTANICA-KRŠKO 
Ribiška družina Brestanica – Kr-
ško je 18. maja v okviru dneva 
odprtih vrat predstavila delo-

vanje in pomen ribiške družine 
v okolju, njegovo zgodovino, 
aktivnosti ter degustacijo rib-
jih dobrot. Posebej živahno je 
bilo ob ribniku, kjer so se ribiči 
predstavili s prikazom različnih 
tehnik ribolova in pravilnim rav-
nanjem z ujetimi ribami.

USTANOVILI ZVEZO RIBIŠKIH 
DRUŽIN ZASAVJA IN POSAVJA
24. maja so predstavniki osmih 
ribiških družin ob Savi RD Liti-
ja, RD Zagorje, RD Trbovlje, RD 
Hrastnik, RD Radeče, RD Sevni-
ca, RD Brestanica – Krško in RD 
Brežice na ustanovni skupščini 
na Hotemežu ustanovili Zvezo 
ribiških družin Zasavja in Posav-
ja. Zveza bo članom vključenih 
ribiških družin omogočala različ-
ne ugodnosti pri ribolovu na sa-
vskih revirjih družin, ki upravljajo 

z ribiškimi okoliši v Zasavju in Po-
savju. Tako bodo ribiči dobili pri-
ložnost za gostovanje in druže-
nje, ribolov in spoznavanje tudi 
drugih območij ob Savi in njiho-
vih značilnosti, tudi skozi organi-
zacijo taborov za mlade ribiče. V 
uvodu so zbrane pozdravili in na-
govorili predsednik RZS dr. Miro-
slav Žaberl, Peter Solar, predse-
dnik ZRD Celje, in župan Radeč 
Tomaž Režun, ki so pozdravi-
li povezovanje in uresničevanje 
skupno zastavljenih ciljev. Pred-
sedovanje novonastale zveze je 
z dveletnim mandatom prevzel 
Branko Zelič, predsednik RD Ra-
deče, naloge podpredsednika pa 
Aleš Buršič, predsednik RD Bre-
stanica – Krško. 

V zadnjih nekaj letih se spre-

minjajo razmere na terenu, saj 
nastaja veriga HE z akumulaci-
jami na Savi, kar pomeni dolo-
čeno specifiko in spremembo 
razmer pri upravljanju ribiških 
okolišev. Povečala se je sorod-
nost problematike, ki zadeva 
ribiške družine in s tem potre-
ba po poenotenju stališč ter po 
dogovorih o ribolovnih režimih. 
Pri tem naj bi veliko vlogo ime-
la zveza s članicami, ki so inten-
zivno vključene v okvirje pro-
blematike srednjesavskega in 
spodnjesavskega ribiškega ob-
močja.
 Aleš Buršič, 
 ZRD Zasavja in Posavja

Projekt je sofinanciran 
iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo.

Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ (MI-SPO) ob-
činskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sev-
nica je bil ustanovljen s ciljem zagotoviti nadzore redarstva in ob-
činske inšpekcije s področja pristojnosti občin v skladu z veljavno 
zakonodajo. MI-SPO s sedežem v Krškem je pričel delovati 4. maja 
2009 z zaposlitvijo vodje MI-SPO, enega redarja in komunalnega 
nadzornika. Istega leta je bil zaposlen še občinski inšpektor, v letu 
2011 pa zaradi potreb na terenu in boljšega nadzora še en redar. 

Pristojnosti MI-SPO so teritorialno vezane na celotna območja ob-
čin ustanoviteljic, glavne naloge pa so skladno z državno zakonoda-
jo in zakonodajo občin razdeljene na področja medobčinskega re-
darstva ter medobčinske inšpekcije. MI-SPO izvaja naloge s področij 
medobčinskega redarstva: nadzor mirujočega prometa (parkiranje), 
meritev prekoračitev predpisanih hitrosti, nadzor spoštovanja pro-
metne signalizacije, nadzor ustreznosti občinskih cest in prometne 
signalizacije na njih, nadzor javnega reda in miru s področja pri-
stojnosti redarstva, nadzor spoštovanja določb Zakona o zaščiti ži-
vali idr. Na področju medobčinske inšpekcije pa so njihove naloge 
nadzor nad občinskimi cestami in drugimi javnimi površinami v las-
ti občine (varnost, zagotavljanje preglednosti križišč, posegi v ces-
tišče in varovalni pas občinskih cest, ustreznost prometne signali-
zacije, vzdrževanje cest ipd.), nadzor nad zbiranjem in ločevanjem 
komunalnih odpadkov, nadzor črnih odlagališč, nadzor izpustov ko-
munalnih odpadnih voda, nadzor nad zagotavljanjem pitne vode, 
nadzor nad oglaševanjem in plakatiranjem, nadzor nad področjem 
pogrebne dejavnosti, nadzor nad spoštovanjem občinskih simbo-
lov, nadzor nad objekti javne razsvetljave ter nadzor nad enostav-
nimi objekti in druga področja.
MI-SPO je v posavskih občinah postal prepoznaven organ, na ka-
terega svoja opažanja in nepravilnosti posreduje vedno večje šte-
vilo občanov. Uradne ure MI-SPO za občane so vsak ponedeljek in 
sredo med 9. in 11. uro ali po predhodnem odgovoru po telefonu.

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Uradni 
list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 35. 
člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 79/16 in 26/19), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta za naselje Videm v Krškem – prizidava zdravstvenega 

centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta za naselje Videm v Krškem – prizidava zdravstvenega centra 
ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč, ki ga je izdelal Savaprojekt 
d.d. Krško, v juniju 2019.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 1. julija do vključno 2. av-
gusta 2019 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Kr-
ško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prosto-
rih Krajevne skupnosti mesta Krško. Javna obravnava bo izvedena v 
torek, 16. julija 2019, ob 19.00 uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in pre-
dlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.
si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »SDUN 
Videm - prizidava zdravstvenega centra«. Ustno se lahko pripombe 
podajo na javni obravnavi.

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

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

Javni razpis 
za sofinanciranje programov društev ali zvez 

na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, 
gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2019

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje delovanja in 
programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se 
ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo ter za sofinanciranje in-
formiranja in podajanja vsebin, povezanih z razvojem podeželja. 
Podpora je med drugim namenjena organiziranju prireditev, ohra-
njanju naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, vzgajanju 
podmladka, spodbujanju lokalnega prebivalstva idr. Na razpis se 
lahko prijavijo registrirana stanovska in interesna združenja, ki 
delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, razvoja 
podeželja in gozdarstva ter združujejo kmetijske pridelovalce na 
območju občine Krško.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, vloge pa 
morajo biti oddane najkasneje do vključno 20. septembra 2019 
na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 
14, Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Krško ali pa v času uradnih ur na oddelku za gospodarske 
dejavnosti. Dodatne informacije: Magdalena Krošelj, tel. 07/49 
81 319, e-pošta magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih dni 
med 8. in 10. uro.

Desetletje Medobčinskega inšpektorata – 
Skupnega prekrškovnega organa

Najlepše urejen vrt leta 2018 Jožice in Ivana Petrišiča
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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. 

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

Kuža ČRT (19104V) 
je gospod v srednjih letih, star 
je 7 let. Je še vedno zelo igriv in 
primeren tako za mlajše kot tudi 
starejše. Išče prijazen in odgovo-
ren dom.

Kuža ROCKY (19115B) 
je mešanec, star cca. 2 leti. Kljub 
težkemu začetku v življenju je še 
vedno prijazen in igriv kuža. Roc-
ky išče aktivne posvojitelje in lju-
beč dom.

Župan občine Brežice Ivan Molan je pozdravil 45 otrok, ki aktivno 
preživljajo počitnice v Posavskem muzeju Brežice na poletni grajski 
dogodivščini, ki je letos v znamenju zemlje. »Muzejčki« so skupaj z 
animatorji in spremljevalci županu predstavili, kaj vse počnejo na 
delavnicah, in mu podarili zastavico, ki so jo izdelali na delavnicah, 
ter zapeli uradno himno letošnje grajske dogodivščine.

Na komemoraciji, ki jo organi-
zira Občina Brežice, se pri spo-
meniku bojem in borcem za 
svobodno domovino vsako leto 
poleg družine zberejo pred-
stavniki lokalne skupnosti, po-
licije in vojske, vaščani Rigonc, 
predstavniki veteranskih organi-
zacij in soborci ter številni osta-
li, ki želijo izkazati čast Jerneju 
Molanu in ostalim žrtvam de-
setdnevne vojne za Slovenijo. 
S polaganjem venca se je borcu 
in občanu poklonila delegacija 
Občine Brežice v sestavi svetni-
kov občinskega sveta Mile Le-
vec, Igorja Zorčiča in Ferda Pin-
teriča. S prižigom sveč so se 
njegovemu spominu pokloni-
li tudi predstavniki veteranskih 
organizacij: Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slo-
venijo (OZVVS) Brežice, Združe-
nja borcev za vrednote narodno 
osvobodilnega boja (ZBV) Bre-
žice, Policijskega veteranskega 
društva (PVD) Sever Posavje in 
Združenje slovenskih častnikov 
(ZSČ) Brežice. Častni pozdrav so 
Jerneju Molanu namenili sobor-
ci iz tedanje Intervencijske eno-
te Teritorialne obrambe pod 

Spominska slovesnost pri spomeniku padlim 
v vojni za Slovenijo v Rigoncah
Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo je v Rigoncah 27. junija že 28. leto zapored potekala komemoracija v spo-
min na borca Jerneja Molana in na osamosvojitveno vojno. Boji za samostojnost, ki so potekali tudi na območju obči-
ne Brežice, so pustili močan pečat v Rigoncah, kjer je kot prva žrtev med teritorialci padel Jernej Molan. Leta 1992 je 
posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju su-
verenosti Republike Slovenije. 

vodstvom Antona Marolta. 

Na komemoraciji je zbranim 
spregovoril župan občine Breži-
ce Ivan Molan. V uvodu je dejal, 
da si je danes težko predstavlja-
ti negotovost in zaskrbljenost, 
hkrati pa odločnost in pogum 
borcev, ki so se leta 1991 pos-
tavili v bran mladi Republiki Slo-
veniji. Župan je dodal, »da nam 
morajo žrtve vojne za Slovenijo 
ostati v spomin in opomin, da ži-
veti v svobodni državi, kjer si na-
rod piše sodbo sam, ni samou-

mevno«. Vsakoletna spominska 
slovesnost, ki je posvečena bor-
cu Jerneju Molanu, je opomnik, 
da je bila samostojnost izboje-
vana za ceno življenj ljudi, ki jih 
že 28 let pogrešajo njihovi do-
mači, prijatelji in sosedi. Župan 
je spomnil, da je bil čas po voj-
ni za samostojnost čas globokih 
sprememb na različnih področ-
jih in da je Republika Slovenija 
v preteklih 28 letih dosegla ve-
liko, prav tako tudi občina Bre-
žice. Dejal je, da »nikoli ne sme 
biti dvoma – odločitev za suve-

renost je bila edina pravilna in 
nujna za preživetje našega naro-
da. Od 25. junija 1991 si Sloven-
ci sami izbiramo svojo pot in pi-
šemo svojo usodo«. 

Kulturni program spominske slo-
vesnosti so sooblikovali Gasilski 
pihalni orkester Loče pod tak-
tirko Anite Kiralj, Mešani pevski 
zbor KD Franc Bogovič Dobova 
pod vodstvom Aljaža Božiča ter 
recitatorja in povezovalca Boja-
na Zevnik in Darko Ferlan. 

Udeleženci poletne grajske dogodivščine 
obiskali župana

V skladu s časovnim načrtom poteka zahtevna sanacija železnega 
mostu čez Savo, ki ga je v preteklosti prizadela močna korozija in 
ogrozila njegovo trdnost in nosilnost. Jeseni 2018 je bil zgornji del 
železne konstrukcije speskan in pobarvan s temeljno barvo, sledilo 
je dvigovanje mostu s posebno konstrukcijo. Menjava poškodova-
nih in dotrajanih elementov vozlišč na prvem delu (loku) mostu je 
končana, sledi obnova vozlišč na drugem delu (loku) mostu, zaključ-
na faza bo preplastitev oz. asfaltiranje vozišča na mostu. Pogodbena 
vrednost del sanacije mostu znaša 1.095.927evrov, izvajalec del je 
Rafael d.o.o. Sevnica in partner Slovenske železnice – ŽGP Ljubljana

Zaključuje se 1. faza projekta Infrastrukturna 
ureditev pokopališča Brežice

V 2018 je pričela Občina Brežice urejati pokopališče v Brežicah, dela 
potekajo postopoma po fazah. V 2019 se zaključujeta 1. in 2. etapa 
prve faze projekta, in sicer gradbena dela infrastrukturne ureditve 
pokopališča, ki so zajemala začetek urejanja enosmernega krožne-
ga prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na za-
hodu ter jugu in parkirišč ob vozišču, zaščitnega zidu ob pokopali-
šču ter ureditev javne razsvetljave. Prevzem investicije bo opravljen 
do konca meseca julija, sledi še pridobivanje uporabnega dovolje-
nja za izvedena parkirna mesta.

Sanacija železnega mostu čez Savo v Brežicah

V Večnamenskem domu Pišece je v torek, 11. junija, potekala prire-
ditev Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, kjer je bilo podeljeno 
priznanje in naziv Najučiteljica šolskega leta 2018/2019. Letošnja 
zmagovalka vseslovenskega izbora je postala Anica Butkovič, dolgo-
letna učiteljica na pišeški osnovni šoli. V desetih letih, odkar ta izbor 
poteka, je to že tretji naziv najučitelja, ki je šel v občino Brežice. Leta 
2011 je naziv najučitelj prejel športni pedagog Bojan Hotko iz OŠ 
Globoko in leta 2017 glasbeni pedagog Vilko Urek iz OŠ Bizeljsko.

Letošnja najučiteljica prihaja iz občine Brežice

www.brezice.si
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Društvo izgnancev Slovenije je skupaj s krajevno organizacijo Bučka 
organiziralo 15. pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji 1941–
1945 od Telč do Bučke. Pohod povezuje občino Sevnica in občino 
Škocjan. Za traso pohoda vsa leta od njegove prve organizacije skr-
bi Alojz Rupar, Boštanjčan in podpredsednik Društva izgnancev Slo-
venije. Poleg tega, da pred vsakim pohodom pregleda traso in pre-
veri markacije, pohod tudi vodi. 
Pohod se je pričel na Telčah, kjer je pohodnike v imenu Občine Sev-
nica pozdravil tudi podžupan Janez Kukec in jim zaželel prijetno pot 
in druženje. Zaključna prireditev je potekala v Kulturnem domu na 
Bučki. 

Projekti, ki danes omogočajo boljši jutri
Prilagajanje infrastrukture in bivanjskega okolja ter izvajanje različnih projektov veliko prispevajo k dobremu počutju 
občank in občanov ter omogočajo varno in prijazno bivanje v občini. Če se infrastrukturne posodobitve osredotočajo 
na ustvarjanje boljših cestno prometnih povezav, učinkovitejše oskrbe s pitno vodo in podobno, se projekti osredoto-
čajo predvsem na ustvarjanje priložnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja prebivalcev občine. 

Trenutni aktualni projekti, ki se 
izvajajo v občini Sevnica, so po 
veliki večini podprti z evropski-
mi sredstvi in se osredotočajo 
na najrazličnejše cilje. Rdeča nit 
večine projektov je spodbujanje 
zdravega načina življenja in po-
zitivnega odnosa do okolja. 

V sklopu projekta Trajnostni 
razvoj Lisce za zdravo Posav-
je je bila tako z označitvami 
urejena 2,5-kilometrska krož-
na učna Jurkova pešpot – pot 
po vrhu Lisce, ki izpostavlja vse 
rastlinske in živalske posebnos-
ti, tradicijo Lisce in zgodovine 
njenih objektov, druge poseb-
nosti in razne dogodke. Učilnica 
v spodnjih prostorih Tončkove-
ga doma je bila prav tako ureje-
na na novo in je danes sodobno 
opremljen prostor, ki omogoča 
izvedbo izobraževanj in delavnic 
za različne ciljne skupine. V sklo-

pu projekta je bil na sevniškem 
gradu postavljen tudi čebelnjak.

Projekti Najboljša riba je posav-
ska riba, Riba je IN in Ribe na 
šolskih krožnikih se osredotoča-
jo na promocijo zdrave prehra-
ne z vključevanjem kakovostnih 
prehranskih izdelkov v prehra-
no prebivalcev in širjenja kul-
ture uravnotežene prehrane z 
ribami. Posebna pozornost je 
bila namenjana prehrani pred-
šolskih in šoloobveznih otrok. 
Tako imajo danes šole v sevniš-
ki občini zagotovljeno oskrbo s 
svežimi ribami. 

Zelo pomembne so tudi aktiv-
nosti, ki se izvajajo na projek-
tu Olje nekoliko drugače. Te so 
usmerjene v zagotavljanje traj-
nostnih rešitev za odlaganje od-
padnega jedilnega olja. Nepra-
vilno odloženo odpadno jedilno 

olje je za okolje precej bolj obre-
menjujoče kot običajna komu-
nalna odpadna voda. Za razbre-
menitev okolja bodo v sevniški 
občini postavljeni ulični zbiral-
niki za zbiranje odpadnega olja, 

vzpostavljena bo tudi filtrirna 
postaja za predelavo odpadne-
ga jedilnega olja v alternativno 
gorivo. 

V sklopu projekta Najboljša riba je posavska riba bo 6. julija 
odprla svoja vrata tudi mobilna ribarnica na tržnici v Sevnici, 
kjer bodo vsako soboto dopoldan na voljo sveže ribe. 

Mobilna ribarnica na tržnici v Sevnici (foto: Občina Sevnica)

Program 8. tradicionalne košnje na Lisci

Dogodek, ki prikazuje ročno košnjo trave in spravilo sena ter obisko-
valcem omogoča, da se v fizično precej zahtevnem poletnem kmeč-
kem opravilu tudi preizkusijo, bo letos potekal že osmič zapored. 
Tradicionalna Košnja na Lisci bo v soboto, 13. julija. Namen dogod-
ka je prikaz običaja ročne košnje in spravila sena. Osrednja priredi-
tev je etnološko-folklornega značaja in poteka na travnikih na vrhu 
948 metrov visoke Lisce, kjer se nahajajo najvišje ležeči travniki v 
regiji Posavje. Košnja na Lisci ni tekmovanje, temveč gre za druža-
ben dogodek, tako za kosce in grabljice kot tudi za obiskovalce oziro-
ma gledalce. Pomembno je, da se delo dobro in varno opravi, ena-
ko pomembna pa je dobra volja, zato se delo prepleta s pesmijo, 
zvokom harmonike, tradicionalno malico in otroškimi igrami v senu.
V soorganizaciji Gostinstva Krašovec, KŠTD Razbor, Občine Sevnica, 
KŠTM Sevnica, Društva kmetic Sevnica, Turističnega društva Boš-
tanj ob Savi in Planinskega društva Lisca Sevnica bo tako druga ju-
lijska sobota na Lisci minila v znamenju tradicionalne košnje in več 
spremljajočih dogodkov. 

Košnja na Lisci: tradicija, pesem in dobra volja 

Grad Sevnica je v sklopu festivala Sevniško grajsko poletje, ki pote-
ka v soorganizaciji Občine Sevnica in zavoda KŠTM Sevnica, tudi le-
tos odprl vrata in obiskovalcem ponudil veliko brezplačnih vsebin. 
Otroke so na Gradu Sevnica pričakali baron Moscon, grajska gospo-
da in lutke. Potekale so animacije za otroke z lutkami, grajske igre z 
lokostrelstvom in iskanje grajskega zaklada. Organizirani so bili vo-
deni ogledi za odrasle, v sklopu katerih so si obiskovalci lahko og-
ledali grajske prostore, med njimi tudi Lutrovsko klet. Na tržnici v  
grajskem atriju so bili na ogled postavljeni unikatni izdelki in starine.
Poleti se bo na Gradu Sevnica poleg koncertov in kulturnih dogodkov 
odvijal tudi dobrodelno obarvani Grajski dan doživetij za otroke in 
družine Z družino bomo graščaki. Doživetje na gradu bodo popes-

trile pravljica barona Moscona v 
grajski kapeli, iskanje ključa graj-
ske ječe in prepevanje pesmi z 

grajskim ansamblom »Sevniš-
ki graščaki«. Izkupiček dogodka 
bo v celoti namenjen za nakup 
novih didaktičnih igral, ki bodo 
postavljena okoli gradu in še 
dodatno popestrila grajsko po-
nudbo. Grajski dan doživetij bo 
6. julija, s pričetkom ob 10. uri. 

Dan odprtih vrat na sevniškem gradu

Obiskovalci dneva odprtih vrat na sevniškem gradu (foto: Rok Pe-
tančič)Pohodniki na 15. pohodu ob nemško-italijanski okupacijski meji 

(foto: Občina Sevnica)

Tradicionalni pohod ob nemško-italijanski 
okupacijski meji

Od 11.00 
do 12:00

Oddaja ocvirkovih potic in 
ocvirkove puhle (ocenjevanje 
med 12:00 in 15:00)

Društvo kmetic 
Sevnica 

Od 12:00 
do 14:00

Oddaja  jabolčnega vina  
(vzorci se oddajo v dveh 
litrskih steklenicah)

Turistično društvo 
Boštanj ob Savi

Od 14:30 
do 19:30

Tržnica regionalne obrti, živil 
in pridelave domačih izdelkov KŠTM Sevnica

Od 14:30 
do 21:30

Zabavni del z gostinsko 
ponudbo Gostinstvo Krašovec

Od 15:00 
do 19:30

Razstava in pokušina 
ocvirkove puhle, ocvirkove 
potice in jabolčnega vina

Društvo kmetic 
Sevnica in Turistično 
društvo Boštanj ob 
Savi

Od 15:30 
do 19:30 

Prikaz tradicionalne ročne 
košnje in spravila sena KŠTD Razbor

Od 15:30 
do 19:30

Fotografska razstava ob 
stojnicah KŠTD Razbor

Od 15:30 
do 19:30

Razstava o rastlinskem in 
živalskem svetu Lisce Kozjanski park

Od 15:30 
do 19:30 Igre za otroke v senu KŠTD Razbor

Ob 17:30

Razglasitev najboljših  
ocvirkovih potic in ocvirkovih 
puhl ter razglasitev najboljših 
jabolčnih vin

Društvo kmetic 
Sevnica in Turistično 
društvo Boštanj ob 
Savi

Košnja na Lisci in spremljevalni program (foto: Jože Hvala)

Animiran ogled Gradu Sevnica 
(foto: Rok Petančič).

Kosci kot nekoč (foto: Jože Hvala)
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SENOVO� –� Ob� dnevu� državnosti,� 25.� junija,� je� balinarska�
sekcija� Društva� upokojencev� Senovo� organizirala� drugi�
posavski�balinarski�turnir.�Turnirja�se�je�udeležilo�šest�ekip:�
dve�iz�Radeč,�po�ena�pa�iz�Krmelja,�Balinarskega�kluba�Hrasti�
Sevnica,� Balinarskega� kluba� Krško� in� domača,� senovska�
ekipa.�Tekmovanje�se�je�odvijalo�v�prijateljskem,�vendar�zelo�
borbenem�ozračju.�V�finalu�je�domača�ekipa�z�12:11�premagala�
ekipo�Krškega,�za�tretje�mesto�je�Balinarski�klub�Hrasti�iz�
Sevnice�premagal�Radečane.�Končni�vrstni�red:�Senovo,�Krško,�
Sevnica,�Radeče�I,�Krmelj�in�Radeče�II.�Miro�Četrtič

OPTIČNE ILUZIJE ZA OTROKE
Poletni MC Direndaj v gozdičku pod MC Krško se 
nadaljuje, v prijetni senčki Šumice bomo ustvarjali 
na delavnici »Optične iluzije za otroke«, z izdelki 
bomo požgečkali in zmedli možgane. Prijave na: 
tanja.brate@mc-krsko.si 
Mladinski center Krško, v gozdičku, sobota, 
6. 7., od 10.00 do 12.00. Vstopnine ni.

NOV JEZIK – NOV SVET

Čaka nas pester teden; od vodnih iger na Bazenu 
Brestanica, do filmskih večerov, tekmovanja v 
plesnih ter pevskih ritmih do tega, kako postati 
mojster španske kuhinje. Ne pozabimo še na 
učenje jezika, ki bo prisotno tako skozi učne ure 
kot skozi igro.
Mladinski center Krško, od ponedeljka, 1. 7. do 
petka, 5. 7.

PREDSTAVA: SIRKEC, SIRKEC IN ANIMACIJA
Otroška predstava v gozdičku nasproti MC Krško. 
Tokrat nas bo pod krošnjami obiskal TEATER 
CIZAMO s predstavo Sirkec, Sirkec, sledila bo še 
animacija z modelirnimi baloni. Prijave na: tanja.
brate@mc-krsko.si Vabljeni v Šumico!
Mladinski center Krško, v gozdičku, sobota, 
13. 7., ob 18.00. Vstopnine ni.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO
Zabavne aktivnosti, ustvarjalne in športne 
delavnice, obisk gradu, živalskega parka, muzeja 
in bazena. Za otroke od 1. do 6. razreda. Cena 
tedenskega programa je 40€. Prijave zbiramo na: 
tanja.brate@mc-krsko.si do 4.7.
Mladinski center Krško, od ponedeljka, 8. 7. do 
petka, 12. 7., od 7:30 – 16:00.

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

Primož Kozmus največji po-
udarek daje teku za najmlajše, 
na katerem je v igrivem vzduš-
ju s progo na teku z Zdravkom 
Lidlom opravilo 265 otrok. 
Ponovno so se najbolj razve-
selili medalje iz rok posavske-
ga olimpijca, ki je bil tudi z le-
tošnjo izpeljavo tekmovanja 
zadovoljen, rekoč, da je vzpod-
bujanje najmlajših h gibanju 
najlepši način, da svoj špor-
tni pečat v Posavju še ved-

no ohranja. Na krajši razdalji 
teka Triglav (3,3 km) sta sla-
vila dosedanji serijski zma-
govalec Kozmusove najdaljše 
preizkušnje Boštjan Vimpol-
šek z novim rekordom proge 
(10:28.8), v ženski konkuren-
ci pa je zmago odnesla Ajda 
Slapšak (12:10.4), ki je na 
Kozmusovem teku prav tako 

V Brežicah spet tekaški praznik
BREŽICE – Festival Brežice, moje mesto je bil tudi letos po zaslugi olimpionika Primoža Kozmusa v znamenju 
športa. Po brežiških ulicah je na zadnjo junijsko soboto potekal že 9. tek s Primožem Kozmusom, ki se ga je 
po navedbah organizatorja udeležilo nekaj nad 400 tekačev vseh starosti iz Slovenije, Hrvaške in BiH.

že večkrat izboljšala svoj re-
zultat. Vimpolšek je po zmagi 
povedal, da se zaradi študij-
skih in službenih obveznosti 
v zadnjem času teku ne po-
sveča več toliko, zato se je od-
ločil za krajšo razdaljo. Za njim 
je kot drugi v cilj prišel Jaka 
Lopez Vernig (11:19.5), tret-
je mesto je zasedel Igor Cvi-
jić (11:23.8). Za Slapšakovo 
sta se uvrstili Brižit Jagari-
nec (14:53.4) in Nika Bajc 

(15:09.1). Na krajši razdalji je 
teklo skupno skoraj 70 tekačic 
in tekačev.

Na daljši, 10-kilometrski 
preizkušnji je letos zmagal 
Ambrož Jankovič s časom 
36:14.6: »Tega teka sem se 
udeležil pred petimi leti in bil 
na koncu skupno šesti. S te-

kom se ukvarjam rekreativno, 
zato sem seveda zelo vesel, da 
mi je uspelo zmagati. Zelo mi 
je všeč trasa proge, vse pohva-
le pa predvsem izvrstnemu ko-
mentatorju, ki v Brežicah pri-
čara pravo olimpijsko vzdušje. 
Teka se bom zagotovo ponov-
no udeležil.« Rekordno je s 
progo opravila tudi zmagoval-
ka daljše preizkušnje v ženski 
konkurenci Breda Škedelj 
(38:37.4), ki se je prav tako le-
tos odločila za drugačno raz-
daljo kot po navadi. Pri moških 
je po odtečenih 10 kilometrih s 
časom 36:25.9 kot drugi v cilj 
prišel Peter Pavlovič, ki je boj 
za zmago izgubil v zadnjih ne-
kaj sto metrih, ko je imel Janko-
vič nekoliko več moči v nogah 

in se otresel svojega glavnega 
konkurenta za zmago. Tretji je 
bil Gašper Ducman (37:56.3). 
V ženski konkurenci je dru-
go mesto osvojila Damja-
na Žmavc (45:44.3), tretja je 
bila Lea Pešec (46:34.0). Dalj-
šo razdaljo je preteklo skupno 
45 tekačic in tekačev. Organi-
zatorji so tudi letos pripravi-
li poslovni tek trojk, najboljše 
tri ekipe pa so bile Q-techna 
(zmagala tretjič zapored), Po-
klicna gasilska enota Krško in 
Kovis d.o.o. Tekli sta še troj-
ki Efekta Krško in Dentalnega 
centra Tatalović. Tekaški dogo-
dek je zdaj že tradicionalno po-
vezoval športni novinar Peter 
Kavčič.
 R. Retelj

Otroci�so�tek�vzeli�zelo�resno.

Najhitrejši�tekači�in�tekačice�na�10-kilometrski�razdalji�med�
podelitvijo�na�velikem�koncertnem�odru.

BREŽICE, KRŠKO – Najstarejši in najmlajši posavski nogometni 
klub, NK Brežice in NK Posavje Krško, sta se odločila za sodelo-
vanje, v katerem bosta z izmenjavo znanj, izkušenj, strokovnega 
kadra in infrastrukture sledila skupnim ciljem razvoja nogome-
ta v Posavju, sta sporočila predsednika obeh klubov Jure Pezdirc 
in Rok Zorko. »Tako so postavljeni temelji za projekt Združeno 
Posavje, katerega namen je združiti in strokovno obogatiti delo in 
nogometni razvoj več klubov v Posavju. Oba kluba že sedaj sku-
paj združujeta skoraj 700 posavskih mladih nogometašev in več 
kot 30 domačih nogometnih strokovnjakov za delo na najvišjem 
nivoju v Sloveniji,« sta zapisala v sporočilu. Ključna točka sode-
lovanja med kluboma je tudi infrastruktura, saj bo brežiški no-
gometni kamp v naslednjih treh letih v celoti prenovljen ter tako 
postal moderen športni center, ki bo omogočal pripravo in izved-
bo treningov na najvišji ravni. »Ugotavljamo, da bomo s skupnimi 
močmi v Posavju imeli vse potrebno, da ponudimo odlične pogo-
je treninga in poglobljeno strokovno znanje, pridobljeno na račun 
odličnih rezultatov našega dela iz preteklosti. Cilj projekta in so-
delovanja je, da mladi nogometaši ostajajo v svojih nogometnih 
sredinah in se priključijo našemu projektu ko potrebujejo trenin-
ge in tekme na najvišji ravni,« še sporočata predsednika.  P. P.

Nogometna kluba za sodelovanje
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KRŠKO – Sonja Levičar že nekaj let ustvarja v Fotosekciji Kul-
turnega društva Leskovec pri Krškem. 30. maja je v Dvora-
ni v parku v Krškem postavila na ogled samostojno razsta-
vo z naslovom »Rože z mojega vrta«.

»Odločila sem se za 
razstavo cvetja, ki 
ga zelo rada fotogra-
firam, pa naj bo to 
doma v okolici hiše 
ali pa na kakšnem 
sprehodu, izletu, po-
tovanju, dopustu,« je 
povedala Sonja Levi-
čar ob otvoritvi svo-
jih fotografskih del, 
ki jih je v objektiv lo-
vila zadnjih deset let. 
»Predvsem so to rožice pomladi in poletja. Vse fotografije so po-
snete doma, okoli domače hiše, zato ima razstava tudi takšen na-
slov,« je še dejala razstavljavka. Umetnostna zgodovinarka, kul-
turna antropologinja in etnologinja Alenka Černelič Krošelj je 
dodala nekaj svojih pogledov na razstavo, ki jo je odprl predse-
dnik leskovškega društva Janez Kerin. Kulturni program so glas-
beno obogatile Sonjine sopevke iz pevske skupine Lastovke, ki 
prav tako deluje pri KD Leskovec pri Krškem, vezno besedo pa 
je prebirala Mirjana Marinčič. � M.�H.�

BREŽICE – Člani literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič Do-
bova so 23. maja povabili na Vodnikov literarni večer, ki je po-
tekal v Trend baru v Brežicah. Pisci lirike in proze Monika Bu-
kovec, Karmen Molan, Drago Pirman, Anica Pirš, Jožef Pirš, 
Nada Srpčič, Dragomila Šeško in Franc Živič so s sooblikoval-
ci večera Dobovskimi pevci – vodi jih Slavko Požar –, ki tudi de-
lujejo pod streho dobovskega KD Franc Bogovič z negovanjem 
ljudskih pesmi, počastili teden ljubiteljske kulture. Ubrani doma-
či napevi so se lepo zlili z besedami literatov, ki so tokrat zazve-
nele bolj v šaljivem in hudomušnem tonu, kar je večeru dopri-
neslo veselo majsko doživetje.� N.�J.�S.

ČRNC – Vsestranska ljubiteljska ustvarjalka in članica 
Društva likovnikov Brežice Vladka Sumrek je 14. junija od-
prla vrata svojega ateljeja na Črncu, v katerem se je predsta-
vila s samostojno slikarsko razstavo. 

Ob raznolikih motivih dol-
goletnega ustvarjanja je 
tokrat pisani druščini po-
kazala zadnje stvaritve, ki 
zajemajo kolaže (svila na 
platno), juto na platnu (ta 
dela se spogledujejo s tri-
dimenzionalnostjo) in dela 
iz suhih akrilnih barv. Kot 
je dejala, je imela v raz-
ličnih krajih in galerijah 
že kar okoli 20 samostoj-
nih razstav, redno pa raz-
stavlja tudi na skupinskih 
razstavah.
Mati narava je Vladki Sumrek v zibko položila ljubezen do pe-
tja, saj je prav lepo zapela pesem Oj, ne šivaj stara fana, stara 
mama, zbrane pa dodobra razvedrila še s hudomušno zapisanim 
avtorskim delom Lestev. Z razvedrilnimi zgodbami namreč vsa-
ko leto sodeluje na decembrskih prireditvah literarnih ustvar-
jalcev Če beseda bi doma ostala … Gostiteljica prijetno razgiba-
nega večera je prispevala h kulturnemu programu še kot članica 
Mešanega pevskega zbora KUD Brežice z dirigentoma Elizabe-
to in Dragutinom Križanićem. K pestremu dogodku je prispe-
val še Vladkin vnuk Primož Gašparin, ki je razstavo popestril z 
origamiji (dela iz sprostitvene tehnike) in risbami, sicer pa je ve-
čer odprla plesalka Sanja Spirič z zanimivim Plesom češenj, na 
kitari jo je spremljal Žiga Maruša. Vladka bo z veseljem odprla 
galerijo, če jo bodo zainteresirani poklicali na št.: 040 428 783.
� N.�J.�S.

Rože s Sonjinega vrta

Sonja� Levičar� in� predsednik� društva�
Janez�Kerin�(foto:�A.�L.)

Besedno-pevski večer

Sodelujoči�na�literarnem�večeru

Vladkine slike, pesmi in besede 

Vladka� Sumrek� je� razstavila�
raznovrstna�slikarska�dela.

Z dnevom odprtih vrat ter tra-
dicionalno razstavo so člani 
društva počastili 26. junij kot 
spomin na 123-letnico rojstva 
priznanega akademskega ki-
parja in medaljerja Vladimir-
ja Štovička (26. 6. 1896), ki je 
preminil pred 30 leti (11. 12. 
1989), za seboj pa pustil bo-
gato umetniško dediščino. Kot 
je ob tej priložnosti povedala 
predsednica krških likovnikov 
Branka Benje, je bil Štoviček 
dan pred svojim 70. osebnim 
jubilejem, 25. junija 1966, prvi 
razstavljavec v tedaj na novou-
rejenem razstavnem prostoru 
v cerkvi sv. Duha na Valvasor-
jevem nabrežju, ki je bila isto-
časno preimenovana v Galeri-
jo Krško.  

»Na letošnji razstavi se člani 
kiparske sekcije predstavlja-
mo s kipi, skulpturami in uni-
katno keramiko v različnih 
materialih, z različnimi slogov-
nimi značilnostmi, medtem ko 
se večina članov slikarske sek-
cije predstavlja s slikami v teh-
niki akril, pa tudi olje na plat-
no,« je dejala Benjetova. »Pred 
vami so pestrost motivov, od 
krajine, tihožitja, človeške fi-
gure do abstraktnih del. Neka-
teri razstavljavci imajo že svoj 

Štovičkov dan krških likovnikov
KRŠKO  27. junija so člani Društva likovnikov Krško OKO v Galeriji Krško z obiskovalci otvoritve društve-
ne razstave obeležili Štovičkov dan kot praznik in dan odprtih vrat društva. Za popestritev je zaigral kvin-
tet klarinetov Glasbene šole Krško.

prepoznaven slog in motiv, 
drugi še preizkušajo svoje zna-
nje in zmožnosti, tretji že raz-
iskujejo in izpopolnjujejo svoj 
slog. Vsak motiv je za posame-
znika velik izziv, pot do dobrih 
rešitev pa dolga in naporna.« 
Krški ustvarjalci so na ogled 
razstavili dela, ki so jih ustva-
rili v zadnjem letu na tečajih, 
delavnicah in ex-temporih pod 
mentorstvom znanih akadem-
skih slikarjev in kiparjev. 

Sicer je bilo minulo enoletno 
obdobje za krške likovnike iz-
redno intenzivno, saj so po-
leg organizacije izobraževanj 

in delavnic organizirali kar 
enajst samostojnih razstav 
članov društva in 17 skupin-
skih razstav, na katerih so čla-
ni razstavljali kar 163-krat, 
poleg tega so krški likovniki 
sodelovali tudi na 29 razsta-
vah, ki so jih organizirali dru-
gi organizatorji. Tokrat se na 
razstavi, ki bo na ogled do 28. 

julija, s slikarskimi deli pred-
stavljajo: Darinka Asić, Nada 
Bizjak, Franc Češnovar, Mar-
tin Gjorgievski, Ivica Gošek, 
Mitja Grum, Petra Kampl Pe-
trin, Primož Lapuh, Milena 
Mraović, Erika Puc, Milena 
Roštohar, Lidija Strle, Jože 
Šterk, Jelka Zidarič, Suza-
na Zupančič in Antonija Že-
ner, s slikarskimi in kiparski-
mi deli Branka Benje, Roman 
Blatnik, Branka Ereš, Jožica 
Petrišič, Mihaela Prevejšek, 
Stane Udvanc, Darja Veljko-
vić in Milena Volk, s kipar-
skim delom pa Branko Petan.  

Otvoritev razstave je z glasbe-
nim nastopom popestril kvin-
tet klarinetov v zasedbi Maja 
Zakšek, Liza Pirc, Lana Žni-
deršič, Nejc Planinc in Peter 
Pečnik, vsi učenci prof. Deja-
na Učakarja v Glasbeni šoli 
Krško.

 Bojana Mavsar

Z�otvoritve�razstave�ob�letošnjem�Štovičkovem�dnevu,�spredaj�
predsednica� društva� Branka� Benje,� zadaj� trije� od� petih�
nastopajočih�klarinetistov

Ana Desetnica - Ana Krška 2019
Mednarodni festival 
uličnega gledališča

sobota, 6. 7.

19:00 
Turas Theatre Collective (IRL): 

Preživeli
Mestni park pri Valvasorjevi knjižnici

20:00 
Abraham Till (AUT): 

Diabolissimo
Atrij Mestnega muzeja Krško

T: (07) 488 01 90
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

SEVNICA – V prostorih Mosconove galerije na gradu Sevnica 
je do 14. julija na ogled 50 portretov novomeškega umetni-
ka Andreja Blažona, ki se občinstvu prvič predstavlja s tako 
obsežnim opusom. Odprtje razstave je potekalo 20. junija, 
ki jo je popestril član Društva mrtvih pesnikov Alan Vitezič.

Razstava, ki jo je ustvar-
jalec Andrej Blažon po-
imenoval »Face«, vse-
buje kronološki pregled 
nastalih likovnih del 
zadnjih šestih let nje-
govega umetniškega 
ustvarjanja. Skozi vsa 
dela avtor ostaja zvest 
svojemu izraznemu li-
kovnemu jeziku, veza-
nemu na preplet risar-
skih in slikarskih tehnik. 
O razstavljenih portretih 
je doktorica filozofije in 
teorije vizualne kulture 

Mateja Palčič dejala, da so podobe v pričujoči predstavitvi por-
tretov še posebno izpovedne, saj je gledalcu ponujena priložnost, 
da vstopi v intimen svet portretiranca in spozna njegovo oseb-
no zgodbo. Prepletanje svetlobe in sence daje občutek mistične 
atmosfere, s katero je opazovalcu omogočeno doživetje, kjer se 
s pomočjo tuje zgodbe dotakne tudi lastne čustvene izpovedi. 
Ob vstopu v Mosconovo galerijo se obiskovalčevo oko najprej 
ustavi na ganljivem portretu temnookega dečka. Ta realistična 
podoba pogleda v nedolžno otroško dušo ima za avtorja razstave 
poseben pomen, saj se je ravno s tem delom leta 2015 predsta-
vil v knjigi z naslovom »Strokes of Genius: The Best of Drawing«, 
kamor se pod okriljem organizacije »Artist Network« v vsako-
letnem izboru uvrstijo zgolj najboljše risbe v svetovnem merilu. 
Ob izidu knjige so o umetniku Andreju Blažonu pisali tudi v »So-
uthwest Art Magazine«, ki velja za eno najprestižnejših revij na 
področju umetnosti v Združenih državah Amerike. 
Kulturni dogodek je popestril pevec in kitarist novomeške glas-
bene skupine Društvo mrtvih pesnikov Alan Vitezič. Občinstvu 
se je predstavil z dvema avtorskima skladbama in hkrati priredi-
tev popestril še z anekdotami iz otroških let razstavljavca ume-
tniških del Andreja Blažona, ki je tudi redni udeleženec likovnih 
shodov, ki potekajo v organizaciji JSKD OI Sevnica v mesecu ju-
niju na gradu Sevnica. 
 P.�Zupančič/S.�R.,�foto:�N.�Flajs�

»Face« Andreja Blažona

V�Mosconovi�galeriji�na�sevniškem�
gradu�se�s�50�portreti�prijateljev�in�
znancev�predstavlja�Andrej�Blažon�
iz�Novega�mesta.��

BRUNK – Ljubiteljice in ljubitelji umetnosti ter umetniške bese-
de so se zbrali na Brunku pri družini Škoporc Zavrl, kjer so z lite-
rarnim večerom »Mesec maj« počastili teden ljubiteljske kulture 
in dan muzejev. Po nagovoru predsednice KUD Budna vas Magde 
Sigmund je sledil ogled romarske cerkve Svetih treh kraljev. Du-
ška Skoporc Zavrl je predstavila zgodbo iz časa 2. svet. vojne, v 
kateri je uspelo le njenemu očetu pobegniti pred okupatorjevim 
nasiljem in v spomin na ta čas so na steno hišo vgradili spomin-
sko ploščo. Nato se je pričel kulturni program, ki so ga oblikova-
li članice in član KUD Budna vas – Ljudske pevke Solzice, Mari-
ja Bajt, Eva Keber in Jožef Žnidarič. Dogodek so popestrile še 
sevniške literarne ustvarjalke Tanja Košar, Tanja Mencin, Ani-
ca Perme in Jana Cvirn, Zlata Bec iz Krmelja ter članici in čla-
na sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobova Jožef in Anica Pirš, 
Karmen Molan in Drago Pirman. S.�R./�Vir:�KUD�Budna�vas

Literarni večer na Brunku
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RADEČE – 23. maja je v Caffe galeriji potekalo odprtje li-
kovne razstave »Otroci rišejo«, ki je plod ustvarjalnega dela 
najmlajših članov likovne sekcije Art Lipa KUD Budna vas. 
Otroci so ustvarjali pod vodstvom Elene Sigmund, prof. li-
kovne pedagogike.

»Slikarji imamo dve magični palici, to sta svinčnik in čopič, ki 
nam pomagata na belih ploskvah papirja in platna ustvariti tro-
dimenzionalen svet. Takšnemu magičnemu procesu se posveča-
mo z mladimi člani KUD Budna vas na individualnih uricah 'Male 
Akademije'. Skozi učno pot risanja enostavnih linij, spoznavanja 
osnov perspektive, teorije svetlobe in senc, od prvih tihožitij in 
krajin pot pripelje do prvih ustvarjalnih projektov. In ta razisko-
valna pot se nikoli ne konča,« je dejala na odprtju razstave men-
torica Elena Sigmund. Na razstavi, ki bo na ogled do konca julija, 
se predstavlja 7-letna Emilija Sigmund in Sara Zupan, 11-letni 
Marcel Kajtna, 12-letna Julija Kermc, 13-letna Klara Sonc in 
14-letna Manca Berglez.
Odprtje razstave so z ljudsko pesmijo popestrile Ljudske pevke 
Solzice iz Budne vasi, Sara Zupan je zapela dve ruski narodni, Kla-
ra Sonc, ki obiskuje glasbeno šolo Laško – Radeče, je ob sprem-
ljavi citer zapela ljudsko pesem Roža na vrtu, Emilija Sigmund 
je ob pomoči Elene Sigmund zaigrala dve skladbici na klaviatu-
ro, povezovalka programa Magda Sigmund pa je prebrala dve 
pesmi Marije Bajt.  S.�R./vir:�KUD�Budna�vas

V radeški galeriji likovna razstava 
»Otroci rišejo«

Mentorica�Elena�Sigmund�v�družbi�mladih�likovnih�ustvarjalk�
in ustvarjalca

Četrtek, 4. 7.

• ob 8.30 v VGC Posavje (CKŽ 44, 
Krško): počitniške aktivnosti za 
otroke – pravljično plesna delav-
nica ter mladi kuharji (peka ma-
finov); ob 12.00: pripovedoval-
ska delavnica za otroke

• ob 10.00 v cerkvi na Vihrah: 
maša z blagoslovom obnovlje-
ne cerkve

• ob 19.00 v mestnem parku Kr-
ško: gledališka predstava »Špan-
ski večer« v izvedbi gledališke 
skupine DKD Svoboda Senovo

• ob 20.00 v Kostanjevici na 
Krki: otvoritev Festivala kultu-
re Kostanjevica na Krki z glas-
benim gostom Silence 

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 44, 
Krško): Multikultni jazz kvartet 
– jazz koncert

Petek, 5. 7.

• ob 8.30 v VGC Posavje (CKŽ 44, 
Krško): počitniške aktivnosti za 
otroke – Mladi znanstvenik (za-
bavna znanost za otroke) ter lov 
na skriti zaklad; ob 12.00: pri-
povedovalska delavnica za ot-
roke

• od 13.00 dalje v Kostanjevici na 
Krki: Festival kulture Kostanjevi-
ca na Krki – od 13.00 do 17.00: 
delavnica s sodobnim plesnim 
ustvarjalcem Gregorjem Lušt-
kom; ob 19.00 in 21.00 gleda-
liška predstava »Imela bi otroke, 
vrt in petnajst zajcev« dramske 
igralke Anje Novak; ob 21.30 
koncert skupin Leslie More, Ko-
ala Voice, Repetitor, HIGH 5

• ob 18.00 na igrišču v Artičah: 
otroške gasilske delavnice, ob 
20.00: velika gasilska veselica 
ob 70-letnici PGD Spodnja Po-
hanca z ansamblom Nemir

• ob 18.00 na gradu Podsreda: 
koncert udeležencev seminarja 
za klarinet

• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: 
koncert Adija Smolarja

• ob 20.00 na gradu Rajhenburg v 
Brestanici: Poletje na gradu Raj-
henburg – Ditka & Feri Lainšček: 
Ne bodi kot drugi

kam v posavju
(vsak dan do 12. 7.)

• od 9.00 do 13.00 v prostorih Li-
jamedie (CKŽ 44, Krško): poči-
tniška filmska delavnica za mla-
de (vsak dan do 12. 7.)

• ob 11.00 v MC Sevnica: ustvar-
jalni ponedeljek – izdelovanje 
nakita

Torek, 9. 7.

• ob 11.00 v MC Sevnica: družab-
ne igre – activity

• od 19.00 do 20.00 (julij in av-
gust) v parku na gradu Sevnica: 
joga v parku

• ob 21.00 na dvorišču gradu Bre-
žice: kino na grajskem dvorišču 
– Bog, le kaj smo spet zgrešili?

Četrtek, 11. 7.

• od 7.00 (do 2. 9.) v Knjižni-
ci Sevnica: fotografska razstava 
foto sekcije Društva Trg Sevnica

• ob 21.00 na dvorišču gradu Bre-
žice: koncert Adrijane Lorber in 
skupine

Petek, 12. 7.

• ob 18.00 v mestnem jedru Bre-
žic: Mestna promenada Breži-
ce – Gvidove dogodivščine, ob 
21.00: Pihalni orkester Kapele 
z gostoma Matjažem Mrakom in 
Brigito Šuler

• ob 19.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: otvo-
ritev razstave Svetlane Jaki-
movske Rodić »Made in Forest«

• ob 20.00 na gradu Rajhenburg v 
Brestanici: Poletje na gradu Raj-
henburg – Prifarski muzikanti

Sobota, 13. 7.

• ob 15.00 na Lisci: Košnja na Li-
sci

• ob 16.00 v MC Sevnica: Lan 
party

• ob 17.00 v Mestnem parku Kr-
ško: pravljična čajanka

• ob 18.00 v gozdičku nasproti 
MC Krško: predstava za otroke 
»Sirkec, sirkec« in animacija z 
modelirnimi baloni

• ob 18.00 v mestnem jedru Bre-

žic: Mestna promenada Breži-
ce – Gvidove dogodivščine, ob 
21.00: glasbeni večer »Live Sa-
turday Night« in koncert zased-
be Sherockees

Nedelja, 14. 7.

• od 17.00 do 20.00 pri Gasil-
skem domu na Telčah: 16. Tel-
ška žetev, srečanje ljudskih pev-
cev in godcev 

Ponedeljek, 15. 7.

• ob 11.00 v MC Sevnica: ustvar-
jalni ponedeljek – oblikovanje 
plastelina

• ob 21.00 v mestnem jedru Bre-
žic: Mestna promenada Brežice 
– salsa večer

Torek, 16. 7.

• ob 18.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: preda-
vanje Aljaža Pogačnika »Jeseni-
ški cikel Božidarja Jakca«

• ob 21.00 na dvorišču gradu Bre-
žice: kino na grajskem dvorišču 
– Stan in Olio

Sreda, 17. 7.

• ob 18.00 v mestnem jedru Bre-
žic: Mestna promenada Breži-
ce – Gvidove dogodivščine, ob 
19.30: ulična predstava za otro-
ke »Charivari«, ob 20.30: nasto-
pi pevcev Mednarodnega otro-
škega pevskega festivala Brežice

Sobota, 6. 7.

• ob 8.00 izpred OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece: 12. kolesarski 
maraton prijateljstva Pišece–
Kumrovec–Pišece

• ob 10.00 v gozdičku nasproti 
MC Krško: poletni MC direndaj 
– optične iluzije

• ob 11.00 pri spominskem obe-
ležju v Ložcah: spominsko sreča-
nje, slavnostni govornik Zdenko 
Mohar, častni predsednik OZVVS 
Krško; kulturni program Pihal-
nega orkestra DKD Svoboda Se-
novo, MePZ DU Senovo in recita-
cijski skupini DKD Svoboda ter 
OŠ XIV. divizije Senovo

• ob 17.00 v Mestnem parku Kr-
ško: pravljična čajanka

• od 11.00 dalje v Kostanjevici na 
Krki: Festival kulture Kostanje-
vica na Krki – ob 11.00 na vrtu 
nekdanje Bučarjeve restavracije: 
literarni zajtrk z Mileno Zupan-
čič; od 13.00 do 17.00: delavni-
ca s sodobnim plesnim ustvar-
jalcem Gregorjem Luštkom; ob 
20.15: predstava »Ich kann ni-
cht anders« kolektiva Beton Ltd.; 
ob 21.30: koncert skupin NOA-
IR, Generator, Jonathan, Prismo-
jeni Profesorji Bluesa

• ob 19.00 v Mestnem parku pri 
Valvasorjevi knjižnici Krško 
in atriju Mestnega muzeja Kr-
ško: Ana Desetnica – Ana Krška 
2019, vstop prost

• ob 19.00 v Peklu pri Šentjanžu 
(domačija Felicijan): odprtje de-
lovne razstave ArtEko Šentjanž 
2019

Nedelja, 7. 7.

• ob 10.15 pri sv. Urhu na Vihrah: 
žegnanjska sveta maša s pogo-
stitvijo in druženjem

• od 14.00 na travniku v Tržišču: 
34. kmečki praznik v Tržišču z 
blagoslovom traktorjev in kmeč-
kimi igrami, sledi veselica z NZA 
Jureta Zajca

Ponedeljek, 8. 7.

• od 8.00 do 16.00 v MC Krško: 
počitniške aktivnosti za otroke 

PODSREDA – Mešani pev-
ski zbor Bistrica ob Sotli je 
za vrhunec svoje 38. sezone 
delovanja na letnem kon-
certu na gradu Podsreda 
8. junija pripravil čudovito 
glasbeno popotovanje. Ob 
zborovski pesmi je številno 
publiko navdušila glasba šti-
rih vrhunskih instrumenta-
listov, nekdanjih pevcev in 
prijateljev zbora.

»Med nebom in zemljo« so pev-
ke in pevci Mešanega pevskega 
zbora Bistrica ob Sotli z zboro-
vodkinjo Špelo Drašler naslo-
vili letni koncert. Običaj je, da 
ob tem vrhuncu sezone zapoje-
jo v kateri izmed treh šempetr-
skih cerkva ali v dvorani doma-
čega kulturnega doma, a tokrat 
so se odločili za atrij podsred-
škega gradu v občini Kozje.

Tako slikovito, toplo, nežno, 
mladostno in radostno se godi 
pri srcu ob poslušanju pesmi 
bistriškega zbora, ki si je po 
vrsti nagrad in priznanj tudi 
na letošnji območni reviji od-
raslih pevskih zasedb v Oli-
mju prislužil neposreden na-
stop na državnih zborovskih 
srečanjih. Vrhunska sta bila 
tudi oba dela sobotnega kon-
certa. V prvem, »zemeljskem« 
delu, so se s šestimi pesmimi 
sodobnih slovenskih skladate-
ljev in ljudskih pesmi predsta-
vili v klasični zborovski luči, a 
že kaj kmalu smo jih spozna-
li tudi v nevsakdanji podobi, 

Bistričani zapeli v Podsredi

Bistriški�zbor�na�38.� letnem�koncertu�na�gradu�Podsreda�
(foto:�Zdenka�Ivačič,�časopis�Oko)
s katero so se dotaknili v na-
slovu obljubljajočega neba in 
zgovorno pokazali svojo kva-
liteto. Ob spremljavi pianistke 
Urške Roškar Imenšek ter 
kontrabasista in bobnarja Jo-
šta in Vida Drašlerja je zbor 
odpel štiridelno mašo za mla-
dost. Sledil je instrumentalni 
predah z Urško Roškar Imen-
šek na klavirju in članom Slo-
venske filharmonije, violon-
čelistom Joštom Kosmačem. 
Za njima je zbor postregel še 
z nekaj vrhunskimi izvedbami 
zahtevnih napevov iz različnih 
koncev sveta vse do zaključka, 
ko so se pevci in pevke razpo-
redili po atriju, v osredje spus-
tili solistki Mileno Kunej in 
Saro Stadler ter za posladek 
občutja miru in zadovoljstva 
priklicali izvedbo južnoafri-
ške pesmi Ukuthula. 

V sklepnem delu je predsedni-

ca zbora Darija Hohnjec po-
vedala, da vsaka nova sezona 
zboru prinaša drobce drugač-
nosti, ki se lesketajo skozi nove 
skladbe in temeljitih poglablja-
njih že usvojenega. Izpostavi-
la je skrb za strokovno rast 
in udeležbo zbora na mnogih 
pevskih revijah in tekmovanjih 
ter dodala še gostovanja znot-
raj in izven meja Slovenije. Po 
lanskem gostovanju na Nizo-
zemskem, v okviru katerega je 
zbor prepeval tudi Evropske-
mu parlamentu v Bruslju, so 
se 28. junija odpravili na šti-
ridnevno gostovanje k prijate-
ljem godbe Schloss Zeil v Nem-
čijo, s katerimi prijateljujejo že 
22 let. Sklepni del so opleme-
nitile zahvale in čestitke zboru, 
to pot pa tudi čestitke vrhun-
ski zborovodkinji Drašlerjevi, 
tistega dne rojstnodnevni slav-
ljenki. 
� Emilija�Šterlek

POLETJE NA 

GRADU
RAJHENBURG       2019
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Hiša iz lesa, slame in gline

okolja. Glina je iz bližnjega gli-
nokopa,« nasmejan pove go-
stitelj. »Pri gradnji so bila po-
leg lesa uporabljena celulozna 
vlakna za izolacijo mansarde, 
za izolacijo sten v pritličju pa 
slama. Notranji omet je iz gli-
ne in vode, ki je ročno vtisnjen 
v slamnate stene v nekaj slo-
jih. Zunanja fasada je narejena 
iz peska, apna in vode in tudi 

SENOVO – Bi živeli v hišici, narejeni iz lesa, slame in gline? Pred stoletji se ne bi nihče čudil takšnemu vpra-
šanju, danes pa si težko predstavljamo gradnjo iz omenjenih materialov, toda Roman Perčič s Senovega se 
je odločil za takšen način gradnje, ker meni, da je naravna, enostavna in trajnostna.

to je bilo ročno vtisnjeno v ste-
ne,« opiše sestavo materiala za 
izgradnjo objekta, ki deluje v 
urbanem okolju kot hišica iz 
pravljice. Hiška stoji na plava-

joči železobetonski plošči, ker 
je zemljišče rahlo močvirnato. 
»Pod ploščo, ki služi tudi kot 
akumulator toplote, je prib-
ližno 20 m3 kamenja za pot-
rebe odvodnjavanja in hkra-
ti je tudi akumulator toplote,« 

pojasnjuje. Prostor se ogreva 
talno, s toplotno črpalko zrak 
– voda, a čez čas nameravajo 
vgraditi tudi peč na drva. Za 
namestitev sončnih kolektor-
jev na streho hiše se niso od-
ločili. 

Varčevanje z energijo 
in varovanje narave
»Hiška, ki jo uporablja žena za 
vadbo joge, je primer varčeva-
nja z energijo. Osnova je narav-
na izolacija in talno ogrevanje 
s toplotno črpalko, kar pome-
ni, da smo za ogrevanje upo-
rabili sonce, ki je obnovljiv vir 
energije,« poudari Perčič, ki se 
zavzema, da bi Eko sklad pri-
čel subvencionirati tudi trajno-

stno gradnjo, da bi se lahko več 
ljudi odločilo za takšne varčne 
in zdrave hiše. Pri Perčičevih 
so veliko dela opravili sami, v 
veliko pomoč pri gradnji, ki je 
bila zaključena v dobrih dveh 
letih, jim je bil tudi Janez Jor-
dan, ki ima opravljeno nacio-
nalno kvalifikacijo za tradicio-
nalno graditeljstvo. 

»Smiselno je dom narediti, ne 
pa kupiti,« še pojasni sogovor-
nik in doda, da so pred tremi 
leti izvedli praktično delavni-
co izdelave notranjih ometov, 
na kateri so se udeleženci na-
učili delati z glino. Izkušnje 
sonaravne oziroma trajnostne 
gradnje objektov je predsta-
vil tudi na 9. strateškem sre-
čanju soustvarjalcev energe-
tike na Brdu pri Kranju, saj je 
mnenja, da je pridobljene izku-
šnje in znanje smiselno poda-
jati naprej. »Tovrstna gradnja 
je prava prihodnost za varo-
vanje narave in zdravja ljudi,« 
zaključi. 

� Smilja�Radi,�foto:�R.�Perčič

Gradnja�hiše�iz�lesa,�slame�in�gline

Notranjost�prostora,�v�katerem�poteka�vadba�joge.

Montažne EuroHiše

Hiše iz slovenskega lesa

Tipski projekti

Individualni projekti

Nizkoenergijska gradnja

Projektiranje in 3D izrisi

040 685 926, eurohise@gmail.com
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info@karodi.si

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

40 let tradicije

Romanu Perčiču je narava bli-
zu od najzgodnejšega otroštva, 
poseben odnos pa goji do lesa, 
ki mu ga je privzgojil tudi oče, 
s katerim sta pogosto izdelo-
vala različne predmete v nje-
govi mizarski delavnici. Po za-
ključeni gimnaziji ga je študij 
vodil na ljubljansko fakulteto 
za strojništvo in danes se zelo 
rad spominja različnih inova-
cij, med katerimi je tudi hiška 
iz lesa, slame in gline. Pri njeni 
gradnji je uporabil materiale iz 
lokalnega okolja, poudarek pa 
je bil na učinkoviti rabi energi-
je in obnovljivih virov. 

Naravni materiali 
za trajnostno gradnjo
»Pri gradnji hiške smo upo-
rabili les smreke, macesna, 
hrasta, bora in deloma ore-
ha. Vse to smo našli v bližnjih 
gozdovih pod Bohorjem. Sla-
ma je prav tako iz domačega 

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Zunanji�videz�hiše�po�zaključeni�gradnji

Poletje nam poleg brezskrbnih počitniških dni prinaša tudi 
več prostega časa ter več časa za načrtovanje, prenovo in 
tudi urejanje domačega kraljestva.

V poletni vročini smo lahko koristni tudi za štirimi stenami in se 
lotimo temeljitega načrtovanja novega doma, morebitnih izbolj-
šav in urejanja našega doma, tako v notranjosti kot v zunanjo-
sti in njegovi okolici. Morda razmislimo o kakšni večji investiciji 
za naslednje leto, s katero tudi sami izboljšamo in pripomore-
mo k učinkoviti rabi energije, uporabi energije iz obnovljivih vi-
rov in trajnostne gradnje. Vsi ti pojmi se zadnje čase pojavljajo 
malodane povsod. Vsi namreč lahko pripomoremo, da bo naše 
bivanje bolj kvalitetno in zdravo ter čim manj obremenjevalo 
okolje. Sami lahko raziščemo, s kakšnim obnovljivim virom lah-
ko doseženo vse prej našteto, saj energije ni v neomejenih ko-
ličinah in je treba z njo skrbno ravnati. Obnovljivi viri energije 
ne izčrpavajo in ni bojazni, da bi jih zmanjkalo, saj se obnavlja-
jo (sonce, veter, dež, ostanki itd.) in imajo na okolje zelo malo 
negativnega vpliva. 

Nekaj koristnih informacij in napotkov lahko najdete že na tok-
ratni strani, saj vam predstavljamo zanimivo zgodbo o trajnostni 
gradnji in učinkoviti rabi energije oz. zgodbo o varčni in zdravi 
hiški, prijazni do uporabnika in okolja, kar nasploh trajnostna 
gradnja je.

Seveda se z učinkovito rabo energije srečamo pri vseh segmen-
tih gradnje in bivanja, od temeljev do strehe, in izkušeni moj-
stri vedo, da pri izdelavi strehe ni pomemben le lep videz stre-
he, ampak tudi toplotna izoliranost, s katero poskrbimo za čim 
manjšo porabo energije in s tem prispevamo k ohranjanju na-
šega okolja. Priložnosti je kar nekaj, izkoristimo jih!
 B. K. R.

Poletje – čas za 
gradnjo in načrtovanje
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Marinki Plahanc, Dolenja Brezovica 5, 
1352 Preserje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 2. (1.) GADI - Ti si kriva
 3. (2.) VERA IN ORIGINALI - Srčen, trčen
 4. (3.) Ans. SPEV - Rdečelaska
 5. (6.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 6. (5.) Ans. PETAN - Stari hrast
 7. (9.) Ans. SVETLIN - Pismo zadnjega brata
 8. (7.) Ans. PETKA - Vse bi storil, sinko moj
 9. (10.) Ans. MLADI GODCI - Ni vse denar
 10. (-.) Ans. FRAJERKE - Dupleška deklina

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Opoj  Kmečki fant muzikant

Kupon št. 474
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, 6. 7. 2019, ob 20. uri

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za 2 osebi
2. nagrada:  družinska pica
3. nagrada:  2x sadna kupa

Geslo križanke pošljite do četrtka, 11. julija, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

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

Geslo 12/2019 številke:

NOVA TRGOVINA 
SANOLABOR V KRŠKEM

Nagrade, ki jih podarja Sanolabor Krško, prejmejo:
1. nagrada:  Sanolabor bon v vrednosti 20 €; 
 Marija Frankovič, Oštrc
2. nagrada:  Sanolabor bon v vrednosti 10 €; 
 Dragica Hostnik, Sevnica
3. nagrada:  Sanolabor bon v vrednosti 10 €; 
 Ivan Repec, Krško

Nuša Derenda ima novega, Posavka, ki je navdušila 
zmagovalca Kmetije, predstavlja že četrto avtorsko 
pesem. Tokrat preberite: 

Nuša Derenda (na fotografiji) je izdala dolgo pričakova-
ni spot za svoj novi hit Sto in ena. Skladbo je napisal Miro 

Buljan, s katerim je pevka v preteklosti že sodelovala. Hr-
vaška različica pesmi nosi naslov Da zamiriše mi noč, tekst 
je napisala Sonja Buljan, slovenski tekst pa Rok Luna-
ček. Nekaj idej k tekstu je Nuša prispevala tudi sama, saj 
je prepričana, da je tekst iz njenih ust še bolj prepričljiv in 
se na tak način ob nastopu na odru še lažje poveže s pu-
bliko. Sto in en trenutek je zgolj metafora za trenutke živ-
ljenja. »V vsakem partnerskem odnosu pride do različnih 
težav, to je normalno. Pride tudi do točke, ko več ne veš, a 
še ljubiš, kajti zaljubljenost in metuljčki v trebuhu minejo 
hitro. Ostanejo pa lepi spomini, skupne točke, učenje drug 
od drugega in s tem osebna rast, spoštovanje, pozornost do 
partnerja, razumevanje in pogosto je potrebna trdna volja. 
Vprašanje je, ali to res zmoremo,« je medijem zaupala po-
savska glasbena diva ter dodala, da je bilo snemanje zelo 
vroče ter da je potekalo skoraj deset ur. V omenjeni glas-
beni stvaritvi nastopa tudi Simon Blaževič, enega od fi-
nalistov letošnjega izbora Mister Slovenija. 

Pevka iz Radeč, 
vsestranska Gaja 
Prestor, predsta-
vlja že četrto avtor-
sko skladbo Najino 
nebo, ki jo je kot vse 
predhodnice ustva-
rila v sodelovanju z 
Žanom Serčičem, 
zanjo pa je posnet 
tudi videospot. Pe-
sem govori o no-
tranjem boju, ki ga 
je doživljala mlada 
glasbenica. »Vedno 
sem se pred novimi 
čustvi in izkušnjami 
zapirala, ker me je bilo strah, da bom ranjena. Pred krat-
kim pa se mi je življenje v več pogledih popolnoma obrni-
lo na glavo, spustila sem še najbolj težke zidove in se od-
prla za nove izkušnje. Gre za novo poglavje v življenju, ko 
si pustim biti čustvena, ranljiva in ljubljena,« je medijem 
zaupala Gaja. Še to: Franko Bajc, ki je slavil v zadnji sezo-
ni resničnostnega šova Kmetija, je dejal, da je to njegova 
sanjska ženska ...
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

GOSTILNA SENICA 

 

 

 

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

Z vami 
in za vas 

že 140 let!

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

Nocoj skupna otvoritev Forme 
vive in festivala kulture
KOSTANJEVICA NA KRKI – Bogato julijsko dogajanje v Kosta-
njevici na Krki se bo nocoj, 4. julija, ob 20. uri pričelo s skup-
no otvoritvijo Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 
in Festivala kulture Kostanjevica, ki ga pripravlja Mladinsko 
društvo Kostanjevica na Krki. Udeleženci letošnjega simpo-
zija so Robert Canev (Bolgarija), Bojan Mavsar (Slovenija) 
in Aldo Shiroma (Peru). Večer na dvorišču nekdanjega cis-
tercijanskega samostana bo pospremil koncert dua Silence. 
V okviru omenjenega festivala, ki bo potekal še v petek in so-
boto, bo na koncertnem odru nastopilo še osem skupin (Le-
slie More, Koala Voice, Repetitor, HIGH 5, NOAIR, Generator, 
Jonathan in Prismojeni profesorji bluesa), na sporedu sta dve 
gledališki predstavi (Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev v 
izvedbi Anje Novak ter Ich kann nicht anders v izvedbi ko-
lektiva Beton Ltd.), gledališko-plesna delavnica z Gregorjem 
Luštkom in literarni zajtrk z Mileno Zupančič. 
 P. P.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mateja Hadžipašić, Žigrski 
Vrh – deklico,

• Ajda Železnik, Sevnica – 
dečka,

• Tjaša Smrečnik, Velike 
Malence – dečka,

• Tanja Erjavšek, Žejno – 
dečka,

• Sara Orthaber, Pišece – 
deklico,

• Darja Kuhar, Radež – 
deklico,

• Karin Gramc Jalovec, 
Krško – dečka,

• Tanja Kožar, Bušeča vas – 
dečka,

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

Nina�Slak�in�Sebastijan�Račič,�oba�iz�Globokega,�25.�maj�
2019,�grad�Brežice�(foto:�Gregor�Molan)

poroke

• Bojan Malus in Natalija 
Ajster, oba iz Drenovca pri 
Bukovju,

• Aleš Škof in Tea Berkovič, 
oba iz Župjeka,

• Matej Zupančič s Kremena 
in Melisa Herakovič iz 
Brežic,

• Tadej Bogovič z Malega 
Kamna in Sara Mandelj z 
Dvorc.

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!

Jubilejni 20. festival ŠROT
BRESTANICA – 21. junija 
se je na Bazenu Brestani-
ca v organizaciji Kluba po-
savskih študentov odvil ju-
bilejni 20. Festival za mlade 
ŠROT. Več kot 1200 obisko-
valcev so zabavali Kons. 
5, Nipke & The Nipples in 
S.A.R.S., vodila sta ga Maja 
Pinterič in Lovro Prešiček 
(Neki Neki). 

Zgodba največjega enodnevne-
ga dogodka za mlade v Posavju 
se je začela pisati pred 20 leti, 
v tem času pa je med mladimi 
in mladimi po srcu dobil reno-
me najboljšega uvoda v pole-
tje. »Letošnji ŠROT je bil goto-
vo eden boljših v zadnjih letih, 
in sicer po zaslugi super eki-
pe, ki je zadnje mesece dihala 
kot eno, seveda pa gre velika 
zahvala tudi našim prijate-
ljem in staršem, ki so nam sta-
li ob strani v včasih tudi težkih 
trenutkih,« je na odru dejala 
predsednica Kluba posavskih 
študentov Tina Šoln. 20. fe-
stival ŠROT je tako poskrbel 

za nove 'šrotastične' zgodbe 
in spomine, ki bodo tako obi-
skovalce kot tudi organizator-
je spremljali še dolgo po kon-
cu festivala, ki se v Brestanico 
vrača spet čez eno leto. Ekipa 
KPŠ se ob tem zahvaljuje vsem 
sponzorjem, partnerjem, me-
dijem in zunanjim sodelavcem 
ter seveda vsem obiskoval-
cem, ki so vnovič podprli nji-
hovo delo in bili del 20. zgod-
be omenjenega festivala.

� Simon�Uršič,�foto:�KPŠ

ŠENTJANŽ – Prvi vikend v le-
tošnjem juniju se je 20 članic 
in članov Krekove konjenice 
Društva rejcev in ljubiteljev 
konj Šentjanž deveto leto za-
pored podalo na konjeniški 
pohod po mejah občine Sev-
nica. V treh dneh so prejez-
dili okoli 150 kilometrov 
dolgo pot.

V prvem dnevu so konjenice in 
konjeniki na poti iz Šentjanža 
do Blance, kjer so prenočevali, 
prejezdili okoli 60 kilometrov. 
Naslednji  dan so do vasi Okro-
glice, kjer so drugič prenočeva-
li, opravili okoli 50 kilometrov. 
Tretji dan so, že rahlo utruje-
ni, prejezdili 30 kilometrov 
poti ter pri društvenem kozol-
cu v domačem kraju doživeli 
zelo lep sprejem. Med obisko-
valci je bil tudi podžupan ob-
čine Sevnice Janez Kukec, ki 
je vsem zbranim namenil ne-
kaj spodbudnih besed.

Tridnevna ježa po mejah občine
Na čelu konjenice je na tri-
dnevnem konjeniškem poho-
du po mejah sevniške občine 
jezdil stotnik Franci Strnad, 
ki je povedal, da takšna pot 
zahteva red in disciplino. »Do-
ločenih pravil pri jezdenju se 
je treba držati, kajti pot je dol-
ga in vsi želimo priti zdravi in 
srečni na cilj,« je pojasnil in 
dodal, da vsi jezdijo v kora-
ku. »To je najpočasnejši hod, v 
katerem konj v pravilnem za-
poredju prestavlja noge nap-
rej. Poznamo svobodni korak 
na popuščenih vajetih in krat-
ki korak s pritegnjenim vra-
tom,« je opisal način ježe in 
nadaljeval, da bi bil galop ne-
primeren. »Stotnik je strog, 
zahteva, da se držimo pravil 
jezdenja in to je povsem ra-
zumljivo, saj je odgovoren za 
vse,« je povedala Ana Camloh, 
ki je bila del Krekove konjeni-
ce s svojo Bistro. »Kobila je 
stara 19 let in je še vedno zelo 

živahna, rada gre na teren, na 
ježo. Je majhna, a 'gajstna',« je 
Ana s posebnim žarom opisa-
la svojo štirinožno prijateljico. 
Član Krekove konjenice je vse 
od njenega nastanka Boštjan 
Urbančič. »Težko je opisati, 
kaj doživiš med ježo. Morate 
poskusiti,« se je nasmejal ob 
vprašanju, kako je videti ježa. 
Nepozabno izkušnjo tridnev-
nega jezdenja je doživela tudi 
13-letna Zala Krmelj, ki je 
prvič odšla na pot s konjeniki. 
»Jezdila sta tudi oči in mami,« 
je vesela povedala ter se sklo-
nila k svoji kobili Šili, za kate-
ro sama skrbi. Na tridnevnem 
pohodu po mejah sevniške ob-
čine so konjeniki povsod do-
živeli lep sprejem, naklonjeno 
jim je bilo tudi vreme in to jim 
daje voljo, da bodo nadaljeva-
li, čeprav ježa zahteva dobro 
pripravljenost tako konjenika 
kot konja. 
 Smilja Radi

Članice�in�člani�Krekove�konjenice�so�del�Društva�rejcev�in�ljubiteljev�konj�Šentjanž.

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško je bila med 27. in 29. ju-
nijem na ogled razstava ročnih del sekcije Ivanjščice, ki de-
luje pri Kulturnem društvu Anton Aškerc Koprivnica. Se-
dem ročnodelk vezilj je razstavo poimenovalo »Naše nitke 
– naše sanje«.

Kot je na predstavitvi razstave povedala vodja Ivanjščic Silva 
Gorjup, se vse od leta 2004, ko je bila pri koprivniškem kultur-
nem društvu ustanovljena sekcija, izdelovalke ročnih del vsak to-
rek dobivajo na skupnem ustvarjanju pri drugi ustvarjalki. »Po-
nosne smo na naše izdelke, ki so v celoti narejeni ročno. Rade 
imamo vse, kar je za spretne roke, ob tem pa smo se poleg ustvar-
janja vezenin preizkusile tudi v izdelovanju rož iz krep papirja, 
pletenju košar, klekljanju in drugih tehnikah,« je povedala vodja 
sekcije. Izdelke za razstavo je prispevalo vseh sedem članic sek-
cije, poleg Silve Gorjup še Irena Kožuh, Irena Klavžar, Silva Bo-
horč, Tina Petan, Brigita Roštohar in Marija Peruci.
Koprivniške vezilje pa niso ob svojem gostovanju v muzeju pos-
tavile na ogled zgolj svojih ročnih umetnin, temveč so pripelja-
le s seboj tudi nastopajoče otroke iz koprivniške šole, ki so pod 
mentorstvom Sonje Simončič izvedli glasbeni in pevski nastop 
ter dramatizacijo Župančičeve pesmi Zlata ptička. Poleg njih so 
s pesmijo z balkona nad atrijem muzeja na najbolj vroče junijsko 
popoldne obiskovalce s pesmimi pozdravile tudi članice zbora 
Lastovke, ki deluje pri Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem.
 B. Mavsar

»Naše nitke – naše sanje«

Koprivniške�Ivanjščice�na�razstavi�v�krškem�muzeju

www.PosavskiObzornik.si

• Sabina Božič, Podbočje – 
deklico.

ČESTITAMO!
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

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.

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

obzornikova oglasna mreža

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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

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

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po epošti 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

TOMAŽ RADANOVIČ

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

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

v�srcu�dragega�in�večnega�spomina.

4. julija je minilo deset let, 
odkar nas je zapustil

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate z iskreno mislijo in 
drobnimi spomini ter postojite ob njegovem preranem grobu in 

mu prižigate sveče.

iz Slogonskega.

ZAHVALA

IVANE DORNIK
Ob izgubi naše drage 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
darovane sveče in svete maše. Posebna zahvala gre Domu starejših 
občanov Krško, osebju 3. nadstropja za nego in skrb za zadnja leta 
njenega življenja. Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku 
za sočuten obred, pevcem za zapete žalostinke in družini Kerin iz 
Podbočja.

Vsem in vsakomur iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni

SLAVKO LOČIČNIK

SPOMIN

Sin Nejc in hčerka Nika z mamico, babico in dedijem

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�zgubi,
odšel�si�tiho�tudi�ti.

Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,
beseda�tvoja�v�nas�živi.
Zdaj�živijo�le�spomini

na�tiste�skupne�srečne�dni.

10. julija bo minilo pet žalostnih let, odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
iz Sevnice.

www.PosavskiObzornik.si

prejeli smo

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

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info

07 49 05 782

(Posavski�obzornik�št.�12,�13.�junij�2019)

Spoštovani, Občina Brežice vsako leto v skladu z načrtom razvoj-
nih programov in v okvirih razpoložljivih proračunskih sredstev 
pripravi in izvede investicije, ki so namenjene izboljšanju prome-
tne varnosti vseh občank in občanov, še posebej pešcev, ki so naj-
ranljivejši udeleženci v prometu. Občina vsako leto obnovi in prep-
lasti številne odseke lokalnih cest, gradi odseke kolesarskih stez in 
pločnikov, kjer se hkrati ureja tudi ostala infrastruktura – javna 
razsvetljava, odvodnjavanje ipd. po vseh krajevnih skupnostih z 
namenom, da izboljša prometno varnost in dostopnost tudi do od-
daljenih naselij v naši občini. Ker so proračunska sredstva omeje-
na, potreb in želja občank in občanov pa je vedno mnogo več, kot 
je proračunskih sredstev za uresničitev. Občina Brežice predno-
stno ureja tiste odseke pločnikov, ki so ob šolskih poteh in ob pro-
metnih državnih cestah, ki potekajo skozi naselja. Ob tem občina 
ureja ceste in gradi pločnike ter kolesarske steze po vseh krajev-
nih skupnostih, saj želi zagotoviti enakomeren razvoj vseh krajev. 

V letu 2018 je med projekte za izboljšanje prometne varnosti priš-
la na vrsto tudi ureditev Trdinove ulice v Brežicah med Dobovsko 

cesto in ulico Marof–jug (3. faza), ki je del Načrta razvojnih pro-
gramov, in sicer celovitega projekta Pločnik in kolesarska steza Tr-
dinova ulica in je načrtovan po fazah v obdobju 2019-2021. V letih 
2020 in 2021 je načrtovano urejanje 2. faze na odseku od novega 
pločnika do križišča za trgovino Lidl. 

V letu 2019 se nadaljuje urejanje ulic na Marofu s projektom Obno-
va javne poti JP 528941–okoli PTC–Borštnikova ulica z dograditvi-
jo pločnika in javne razsvetljave v dolžini cca. 90 m, trenutno še po-
teka postopek javnega naročanja. Za namen izvedbe tega projekta 
ima občina v proračunu v letu 2019 rezerviranih 105.000 evrov.

Za ureditev 160 m dolgega odseka na Trdinovi ulici, ki je obsega-
la rekonstrukcijo vozišča, izgradnjo pločnika za pešce v širini 2,5 
m, novo javno razsvetljavo, urejeno odvodnjavanje in prilagojeno 
vso potrebno infrastrukturo, je morala občina zagotoviti 150.000 
evrov. Za dokončanje projekta Pločnik in kolesarska steza Trdino-
va ulica bo občina morala zagotoviti še dodatnih 310.000 evrov, 
kar pomeni, da bo za pločnik in ostale ureditve na Trdinovi ulici 
namenila skupaj 476.000 evrov.

Zakaj občina gradi pločnike in kolesarske steze fazno? Zaradi ome-
jenih proračunskih sredstev. Sistem gospodarjenja in investiranja 
občine je v principu enak kot doma, v gospodinjstvu. Želje in pot-
rebe so omejene z dohodki, ki so nam na razpolago. Vseh stvari, ki 
jih želimo urediti in bi jih potrebovali, tudi doma ne moremo ure-
diti naenkrat, ampak postopoma, fazno. Zato občina pripravi načrt 
projektov v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, s kateri-
mi izboljšuje prometno varnost na nevarnih cestnih odsekih, kot 
je bil nepreglednem ovinek brez urejenih površin za pešce na Tr-
dinovi ulici. 

Vsi projekti in investicije, ki jih načrtuje in izvaja občina, so na-
menjeni izboljšanju bivanja občank in občanov, zato bi bili tudi 
na občini veseli višjih prejemkov iz naslova država ali pa razpisa-
nih evropskih sredstev za sofinanciranje prometne infrastruktu-
re. Ker temu ni tako, se trudimo, da s sredstvi, ki jih imamo, rav-
namo kot dober gospodar. 

Oddelek�za�komunalno�infrastrukturo�
in�gospodarske�javne�službe�

in�Kabinet�župana�Občine�Brežice

Odgovor na odprto pismo glede 
sanacije Trdinove ulice v Brežicah
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

mali oglasi

040 287 597, Robert Nedanovski
www.nnrn.si

HIŠA RAKA
Cena 185.000 €; Leto izgradnje 2009;

Leto prenove 2017; 
Velikost 208,80 m²; 

Parcela 721,00 m²; EI: D razred

NEPREMIČNINE

V Krškem CKŽ 86 oddamo ta-
koj v najem opremljen poslov-
ni prostor, samostojni vhod 
– pisarno s čajno kuhinjo ter 
sanitarijami in garažo. 
Tel: 031 653 122

Prodam vikend, 2 km od Le-
skovca pri Krškem, zgrajen leta 
2012, z vso dokumentacijo, vi-
nogradom (600 trt) ter kle-
parsko delavnico z vso opre-
mo, primerna tudi za manjšo 
obrt. Celokupnega zemljišča je 
32 a. Cena: 120.000 €. 
Tel.: 041 414 290

Prodamo hišo dvojček, 95 m², 
zemljišče 750 m², ck, telefon, 
internet, garaža, ob glavni cesti 
Globoko-Pišece, EI zagotovlje-
na. Tel.: 031 352 570

KMETIJSTVO

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 ohranjen kozolec. 
Lahko v celoti ali po delih. Pro-
dam tudi star les. 
Tel.: 041 321 877

Prodam mešana drva, samo-
nakladalko sip 25 m3, prešo za 
obrezovanje kopit, parkljev in 
puhalnik tajfun. 
Tel.: 041 408 774

Prodam nakladalko SIP 16, 
mlin za grozdje INOX in sušil-
no napravo Vihar. 
Tel.: 041 753 066

Prodam suha brezova drva, 3 
metre, cena 200 € in mešana 
10 metrov, cena 550 €. 
Tel.: 051 816 955

Prodam suha razcepljena bu-
kova drva. Shranjena v lopi. 
Podbočje. Tel.: 041 758 492

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam belo in rdeče meša-
no vino, modro frankinjo, ze-
leni silvanec ter rumeni mu-
škat. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 638 868

Prodam belo mešano vino, 
cena 0,80 €/l. Bizeljsko oko-
liš. Tel.: 07 49 51 577

Prodam cviček po ugodni ceni 
ali menjam za prašiča, 1000 l 
za flaširanje. Tel.: 070 445 373

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 4 odojke, težke od 25 
do 30 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

RAZNO

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

STIKI

Moški, 65 let, iščem resno 
žensko. Kličite samo resne. 
Tel.: 051 397 806

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 (15/2019) bo izšla v 
četrtek, 18. julija 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 11. julij 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.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice 
ter rjave kokoši dobite 

vsak delavnik ob 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

MALKOVEC – Na letošnjem 
47. Tednu cvička v mesecu 
maju so izbrali že 21. cvič-
kovo princeso – to je pos-
tala Simona Petretič, člani-
ca Vinogradniškega društva 
Podbočje. V Vinskem dvoru 
Deu na Malkovcu pa so do-
sedanje cvičkove princese 
na vinskokulinaričnem ve-
čeru obeležile 20 let obstoja.

Prvi izbor cvičkove princese je 
Zveza društev vinogradnikov 
Dolenjske (ZDVD) organizira-
la leta 1999 in ta laskavi na-
ziv je v dvajsetih letih osvojilo 
tudi sedem Posavk – Lea-Ma-
rija ColaričJakše iz Kostanje-
vice na Krki, Vesna Komatar 
iz Cerkelj ob Krki, Vesna Per-
ko iz Šentjanža, Martina Ba-
škovič iz Krške vasi, Jasmina 
Podlesnik iz Šentjanža, Tja-
ša Metelko s Studenca in An-
dreja Simeonov iz Zgornjih 
Vodal pri Tržišču. Vse »prince-
se« prihajajo iz vinogradniških 
družin, kajti pri izboru ne od-
loča videz kandidatke, ampak 
njeno poznavanje vin in enolo-
gije, kajti dekle, ki želi postati 
cvičkova princesa, mora pred 
ocenjevalno komisijo pokazati 
veliko mero znanja s področja 
vinogradništva, vinarstva, vin-
ske kulture in tudi znanja tu-
jih jezikov. 

KAPELE – S prvim poletnim 
dnem, 21. junija, se je v Ka-
pelah prvič pričela tridnevna 
prireditev Kapelski pozdrav 
poletju v organizaciji Turistič-
nega društva Kapele. Prvi dan, 
v petek, se je dogajanje začelo 
z ogledom info sobe v Kapelah 
in predstavitvijo Jovsov pod 
vodstvom Andreja Hudokli-
na in Barbare Kink iz Zavoda 
za varstvo narave Novo mes-
to. Zvečer je sledil nočni po-
hod in štetje ogrožene vrste 
ptic – kosca. V soboto je pote-
kala osrednja prireditev s po-
deželskimi igrami in večerno 
zabavo. Na igrah je sodelovalo 
devet ekip, med njimi tudi eki-
pa iz Hrvaške, na koncu pa so 

20 let cvičkovih princes

Prva cvičkova princesa in po-
budnica izbora je bila Lea-Ma-
rija Colarič-Jakše, ki je postala 
ambasadorka tega dolenjske-
ga posebneža in vzornica na-
slednicam. »Vse to počnem z 
dobro voljo. Vino je naš staro-
davni pridelek in obenem tu-
ristični proizvod, ki ga lahko 
spremljajo zanimive in čudovi-
te zgodbe,« je omenila v klepe-
tu. »Cviček je vino, ki si zaslu-
ži spoštovanje in zvestobo, saj 
so se že naši predniki močno 
trudili, da bi mu dodelili kako-
vost, ki jo danes ima,« je pove-
dala 11. cvičkova princesa Ve-
sna Perko. Poslanstvo cvičkove 
princese je Jasmina Podlesnik 
iz Šentjanža, ki je osvojila na-
ziv leta 2011, dopolnila še z do-
brodelnostjo in vedno se bo z 
velikim zanosom spominjala 
dobrodelnega koncerta za tak-
rat 8-letnega dečka Mihca, ki 
je kasneje uspešno prestal ope-

racijo v Londonu: »Občutek, da 
sem pomagala, je zelo lep, še 
posebej, ker Miha brezskrbno 
odrašča v krogu družine in vr-
stnikov.« Andreja Simeonov, 
15. cvičkova princesa, je v svo-
jem enoletnem mandatu pro-
stovoljno vodila marsikatero 
prireditev in uspešno predsta-
vljala dobre učinke cvička na 
različnih dogodkih.

Idej cvičkovim princesam ne 
manjka in v letu 2004 so usta-
novile Klub cvičkovih princes, 
pet let kasneje, leta 2009, so 
se pridružile novoustanovlje-
nemu cvičkovemu dvoru. To 
eminentno skupnost sestav-
ljajo poleg cvičkovih princes 
še kralji cvička, ki jih izbirajo 
od leta 1992, ter ambasador-
ji cvička, ki jih izbirajo od leta 
1999. 
 Smilja Radi, 
� foto:�Andreja�Matič

Cvičkove�princese�so�obeležile�20-letnico�delovanja.

Kapelski pozdrav poletju

tri najboljše ekipe – Slovenci, 
ŠD Loče in Žapci – prejele po-
kale z nagradami. Sledila je za-
bava z ansamblom Folk&Špas. 
Zadnji dan, v nedeljo, je bil 
dan odprtih vrat informacij-

ske sobe v stari OŠ 
Kapele pod vod-
stvom strokovnega 
delavca Kozjanske-
ga parka Dušana 
Klenovška. Kot 
sporočajo organi-
zatorji, so s prvo 
izvedbo priredi-
tve zelo zadovolj-
ni, ter se zahvalju-
jejo vsem, ki so jih 
finančno ali kakor 
koli drugače pod-

prli in jim pomagali. Želijo si 
tudi, da bi prireditev postala 
tradicionalna, zato že zdaj va-
bijo na Kapelski pozdrav pole-
tju 2020. 
 Patricija�Kelhar/R.�R.

Člani�ŠD�Loče,�drugouvrščene�ekipe�na�
podeželskih�igrah
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STAND UP- Matjaž Javšnik
Big Band in pevke iz Pevskega studia Anja
ulični program za otroke
sladke maline na vse načine

Petek, 19. julij 2019, od 16.00
staro mestno jedro Krškega

PEŠ CONA 

PRI TUŠ-U 

Zadnji�dan�festivala�je�potekal�že�tretji�bosonogi�pohod�na�Sv.�
Vid.�Bosih�nog�se�je�na�to�priljubljeno�vzpetino�v�nedeljskem�
jutru�pod�vodstvom�Lojzeta�Ogorevca,�promotorja�zdravega�
načina�življenja�in�glasbenika,�podalo�kar�273�pohodnikov.�
Na�skrbno�pripravljeni�in�očiščeni�poti�so�pod�natančnimi�
navodili� za� boso� hojo� navkreber� pot� uspešno� premagali�
vsi�pohodniki,�ki�so�bili�nad�poživljajočim�stikom�z�naravno�
podlago� več� kot� navdušeni.� Pot� je� bila� primerna� tako� za�
starejše�kot�najmlajše�obiskovalce�(foto:�Luka�Rudman).

Gibonni poskrbel za rekorden obisk
BREŽICE – Kdor se letos ni udeležil festivala Brežice, moje mesto, mu je lahko resnično žal. S tem bi se zagotovo strinjalo kar okoli 25 tisoč obiskovalcev, ki je med 24. 
in 30. junijem obiskalo številne dogodke v Brežicah, ki so ponudili marsikaj. Pestro koncertno dogajanje, kulinarika, športni podvigi in sončno vreme so po naved-
bah organizatorjev, Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice v sodelovanju z Občino Brežice, botrovali k še enemu več kot uspešno zaključenemu festivalu. 
Vrhunec se je zgodil na zadnjo junijsko soboto zvečer, ko je koncert hrvaškega pevca Gibonnija v posavsko mesto privabil okoli 10 tisoč obiskovalcev. Nekaj utrinkov 
dogajanja vam prinaša spodnja fotoreportaža. R. R.

Že� sredi� tedna� je� Nu-
ša� Derenda� z� glasbe-
nimi� gosti� Aleksan-
drom�Mežkom,�Alyo� in�
Klemnom� Slakonjo� v�
brežiško�mestno� jedro�
privabila�zelo�lepo�šte-
vilo�obiskovalcev,�ki�so�
se� pozibavali� v� ritmih�
nekaterih�že�kar�pona-
rodelih� skladb�pa� tudi�
novejših�melodij.�Mno-
žica�je�bila�med�drugim�
navdušena�nad�duetom�
Nuše�in�Klemna,�ki�sta�po�11�letih�spet�zapela�pesem�Metulj,�
nato�pa�še�zablestela�s�popularno�Shallow.

V�sobotnem�večeru�se�je�na�prizorišču�festivala�pod�vodovodnim�stolpom�drenjala�približno�desettisočglava�množica�od�blizu�
in�daleč�(foto:�Luka�Rudman).

Tudi�letos�je�bil�del�festivala�kulinarični�projekt�Kuhna�na�ulci.�Če�so�se�sredi�tedna�med�Nušinim�večerom�na�stojnicah�
predstavljali�lokalni�ponudniki,�sta�bila�petek�in�sobota�rezervirana�za�največje�domače�in�tudi�tuje�kuharske�mojstre,�ki�
so�na�lično�opremljenem�kulinaričnem�prostoru�pod�filmskim�imenom�Špageti�vestern�skrbeli�za�raznolikih�okusov�željne�
obiskovalce.�Možno�je�bilo�poizkusiti�nekaj�drugačnega,�pestrega,�lično�pripravljenega,�vse�skupaj�ob�izbranem�izboru�
vrhunskih�vin�in�lokalno�pridelanega�piva.

Petkovo� koncertno� dogajanje� je� zaznamoval� nastop�
Siddharte,�ki�se�je�po�dveh�letih�spet�vrnila�na�brežiški�oder,�
a�tokrat�z�eno�razliko�–�v�lepem�vremenu.�Množica,�ki�se�je�
zgrnila� tik�pod�oder,� je�bila�ob�največjih�hitih�po�mnenju�
mnogih�najpopularnejše�slovenske�glasbene�skupine�na�čelu�
s�»frontmanom«�Tomijem�Megličem�v�»sedmih�nebesih«.

Zlatan� Stipišić� -� Gibonni� je� drugič� nastopil� na� festivalu,�
prvič�pred�štirimi� leti,� takrat�še�v�samem�mestnem�jedru�
pri�občinski�stavbi,�brežiškemu�občinstvu�se� je�predstavil�
tudi�že�prej�na�grajskem�dvorišču�in�v�MC�Brežice.�Vrhunec�
njegovega�tokratnega�nastopa�je�bil�vsekakor�trenutek,�ko�se�
je�pomešal�med�navdušene�oboževalce,�ki�so�ob�prepevanju�z�
njim�naredili�nešteto�t.�i.�selfijev�in�ga�vzeli�za�svojega.


